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A Revista Municipal, que agora publicamos, tem
como propósito mostrar de forma simples e objetiva a atividade desenvolvida pela Câmara Municipal de Vila Viçosa ao longo dos dois últimos
mandatos, na lógica de uma prestação de contas,
de acordo com o princípio da transparência, que
consideramos essencial no relacionamento com os
munícipes, constituindo, ainda, um documento
orientado para memória futura.
O edifício da Democracia portuguesa está
construído sobre vários pilares. Entre eles, sobreleva o poder local que é uma das mais importantes
conquistas da revolução dos cravos e uma das
mais significativas transformações democráticas
da sociedade portuguesa, após Abril de 1974.
Com efeito, o poder local está firmemente enraizado na vida coletiva dos portugueses, apesar dos
atropelos, das incompreensíveis más vontades,
mais ou menos dissimuladas, da crescente limitação de meios financeiros e de instrumentos legais, que, de alguma forma, têm definhado a sua
componente democrática, a sua autonomia e a
sua dimensão participativa. Fator de progresso
social, cultural e económico, a expressão institucional do poder local, é a forma mais eficaz de realização de um estado democrático, já que os eleitos convivem diariamente com quem os elegeu,
acompanhando as comunidades locais nas suas
necessidades, nas suas carências e nas suas expetativas.
Neste contexto, no Município de Vila Viçosa,
procurámos alcançar consensos, com reflexos
visíveis na estabilidade política, condição essencial para o nosso desenvolvimento económico,
cultural e social.
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Privilegiámos uma forma rigorosa, transparente e eficiente de gerir o Município. Foi possível aumentar os níveis de investimento e de
desenvolvimento sustentado, restabelecer a
credibilidade financeira, passando a cumprir
com todos os seus compromissos; melhorar
os níveis de organização e planeamento; implementar uma gestão aberta e transparente,
de grande proximidade às populações e promover a integração de novos funcionários.
Foi possível sanear as contas municipais
e, ainda, manter elevados níveis de apoios
sociais às populações mais carenciadas, com
vista a promover a integração e a mitigar as
assimetrias sociais, assim como implementar
um vasto conjunto de incentivos, redução e
isenção de taxas, no âmbito do apoio à atividade económica.
A promoção turística de Vila Viçosa tem
constituído um projeto âncora e uma preocupação dominante e regular. Numa constante
alteração do paradigma do desenvolvimento

económico, social e cultural do município, resulta
intorneável enfatizar que o turismo é um dos setores mais importantes, em plena expansão e um
poderoso vetor de relação económica, social e
intercultural. Convém recordar que o desenvolvimento sustentado da atividade turística só será
possível se a dimensão do património, no sentido
lato do termo, estiver incorporada na sua própria
conceção. O Município marcou presença nas mais
importantes feiras e certames turísticos da região,
do país e do espaço transfronteiriço. O património
cultural de Vila Viçosa abriu-se ao mundo.

Todas as ações, iniciativas e obras realizadas devem-se ao esforço, empenho e trabalho do coletivo autárquico (eleitos e funcionários), assim como dos inúmeros colaboradores.
Nos dois últimos anos do atual mandato, a
atividade camarária foi subitamente repensada
para um contexto impensável e de uma gravidade excecional, que requereu uma ação imediata
e inadiável. O violento impacto da crise da Covid
-19, que tem afetado tantos de forma tão dramática, colocou desafios e emergências que a autarquia teve de concretizar no terreno, num inédito curto espaço de tempo. A Câmara Municipal, para reforçar a resiliência da sociedade local, promoveu distintas iniciativas e implementou
medidas nos principais domínios da sua intervenção: saúde (equipamentos de proteção e
testes de diagnóstico), sociedade civil, ação social e economia, entre outros, que pretenderam,
numa primeira linha, contribuir para mitigar os
efeitos negativos da crise nas populações mais
fragilizadas.

A estes oito anos pertence também o poderoso incremento da nossa candidatura junto das
instâncias da UNESCO, que culminou com a elaboração dos volumes que integram o dossiê de
candidatura do Bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista a Património Mundial da UNESCO. Estamos absolutamente convitos de que Vila Viçosa
possui um património com inegáveis valores universais e excecionais. Nos últimos anos, foi realizado um esforço concreto no sentido da criação
de um contexto mais favorável aos propósitos da
candidatura. Desenvolveu-se um trabalho árduo e
persistente que reuniu a sociedade civil calipolense, os agentes económicos e culturais, num quadro de cooperação científica especializada.

No essencial, nos últimos oito anos de gestão autárquica, foram implementadas políticas
de descentralização, de racionalização de recursos, rigorosas e condizentes com as formas
mais eficientes e transparentes de gestão dos
bens públicos, tendo sempre presente o que
verdadeiramente importa: democratizar e desenvolver o Município de Vila Viçosa, com qualidade acrescida.

Caso a vila ducal consiga o almejado galardão,
poderá juntar, à posição que já beneficia, uma
promoção sem precedentes. A classificação constituirá um reconhecimento internacional do valor
excecional dos símbolos mais representativos do
património cultural calipolense, o que significará
um motivo de orgulho e uma mais-valia para Vila
Viçosa, assim como uma plataforma de oportunidades e um aumento exponencial das possibilidades turísticas e de desenvolvimento económico e
social.

Manuel João Fontainhas Condenado
Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa
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ATIVIDADES CULTURAIS

I Feira Renascentista de Vila Viçosa
26 a 28.06.2015
A realização da I Feira Renascentista resultou do entendimento de que a recriação histórica, conjugada com a animação teatral e a participação popular com o rigor histórico, constituiu uma plataforma idónea para divulgar a história, para preservar as identidades locais e para potenciar a nossa imagem, baseado no facto da
vila ducal renascentista conservar
um importante património detentor
de elevados padrões de autenticidade e de excecionalidade. Tratou
-se de um evento aberto à participação da comunidade calipolense,
em geral, e de todos os públicos,
contextos e setores, desde o cultural ao histórico, passando naturalmente pelo turístico e o econóRenascentista de Vila Viçosa, recriação histórica no Terreiro do Paço.
mico. Toda a programação da Fei- I©Feira
Foto Flávio Lopes, 2015.
ra girou em torno de distintas atividades, complementares e subsidiárias, com destaque para cortejos pelas ruas, teatralizações, música e danças populares, espetáculos
de cetraria, exposições, torneio de armas apeado, música, danças populares, comidas e bebidas com
sabores de antanho.

Imagem de momento de teatralização.

Grupo de danças populares.

Aspeto do local de comidas e bebidas renascentistas.

Vista dos festejos e da vivência do mercado.
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O projeto Noites de Verão e Feira de
Artesanato de Vila Viçosa, organizado
pela Câmara Municipal de Vila Viçosa,
arrancou no final de julho de 2014 e
apresentou um conjunto de atividades em torno da música, do folclore,
da dança e do artesanato, com acesso livre. De entre os objetivos do
evento sobressai a animação das noites de Verão e o reforço da presença
de atividades no espaço público.
Quem passou pelo Largo D. João IV,
junto ao Mercado Municipal, usufruiu
de diversificados espetáculos musicais e culturais, que procuraram ir ao encontro dos
interesses de distintos públicos. Do programa Noites de Verão, destacou-se, ainda, a Feira
de Artesanato, concebida como uma mostra de peças de artesanato representativas do
nosso concelho, que decorreu nos mesmos dias e no mesmo local. Acresce que o evento
contou com a presença de stands de gastronomia. Realizaram-se as seguintes edições:

Noites de Verão e Feira de Artesanato de Vila Viçosa
25.07 - 08, 29, 30 e 31.08.2014
Noites de Verão e Feira de Artesanato de Vila Viçosa
(organizado pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, em colaboração com a Junta
de Freguesia de N.ª Senhora da Conceição e São Bartolomeu)
8, 22, 28, 29 e 30.08.2015
Noites de Verão e Feira de Artesanato de Vila Viçosa
26, 27 e 28.08.2016
Noites de Verão e Feira de Artesanato de Vila Viçosa
1, 8, 28, 29 e 30.07.2017
Noites de Verão e Feira de Artesanato de Vila Viçosa
24, 25 e 26.08.2018
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Noites de Verão e Feira de Artesanato de Vila Viçosa
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Noites de Verão e Feira de Artesanato de Vila Viçosa

8

A poesia popular tem dado contributos importantes, escritos e orais, para a recolha de
tradições e de costumes relacionados com a memória social e cultural. Com efeito, constitui uma expressão livre e original que permite recuperar momentos relevantes da nossa tradição e manifestar emoções que
fazem parte do imaginário da sociedade local e alentejana. A riqueza da poética calipolense sente-se também na poesia popular,
que é uma das âncoras importantes do nosso património imaterial.
Por isso, a Câmara Municipal de
Vila Viçosa tem atribuído à poesia
popular uma grande importância,
como comprova a realização de
sete Encontros de Poetas Populares de Vila Viçosa, cuja primeira
edição do então denominado I
Encontro de Poetas Populares da
Zona dos Mármores, ocorreu na
Primavera de 2009. Os seus objetivos são os de permitir a partilha
de experiências e rimas e de contribuir para a preservação desta
vertente da cultura popular da
nossa terra. Promoveram-se os
Encontros a seguir indicados:

II Encontro de Poetas Populares de Vila Viçosa (organizado pela Câmara
Municipal de Vila Viçosa em parceria com a Associação Filatélica Alentejana)
Sociedade Filarmónica União Calipolense, Vila Viçosa
12.07.2014
III Encontro de Poetas Populares de Vila Viçosa
Sociedade Filarmónica União Calipolense, Vila Viçosa
25.07.2015
IV Encontro de Poetas Populares de Vila Viçosa
Sociedade Filarmónica União Calipolense, Vila Viçosa
30.07.2016
V Encontro de Poetas Populares de Vila Viçosa
Sociedade Filarmónica União Calipolense, Vila Viçosa
21.05.2017
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Encontros de Poetas Populares de Vila Viçosa
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Encontros de Poetas Populares de Vila Viçosa
VI Encontro de Poetas Populares de Vila Viçosa
Sociedade Filarmónica União Calipolense, Vila Viçosa
28.10.2018
VII Encontro de Poetas Populares de Vila Viçosa
Sociedade Artística Calipolense, Vila Viçosa
27.11.2019
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Encontros de Poetas Populares de Vila Viçosa
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Prémio Literário Florbela Espanca 2017
Salão Nobre dos Paços do Concelho/08.09.2018
No Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Vila Viçosa, realizou-se no
dia 8 de setembro de 2018, a cerimónia de entrega do Prémio Literário Florbela Espanca 2017,
na modalidade de ficção, promovido pela autarquia calipolense.
O Júri, constituído pelo Presidente da Assembleia Municipal de Vila Viçosa e quatro elementos da Associação Portuguesa de Escritores, nomeou como vencedora a obra intitulada Viver
para sempre também cansa, da autoria de Anabela Freitas. Anabela B., como assina as suas
obras, recebeu um prémio no valor de 2.500 € e viu a sua obra editada pelo Município de Vila
Viçosa, com uma tiragem de 500 exemplares.
Anabela Freitas, vencedora do Prémio Literário Florbela Espanca 2017, Rui Bilro, Presidente da Assembleia
Municipal de Vila Viçosa, e Manuel Condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa.

Cerimónia de entrega do Prémio Florbela Espanca 2017.
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O Prémio de Pintura Henrique Pousão
foi instituído pela Câmara Municipal de
Vila Viçosa com o objetivo de estimular
os artistas locais e regionais, a atividade
cultural na área da pintura e, sobretudo,
evocar as grandes figuras calipolenses,
como é o caso singular de Henrique Pousão, ilustre pintor calipolense e proeminente figura da arte e da cultura do século XIX.
O referido Prémio tem um valor de
2.500 € e contempla total liberdade temática, admitindo-se todas as tendências e Tiago Costa, vencedor do Prémio de Pintura Henrique Pousão 2016, e
correntes estéticas, desde que se enqua- Manuel Condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa.
drem na disciplina de pintura.
Nesta conformidade, realizou-se dia 20 de novembro, no Cine-Teatro Florbela Espanca em Vila Viçosa, a entrega do Prémio de Pintura Henrique Pousão referente ao ano de 2016. Nesta edição do evento,
foi atribuído o primeiro prémio à pintura O Cavaleiro Azul, da autoria de Tiago Miguel Rocha Costa. Foi
ainda atribuída uma Menção Honrosa à obra Chá das Cinco, da autoria do concorrente Fernando Gil.

Cerimónia de entrega do Prémio de Pintura
Henrique Pousão 2016.

O Cavaleiro Azul, obra vencedora do Prémio de Pintura Henrique
Pousão 2016.
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Prémio de Pintura Henrique Pousão
Cine-Teatro Florbela Espanca/20.11.2016
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Prémio de Pintura Henrique Pousão
Cine-Teatro Florbela Espanca/30.11.2019
No dia 30 de novembro de 2019, ano em que se assinalam os 160 anos do nascimento do ilustre pintor calipolense (1859-1884), teve lugar, a partir das 15 h 00, no
Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila Viçosa, a entrega
do Prémio de Pintura Henrique Pousão 2019.
Integraram a Mesa da Cerimónia, Luís Nascimento,
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa,
Pedro Miguel Carola Espanhol, autor da obra vencedora, e Joaquim Saial, historiador de arte e investigador de
arte pública portuguesa, sendo a sessão apresentada
por Ana Rocha, da autarquia calipolense.

Pedro Espanhol, vencedor do Prémio de Pintura
Henrique Pousão 2019.

A Bancada, obra vencedora do Prémio de Pintura Henrique
Pousão 2019.

Da análise das quinze obras submetidas a
concurso, o júri decidiu atribuir o Prémio de Pintura Henrique Pousão 2019 à obra designada A
Bancada, da autoria de Pedro Miguel Carola
Espanhol. Também deliberou, atribuir três Menções Honrosas: à obra Interlúdio de um Sonho
que Pintava, da autoria de Duarte Parreira; ao
trabalho Registo 007 – Figo, firmado por Fernando Manuel Martins Gil; e à obra intitulada
Pão Duro, do autor Rui Alexandre Amador Macedo.

Cerimónia de entrega do Prémio de Pintura Henrique Pousão 2019.
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Abertura do Prémio de Pintura Henrique Pousão
Edição 2021
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Na sequência da promoção de projetos de natureza artística e cultural, a
Câmara Municipal de Vila Viçosa deliberou aprovar a edição de 2021 do Prémio de Pintura Henrique Pousão. Este
Prémio tem como objetivo estimular os
artistas locais e regionais e a atividade
cultural na área da Pintura e, sobretudo, evocar as grandes figuras calipolenses, como é o caso singular de Henrique Pousão.
Nesta conformidade, a data limite de
entrega das obras a concurso na Câmara Municipal de Vila Viçosa, de acordo com o regulamento do Prémio , é o
dia 30 de setembro de 2021.
O referido Prémio tem um valor de
2.500 € e contempla total liberdade
temática, admitindo-se todas as tendências e correntes estéticas, desde
que se enquadrem na disciplina de Pintura.

Animação Cultural em Vila Viçosa e nas freguesias
11.09.2021
A Câmara Municipal de Vila Viçosa
promoveu um programa de animação
cultural, em contexto de palco móvel,
com a participação de Emanuel e do
Grupo Maxi, que teve lugar no dia 11
de setembro de 2021, e foi uma oportunidade para levar a animação musical
às freguesias de São Romão, Pardais,
Bencatel e Vila Viçosa.
Tratou-se de um passo no panorama
da animação cultural do concelho, que
a pandemia da Covid-19 tem enfraquecido, numa demonstração evidente da
ligação entre a música e todo o espaço
geográfico do Município de Vila Viçosa.
O programa contemplou, igualmente, a realização de um espetáculo de
fogo-de-artifício, lançado a partir das
Varandinhas, em Vila Viçosa.
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MUSEUS, EXPOSIÇÕES E ARQUIVO

A Câmara Municipal de Vila Viçosa, tem dedicado uma particular atenção aos espaços
museológicos, no quadro alargado das múltiplas exigências da gestão global, da valorização participada do património cultural e da promoção do desenvolvimento local. Ora,
convém recordar que a vila ducal renascentista apresenta, numa área relativamente pequena, uma das mais altas densidades de núcleos museológicos, quando comparada com outras vilas e cidades de igual ou superior dimensão geográfica. Para além das coleções permanentes patentes nos núcleos museológicos municipais, apoiou, regularmente, um conjunto de exposições temporárias de pintura, fotografia, escultura e aguarela, que incidiram
sobre variados temas, no âmbito das atividades dos seus diversos programas e iniciativas
culturais.

Museu Agrícola e Etnográfico de Vila Viçosa
Inauguração em 11.01.2015
O Museu Agrícola e Etnográfico de Vila Viçosa, dedicado a potenciar as marcas do ambiente que carateriza o trabalho agrícola, fica
situado no edifício das antigas
instalações da CP, que beneficiou de ampliações e de intervenções para albergar o seu
acervo, e foi inaugurado no dia
11 de janeiro de 2015. O espólio do núcleo museológico engloba os utensílios, os equipamentos, as técnicas, as práticas
e as vivências relacionadas
com os instrumentos de trabalho, que andam associados
com as atividades agrícolas
tradicionais e que se encontram Aspeto da fachada do edifício que alberga o Museu Agrícola e Etnográfico de Vila
perfeitamente integradas no Viçosa.
quadro produtivo em que ocorre
a sua utilização. Trata-se, pois, de um ponto de partida para a caraterização das memórias agrícolas e que
representam uma evolução temporal e uma matriz civilizacional que importa registar, conservar e divulgar.

Inauguração do Museu Agrícola e Etnográfico de Vila Viçosa.
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O Museu do Estanho Apeles Coelho,
situado num local privilegiado do centro
histórico de Vila Viçosa, muito próximo
do Terreiro do Paço, foi inaugurado no
dia 8 de setembro de 2016. O Museu
reflete a vontade expressa de José António Simões Coelho, filho do falecido
artesão calipolense Apeles Coelho, em
entregar à guarda da Câmara Municipal
um conjunto de equipamentos, ferramentas e peças de estanho que explicam a existência de uma atividade que
levou bem longe o nome de Vila Viçosa.
O equipamento cultural, único no seu
género em todo o espaço nacional,
apresenta uma expressiva densidade de
conteúdos, centrados no grande contributo que Apeles Coelho imprimiu ao
ambiente artístico que carateriza o trabalho do estanho. Este espaço permite
explorar o contexto criativo que rodeou o
artesão calipolense, retratando-o como
mestre do estanho, e representa uma
grande mais-valia para a Vila Museu.

Imagens da cerimónia de inauguração do Museu do Estanho
Apeles Coelho.

Aprovação do Protocolo da criação e instalação do futuro Museu da Farmácia Monte
Criada em 1912, a antiga e simbólica Farmácia Monte, situada na Rua Dr. António José de Almeida,
em Vila Viçosa, conta com um acervo farmacêutico verdadeiramente singular, bem como um valioso espólio de utensílios e equipamentos
na área da farmácia, usados em períodos mais recuados para as práticas
farmacêuticas.
O espólio tão rico e histórico esteve na base da celebração do protocolo de cooperação que enquadra a
colaboração entre o Município de Vila
Viçosa e o Dr. Victor Lopes, na área
estratégica do património cultural,
numa terra que é significativamente
conhecida por Vila Museu.
Este protocolo visa não só evitar
Vista da fachada da antiga Farmácia Monte.
que este património corra o risco de
se perder ou degradar no futuro, mas também possibilita uma intervenção abrangente e concertada, encaminhada para valorizar, preservar e conhecer a evolução da história do medicamento e da prática farmacêutica em Vila Viçosa, que faz parte do imaginário da sociedade local.
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Museu do Estanho Apeles Coelho
Inauguração em 08.09.2016

MUSEUS, EXPOSIÇÕES E ARQUIVO

Exposição de Pintura Retrospectiva, de Francisco Pestana
Cine-Teatro Florbela Espanca
11.04 a 03.05.2015
A Câmara Municipal de Vila Viçosa inaugurou, no dia 11 de abril de 2015, a exposição de pintura intitulada Retrospectiva da autoria de Francisco Pestana, natural de Ciladas (São Romão), no
Cine-Teatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa. Esta mostra apresentou uma coleção de pinturas
em aguarela produzidas pelo artista plástico, que, desde os seus tempos de criança, sempre teve
gosto e aptidão para o desenho. Francisco Pestana domina várias técnicas de pintura, mas o seu
estilo favorito é a aguarela, sendo que sempre se empenhou em aprofundar os seus conhecimentos e técnicas. Os seus trabalhos já passaram por várias galerias de arte de todo o país.

Obra patente na exposição Retrospectiva.

Terreiro do Paço de Vila Viçosa. Aguarela de Francisco Pestana, 1999.
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Exposição A Fé Popular nas Estampas
Cine-Teatro Florbela Espanca
06.12.2015 a 06.01.2016
Em plena época natalícia, esta exposição, realizada com o
apoio da Câmara Municipal de Vila Viçosa, abordou uma mostra
de estampas espanholas, francesas, italianas, alemãs e portuguesas, que representam diferentes e originais visões do Menino
Jesus, a partir da coleção privada de Francisco González Santana. O projeto propôs um território criativo muito peculiar, através
de uma estética iconográfica de grande valor artístico e religioso
que reuniu uma singular coleção de estampas de finais do século
XIX e meados do século XX, associando estas questões à criação de vínculos de união com artistas raianos.

Panoramas da receção da delegação oliventina e da inauguração da
exposição A Fé Popular nas Estampas.
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Exposição de Metrologia
23.04.2016
Um olhar histórico sobre a evolução do sistema de pesos e medidas, um encontro singular
com as circunstâncias históricas e artísticas deste importante património cultural, foram as propostas expositivas da mostra de Metrologia, inaugurada no dia 23 de abril de 2016, no Museu
Agrícola e Etnográfico de Vila Viçosa (antiga Estação da CP). Organizada pela Câmara Municipal
de Vila Viçosa e integrada no quadro das atividades, dos programas e das iniciativas deste Museu, a mostra tinha como objetivo manter viva a linha de utilização dos pesos e medidas usadas
ao longo dos tempos e era composta por instrumentos singulares que permitiam verificar a sua
exatidão.
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Foi inaugurada no dia 22 de junho de
2016, no Cine-Teatro Florbela Espanca
de Vila Viçosa, uma exposição de Trabalhos Manuais elaborada por alunas
da Universidade Sénior Padre Joaquim
Espanca de Vila Viçosa, no âmbito do
programa de atividades de Fim de Curso. Todos os trabalhos patentes nesta
mostra foram realizados por alunas da
disciplina de Trabalhos Manuais e foram desenvolvidos ao longo do ano
letivo 2015/2016. A exposição contou
com trabalhos elaborados em crochet e
tricot, bordados e caixas pintadas com
a técnica do Guardanapo.

Trabalhos manuais elaborados pelas alunas da Universidade
Sénior de Vila Viçosa.

Exposição de Pintura Marcas do Tempo, de Leolinda Trindade
Cine-Teatro Florbela Espanca
09 a 25.09.2016
Esta exposição, integrada no programa da Festa dos Capuchos 2016, explorou, sobretudo, a relação
entre a obra de Leolinda Trindade e o ambiente naturalista. Concebida a partir do espólio pessoal da pintora
calipolense, artista polifacética e reconhecida com um percurso próprio e de notória qualidade, a mostra ofereceu um olhar sobre vários temas relacionados com o património cultural de
Vila Viçosa, que tão fortemente marcou a sua vida. Esta exposição reuniu 22 quadros, pintados a óleo sobre
tela, cartão e guache.
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Exposição de Trabalhos Manuais elaborada por alunas da “Universidade” Sénior
Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa
Cine-Teatro Florbela Espanca
22 a 29.06.2016
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Exposição das obras participantes no Prémio de Pintura Henrique Pousão
20.11 a 04.12.2016
Dedicada especificamente à exposição das obras concorrentes ao Prémio de Pintura Henrique Pousão, referente à edição de 2016, a mostra reuniu os dezasseis quadros originais
assinados pelos artistas participantes. O Prémio foi instituído pela autarquia calipolense com
o objetivo de estimular os artistas locais e regionais, a atividade cultural na área da pintura e,
sobretudo, evocar as grandes figuras calipolenses, como é o caso singular de Henrique Pousão. O cariz artístico dos trabalhos patentes nesta exposição, sugeriu marcantes diálogos
entre tendências e correntes estéticas e revelou uma acentuada expressão de liberdade temática. Todas as obras ficaram expostas ao público até ao dia 4 de dezembro de 2016, no
Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila Viçosa.
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A exposição Entardecer, inaugurada no dia 15 de abril de 2017, no Cine-Teatro Florbela Espanca
de Vila Viçosa, apresentou obras da autoria de José da Conceição Santana. Esta mostra ilustrou a
ligação e o trabalho desenvolvido pelo artista sobre Vila Viçosa e girou em torno do património cultural e arquitetónico local, concretizando, deste modo, o seu sonho de partilhar a sua obra com os calipolenses. A exposição esteve patente ao público no período compreendido entre 15 a 28 de abril.

Imagem de alguns
quadros da exposição
Entardecer, da autoria de
José da Conceição Santana.

Exposição de Pintura Percurso
Cine-Teatro Florbela Espanca
06 a 27.05.2017
No dia 6 de maio de 2017, no Cine-Teatro
Florbela Espanca de Vila Viçosa, foi inaugurada a exposição de pintura Percurso, da autoria de Ana Sofia Pereira Neves, cuja paixão
pela arte já vem desde tenra idade. No seu
currículo artístico, cujas técnicas de pintura
variam entre o pastel de óleo, pastel seco e
óleo, já constam mais de 80 exposições, individuais e coletivas, estando representado em
Portugal, Espanha, Estados Unidos da América, França, Polónia, Bulgária e Japão.
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Exposição Entardecer
Cine-Teatro Florbela Espanca
15 a 28.04.2017

MUSEUS, EXPOSIÇÕES E ARQUIVO

Exposição Os Cavalos e a Ciência Veterinária
Museu Agrícola e Etnográfico
Inauguração em 23.09.2017
O tema Os Cavalos e a Ciência Veterinária percorreu a sala do piso superior do Museu Agrícola e
Etnográfico de Vila Viçosa, onde se puderam encontrar histórias, utensílios e outros objetos que retratam a figura do cavalo e da ciência veterinária ligada a este animal, além das suas relações com o
homem, com destaque para as imagens que ilustraram a mostra. Esta exposição, organizada no âmbito da programação do Museu Agrícola e Etnográfico, esteve patente ao público por tempo indeterminado.

Inauguração da Exposição Os Cavalos e a Ciência Veterinária. Da esquerda para a direita vemos Vítor
Mila, Presidente da Assembleia Municipal de Vila Viçosa, Manuel Condenado, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Viçosa, e Eduardo Soeiro, Diretor do Museu Agrícola e Etnográfico.

Vista da exposição Os Cavalos e a Ciência Veterinária.
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O Cine-Teatro Florbela
Espanca em Vila Viçosa
recebeu, no dia 26 de
maio, a inauguração da
Terceira Edição da Exposição Anual da Associação de Aguarela de Portugal (AAPOR). Salientamos
um conjunto de 43 obras
em aguarelas de vários
formatos, pintadas sobretudo pelos associados da
AAPOR, na qual se destacaram aguarelas de dois
calipolenses: Francisco
Pestana e José Barreiros.

Inauguração da exposição Anual da Associação de Aguarela de Portugal - Terceira Edição. © Rádio Campanário.

25

MUSEUS, EXPOSIÇÕES E ARQUIVO

Exposição Anual da Associação de Aguarela de Portugal Terceira Edição
Cine-Teatro Florbela Espanca
26.05 a 10.06.2018
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Exposição A Arte de Trabalhar a Pedra, de Diogo Germano
Museu do Mármore Raquel de Castro
18 a 31.03.2018
Este projeto do artista Diogo Germano foi desenvolvido especificamente para o Museu do Mármore Raquel de Castro de Vila Viçosa. As obras patentes nesta mostra, desafiaram a nossa memória arquetípica dos processos criativos e humanos de trabalhar a pedra natural, assim como a sua
relação com as técnicas dos artesãos.
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A organização de exposições fora de portas foi um contributo para a difusão
dos valores patrimoniais e culturais de Vila Viçosa. Assim, na linha de projetos
desta natureza, realizados fora de Vila Viçosa, deve referir-se:

Em Portugal:
Exposição Memórias Culturais e Arquitetónicas de Vila Viçosa
Lisboa/24 e 25.03.2018
Realizada na Casa do Alentejo em Lisboa, este projeto deu conta de distintas perspetivas
do património cultural da vila ducal, com base nas fotografias da autoria do calipolense Bonfilho Augusto Faria, atualmente sob a tutela do Grupo Amigos de Vila Viçosa. Em torno desta
mostra, apresentaram-se distintas imagens representativas da panóplia de valores artísticos,
arquitetónicos, culturais e etnográficos da vila e também foi interligada com diversas manifestações culturais e artesanais que, no seu conjunto, contribuíram para um estimulante diálogo
com o património cultural de Vila Viçosa.

Vista da exposição na Casa do Alentejo, Lisboa.

No estrangeiro:
A exposição Memórias do Património Cultural de Vila Viçosa
Coria del Río, Espanha/24.03.2019
A exposição Memórias do Património Cultural de Vila Viçosa, era constituída por um conjunto de trinta e cinco fotografias, em branco e negro, da autoria do calipolense Bonfilho Augusto
Faria. A mostra, cedida pelo Grupo Amigos de Vila Viçosa, exibiu o riquíssimo e multifacetado
património, material e imaterial, de Vila Viçosa na primeira metade do século XX, no âmbito da
geminação entre os municípios de Vila Viçosa e Coria del Río.
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Exposições itinerantes
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Exposição de pintura De Quando o
Sonho Comanda a Vida
Cine-Teatro Florbela Espanca
22.04 a 06.05.2018

Exposição da autoria de Amélia Militão. © Rádio Campanário.

A Exposição de pintura De Quando o Sonho
Comanda a Vida, da autoria de Amélia Militão, foi
inaugurada a 22 de abril de 2018, no Cine-Teatro
Florbela Espanca de Vila Viçosa, e esteve patente ao público nesse espaço até 6 de maio do
mesmo ano. A mostra exposta em Vila Viçosa,
apresentou um conjunto de pinturas a óleo sobre
tela e acrílicos, que misturam o trabalho artístico
com o reflexo dos seus sentimentos e das suas
emoções, que refletem a sensibilidade e a complexa representação do Universo. A exposição
explorou o retrato figurativo de espaços emblemáticos e históricos que a artista guarda na memória como legado futuro.

Exposição Livros e Arquivos: Património do
Passado que faz a História do Futuro
Biblioteca/Arquivo Histórico Municipal
Inauguração 10.06.2018
No âmbito das celebrações do Ano Europeu do
Património Cultural, em correlação com a comemoração do Dia Internacional dos Arquivos, teve lugar no
dia 10 de junho de 2018, a inauguração da exposição
Livros e Arquivos: Património do Passado que faz a
História do Futuro, realizada na Biblioteca/Arquivo
Histórico Municipal de Vila Viçosa. A exposição pretendeu mostrar uma imagem de várias obras singulares e relevantes, bem como ilustrar o património bibliográfico e arquivístico do rico e diversificado acervo
existente neste espaço e que documenta uma parte
significativa da história de Vila Viçosa, desde inícios
do século XV.

Intervenção de Ana Rita Aurélio.

Pormenores da Exposição Livros e Arquivos: Património do Passado que faz a História do Futuro.

28

Mais de três dezenas de fotografias
do artista Luís Viegas Mendonça estiveram patentes numa exposição que contou com o apoio da Câmara Municipal
de Vila Viçosa. A mostra propôs um
diálogo entre a beleza e a expressão
das curvas do corpo feminino, procurando dirigir o olhar do observador para a
admiração do belo. A obra apresentou
um surpreendente potencial de imagens
onde a luz e a sombra, e a ausência de
cor, permitiram ressaltar sentimentos e
emoções. Na sessão de inauguração,
marcou presença o grupo português de
música erudita Duo Lundú.

Vista da exposição Crystal Nude.

Dia de inauguração da mostra Crystal Nude.
Apresentação da exposição Crystal Nude.
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Exposição Crystal Nude
Cine-Teatro Florbela Espanca
14.10 a 31.10.2018

Exposição Ala dos Escultores
Museu do Mármore Raquel de Castro
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Inauguração em 10.02.2019
A exposição Ala dos Escultores, promovida pela Câmara
Municipal de Vila Viçosa, esteve patente no Museu do
Mármore Raquel de Castro de Vila Viçosa, a partir do dia
10 de fevereiro de 2019, dia em que foi inaugurada. A exposição deu visibilidade à presença marcante do mármore
da região e colocou em destaque o persistente labor de
artesãos e artistas locais, tais como, Carlos Pereira, António Anselmo, Roberto Ganito, César Valério, Luís Cotovio,
Diogo Germano e Maria de Fátima Compõete. Nesta mostra, ganhou, sobretudo, protagonismo o conjunto de diversas esculturas em mármore, procurando mostrar o que
está por detrás da execução destas singulares peças.
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No âmbito do programa de geminação do Município de Vila Viçosa com o de Coria del Río
(Espanha), a exposição El r@stro del samurai, da autoria do coriano Alexandre Sosa, pretendeu
dar uma perceção dos antecedentes da importante transcendência do apelido Japón na cidade de
Coria del Río, relacionado com a história das relações do município espanhol com o Japão, nos
séculos XVI e XVII, profusamente ilustrada por meio de fotografias e de breves notas explicativas.

Inauguração da exposição El r@stro del samurai, da autoria de Alexandre Sosa. © Rádio Campanário.

Vista da exposição de fotografia El r@stro del samurai, da autoria de Alexandre Sosa. © Rádio Campanário.
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Exposição El r@stro del samurai
Cine-Teatro Florbela Espanca
Inauguração em 10.03.2019

Decorreu no dia 21 de setembro de 2019, a inauguração da exposição de desenhos de Paulo
Varela, no Museu Agrícola e Etnográfico de Vila Viçosa. Tratou-se de uma poliédrica coleção de
desenhos inspirados nas dinâmicas do mundo rural,
em correlação, pois, com a temática central desse
Museu. Os trabalhos do campo, as pessoas, os animais e a paisagem alentejana estiveram bem patentes nesta mostra.
Paulo Varela, autor da referida exposição.
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Exposição Desenhos, de Paulo Varela
Museu Agrícola e Etnográfico
Inauguração em 21.09.2019

Vista da exposição Desenhos, de Paulo Varela.

Exposição das obras participantes no Prémio de Pintura Henrique Pousão 2019
Cine-Teatro Florbela Espanca
Inauguração em 30.11.2019
A exposição das obras concorrentes ao Prémio de Pintura
Henrique Pousão (1859-1884),
relativa à edição de 2019, promovida pela Câmara Municipal
de Vila Viçosa, ilustrou o trabalho artístico desenvolvido pelos
participantes neste Prémio e
constituiu um incentivo à ex-

pressão artística, na área da pintura. A mostra realizou-se no ano em que se assinalaram os 160 anos do
nascimento do insigne artista calipolense. A expressiva participação, contribuiu para a exposição de quinze
obras, assinadas por artistas de diferentes gerações,
que propuseram a construção de um território criativo
muito singular e de notória qualidade estética. Convém sublinhar que, para além, do trabalho vencedor,
foram atribuídas três menções honrosas.
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Frontespício do folheto da Biblioteca/Arquivo Histórico Municipal de Vila Viçosa.

A Biblioteca/Arquivo Histórico Municipal de Vila Viçosa reúne documentação resultante não só da atividade direta dos órgãos municipais, como também de fundos documentais de natureza
diversa, como o Fundo da
Câmara Municipal e da Santa Casa da Misericórdia de
Vila Viçosa, entre outros,
bem como vários títulos que
são considerados Bens Arquivísticos de Valor Excecional. A Biblioteca/Arquivo Histórico, que funciona no edifício dos Paços do Concelho,
reabriu no dia 3 de outubro
de 2017 as suas portas. Nesta nova etapa, procedeu-se à
inventariação de fundos e de
documentação, à cataloga- Imagem da Biblioteca/Arquivo Histórico Municipal de Vila Viçosa (Paços
ção, classificação e arruma- do Concelho).
ção do acervo arquivístico, à
atualização e elaboração de
novo catálogo bibliográfico, ao
registo sistemático de novas entradas, à quantificação e carimbagem dos documentos, a tarefas primárias de conservação
preventiva de livros, à incorporação no Arquivo de documentação
oriunda de doações, que contribuíram para aumentar a diversidade, a qualidade da informação
e a documentação disponível ao
público, sem esquecer, naturalmente, as tarefas de contato,
apoio e atendimento aos utilizadores.
A este período pertence também a elaboração e aprovação
do Regulamento que estabelece
as normas gerais de funcionamento e as condições de utilização da Biblioteca/Arquivo Histórico Municipal. Acresce a elaboração do folheto informativo que
contém a apresentação genérica
deste espaço, normas e procedimentos de consulta, horários de
funcionamento e contatos.
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Biblioteca/Arquivo Histórico Municipal

FÓRUNS DE REFLEXÃO E DEBATE

Os temas do património cultural, da arte, do turismo, do território, do conhecimento, da
educação, da saúde e da inovação social fazem parte de uma agenda multifacetada com
a qual a Câmara Municipal de Vila Viçosa está profundamente comprometida e sobre a
qual reflete, em conjunto com universidades, entidades e instituições de conhecimento,
locais, nacionais e internacionais. Foi nesse sentido, que criámos vários e diversificados
fóruns de debate e de reflexão, organizados ou apoiados pela Câmara Municipal, e perspetivados como um centro dinâmico e aberto de pensamento e de análise, que se enquadram, sobretudo, nas problemáticas relacionadas com a valorização, a promoção e o reconhecimento internacional do património cultural calipolense, entendido no sentido lato
do termo. Descrevemos a seguir várias atividades e eventos científicos e artísticos que
se realizaram no âmbito deste programa, dirigidos a diversas faixas etárias e públicos e
com acesso livre.

Conferência Sociedade, Cultura, Religião e História do Pensamento
Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila Viçosa/13.05.2014
Ao longo de 2014, a Universidade
Sénior Padre Joaquim Espanca de
Vila Viçosa, no âmbito das atividades
inseridas no seu Plano de Atividades,
promoveu vários espaços de debate e
reflexão, de entre os quais se destaca
a conferência intitulada Sociedade,
Cultura, Religião e História do Pensamento, proferida pelo professor Faustino Lobato, com forte ligação ao Programa Sénior da Universidade de
Extremadura de Badajoz, realizada no
Conferência Sociedade, Cultura, Religião e História do Pensamento.
Cine-Teatro Florbela Espanca, no dia
13 de maio de 2014. O evento, embora dirigido, preferencialmente, aos alunos e docentes da Universidade calipolense, encontrava-se
aberto a públicos mais alargados. Esta oportunidade de aprendizagem, esteve associada a uma ação
reflexiva em que se estimularam pensamentos evolutivos e uma conceção de diversidade cultural,
enquadradas no pensamento estratégico de que as sociedades ao longo dos tempos acompanham a
evolução, a miscigenação e a expansão cultural.

Workshop Saúde Sexual Reprodutiva,
Tabagismo, Toxicodependência,
Alcoolismo e Comportamento Jovem
Semana da Juventude
Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila
Viçosa/09.07.2014
Tratou-se de uma iniciativa inserida no âmbito da semana da juventude, que pretendeu
abordar os temas da saúde sexual reprodutiva,
do tabagismo, toxicodependência, alcoolismo e
comportamento dos jovens.
Este workshop destinou-se ao público mais
jovem.
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Com o intuito de debater a riqueza e a variedade do panorama das revistas de cultura,
públicas e privadas, e entender as ameaças e os novos desafios que se colocam a estas
publicações, a Câmara Municipal de Vila Viçosa organizou o III Encontro Transfronteiriço de
Revistas de Cultura, ao qual se encontrava associado o lançamento do Número 22 da Revista de Cultura Callipole. O evento permitiu reunir em Vila Viçosa um conjunto de especialistas
de reconhecida competência, de entre os quais se destaca a diversidade de agentes implicados neste setor (diretores, coordenadores, gestores, distribuidores, publicistas, editores, etc.).

Intervenção de Manuel Condenado na Cerimónia de Abertura do III Encontro Transfronteiriço de Revistas de
Cultura.

Conclusões finais do III Encontro Transfronteiriço de Revistas de Cultura. © aviagemdosargonautas.net.
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III Encontro Transfronteiriço de Revistas de Cultura
10.05.2015

FÓRUNS DE REFLEXÃO E DEBATE

VI Jornadas do Património de Vila Viçosa
27.06.2015

Inseridas nos objetivos estratégicos da valorização e do reconhecimento internacional do património cultural calipolense, foram realizadas as VI Jornadas do Património de Vila Viçosa. O evento, na sua sexta
edição, decorreu no dia 27 de junho de 2015 e culminou na apresentação de valiosas e relevantes comunicações, que contaram com a opinião de eminentes especialistas e académicos de diferentes áreas do saber. O seu programa foi desenhado para destacar a singularidade dos valores patrimoniais da vila ducal
renascentista, com impacto científico e técnico na fundamentação dos critérios de classificação exigidos
pelo Comité Mundial do Património da UNESCO, e para maximizar a escala e a excecionalidade das bases
fundamentais da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial. Enfim, a iniciativa constituiu um contributo muito enriquecedor e um incentivo para o longo e complexo processo de candidatura.

Colóquio Turismo e Desenvolvimento
em Espaço Rural – Desafios do Portugal 2020
Museu do Mármore Raquel de Castro/09.04.2016
Este Colóquio, promovido pela Câmara Municipal de
Vila Viçosa, reuniu no Museu do Mármore Raquel de Castro de Vila Viçosa, a 9 de abril de 2016, um conjunto de
personalidades políticas de relevo, de entre as quais se
destaca o Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo e o Presidente da
Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo – ERT. Tendo
como matriz referencial a importância da evolução de novos paradigmas do espaço rural na sociedade contemporânea, foi debatida esta problemática, que se converteu
numa questão cada vez mais reconhecida a nível nacional
e internacional, com particular ênfase nos novos reptos
que a sociedade rural atualmente enfrenta, bem como na
temática relacionada com as novas expressões e as mudanças do turismo e do desenvolvimento nestes espaços.
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Estas Jornadas foram promovidas pela Câmara Municipal de Vila Viçosa com o objetivo de debater
o papel que ocupam as fortalezas abaluartadas no espaço da raia transfronteiriça extremenhoalentejana, assim como outros temas relacionados com a construção e a edificação deste património.
O evento, que se encontrava associado ao lançamento do número 23 da Revista de Cultura Callipole,
contou com a participação de reputados especialistas e académicos, nacionais e internacionais, e com
a colaboração de várias instituições, com especial destaque para O Pelourinho - Boletim de Relações
Transfronteiriças, editado pela Diputación Provincial de Badajoz. As Jornadas encontravam-se estruturadas em torno do seguinte tema aglutinador: A Fronteira Moderna e a 2.ª linha de confrontação da
raia extremenha-alentejana: fortificação e reutilização.
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V Jornadas sobre Valorização do Património
Fortificado da Raia
21.05.2016

FÓRUNS DE REFLEXÃO E DEBATE

Palestra Vila Viçosa: Retaguarda Fortificada na Raia Extremenha-Alentejana
20.03.2017
Por iniciativa da Câmara Municipal de Vila Viçosa, no quadro do
Plano de Atividades do Curso
2016/2017 da Universidade Sénior
Padre Joaquim Espanca, foi realizada a palestra sobre o tema Vila
Viçosa: Retaguarda Fortificada na
Raia Extremenha-Alentejana, que
decorreu no dia 20 de março de
2017, na sede da referida Universidade Sénior e que teve como palestrante Moisés Cayetano Rosado,
reputado especialista nesta matéria.
Intervenção de Moisés Cayetano Rosado na Conferência Vila Viçosa:
A realização deste fórum deu lugar Retaguarda Fortificada na Raia Extremenha-Alentejana.
à apresentação de documentos alusivos a vários exemplos de arquitetura militar da zona Extremenha-Alentejana, como o Castelo Artilheiro de Vila Viçosa, e à análise de várias questões relacionadas com o importante conjunto de fortificações abaluartadas que evidenciam o caráter singular deste complexo sistema defensivo.

Palestra sobre os Direitos dos Idosos: prestações previdenciais, subsídios,
complemento solidário e outros benefícios
Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila Viçosa/11.2017
Entre os fóruns de sensibilização e informação, realizados pela Câmara Municipal de Vila
Viçosa, através da Universidade Sénior
Padre Joaquim Espanca, uma parte
esteve focada no empoderamento de
grupos mais vulneráveis, como é o caso do público sénior. No mês de novembro de 2017, no contexto do Dia Mundial da Terceira Idade, o destaque foi
para a realização de uma palestra sobre os Direitos dos Idosos: prestações
previdenciais, subsídios, complemento
solidário e outros benefícios. A iniciativa decorreu no Cine-Teatro Florbela
Espanca de Vila Viçosa com o apoio
do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P.. Teve como objetivos chamar a atenção para alguns
aspetos relacionados com a situação económica e social da população idosa, numa reflexão conjunt
sobre os direitos, as oportunidades e
os desafios que enfrentam os idosos, pensionistas e reformados.

Vistas da mesa e da audiência da palestra
sobre os Direitos dos Idosos.
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Palestra Raul Xavier, autor do Busto de Florbela Espanca
Cine-Teatro Florbela Espanca/10.12.2017
A palestra Raul Xavier, autor do Busto de Florbela
Espanca, que se realizou no dia 10 de dezembro de
2017, no Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila
Viçosa, foi dedicada a Florbela Espanca, uma autora
cuja obra se tem vindo a assumir cada vez mais aberta ao estudo e à investigação académica. A iniciativa
esteve ao cuidado de Joaquim Saial, calipolense e
investigador de arte pública, que combinou práticas de
produção literária e cultural com uma vertente mais
artística de belas artes. Este evento, foi promovido
pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, com o objetivo
de debater o papel que as peças escultóricas, devem
hoje ocupar no espaco público, bem como a relação
que deve existir entre os seus criadores, que muitas
vezes não são bem conhecidos. Na palestra falou-se
do escultor luso-macaense Raul Xavier, autor do busto de Florbela Espanca.

Imagens da palestra
Raul Xavier, autor do
Busto de Florbela
Espanca.
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Reunião de escultores internacionais no Museu do Mármore Raquel de Castro
28.01.2018
Vila Viçosa acolheu no dia 28 de janeiro de 2018, no Museu do Mármore Raquel de Castro, uma
reunião de escultores internacionais. A Capital do Mármore foi a localidade escolhida por um grupo
de escultores para uma reunião, de dimensão europeia, no âmbito da iniciativa Start 2018. Este
evento reuniu, através da internet, escultores internacionais de países como Alemanha, Dinamarca
e França, entre outras nacionalidades, como forma de dar as boas-vindas a 2018.

Museu do Mármore Raquel de Castro.

Conferência A Relação de Vila Viçosa e de Coria del Río com o Japão
10.03.2019

Intervenção de Juan Manuel Suárez Japón na conferência A
Relação de Vila Viçosa e de Coria del Río com o Japão. © Rádio
Campanário.
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O programa de trabalhos da cerimónia de
geminação dos municípios de Vila Viçosa e
de Coria del Río incluiu uma conferência
internacional sobre as relações de Vila Viçosa e de Coria del Río com o Japão, a cargo,
respetivamente, de Tiago Salgueiro e de
Juan Manuel Suárez Japón, sendo moderada por Licínio Lampreia. A iniciativa, realizada no dia 10 de março de 2019, no CineTeatro Florbela Espanca, abordou a questão das visitas das embaixadas japonesas a
Vila Viçosa e a Coria del Río que representaram um salto civilizacional, um claro
exemplo de universalidade e uma via aberta
na teia de relações entre a cultura dos dois
municípios ibéricos e da nipónica.

Esta conferência foi organizada pela Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa, e
realizou-se no dia 26 de março de 2019, na Sede da mencionada Universidade Sénior. Na conferência,
que contou com a presença e com a intervenção do Dr. Pinho Neno, abordou-se o conceito de política
de ensino, desde a perspetiva inclusiva e a prevalência do papel da família, do Estado e das instituições com competências nesta matéria, sem esquecer, ainda, o ensino ao longo da vida, aspetos que
foram bastante valorizados pelos participantes.

Imagem da sessão de abertura da conferência sobre Política de Ensino.

Aspeto dos participantes na conferência sobre Política de Ensino.
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Conferência sobre Política de Ensino
26.03.2019

FÓRUNS DE REFLEXÃO E DEBATE

Aula Aberta O abastecimento público de água: necessidade de novos hábitos de consumo
30.05.2019
Com o intuito de debater temas de grande atualidade, como é o caso prevalecente dos riscos que a nossa
região e o país enfrentam quanto à escassez de recursos hídricos, por
iniciativa da Universidade Sénior de Vila Viçosa, foi promovida a Aula
Aberta O abastecimento público de água: necessidade de novos hábitos de consumo, a cargo
do Prof. Manuel João
Fontainhas Condenado,
Presidente da Câmara
Municipal de Vila Viçosa,
que ocorreu no dia 30 de
maio de 2019, no CineTeatro Florbela Espanca.
Realizada em tom coloquial entre o conferencista e os participantes, o
evento procurou ir além
do aspeto relacionado
com o funcionamento da
rede pública de abastecimento à população, considerando-o à luz de um
contexto mais alargado,
nomeadamente no que
concerne à apresentação
de perspetivas transversais sobre a necessidade Aula Aberta a cargo do Prof. Manuel Condenado.
de adotar novos hábitos
de consumo de água, uma vez que este recurso tem um papel insubstituível na nossa sociedade.

Curso Breve de Arte Pública Escultórica
04 a 07.11.2019
O mês de novembro de 2019 anunciou
grandes cursos e debates na Sede da Universidade Sénior de Vila Viçosa, em torno
de grandes temas que fazem parte do discurso cultural, patrimonial e mediático da
sociedade calipolense. No início do mês, foi
a vez do Curso Breve de Arte Pública Escultórica, com profundas ligações à escultura
pública em Vila Viçosa, onde proliferam esculturas que homenageiam figuras maiores
da história local, que decorreu entre 4 e 7 de
novembro de 2019, na sede da Universidade, com a orientação e a coordenação científica do Dr. Joaquim Saial. O Curso, estruturado em quatro sessões sucessivas e interligadas entre si, tinha como principais objetivos abordar nomes e monumentos relevantes da arte pública escultórica e estudar as
matrizes do pensamento e da arte acerca da
escultura pública, situando-a nas várias referências históricas e pluridisciplinares.

Intervenção de Joaquim Saial no Curso Breve de Arte Pública
Escultórica.
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Entre 20 e 21 de novembro de 2019, o Arq.º Helder Soeiro, da Divisão de Urbanismo e Ambiente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, trouxe para a Sede da Universidade Sénior Padre
Joaquim Espanca de Vila Viçosa, o tema da Arquitetura e Planeamento Urbanístico: Formas de
Intervenção, Mecanismos Reguladores e Incentivos, como mecanismo de desenvolvimento e
motor de dinamização da vila. O
Curso, foi intercalado em duas
sessões teóricas
e práticas, sucessivas e correlacionáveis entre si,
que serviram de
exemplos ilustrativos dos diferentes contextos da
gestão urbanística. Os mecanismos que permitem coordenar a
de Helder Soeiro, no Curso Breve de Arquitetura e Planeamento Urbanístico:
gestão autárqui- Participação
Formas de Intervenção, Mecanismos Reguladores e Incentivos.
ca, no que respeita à intervenção em áreas urbanas e no espaço público, mas também os desafios que se colocam à requalificação e à reabilitação, foram alguns dos temas que estiveram em foco.

Curso Breve de Arquitetura e Planeamento Urbanístico: Formas de Intervenção, Mecanismos Reguladores e Incentivos.
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Curso Breve Arquitetura e Planeamento Urbanístico: Formas de Intervenção,
Mecanismos Reguladores e Incentivos
20 a 21.11.2019

FÓRUNS DE REFLEXÃO E DEBATE

Conferência sobre a Vida e a Obra de Henrique Pousão (160 anos do seu Nascimento)
30.11.2019
Os estudos sobre o património local e sobre figuras proeminentes da cultura e da arte, fazem parte
de uma agenda com a qual a Câmara Municipal de Vila Viçosa
está profundamente comprometida
e sobre as quais promoveu fóruns
de pensamento e de debate. Foi
nesse sentido que organizou a
conferência sobre o egrégio pintor
calipolense Henrique Pousão, realizada no dia 30 de novembro de
2019, no Cine-Teatro Florbela
Espanca de Vila Viçosa. O evento
enquadrou-se na cerimónia de
entrega da edição de 2019 do Prémio de Pintura com o nome do
ilustre artista, nos 160 anos do seu
nascimento. Joaquim Saial, conceituado investigador de história e
arte pública, tomou como ponto de
partida da sua conferência a vida
e a obra de Pousão e explicou a
importância da sua produção artís- Joaquim Saial na conferência sobre a Vida e Obra de Henrique Pousão.
tica na inovação da arte portuguesa de oitocentos.

Conferência sobre a Vida e a Obra de Henrique Pousão.
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Tendo como referência a comemoração do dia em que, no ano de 1948, a Assembleia Geral
das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, decorreu, a 10 de dezembro de 2019, na sede da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa, a
conferência Seniores pelos Direitos Humanos. A iniciativa teve como objetivo chamar a atenção para alguns aspetos relacionados com a defesa e a promoção dos ideais, dos valores da
dignidade humana e dos direitos civis, políticos, culturais, económicos e sociais de cada ser
humano. Nesta conferência, dinamizada eloquentemente pelo Dr. Miguel Fidelmann, representante da Senhora Provedora de Justiça, o destaque foi para a realização de uma sessão
informativa que permitiu uma reflexão a partir do eixo temático Seniores pelos Direitos Humanos. Como resultou bem claro pelo conferencista, fora da esfera dos vários instrumentos fundadores de proteção nacional e internacional dos direitos humanos, há um espaço para a
prática participativa da sociedade civil e das organizações não governamentais.

Aspetos da conferência Seniores pelos Direitos Humanos, proferida por Miguel Fidelmann.
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Conferência Seniores pelos Direitos Humanos
10.12.2019

PUBLICAÇÕES

O plano de edições da Câmara Municipal de Vila Viçosa contemplou publicações da
Câmara Municipal, principalmente Catálogos (de Pintura, Alstones e Biblioteca/Arquivo
Histórico Municipal), Carta Arqueológica de Vila Viçosa, Revista de Cultura Callipole e,
sobretudo, os três Volumes do dossiê de Candidatura do Bem Vila Viçosa, vila ducal
renascentista a Património Mundial da UNESCO, bem como outro género de publicações. A par das edições próprias, promoveu também o apoio a publicações de autores
externos. Neste caso, é seu objetivo fazer chegar ao público, textos de um vasto leque
de áreas do conhecimento e, deste modo, estimular autores calipolenses e novos escritores, que se dedicam com vocação e empenho a contribuir para que o conhecimento e a literatura progridam no nosso município e no nosso país. Acrescem as publicações em formato digital, editadas pela Câmara Municipal de Vila Viçosa.

Longo Caminho para Casa, de Nuno de Figueiredo
Prémio Florbela Espanca, 2013
Edição da Câmara Municipal de Vila Viçosa
(2014).

Livro de Poemas de Vila Viçosa,
Compilação de trabalhos do Primeiro Encontro de Poetas Populares
de Vila Viçosa,
Edição da Câmara Municipal de Vila Viçosa
(2015).

Catálogo da Exposição LIVROS E ARQUIVOS: Património
do Passado que faz a História no Futuro
Edição da Câmara Municipal de Vila Viçosa
(2018).
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Edições Vieira da Silva, Lda.
(2020).

Estrada Real – Memórias do Caminho entre
Borba e Vila Viçosa, de Tiago Salgueiro,
Edição de Várzea da Rainha
(Edição apoiada pelas Câmaras Municipais de Borba e
Vila Viçosa)
(2019).

Livro Novo dos Usos e Costumes da Frêguezia de Santa
Catharina de Pardaes,
Transcrição, introdução e notas de Rute Pardal e de Tiago Salgueiro,
Edições Vieira da Silva, Lda.
(2019).

Catálogo de Expositor ALSTONES–ALENTEJO’S
STONES IN THE WORLD-Alstones-Pedras do Alentejo
no Mundo,
Edição da Câmara Municipal de Vila Viçosa
(2019).
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Viver Sempre Também Cansa, de Anabela Freitas,

PUBLICAÇÕES

Catálogo das obras participantes no Prémio de Pintura
Henrique Pousão 2019
Edição da Câmara Municipal de Vila Viçosa
(2019).

Terra Marmoris – Carta Arqueológica de Vila Viçosa,
de Manuel Calado e Rui Mataloto,
Edições Vieira da Silva, Lda.
(2020).

Proposta de Inscrição do Bem VILA VIÇOSA,
VILA DUCAL RENASCENTISTA
na Lista do Património Mundial,
Dossiê na versão portuguesa:
 Volume I - Proposta de Inscrição na Lista do Património Mundial;
 Volume II – Plano de Gestão do Património;
 Volume III – Estudos Históricos.
Unidades na versão inglesa:
 Volume I – VILA VIÇOSA, RENAISSANCE DUCAL TOWN –
Nomination dossier for inscription on the World Heritage List;
 Volume II – VILA VIÇOSA, RENAISSANCE DUCAL TOWN –
Heritage Management Plan).
Edição Milideias-Comunicação Visual, Lda.
(2020).
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Guia Turismo 2021 - Vila Viçosa,
património para descobrir
Edição da Câmara Municipal de Vila Viçosa
(atualização em 2021).

Uma parte do acervo documental da Câmara Municipal de Vila Viçosa, composto
por documentos e textos fundamentais e de interesse geral sobre a historiografia
local, foi especificamente editado pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, em suporte
online, numa lógica de atualização criteriosa e permanente e de acordo com o seu
grau de ligação com o património cultural local. Estas publicações digitais, para
além dos canais de edições em suporte papel, constituem um importante conjunto de textos provenientes de atividades de investigação e
estudo e entroncam, estrategicamente, na fase de implementação e
modernização da via digital, que
tem como linha orientadora tornar
acessível, a todo o público, fontes
de informação dispersa e documentação. Trata-se de um projeto que
disponibiliza, em plataforma digital,
conteúdos sobre figuras históricas,
relações e parcerias internacionais
e candidatura a Património Mundial
da Humanidade da UNESCO, entre outras temáticas.
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A Revista de Cultura
A Revista de Cultura Callipole, editada desde sempre pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, afirma-se
por um rigor inteletual e por um pensamento livre e plural. Esta diretiva de abertura, tolerância e diversidade
reflete-se quer no vasto leque de estudos publicados, quer
no número e diversidade dos colaboradores, portugueses e
estrangeiros, acolhidos pela Revista. As suas áreas preferenciais de interesse são as Humanidades e Ciências Sociais,
as Artes e a Criação Literária. Mas, Callipole, vincando bem
o seu caráter multidisciplinar, abre-se a outras temáticas no
âmbito local, nacional e internacional, publicando textos de
personalidades de destaque no plano universitário ou inteletual. Embora sendo uma publicação pautada por uma matriz
regional, sobretudo no encalce do património cultural de Vila
Viçosa, os seus conteúdos também têm percorrido um caminho que abrange não só o aro alentejano, mas também outras regiões da geografia nacional e, até dos espaços lusófono e ibérico.
A Revista, criada em 1993 pela autarquia calipolense, publicou 26 números e duas edições especiais, embora em 23
volumes, quatro deles duplos, até à data da edição do seu
último volume.
Decorre, atualmente, a edição do n.º 27 da Revista.
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N.º 21 – 2014 (Desta edição faz parte o segundo número especial da revista sobre Florbela
Espanca, organizado por Ana Luísa Vilela, António Cândido Franco,
Maria Lúcia Dal Farra e Fabio Mario da
Silva)
Sociedade Filarmónica União
Calipolense de Vila Viçosa
10.06.2014

PUBLICAÇÕES

Revista de Cultura Callipole:

Integraram a Mesa da Sessão, Manuel Condenado, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Viçosa, Ana Rocha, Vereadora da Cultura da Câmara
Municipal de Vila Viçosa, Nuno de Figueiredo, vencedor da edição de
2013 do Prémio Literário Florbela Espanca, e Licínio Lampreia, Diretor
Adjunto da Revista de Cultura Callipole.

N.º 22 – 2015, que inclui um conjunto de estudos dedicados ao património local, no âmbito da
candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO
Sociedade Filarmónica União Calipolense de Vila Viçosa
10.05.2015
N.º 23 – 2016, que integra um capítulo com textos das VI Jornadas do Património de Vila Viçosa
(2015)
Salão Nobre dos Paços do Concelho
22.05.2016
N.º 24 – 2017, sobre o património museológico, local e regional, que é tratado num novo capítulo
Seminário de São José, em Vila Viçosa
10.06.2017

Panorama geral dos assistentes no lançamento do
n.º 24 da Revista de Cultura Callipole.
Apresentação do n.º 24 da Revista de Cultura Callipole, Seminário de São José, em
Vila Viçosa.

51

PUBLICAÇÕES

N.º 25 – 2018, dedicado, parcialmente, a celebrar os 25 anos de vida da publicação
Salão Nobre dos Paços do Concelho
10.06.2018

Imagens de lançamento do n.º 25 da Revista Callipole.

N.º 26 – 2019, apresenta um capítulo dedicado ao Bicentenário do Nascimento de D. Maria II
(1819-1853), Princesa do Brasil e Rainha de Portugal
Salão Nobre dos Paços do Concelho
14.09.2019
Cerimónia de apresentação da Revista Callipole n.º 26.

52

Edições Colibri
(2014).

Absorvência, de António Almas,
Edição própria
(2014).

Estas Palavras Nascidas dos Dias, de Francisco Caeiro,
Edição de Editorial Minerva
(2014).

Alma sem Rumo, de Joana Rijo,
Edição da Chiado Editora
(2014).

Estranha Paixão, de Antónia Ruivo,
Edição de autor
(2014).
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Terra da Paciência, de Francisco Ceia,

PUBLICAÇÕES

Nós, Poemas de Francisco Caeiro e Fotografias de Ângelo Rodrigues,
Edição de Editorial Minerva
(2015).

Charneca en Flor (Antologia Essencial), de Luis Alfonso Limpo Píriz,
Editora Regional de Extremadura
(2015).

A todos os tempos pertenço, de Virgínia Costa e José Fialho,
Edição de Centro de Estudos Bocageanos
(2015).

Práticas de Caridade e Assistência em Évora (1650-1750), de Rute Pardal,
Edições Colibri
(2015).

Mármore, Património para o Alentejo, CECHAP-Centro de Estudos
de Cultura, História, Artes e Património,
Coord. Daniel Alves,
Edições Colibri
(2015).

O Pelourinho Português, de António Amaro Rosa,
Edições Caleidoscópio
(2015).
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Edição da Tinta da China
(2016).

Todos os Homens Podem Voar, de Francisco Caeiro,
Edição de Alfarroba
(2016).

O Druida, de António Almas,
Edição própria
(2016).

As Bolachas Mágicas da Avó Inácia, de Francisco Caeiro,
Edição de Alfarroba, Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
(2016).

Compêndio de Notícias de Vila Viçosa, composto pelo Padre
Joaquim José da Rocha Espanca,
Nova edição coordenada por Carlos Filipe,
Edição do Centro de Estudos CECHAP
(2016).

A Noite em que os Sonhos não Entraram, de Francisco Caeiro,
Edição de Alfarroba
(2017).
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A Profecia, de Sandra Casaca,

PUBLICAÇÕES

Da Vida – Sonetos, de José Joaquim Caleço Rosa,
Edição de autor
(2017).

O Amor planta Girassóis na Lua, de Francisco Caeiro,
Edição de Alfarroba
(2017).

O Castigo, de Pinho Neno,
Edições Vieira da Silva, Lda.
(2017).

E quando a chuva voltar, de Leonor Nepomuceno,
Edições Vieira da Silva, Lda.
(2017).

Cadernos de Filosofia Extravagante vol. 6 e Revista Nova
Águia
(2018).
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Brancura Alentejana, Caminhos da Vida, Casa de Bragança (……)
e Planície Doirada, de Manuel Lopes Botelho,
(2018).

Vila Viçosa, uma viagem de memórias, de António Espiga Pinto,
Edições Vieira da Silva, Lda.
(2018).

O Trilho do Lobo, de Leonor Nepomuceno,
Edição de Oz
(2018).

Mythos da Lua Nova, de Jorge Ferreira,
Edição de Oz
(2018).

Política de Ensino e Organização do Sistema Escolar, de Pinho Neno,
Edições Vieira da Silva, Lda.
(2018).
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Abraçar a Liberdade, de Dolores Piteira,
Edições Vieira da Silva
(2019).

Memórias do Passado em Vésperas de Futuro, de Pinho Neno,
Edições Vieira da Silva
(2019).

O Caixeiro-Viajante, de José Pais de Carvalho,
Edição de Modocromia
(2019).

O vento a bailar sobre as searas, de Francisco Caeiro,
Edição de Alfarroba
(2019).
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Edição própria
(2019).

Histórias da Minha Vida, de Carlos Alberto Martins Portas
Edição de SINAPIS Editores
(2019).

Poemas para a hora de ponta, de Joaquim Saial,
Edição de Cordel D´Prata
(2020).
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Flor de Lótus, de António Almas,

MÚSICA

No centro do programa musical e cultural encontram-se os concertos que constituem uma importante parte da programação, os quais contaram com a colaboração de
reconhecidos artistas. Além disso, prevalece uma notória diversificação dos géneros
musicais. Os espetáculos musicais, encontram-se, normalmente, associados à programação paralela de distintos eventos, por meio dos quais levam a música a vários
espaços. Trata-se, pois, de um projeto que pretendeu alargar a sua programação artística a todos os públicos e estabelecer uma colaboração regular com as diferentes iniciativas culturais e artísticas.

Concerto do Quarteto de Cordas da Associação Musical de Évora Eborae Mvsica
Ciladas (São Romão)/26.04.2014
A Câmara Municipal de Vila Viçosa promoveu vários concertos fora da sede do concelho, levando a música a vários espaços das suas freguesias. Disso é testemunha a atuação do Quarteto de
Cordas da Associação Musical de
Évora Eborae Mvsica, num concerto na Igreja de Ciladas (São
Romão), realizado no dia 26 de
abril de 2014, que captou a atenção do público local que assistiu
ao concerto. Os elementos do referido Quarteto, Susana Nogueira
e Luís Rufo (violinos), Bruno Correia (viola d’arco) e Samuel Santos (violoncelo), interpretaram
obras icónicas de António Vivaldi, Johann Sebastian Bach, António Pedro Avondano e Wolfgang
Amadeus Mozart.

A igreja de Ciladas (São Romão) foi palco de um concerto sob a responsabilidade da Associação Musical de Évora
Eborae Mvsica.
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A parte final da sessão de trabalhos da apresentação e entrega da edição de 2013 do Prémio Literário Florbela Espanca e do lançamento do número 21 da Revista de Cultura Callipole, que ocorreram no salão da centenária Sociedade Filarmónica União Calipolense de Vila
Viçosa, serviu para ouvir um concerto musical, a cargo do Trio à Corda, do Departamento de
Música da Universidade de Évora, cujo andamento musical percorreu algumas das mais
significativas obras e compositores de diversas épocas e estilos.

Espetáculo musical a cargo do Grupo Trio à Corda.

Aspeto do público que assistiu ao concerto do Grupo Trio à Corda.
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Espetáculo pelo Grupo do Trio à Corda
Sociedade Filarmónica União Calipolense de Vila Viçosa/10.06.2014

MÚSICA

Concerto pelo Grupo ANIMAE VOX
Câmara Municipal de Vila Viçosa/01.11.2014
A cerimónia de lançamento do livro Estranha Paixão, de Antónia Ruivo, terminou com um interessante
momento musical. Com efeito, a parte final da sessão
de trabalhos serviu para ouvir um concerto musical, a
cargo do grupo ANIMAE VOX, proporcionando um espetáculo que certamente não defraudou as expetativas
do público que assistiu ao evento.

Concerto musical apresentado pelo grupo ANIMAE
VOX.

Concerto musical do grupo Eborae Mvsica
Sociedade Filarmónica União Calipolense de Vila Viçosa/10.05.2015
Em maio de 2015, incluído no programa de
atividades paralelas do III Encontro Transfronteiriço de Revistas de Cultura e do lançamento do
número 22 da Revista de Cultura Callipole, o
Coro Polifónico da Associação Musical de Évora
– EBORÆ MVSICA protagonizou um concerto
público, realizado no principal salão da centenária Sociedade Filarmónica União Calipolense de
Vila Viçosa. O repertório do programa apresentado esteve composto por obras da polifonia da
Escola de Música da Sé de Évora, assim como
por outras obras de diferentes épocas, incluindo
obras de compositores contemporâneos.

Atuação do grupo Eborae Mvsica, na Sociedade Filarmónica
União Calipolense.

Atuação do Grupo Cantadeiras de Redondo
Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila Viçosa/06.12.2015
Durante o período vespertino, nos
espaços do Cine-Teatro Florbela
Espanca de Vila Viçosa, no dia 6 de
dezembro de 2015, os elementos do
Grupo Cantadeiras de Redondo deram a conhecer alguns temas musicais consagrados, inspirados por
criações da cultura popular portuguesa e alentejana. Neste programa, a música portuguesa marcou
forte presença, com a audição de
obras de destacados compositores.
O espetáculo integrou a programação paralela da inauguração da exposição a Fé Popular nas Estampas,
da autoria de Francisco González
Santana.

Grupo Cantadeiras de Redondo.
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Para assinalar a inclusão do
Bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista na Lista Indicativa de
Portugal ao Património Mundial
da UNESCO, a Câmara Municipal
de Vila Viçosa promoveu, no dia 5
de junho de 2016, um concerto
com o cantor, instrumentista e
compositor José Cid, com a sua
banda Big Band, que apresentou
alguns dos principais títulos do
seu repertório, já plenamente consagrados no panorama da música portuguesa. A celebração foi
acrescida com um espetáculo de
fogo de artifício, que foi marcado
por alegria e diversão. O evento
foi presenciado por muitas centenas de pessoas.

MÚSICA

Concerto de José Cid
Largo D. João IV de Vila
Viçosa/05.06.2016

Concerto de José Cid. © Rádio Campanário.

Vista do concerto de José Cid com a sua banda, Big Band. © Rádio Campanário.
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Concerto de Encerramento do Curso 2015/2016 da Universidade Sénior Padre
Joaquim Espanca de Vila Viçosa
Pavilhão Multiusos da Associação de Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa
18.06.2016
Os alunos da Universidade Sénior calipolense comemoraram o encerramento do Curso
2015/2016, no dia 18 de junho de 2016, com um momento musical, entre outras atividades, que decorreu no Pavilhão Multiusos da Associação de Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa. A cerimónia foi
animada musicalmente pelo Coro da Universidade Sénior local, sob a batuta de José Rosa, e pelo
Grupo de Cantares Vozes de Idade de Ouro da Academia Sénior de Estremoz, sob a direção de Eduardo Correia. O objetivo central desta iniciativa foi essencialmente o convívio, mas também o de
transmitir aos outros a alegria e a importância da música na vida da comunidade sénior, o que foi
amplamente conseguido.

Concerto musical pelo Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca, sob a batuta de José Rosa.
© Rádio Campanário.

Imagem do Grupo de Cantares Vozes de Idade de Ouro da Academia Sénior de Estremoz. © Rádio Campanário.
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O Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila Viçosa, foi palco do II Encontro de Coros da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa e de Pais da Escola Alemã de Lisboa. Ao
Coro da Universidade Sénior de Vila Viçosa coube a primeira atuação, seguida pela interpretação do Coro visitante. José Rosa, diretor do Coro calipolense, escolheu um variado programa
que integrou alguns temas de raiz alentejana. Por seu lado, o Coro de Pais da Escola Alemã,
apresentou um repertório variado, com raízes alemãs, inglesas e africanas. O Encontro terminou
com uma atuação conjunta e improvisada, protagonizando alguns temas como a Rama e a Marcha de Vila Viçosa.

Atuação conjunta dos coros da Universidade Sénior de Vila Viçosa e de Pais da Escola Alemã de Lisboa.
© Rádio Campanário.

Aspeto do público que assistiu ao II Encontro dos coros da Universidade Sénior de Vila Viçosa e de Pais da Escola
Alemã de Lisboa. © Rádio Campanário.
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II Encontro de Coros da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila
Viçosa e de Pais da Escola Alemã de Lisboa
Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila Viçosa/27.05.2017

MÚSICA

Grupo de Cantadeiras Moças do Canto
Seminário de São José de Vila Viçosa/10.06.2017
O Grupo de Cantadeiras Moças do Canto, originário da Vila de Redondo, atuou no Seminário de São José em Vila Viçosa, integrando o programa da apresentação do número 24 da
Revista de Cultura Callipole. Os elementos do grupo feminino de Cantadeiras interpretaram
várias obras do canto polifónico tradicional, inspirado não só em cantares alentejanos, mas
também em composições tradicionais portuguesas.

Atuação do Grupo de Cantadeiras Moças do Canto, no Claustro do Seminário de São José, em Vila Viçosa.

Vista exterior do Seminário de São José e da Igreja de Santo Agostinho.
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Concerto de Natal do Coro
da Universidade Sénior Padre Joaquim
Espanca de Vila Viçosa
Igreja do Espírito Santo/16.12.2017
O Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim
Espanca de Vila Viçosa realizou no dia 16 de dezembro de 2017, na Igreja do Espírito Santo da
Santa Casa da Misericórdia, em Vila Viçosa, um
Concerto de Natal intitulado Natal Português, com
entrada livre. O repertório foi composto por cânticos de raíz tradicional, bem como por duas peças
em latim.

Aspeto do público que assistiu
ao concerto Natal Português.

Concerto de Natal do Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim
Espanca. © Rádio Campanário.
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Concerto da Orquestra Ligeira do Exército
Largo D. João IV, Vila Viçosa/14.09.2018
A atividade da Orquestra Ligeira do Exército transpôs as paredes dos grandes auditórios. Disso
é testemunha a sua atuação, no quadro das comemorações do Dia do Regimento de Cavalaria n.º
3 e da programação paralela da Festa dos Capuchos 2018, num concerto no Largo D. João IV de
Vila Viçosa, junto ao Mercado Municipal, o qual teve uma audiência estimada em várias centenas
de pessoas. Apesar de algumas condições climatéricas adversas, tratou-se de um surpreendente e
exclusivo espetáculo que deu oportunidade para ouvir várias orquestrações de grandes momentos
da música ligeira nacional e internacional, que constituem alguns clássicos que se tornaram
conhecidos do grande público.

Atuação da Orquestra Ligeira do Exército.

Concerto do Grupo Duo Lundú
Cine-Teatro Florbela Espanca
de Vila Viçosa/14.10.2018
O programa apresentado pelo grupo de
música erudita portuguesa Duo Lundú, no
dia 14 de outubro de 2018, no Cine-Teatro
Florbela Espanca de Vila Viçosa, permitiu ao
público conhecer uma parte do espólio da
música erudita portuguesa do séc. XIX, com
a interpretação de algumas das modinhas e
dos compositores mais emblemáticos. O
Duo Lundú é composto por músicos com
uma vasta experiência em música de câmara. Tratou-se de uma iniciativa promovida
pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, integrada na programação da cerimónia de
inauguração da exposição Crystal Nude, da
autoria do artista Luís Viegas Mendonça.
Membros do grupo Duo Lundú.
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A música portuguesa marcou presença,
com a audição de obras musicais de destacados artistas, na programação paralela
da sessão de apresentação das obras da
escritora Leonor Nepomuceno, intitulada O
Trilho do Lobo, e do autor Jorge Ferreira,
denominada Mythos da Lua Nova, realizada no dia 21 de outubro de 2018, na Pousada D. João IV de Vila Viçosa. Além da
atuação de João Canto e Castro, acompanhado de Carlos Marques, destaque para
a atuação do fadista Jorge Goes, um cantor multifacetado e compositor autor, com
uma criação musical bem conhecida, dedicada ao fado.

MÚSICA

Espetáculo musical de João Canto e Castro, acompanhado de Carlos Marques
e de Jorge Goes
Pousada D. João IV de Vila Viçosa/21.10.2018

Atuação do fadista Jorge Goes.

Atuação de João Canto e Castro, acompanhado por Carlos Marques.

Panorama do evento de apresentação das obras O Trilho
do Lobo e Mythos da Lua Nova, na Pousada D. João IV
de Vila Viçosa.
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Atuação do fadista José Geadas
Câmara Municipal de Vila Viçosa/27.01.2019
A apresentação do livro Abraçar a Liberdade, da
autoria de Dolores Piteira, foi complementada por
mais um acontecimento de animação musical, desta
vez a cargo do fadista alentejano José Geadas, que é
também guitarrista. Nessa qualidade, apresentou um
concerto dedicado ao fado, que ocorreu no dia 27 de
janeiro de 2019, cuja performance alcançou um elevado patamar musical e artístico.

Concerto do Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila
Viçosa
Câmara Municipal de Vila Viçosa/03.02.2019
A atividade de Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa é um
contributo relevante para o enriquecimento de distintos programas culturais, bem como para a
difusão de temas tradicionais alentejanos. Ao longo de 2019, o Coro colaborou ativamente em
vários eventos, através de concertos em Vila Viçosa, entre os quais se destaca a atuação no
lançamento do livro Memórias do Passado em Vésperas de Futuro, da autoria de José Augusto
de Pinho Neno, realizado a 3 de fevereiro de 2019.

Atuação do Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa, no âmbito do programa de
apresentação do livro Memórias do Passado em Vésperas de Futuro, de Pinho Neno.
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O programa da cerimónia de geminação assumiu-se, como um verdadeiro mosaico musical.
De facto, teve lugar no
dia 10 de março de 2019,
no Salão Rosa do Alentejo Marmòris Hotel & Spa,
a atuação de escolas de
Baile Flamenco de Coria
del Río, perante um numeroso público que assistiu ao evento. A completar
o programa musical, a
música tradicional e popular portuguesa esteve
em destaque com a subida ao palco do Coro da Em palco o Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa.
Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa, que ofereceu um espetáculo de grande qualidade, quer em
termos de harmonizações vocais, quer no que concerne à variedade e riqueza do repertório.

Atuação de escolas de Baile Flamenco de Coria del Río.

Concerto do Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa
Mercado Municipal de Vila Viçosa/30.03.2019
A atividade do Coro da Universidade
Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila
Viçosa foi variada e transpôs em muito as
paredes da sua sede habitual, levando a
música tradicional portuguesa a vários
pontos de Vila Viçosa. Disso é testemunha a sua atuação no quadro da inauguração das Oficinas + Inclusivas, uma iniciativa da Futuris - Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social, num
concerto no Mercado Municipal de Vila
Viçosa, realizado no dia 30 março de
2019. Uma iniciativa que pretendeu alar- Concerto do Coro da Universidade Sénior de Vila Viçosa, no
âmbito da inauguração das Oficinas + Inclusiva. © Rádio
gar a sua programação artística a todos Campanário.
os públicos e estabelecer uma colaboração regular com os diferentes agentes sociais e culturais locais.
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Espetáculo musical Geminação Vila Viçosa-Coria del Río
Alentejo Marmòris Hotel & Spa
Vila Viçosa/10.03.2019

MÚSICA

Concerto do Coro de Pais
da Escola Alemã de Lisboa,
com a participação coral
da Universidade Sénior Padre
Joaquim Espanca
de Vila Viçosa
11.05.2019
A Igreja de São João Evangelista
em Vila Viçosa recebeu, no dia 11
de maio de 2019, um concerto pelo
Coro de Pais da Escola Alemã de
Lisboa e que contou com a participação do Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila
Viçosa. O evento, realizado na sequência de outros encontros que
ocorreram anteriormente, foi fruto de
uma iniciativa do Coro dos Pais da
Escola Alemã de Lisboa e contou
com o apoio da Câmara Municipal
de Vila Viçosa.

Atuação do Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca. © Rádio Campanário.
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O Curso 2019/2020 da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa, arrancou
no dia 13 de outubro de 2019, na Sociedade Artística Calipolense, numa tarde de convívio e animação que contou com a atuação do Grupo Voz Amiga. O Grupo nasceu há cerca de duas décadas na Freguesia da Terrugem e é formado por elementos masculinos e femininos, sendo hoje
uma referência na música popular portuguesa. Com riquíssimas vozes, já editou vários discos
que soam em muitas rádios. Nesta ocasião interpretou um repertório essencialmente baseado na
música tradicional alentejana. O numeroso público que assistiu ao espetáculo esteve em sintonia
com a atuação, acompanhando as músicas que iam sendo tocadas com estridentes aplausos.

Atuação do Grupo Voz Amiga.

Alunos da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa.
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Espetáculo do Grupo Voz Amiga da Terrugem
13.10.2019

MÚSICA

Coro da Universidade Sénior Padre
Joaquim Espanca de Vila Viçosa
Casa de Repouso António Reixa Lobo
Vila Viçosa/15.11.2019
Na linha de concertos realizados pelo Coro da
Universidade Sénior de Vila Viçosa deve referir-se
o espetáculo que teve lugar na Casa de Repouso
António Reixa Lobo de Vila Viçosa, no dia 15 de
novembro de 2019, por ocasião das comemorações
do Dia de S. Martinho. Na verdade, é de realçar o
registo que o Coro realizou, sob a batuta de Adenilda Munguambe, neste espaço, que permitiu o alargamento do impacto da sua ação social junto de
públicos que não têm oportunidades de frequentar
os concertos e os espetáculos de música. Um concerto que possibilitou ampliar a projeção da dimensão cívica e solidária, através da qual levou a música a espaços como instituições de solidariedade
social, onde é menos comum, mas necessário, escutá-la.
Vistas da atuação do Coro da Universidade Sénior de Vila Viçosa na Casa de Repouso António Reixa Lobo, em Vila Viçosa.
© Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa.

Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa
Cine-Teatro Florbela Espanca de Vila Viçosa/30.11.2019
Coube ao Coro da Universidade Sénior de Vila Viçosa assumir um lugar de destaque no programa
paralelo da cerimónia de entrega do Prémio de Pintura Henrique Pousão 2019, que ocorreu no CineTeatro Florbela Espanca. Para fechar o programa deste evento, subiram ao palco os cerca de 30
coralistas, dirigidos por Adenilda Munguambe, que juntou no mesmo elenco cantores amadores, num
projeto musical, pedagógico e social. O Coro apresentou-se como grupo à capela e interpretou obras
de autores portugueses e estrangeiros, assim como celebrados temas do repertório coral alentejano
de raiz popular, entre outros, proporcionando um espetáculo de grande qualidade.

Concerto do Coro da Universidade Sénior na cerimónia de entrega do Prémio de Pintura Henrique Pousão 2019.
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O público de Vila Viçosa contou novamente com os concertos do Coro da Universidade Sénior,
com um programa escolhido, para cada ocasião, como é o caso do tradicional concerto de Natal, dirigido pela maestrina Adenilda Munguambe, que teve como palco a Igreja da Misericórdia de Vila Viçosa, cedida para o efeito pela Santa Casa da Misericórdia local. O concerto, de entrada livre, transmitiu
um repertório clássico e popular e permitiu viajar pelas emblemáticas músicas natalícias de várias
culturas e épocas, na companhia dos cerca de 30 coralistas, que integram o Coro. Enfim, interpretaram-se obras de autores portugueses e estrangeiros, proporcionando um espetáculo que despertou
no numeroso público que assistiu ao evento a grande paixão pela musicalidade da voz humana.

Vistas do concerto de Natal do Coro da Universidade Sénior na Igreja da Misericórdia de Vila
Viçosa.

75

MÚSICA

Coro da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa
Igreja da Misericórdia de Vila Viçosa/07.12.2019

PATRIMÓNIO E TURISMO

Festa dos Capuchos
Como grande testemunho da sociedade calipolense, a Festa dos Capuchos constitui
um acontecimento relevante na identidade de Vila Viçosa. Uma tradição que se revive e
renova todos os anos, sem deixar perder as tradições mais genuínas e populares.
Marcando o segundo fim-de-semana de setembro, a celebração anual da Festa em
Honra de Nossa Senhora da Piedade dos Capuchos e do Senhor dos Aflitos, organizada
pelo Município de Vila Viçosa, traz à Vila Ducal Renascentista inúmeros visitantes.
Cada edição da Festa calipolense contou com momentos de muita animação, convívio
e reencontros. Espetáculos musicais, largadas de touros, fogo-de-artifício, diversão noturna e eventos culturais e religiosos fizeram parte dos distintos programas, que pretenderam, desta forma, agradar aos mais variados gostos e idades.

Espetáculo musical na Festa dos Capuchos.

Caminhada noturna integrada no programa da Festa dos Capuchos.
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Festa dos Capuchos
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Semana dos Parceiros
03 a 09.04.2017
O Roteiro das Minas e
Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal é um projeto promovido pela Direção Geral de Energia e Geologia
e pela Empresa de Desenvolvimento
Mineiro
SA – EDM, com o propósito de dar visibilidade a
um conjunto diversificado de atividades relacionadas, sobretudo, com a
temática geológica e mineira. Vila Viçosa faz
parte do referido Roteiro,
mediante a inscrição do
Museu do Mármore Raquel de Castro. É justamente no âmbito deste projeto que ocorreu a Semana dos Parceiros que visava
proporcionar a visibilidade pública de um conjunto diversificado de iniciativas de caráter cultural, pedagógico e científico, nos quais se integram os espaços museológicos, mediante a isenção do pagamento do acesso a todos os visitantes do Museu do Mármore, entre os dias 3 e 9 de abril de 2017.

Edição de Guias e Folhetos Turísticos
O processo de promoção e divulgação do património cultural de Vila Viçosa privilegiou diversificados instrumentos, que visam o reforço da difusão e da transmissão dos recursos turísticos que são
exclusivos desta vila alentejana, contribuindo para o empoderamento da afirmação da vila ducal como destino turístico diferenciado. É por esse motivo que a divulgação se fez em torno de folhetos e
guias, editados ou apoiados pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, que constituem um precioso veículo de divulgação e de referência turística, de entre os quais se destacam:
Guia Turístico Vila Viçosa - Vila Museu;
Folheto Alentejo Caiado de Fresco – Vila Viçosa (Turismo
do Alentejo ERT).
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A campanha promocional Desligue, foi uma iniciativa lançada pela Entidade Regional de Turismo
do Alentejo e Ribatejo que decorreu em vários locais de atração turística da sua área geográfica de
influência. Esta iniciativa teve como principais objetivos promover a vila no mercado interno, permitir
o contato direto com os
turistas e dar a conhecer a
diversidade da oferta turística de Vila Viçosa. Tratouse, pois, de uma ação de
marketing direto em que o
principal protagonista foi o
turista. A referida campanha, que contemplou também a oferta de merchandising e de fotos/postais,
bem como de produtos da
doçaria local, decorreu em
Vila Viçosa, no dia 19 de
julho de 2017, no Terreiro
do Paço, tendo merecido
uma receção assinalável. Campanha de promoção turística Desligue.

Instalação de painel informativo sobre o projeto Percursos Pedestres
na Rede TransAlentejo
A Câmara Municipal de Vila Viçosa instalou um painel informativo, para ambiente
externo, junto ao Mercado Municipal, tratando-se dum meio prático e adequado que
veicula informação relativa ao projeto Percursos Pedestres na Rede TransAlentejo,
integrados na bela paisagem rural do Alentejo. Este projeto integra a rota Descoberta
da Estrada Real. Trata-se de uma iniciativa
que começou a ser estruturada pelo Turismo do Alentejo ERT e que foi desenvolvida
por outras entidades, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Viçosa. O percurso
Descoberta da Estrada Real, integrado nas
rota do Alto Alentejo, que passa por Vila
Viçosa, tem o seu ponto de partida no Mercado Municipal e na Praça da República.
Para além disto, percorre outros marcos
locais, como o Castelo de Vila Viçosa e a
Igreja do Convento dos Capuchos, entre
outros. Com uma extensão máxima de 8,5
km, o percurso desenvolve-se numa vertente interativa entre caminhada turística e
lazer pessoal, em simultâneo.
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Campanha Desligue
Terreiro do Paço em Vila Viçosa/19.07.2017
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Classificação de Bens Imóveis de Interesse Municipal e de Interesse Público
A Câmara Municipal de Vila Viçosa concedeu especial relevo ao processo de
valorização, gestão e classificação das realidades patrimoniais calipolenses.
Hoje, Vila Viçosa apresenta uma alta densidade de bens culturais imóveis juridicamente protegidos pela lei portuguesa. O reconhecimento dos valores históricos, artísticos e arquitetónicos iniciou-se logo no início do século XX e tem-se
prolongado até aos nossos dias, acompanhando a evolução dos critérios nacionais de conservação do património cultural e também a perceção e a apropriação da própria comunidade local do seu património.

Monumentos e conjunto de interesse público:

Igreja do Espírito Santo, ou Igreja da Misericórdia,
classificada em 2013.
Ermida de S. Bento (Alto de S. Bento),
classificada em 2013.
Igreja de S. Domingos,
classificada em 2013.
Moradia do Dr. Barata dos Santos,
classificada em 2017.
Passos de Cristo/Estações da Via Sacra de Vila Viçosa,
conjunto classificado em 2018.

Monumentos de interesse municipal:

Casa de Fresco do Solar dos Sanches Baena,
classificada em 2015.
Edifício dos Paços do Concelho,
classificado em 2015.
Convento de Nossa Senhora do Amparo,
ou de S. Paulo (Fábrica de São Paulo),
classificado em 2015.
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Ao pretender dar resposta às problemáticas relacionadas com o processo de
conhecimento e de promoção do património cultural calipolense, a Câmara Municipal de Vila Viçosa privilegiou a participação em fóruns, certames e feiras ligadas ao
setor do turismo, onde marcou presença, fazendo-se representar através de um
stand institucional. Os objetivos que justificaram a participação da Câmara Municipal nestes certames são transversais e múltiplos: divulgar e promover os valores
representativos do património cultural do concelho; conhecer os produtos culturais e turísticos emergentes e as novas tendências nesta área; dinamizar o intercâmbio de ideias e de conhecimentos; conhecer boas práticas em torno da realidade indissociável que constitui o binómio turismo e património.

Participação do Município de Vila Viçosa na Feira do Património
09 a 11.10.2015
Sob o tema Internacionalização do Património, a terceira edição da Feira do Património, promovido pela SPIRA, teve lugar no interior do perímetro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em
Coimbra, nos dias 9, 10 e 11 de outubro de 2015. A Câmara Municipal de Vila Viçosa marcou
presença neste evento, fazendo-se representar através de um stand institucional, orientado
para a divulgação e a promoção dos valores representativos do património cultural do concelho,
junto do grande público e dos profissionais do turismo cultural.

Visita do Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa ao stand do Município.
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Participação em Fóruns, Certames e Feiras ligadas ao Setor do Turismo
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Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL)
Lisboa
As razões que justificam a participação da Câmara Municipal de Vila Viçosa neste certame são múltiplas. A Bolsa de Turismo de Lisboa constituiu um espaço privilegiado e
no qual permitiu a mobilização de profissionais do património e do turismo em torno
de vastíssimos conjuntos de iniciativas, com o objetivo de dinamizar e reforçar a atividade turística, materializando assim um espaço particularmente idóneo para verificar
as mutações e as tendências do setor.

BTL 2016

Vista do stand do Município de Vila Viçosa na BTL 2016.

A Câmara Municipal de Vila
Viçosa participou na Bolsa de Turismo de Lisboa 2016, importante
espaço relacionado com o setor do
turismo e com a visibilidade das
mutações e tendências dos mercados. Os principais objetivos da
participação do Município de Vila
Viçosa na BTL foram os seguintes:
divulgar e promover a imagem do
concelho; conhecer os produtos
culturais e turísticos emergentes e
as novas tendências na área do
turismo, enquadrada numa lógica
de conhecimento recíproco e de
análise das vertentes propulsoras
da futura ação; dinamizar o intercâmbio de ideias e de conhecimentos; conhecer boas práticas
em torno da realidade indissociável que constitui o binómio turismo
e património.
Pormenor do stand da Câmara Municipal de Vila Viçosa (2016).
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Ao pretender dar resposta às problemáticas relacionadas com o processo de proteção, de conhecimento e de promoção do património cultural calipolense, a Câmara Municipal de Vila Viçosa tem privilegiado a participação em fóruns, certames e feiras
ligadas ao setor do turismo.
É justamente neste contexto que se insere a
participação da Câmara Municipal de Vila Viçosa
na Bolsa de Turismo de Lisboa 2017, permitindo,
deste modo, dar continuidade à nossa presença
noutros certames desta natureza, intensificar os
esforços já encetados e alargar e reforçar o processo de promoção e divulgação do Município de
Vila Viçosa.
As razões que justificaram a participação da Câmara Municipal de Vila Viçosa neste certame foram
múltiplas. Não é demais sublinhar que, um ano
mais, a BTL converteu-se num lugar repleto de
desafios e de propostas relacionadas com o setor
do turismo e num espaço de visibilidade e de análise das tendências dos mercados, permitindo posicionar a sua oferta de uma forma inovadora e competitiva. Acresce que este evento constituiu um
espaço privilegiado que permitiu a mobilização de
profissionais do património e do turismo em torno
de um vastíssimo conjunto de iniciativas, com o
objetivo de dinamizar e reforçar a atividade turística, constituindo um espaço particularmente idóneo Vista do stand do Município de Vila Viçosa na BTL 2017.
para verificar as mutações e as tendências do setor.
Convém ter em atenção que a participação da autarquia calipolense na BTL foi bastante interessante
e cumpriu integralmente o seu objetivo central de contribuir para a difusão dos valores do património
cultural calipolense, entendido nas suas múltiplas valências, perspetivado como catalisador da projeção
nacional do nosso município e como princípio de desenvolvimento sustentado e integrado do concelho
de Vila Viçosa.
Visita de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República
Portuguesa, ao stand do Município de Vila Viçosa.
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Município de Vila Viçosa marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa
2017
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BTL 2018
Ao pretender dar resposta às problemáticas relacionadas com o processo de valorização e de promoção do património cultural calipolense, a Câmara
Municipal de Vila Viçosa tem privilegiado a participação em fóruns, certames e feiras ligadas ao setor do
turismo, como é o caso significativo da Bolsa de Turismo de Lisboa. A participação da autarquia calipolense na BTL 2018 foi bastante interessante e cumpriu integralmente o seu objetivo central de contribuir
para a difusão dos valores do património cultural local, entendido nas suas múltiplas valências, perspetivado como catalisador da projeção nacional do nosso
município e como motor de desenvolvimento sustentado e integrado do concelho de Vila Viçosa.

Vista do stand do Município de Vila Viçosa na BTL 2018.

Município de Vila Viçosa marcou presença na Feira da Luz/EXPOMOR
Montemor-o-Novo/31.08 a 05.09.2016
O realce concedido pela Câmara Municipal de Vila
Viçosa às problemáticas relacionadas com a promoção
e divulgação do património cultural, como mecanismo
de desenvolvimento global e integrado do nosso Município, levou à participação em feiras ligadas ao setor
do património e do turismo. Entre vários exemplos,
salientamos a presença da autarquia calipolense na
Feira da Luz/Expomor 2016 que teve lugar em Montemor-o-Novo, de 31 de agosto a 5 de setembro de
Imagem do stand do Município de Vila Viçosa na Feira da
2016, permitindo, assim, dar continuidade à nossa Luz/EXPOMOR 2016 (Montemor-o-Novo).
presença em certames desta natureza e reforçar o
processo sustentado de promoção do nosso Município, entendido na suas múltiplas valências.

Participação na Feira do Montado
Portel/30.11 a 04.12.2016
O Município de Vila Viçosa esteve presente na edição
de 2016 da Feira do Montado, em Portel, entre os dias 30
de novembro e 4 de dezembro, com um stand que procurou ser a montra de Vila Viçosa e mostrar aos visitantes o
que de melhor se tem e se faz no concelho.
Esta presença foi enriquecida e valorizada com a mostra de artesanato local, a qual só foi possível através da
cedência de peças e produtos artesanais – trabalhos em
mármore de Luís Silva e José Caleço, em cerâmica de
Cristina Claro e em estanho de José Frade, e ainda as
tibornas da Pastelaria Azul – artigos que se encontraram
em exposição no período em que decorreu o certame.
do stand do Município de Vila Viçosa na Feira
Esta participação em Portel, depois da presença na Aspeto
do Montado 2016 (Portel).
BTL, em Lisboa, na Feira de S. João, em Évora e na Expomor – Feira da Luz, em Montemor-o-Novo, inseriu-se
na aposta de divulgar a imagem e dar a conhecer o concelho em vários certames do país em 2016, após
a inscrição de Vila Viçosa na Lista Indicativa dos Bens Portugueses Candidatos a Património da Humanidade pela UNESCO.
84

O ressurgimento da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO, que culminou com
a inclusão do Bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista na Lista Indicativa de Portugal ao Património
Mundial da UNESCO, liga-se às problemáticas relacionadas com a valorização,
classificação e divulgação do património
cultural como mecanismo de desenvolvimento global e integrado do nosso Município. Por tudo isto, a Câmara Municipal
de Vila Viçosa tem privilegiado a participação em fóruns, certames e feiras ligados ao setor do património, da cultura e
do turismo.
É, justamente, neste contexto que se
inserem as participações da autarquia Imagem do stand do Município de Vila Viçosa na Feira de São João.
calipolense na Feira de São João que se
realizam em Évora, habitualmente, nas últimas semanas de junho e início de julho.

XIX Feira do Montado
Portel/29.11 a 02.12.2018
O Município de Vila Viçosa participou
entre os dias 29 de novembro a 2 de
dezembro de 2018, na 19.ª edição da
Feira do Montado, em Portel.
A presença de Vila Viçosa neste certame permitiu de forma relevante valorizar, divulgar e promover a cultura e o
património calipolense.
Imagem do stand do Município de Vila Viçosa na XIX Feira do
Montado 2018 (Portel).

VI Edição da Feira Ibérica de Turismo
Guarda/02 a 05.05.2019

Perspetiva do stand do Município de Vila Viçosa na Feira Ibérica
de Turismo 2019 (Guarda).
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Entre os dias 2 e 5 de maio de 2019, o
Município de Vila Viçosa esteve presente
na VI Edição da Feira Ibérica de Turismo,
na cidade da Guarda. O certame, que é
considerado um importante espaço de cooperação dedicado ao setor do turismo ibérico, representou uma oportunidade singular
de divulgação e desenvolvimento de fluxos
turísticos e de valorização dos recursos
endógenos desta vasta região. A Câmara
Municipal de Vila Viçosa fez-se representar
através de um stand institucional, orientado
para a divulgação e a promoção dos valores representativos do património cultural
do concelho.
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Feira de São João
Évora
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Município de Vila Viçosa participou na TURIBERIA
(Instituição Ferial de Badajoz - IFEBA)
Badajoz/21 a 24.11.2019
A Instituição Ferial de Badajoz, lançou o fórum TURIBERIA 2019, feira de
turismo ibérico, no sentido de reforçar
as relações entre os dois países ibéricos, constituindo um espaço de encontro em torno de projetos e destinos turísticos, de propostas gastronómicas e
de produtos alimentares e regionais,
entre outros. A Câmara Municipal de
Vila Viçosa, participou na mencionada
feira, que decorreu entre 21 e 24 de
novembro de 2019, em Badajoz, fazendo-se representar através de um stand
institucional, orientado para a divulgação dos valores representativos do
património cultural do concelho, como
catalisadores da projeção internacional
do nosso Município.

Participação do Município de Vila Viçosa na 1.ª Edição da Expo Alentejo de Elvas
Elvas/30.01 a 02.02.2020
O Centro de Negócios Transfronteiriço, em Elvas, foi o local escolhido para a realização da primeira
edição Expo Alentejo que ocorreu entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2020. A representação do Município de Vila Viçosa neste certame contemplou um programa diversificado que contou
com participantes de diversos
setores de atividade, como é o
caso do artesanato, de estanho,
da mármore e da cerâmica, bem
como da doçaria conventual. Já
na vertente da animação cultural
e científica, decorreu a atuação a
cargo do Grupo de Teatro de
Amadores de Vila Viçosa e uma
conferência consagrada às Pedras Naturais do Alentejo, apresentada pela Assimagra no âmbito de uma organização conjunta
com a edilidade calipolense. Por
tudo isso, a nossa participação na
Expo Alentejo cumpriu o seu objetivo nuclear de contribuir para a
projeção do reforço e do prestígio Aspeto do stand do Município de Vila Viçosa na 1.ª Edição da Expo Alentejo
da imagem patrimonial e turística (Elvas).
da vila ducal renascentista.
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Intervenção de Manuel Condenado, no Fim de Semana Cultural
de Vila Viçosa na Casa do Alentejo.

A realização do Fim de Semana Cultural de Vila Viçosa na Casa do Alentejo, em Lisboa, que ocorreu
nos dias 24 e 25 de março de 2018, privilegiou a mobilização de instituições e de agentes locais. De
entre os objetivos
fundamentais do
projeto, sobressai
a divulgação da
imagem e da integração nacional do
nosso município e
a promoção e o
reforço da visibilidade dos seus
valores turísticos.
O dia 24 de março
foi dedicado a exposições e a demonstrações da
elaboração de
peças de artesanato de mármore e
de estanho, a atividades relacionadas com a promoção dos valores turísticos e patrimoniais, à inauguração da exposição
sobre memórias culturais e patrimoniais locais, a uma conferência sobre a candidatura do Bem Vila
Viçosa, vila ducal renascentista a Património
Mundial da UNESCO, à poesia popular, à
dança, ao teatro e ao fado. Foi com o concerto da Banda da Sociedade Filarmónica
União Calipolense que arrancou o dia 25 de
março, após o que teve lugar a prova de
doçaria e a conferência sobre arte pública
em Vila Viçosa, que encerrou o programa.
Em termos de balanço geral, este evento
integrou distintos suportes promocionais e
constituíu um trabalho útil em benefício da
projeção da imagem patrimonial e turística
de Vila Viçosa.
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Fim de Semana Cultural de Vila Viçosa na Casa do Alentejo
Lisboa/24 a 25.03.2018
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Promoção do Projeto ALSTONES - ALENTEJO’S STONES IN THE
WORLD
Lisboa/28.07.2018
Interligado com o projeto ALSTONES–
ALENTEJO’S STONES IN THE WORLD
(Alstones-Pedras do Alentejo no Mundo), organizado pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, em parceria com os Municípios de Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo, Reguengos
de Monsaraz e Sousel, teve lugar a campanha de divulgação realizada em Lisboa, no dia
28 de julho de 2018, que contou com a participação conjunta dos Municípios acima indicados e com o apoio da Casa do Alentejo e da
Câmara Municipal de Lisboa. Foi a partir da
concentração e do desfile de dois grandes
grupos, um na Praça do Comércio e outro no

Chiado, que os participantes percorreram
algumas das principais ruas e praças da
capital, como a Praça do Comércio, a Rua
Augusta, o Largo de Camões, o Chiado, a
Rua Garret, a Rua do Carmo e o Rossio,
onde se concentraram milhares de pessoas. Os grupos seguiram o seu curso terminando no mesmo lugar: o Rossio, centro
nevrálgico de Lisboa. Um dos pontos altos
do evento, foi, porém, a atuação de várias
centenas de intérpretes no Rossio, o que
permitiu uma mostra da diversidade cultural
e tradicional dos Municípios presentes, tendo a música e a cultura alentejanas como
denominador comum. Tudo isto, foi acomAspetos do desfile e atuação de grupos participantes no projeto
panhado da distribuição de folhetos que
permitiram uma apresentação genérica do projeto ALSTONES–ALENTEJO’S STONES IN THE WORLD
(Alstones-Pedras do Alentejo no Mundo), um dos principais objetivos desta iniciativa. Do programa de promoção do referido projeto destacou, ainda, a vertente do artesanato ao vivo, em que três artesãos trabalharam as técnicas utilizadas no fabrico de peças em estanho, de bordados e de barro. Decorreu, ainda,
uma prova de vinhos alentejanos. Em termos gerais, tratou-se de um importante projeto promocional e cultural, quer pela variedade e qualidade da sua programação, quer pela elevada adesão do público. Acresce
que uma das linhas-chaves do evento passou pela estratégia de colaboração conjunta em que cada Município parceiro contribuiu subsidiariamente com um programa cultural de iniciativa própria que esteve na
base da elaboração do seu programa final.

Vistas das ações de campanha de divulgação do ALSTONES no Rossio, em Lisboa. © Câmara Municipal de
Estremoz.
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O Museu do Mármore Raquel de Castro, em Vila Viçosa, recebeu a 16 de janeiro de 2019, a
Conferência-Workshop sobre o Projeto ALSTONES–ALENTEJO’S STONES IN THE WORLD, organizado pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, em parceria com os Municípios de Alandroal, Borba,
Estremoz, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Sousel, com o objetivo de sensibilizar empresários
e industriais do setor da pedra natural da região para a importância do referido projeto e proporcionar informação relevante sobre este evento, bem como permitir a sua apresentação genérica. A
Mesa da Conferência era constituída por Luís Nascimento, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Vila Viçosa, que apresentou as vertentes propulsoras que se encontravam associadas à realização
desta iniciativa, por António Jardim, Vereador da Câmara Municipal de Vila Viçosa, que procedeu à
apresentação geral do projeto ALSTONES–ALENTEJO’S STONES IN THE WORLD-ALSTONES, e
por Thomas Kleba, membro da Comissão Executiva do ALSTONES, que desenvolveu uma comunicação sobre a importância da promoção da pedra natural do Alentejo, no âmbito nacional e mundial.

Da esquerda para direita: António Jardim, Vereador da Câmara Municipal de Vila Viçosa, Luís
Nascimento, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, e Thomas Kleba, empresário,
no Workshop de apresentação do projeto ALSTONES.

Vista do Workshop de apresentação do projeto ALSTONES.
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Workshop de apresentação do projeto ALSTONES–ALENTEJO’S STONES IN THE
WORLD (Alstones-Pedras do Alentejo no Mundo)
16.01.2019
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ALENTEJO’S STONES IN THE WORLD
(Alstones-Pedras do Alentejo no Mundo)
19 a 28.07.2019
A realização do projeto ALENTEJO’S STONES IN
THE WORLD (Alstones-Pedras do Alentejo no Mundo), teve lugar em Vila Viçosa, entre 19 e 28 de julho
de 2019. Tratou-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Viçosa, em parceria com as Câmaras
Municipais de Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo,
Reguengos de Monsaraz e Sousel, que partilham
uma forte identidade territorial e fatores geológicos, bem como o recurso transversal da rocha natural. A
sua estratégia centrou-se no reforço do desenvolvimento de ações encaminhadas para promover a pedra
natural do Alentejo, junto dos mercados interno e externo, privilegiar a sua ligação à arquitetura e ao design, valorizar a vertente dos distintos tipos e dos
múltiplos contextos da sua aplicação, numa lógica de
inovação, empreendedorismo e desenvolvimento
sustentável, e reforçar a sua ligação histórica com o
património. Este projeto privilegiou a realização de
um Espaço Institucional de Promoção ALSTONES e
de Exposição de Blocos, Máquinas e Equipamentos.
Encontrava-se associado, também, à realização do
IV Simpósio de Escultura, do VIII Congresso Internacional da Pedra Natural do Alentejo, das Exposições
ALSTONES, da apresentação de livros e de visitas
guiadas a pedreiras e a uma fábrica de transforIntervenção de Manuel Condenado, Presidente da Câmara
mação. Acresce, ainda, que o evento foi marcado por
Municipal de Vila Viçosa, na cerimónia de inauguração do
uma forte componente cultural, musical e gastronóEspaço Institucional ALSTONES.
mica.
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Integrado no projeto alSTONES 2019, o IV Simpósio de Escultura pretendeu alcançar objetivos bem definidos, dos quais destacamos: a criação de uma iniciativa com acentuado alcance artístico e cultural; a promoção da utilização do mármore de enorme qualidade e potencialidade, das pedreiras da região para executar, ao vivo, uma série de obras
com diferentes tendências estéticas e artísticas; e a demonstração direta e in loco das
técnicas atualmente utilizadas no trabalho da pedra natural desta região alentejana.
O IV Simpósio de Escultura contou com a participação de três escultores nacionais e de
três escultores estrangeiros (Espanha, Egipto e Eslovénia).

Da esquerda para a direita: Ricardo Gigante, Cesar Valerio, Roberto Ganito, Samia Monsef, Tadej Razingar,
Manuel Condenado e José Hinchado.

Autor: Cesar Valerio
Matéria-prima: mármore local
País: Portugal
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IV Simpósio de Escultura
Rua do Campo da Restauração, em Vila Viçosa
23 a 27.07.2019
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Autor: Ricardo Gigante
Matéria-prima: mármore local
País: Portugal

Autor: Roberto Ganito
Matéria-prima: mármore local
País: Portugal

Autor: José Hinchado
Matéria-prima: mármore local
País: Espanha

Autor: Tadej Razingar
Matéria-prima: mármore local
País: Eslovénia
Autor: Samia
Monsef
Matéria-prima:
mármore local
País: Egipto
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Preparada para arrancar junto da fachada principal da Câmara Municipal de Vila Viçosa,
a entrevista, pode ser considerada parte de um caminho comum com o objetivo de promover a
importância da vila ducal. Esta iniciativa, promovida pela edilidade calipolense, reuniu nesta
vila, um painel de personalidades políticas e mediáticas, de entre as quais se destaca o Presidente da Câmara Municipal e uma equipa da Rádio COPE de Badajoz. Trata-se de uma rádio
que é escutada por uma ampla maioria de estremenhos e que aposta pelo turismo e pelas
propostas gastronómicas de qualidade, como sinal de identidade de cada região. O programa
juntou, ainda, sinergias de personagens da área da história e da gastronomia, numa convergência para dar a conhecer, em primeira mão, o potencial desta vila. Em síntese, a entrevista
permitiu criar novas vozes e novas formas de divulgação dos valores patrimoniais de Vila
Viçosa e de caminhar no sentido
de uma maior integração cultural
e turística no espaço regional e
transfronteiriço.

A Câmara Municipal de Vila Viçosa
promoveu a doçaria tradicional
calipolense na Rádio COPE Badajoz.

Imagem do painel de participantes no programa da Rádio COPE Badajoz.

Spot publicitário na Rádio Onda Cero Badajoz
O modelo de divulgação dos valores patrimoniais e turísticos de Vila Viçosa privilegiou vários
mecanismos, de acordo com um plano previamente definido. Tratou-se de um instrumento diversificado que associou uma combinação de distintos recursos às práticas de divulgação, com
o objetivo de empoderar a interligação e a complementariedade de procedimentos e melhorar
a eficácia e os níveis de penetração. Neste sentido, a promoção de Vila Viçosa no espaço
transfronteiriço, através da inserção de spot publicitário na Rádio Onda Cero Badajoz, que se
situa como líder de audiência em Badajoz, e que
foi transmitido de forma faseada e dilatada no
tempo, constituiu um recurso eficaz para dar a
conhecer Vila Viçosa e para estimular potenciais
visitantes.
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Entrevista para a Rádio COPE Badajoz
Vila Viçosa/13.09.2019
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Atribuição do Selo CLEAN & SAFE ao Posto de Turismo e Museus de Vila Viçosa
A implementação do selo Clean & Safe tem no seu horizonte não só a transmissão às empresas de
informação sobre medidas necessárias de higiene e de limpeza dos estabelecimentos e dos postos de
turismo, como também a promoção do turismo português no que toca a um destino seguro, potencializando, assim, a confiança do turista.
Neste pano de fundo, e na sequência da implementação de um protocolo interno no Posto de Turismo e no Quiosque de Turismo, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde e com
a implementação de procedimentos adequados, que assegurem a higienização necessária para evitar
riscos de contágio e garantam os procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, atribuiu o Selo Clean & Safe para
além do Posto de Turismo e do Quiosque de Turismo, aos Museus Municipais: Museu do
Mármore, Museu Agrícola e Etnográfico, Museu do Estanho e Casa Museu Bento de Jesus Caraça.
Estas distinções, na sequência da validação da Declaração de Compromisso apresentada pela
autarquia calipolense, vêm reforçar a capacidade de resposta e ampliar as linhas de apoio implementadas pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, por causa da Covid-19, agora mais abrangentes, onde
se inclui o apoio ao setor do turismo. Recentemente, a validação destas distinções foi renovada para o
ano de 2021.
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A Gala Prémios Mais Alentejo é um importante acontecimento
anual, cujo objetivo central é o de divulgar e promover as mais
variadas valências que envolvem o património cultural alentejano, nomeadamente, artes e cultura, costumes e tradições, empresas e projetos, lazer e turismo, iniciativa e inovação. Vila
Viçosa venceu o prémio para a categoria Mais Património da
XVIII Gala Prémios Mais Alentejo - 2019, cerimónia que decorreu no dia 22 de novembro, no Estoril. Este galardão reconhece
a excelência e a singularidade do património calipolense, sem
esquecer o labor coletivo de todas as instituições e entidades,
públicas e privadas, que cuidadosamente preservam o património cultural local.
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Vila Viçosa venceu o prémio Mais Património
22.11.2019

XVIII Gala Prémios Mais Alentejo (2019).

Candidatura da Sericá de Vila Viçosa
às 7 Maravilhas Doces de Portugal ®
Na sequência da candidatura apresentada
pela Câmara Municipal de Vila Viçosa às
7 Maravilhas Doces de Portugal®, a sericá de
Vila Viçosa avançou no processo de eleição
até alcançar um honroso 4.º lugar na fase distrital das 7 Maravilhas Doces de Portugal®,
cuja votação decorreu no dia 24 de julho de
2019. Ora, convém destacar que a participação
no concurso constituíu uma forma alargada de
promoção de Vila Viçosa e da Sericá.

© Rádio Campanário.
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RTP 1 ǀ Praça da Alegria – Diretos sobre a Semana das Açordas e das Migas
10.01.2020

Equipa da RTP 1 , em direto, para o programa Praça da Alegria, a partir da Pousada Convento de
Vila Viçosa.

O desenvolvimento global e integrado
de Vila Viçosa, candidata à Inscrição na
Lista do Património Mundial da UNESCO, liga-se, indissociavelmente, ao realce concedido às problemáticas relacionadas com a valorização, classificação
e divulgação do património cultural, entendido no sentido lato do termo.
Por isso, a Câmara Municipal de Vila
Viçosa tem privilegiado a participação e
a promoção de eventos e programas,
ligados ao setor da gastronomia, do
património cultural e do turismo. Neste
pano de fundo, salientamos que a produção do programa matinal da RTP 1,
Praça da Alegria, realizou um direto para promover a Semana das Açordas e
Migas, a partir de Vila Viçosa, no dia 10
de janeiro de 2020, entre as 10 h 00 e
as 13 h 00, na Pousada Convento de
Vila Viçosa. Convém ter em atenção
que o referido programa foi alargado a
outros diretos sobre tradições e figuras
de Vila Viçosa.
Equipa da RTP 1 junto do Chefe de cozinha da Pousada Convento
de Vila Viçosa.
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Entrevista de Manuel Condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, no programa Jardins
Históricos da RTP 1.

O programa Jardins Históricos é um projeto criado pela RTP 1, que conta com a
colaboração da Associação Portuguesa dos
Jardins Históricos, com o propósito de dar a
conhecer os jardins mais emblemáticos de
Portugal.
Sob o título Paço Ducal de Vila Viçosa, o
dia 26 de agosto de 2020, foi dedicado aos
jardins do palácio calipolense, que simbolizam a riqueza e a beleza dos jardins históricos da vila ducal renascentista, através de
um programa em direto que esteve no ar
das 10 h 00 às 13 h 00 e das 14 h 15 às 17 h 30. O programa arrancou com uma entrevista ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, que falou sobre os novos percursos e as dinâmicas do património paisagístico e, sobretudo, acerca da relação dos espaços verdes com a vila e da Candidatura
a Património Mundial. Para além do tema
central, o programa apontou também para
a abordagem de distintas valências patrimoniais locais, que vão do artesanato (ex:
estanho) à doçaria, passando pelo tributo a
figuras relevantes da poesia, como é o caso expressivo de Florbela Espanca. Enfim,
esta emissão foi uma força motriz capaz de
colocar o tema paisagístico e cultural calipolense na agenda mediática portuguesa,
constituindo uma cadeia de valor no reforço
da difusão da imagem patrimonial e turística da vila ducal.
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JARDINS HISTÓRICOS, da RTP 1, esteve em direto do Paço Ducalde Vila Viçosa
26.08.2020
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Realização do Concurso VILA VIÇOSA, CONCELHO FLORIDO
Com o propósito de preservar a imagem florida da bela Callipole, enquanto instrumento fundamental
da compreensão e da preservação da identidade cultural do município, a Câmara Municipal de Vila
Viçosa realizou várias edições do Concurso Vila Viçosa, Concelho Florido, que corresponderam à área
geográfica do concelho. Os objetivos centrais desta iniciativa consistiram em embelezar com flores as
ruas, as portas, janelas, varandas e sacadas dos prédios, assim como reabilitar uma importante memória coletiva e um suporte do seu quadro de referências e de valores. O Concurso revestiu duas modalidades: Prédio mais florido e Rua mais florida. A cada modalidade do concurso foram atribuídos prémios aos três primeiros classificados. A Câmara Municipal cedeu aos interessados conjuntos compostos por vaso, suporte metálico, terra e plantas. Realizaram-se as edições a seguir indicadas:
Vila Viçosa, Concelho Florido 2016

Vila Viçosa, Concelho Florido 2017
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Concurso VILA VIÇOSA, CONCELHO FLORIDO

Vila Viçosa, Concelho Florido 2019

Vistas de cerimónias de entrega dos prémios das várias edições do Concurso Vila Viçosa, Concelho Florido.
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Vila Viçosa, Concelho Florido 2018
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Concurso VILA VIÇOSA, CONCELHO FLORIDO

Concurso Vila Viçosa,
Concelho Florido 2016
01.05 a 15.09
Concurso Vila Viçosa,
Concelho Florido 2017
01.05 a 15.09
Concurso Vila Viçosa,
Concelho Florido 2018
01.05 a 31.07
Concurso Vila Viçosa,
Concelho Florido 2019
01.04 a 30.06
Concurso Vila Viçosa,
Concelho Florido 2021
01.05 a 31.07
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As comemorações de Natal incluem a presença de diversos símbolos tradicionais,
como é o caso da iluminação festiva e de outras ornamentações, constituindo marcas
celebrativas que caraterizam a estética natalícia. Imbuída deste espírito, Vila Viçosa
construíu um ambiente muito acolhedor e convidativo durante várias quadras natalícias, através de uma cuidadosa e elegante iluminação de diversas zonas do centro histórico, com especial destaque para a Av. Bento de Jesus Caraça e para a Praça da República, onde também esteve instalado o tradicional presépio, bem como para outras
ruas, praças, edifícios, sem esquecer também as árvores. O resultado foi um conjunto
de desenhos padronizados e de motivos decorativos, com particular incidência para o
design e a beleza das peças que embelezavam a vila, sendo promovidas as iluminações
de Natal e de Ano Novo a seguir designadas:
Iluminação de Natal e de Ano Novo 2014-2015
Entre 05.12.2014 e 01.01.2015
Iluminação de Natal e de Ano Novo 2015-2016
Entre 07.12.2015 e 06.01.2016
Iluminação de Natal e de Ano Novo 2016-2017
Entre 07.12.2016 e 06.01.2017
Iluminação de Natal e de Ano Novo 2017-2018
Entre 07.12.2017 e 06.01.2018
Iluminação de Natal e de Ano Novo 2018-2019
Entre 07.12.2018 e 06.01.2019
Iluminação de Natal e de Ano Novo 2019-2020
Entre 07.12.2019 e 06.01.2020

101

PATRIMÓNIO E TURISMO

Iluminação de Natal e de Ano Novo
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Festival Gastronómico Vila Viçosa à Mesa
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Iniciativa anual

O Festival Gastronómico Vila Viçosa à Mesa decorre anualmente, durante a primeira
semana de cada mês, dá corpo e alma à oferta gastronómica do nosso concelho e
pretende elevar mais alto esta oferta. Tem como objetivos aliciar e trazer aos estabelecimentos de restauração do concelho os muitos turistas e visitantes que nos procuram, com ofertas gastronómicas temáticas que evidenciam o melhor que há para degustar em Vila Viçosa.
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Na linha de um programa sustentado e diversificado de ações relacionadas com a
divulgação do património cultural calipolense, como mecanismo de desenvolvimento
integrado do nosso Município, decorre uma campanha publicitária, em diversos suportes e locais do país, a saber: em faces outdoors em auto-estradas; e, com especial destaque, na rede de formato mupis, em grandes transportes nacionais, como é o caso do
Metro de Lisboa.
Este novo ciclo de promoção teve como objetivos divulgar os valores do património
cultural local e promover a imagem turística da vila ducal renascentista, em torno da
realidade indissociável que constitui o binómio turismo e património.
Constituindo espaços com grande visibilidade e com numerosa circulação de público, o cariz destes suportes e estruturas de publicidade permitem reforçar e alargar os
esforços já encetados no processo de divulgação dos recursos patrimoniais de Vila
Viçosa.

Rede MB (Multibanco)
3 a 9.05.2021
Numa clara aposta na promoção do concelho de Vila Viçosa, durante um período que se prevê
que seja de retoma gradual da atividade turística, a Câmara Municipal de Vila Viçosa apostou numa divulgação da nossa terra através da rede de multibanco, a nível nacional.
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Campanha de Divulgação da Imagem Turística e Patrimonial
do Município de Vila Viçosa
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Principais Vias de Circulação Rodoviária
01.05.2021 a 30.11.2021
Reforçando a aposta na promoção do concelho de Vila Viçosa, a Câmara Municipal apostou numa
divulgação da nossa terra através da colocação de faces de outdoors nas principais vias de circulação
automóvel do país (Ponte Vasco da Gama - Lisboa; Via do Infante - Algarve; auto-estrada A6, no
sentido Évora/Elvas, antes da saída para Borba, e no sentido Espanha/Évora, antes da saída 11 para
Elvas).

Outdoor do Município de Vila Viçosa na Ponte Vasco da Gama (Lisboa - sentido Sul).

A6 Sentido Espanha/Évora, saída para Elvas.
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Interligado com o programa diversificado de iniciativas relacionadas com a divulgação do património cultural calipolense, tiveram lugar duas campanhas publicitárias, em suporte mupis, focalizadas em áreas relacionadas com grandes transportes nacionais, como é o caso do Metropolitano de
Lisboa, da Fertagus, da Soflusa, da Transtejo e do MTS - Metro Transportes do Sul, que funcionam
como motores principais do sistema de transportes e de massiva circulação de público.
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Campanha de Divulgação da Imagem Turística e do Património Cultural
do Município de Vila Viçosa
23.06 a 06.07.2021 e 08.09 a 14.09.2021

CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL

Entrega oficial na Comissão Nacional da UNESCO do Pedido de Inclusão na Lista
Indicativa dos Bens Portugueses Candidatos a Património Mundial da UNESCO
29.01.2015
Ultimadas as várias etapas do processo de
elaboração do Pedido de Inclusão na Lista Indicativa de Portugal ao Património Mundial da
UNESCO, que incluíu o período reservado à
aprovação por parte do Executivo Municipal, o
documento foi entregue, no dia 29 de janeiro de
2015, pessoalmente à Senhora Embaixadora
Ana Martinho, Presidente da Comissão Nacional
da UNESCO, na presença da Dr.ª Clara Cabral,
Responsável pelo Setor da Cultura da Comissão Nacional da UNESCO, do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, Prof.
Manuel João Fontainhas Condenado, da Senhora Vereadora da Cultura da Câmara Municipal
de Vila Viçosa, Dr.ª Ana Rocha, do Chefe de
Gabinete de Apoio à Presidência, Dr. Vítor Mila,
da equipa de especialistas que elaborou esta
nova versão do Documento de Inclusão, Professores Flávio Lopes e José de Monterroso Teixeira, e Dr. Licínio Lampreia.

Encontro com o Património: Vila Viçosa, vila ducal renascentista
Rádio Campanário de Vila Viçosa/05.06.2016
O programa Encontro com o Património Vila Viçosa, vila ducal renascentista revestiu a forma de
programa radiofónico, realizado no dia 5 de junho nos estúdios da Rádio Campanário de Vila
Viçosa, onde um painel de especialistas falou durante cerca de duas horas de aspetos significativos
do património cultural calipolense, mormente no que concerne às valências patrimoniais que sustentam a candidatura de
Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO. Com efeito, no
momento do anúncio
oficial da inscrição do
Bem Vila Viçosa, vila
ducal renascentista na
Lista Indicativa de Portugal ao Património
Mundial, revelou-se
particularmente
adequado divulgar
amplamente o sentido
e o significado deste Painel de participantes no programa Encontro com o Património Vila Viçosa, vila ducal
reconhecimento junto renascentista.
da comunidade local.
Participaram nesta iniciativa, Manuel Condenado, António Ceia da Silva, Flávio Lopes, José de Monterroso Teixeira e Licínio Lampreia.
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Na sequência do processo de candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial, promovido
pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, a Comissão Nacional da UNESCO decidiu inscrever o
Bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista na Lista Indicativa de Portugal ao Património Mundial.
Não é demais sublinhar, que se trata de uma decisão tomada com base na avaliação rigorosa de
um painel de especialistas que analisou a justificação do valor excecional do Bem proposto e que
reconheceu a sua extraordinária capacidade de autenticidade e a integridade de todas as suas
valências patrimoniais. No desenvolvimento deste processo, o Executivo Camarário, em Reunião
Extraordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 25 de maio de 2016, deliberou aceitar os
termos propostos pela Comissão Nacional da UNESCO, bem como o resumo da avaliação da
proposta de Vila Viçosa.
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Inscrição do Bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista na Lista Indicativa
de Portugal ao Património Mundial da UNESCO
18.05.2016

CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL

Conferência de Imprensa sobre a inscrição do Bem Vila Viçosa, vila ducal
renascentista, na Lista Indicativa de Portugal ao Património Mundial da UNESCO
04.06.2016
No âmbito da inscrição do Bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista na Lista Indicativa de Portugal ao
Património Mundial da UNESCO, a Câmara Municipal de Vila Viçosa promoveu, no dia 4 de junho de
2016, uma conferência de imprensa, no Salão Nobre dos Paços da autarquia. A reunião com a imprensa
teve como objetivos centrais explicar não só os valores patrimoniais que sustentam a justificação do valor excecional do Bem, mas também apresentar uma visão prospetiva deste processo. A conferência de
imprensa contou com as presenças de Manuel Condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila
Viçosa, João Cavaleiro, Vice-Presidente da Entidade Regional de Turismo, Flávio Lopes, da Faculdade
de Arquitetura da Universidade Nova de Lisboa, José de Monterroso Teixeira, Presidente do Conselho
de Administração do Opart–Organismo de Produção Artística, e Licínio Lampreia, colaborador da Câmara Municipal de Vila Viçosa no âmbito do processo de Candidatura a Património Mundial.

Conferência de imprensa sobre a inscrição do Bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista na Lista Indicativa de Portugal
ao Património Mundial da UNESCO (2016). © Rádio Campanário.

Imagem do Paço Ducal de Vila Viçosa.
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No contexto do processo
de candidatura à Lista do
Património Mundial da
UNESCO, o Município de
Vila Viçosa e a Fundação da
Casa de Bragança, assinaram no dia 20 de dezembro
de 2016, um protocolo de
cooperação orientado para a
elaboração de estudos especializados em áreas consideradas prioritárias no
processo de preparação e
enriquecimento do dossiê
final da candidatura de Vila
Viçosa a Património Mundial
Cerimónia da assinatura do protocolo de cooperação entre o Município de Vila
da UNESCO. Este protocolo Viçosa e a Fundação da Casa de Bragança.
representou um passo importante no aproveitamento das sinergias existentes entre instituições locais com competências nesta matéria, como é o caso expressivo da Fundação da Casa de Bragança, detentora da grande maioria do património cultural que é objeto da candidatura, e constituiu uma ação fundamental para o
progresso do município, tendo como pano de fundo a classificação e o reconhecimento mundial do
património cultural calipolense.

Composição da Mesa da Cerimónia da assinatura do protocolo de cooperação entre o Município de Vila Viçosa e a
Fundação da Casa de Bragança.
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Assinatura do protocolo de cooperação entre o Município de Vila Viçosa
e a Fundação da Casa de Bragança
20.12.2016
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Assinatura do protocolo de cooperação entre o Município de Vila Viçosa, a Direção
Regional de Cultura do Alentejo e a Direção-Geral do Património Cultural
20.01.2017
A Câmara Municipal de Vila Viçosa, entidade promotora e responsável pela candidatura do Bem Vila
Viçosa, vila ducal renascentista
junto da UNESCO, celebrou um
protocolo de cooperação com a
Direção Regional de Cultura do
Alentejo e a Direção-Geral do
Património Cultural, que foi
assinado no dia 20 de janeiro
de 2017. O mencionado protocolo teve por objetivo nuclear
estabelecer as vertentes propulsoras e definir os termos e
as condições da colaboração
entre a Câmara Municipal de
Vila Viçosa e as referidas entidades públicas, com responsabilidade direta na gestão e salvaguarda do nosso património
cultural, no contexto da prepada assinatura do protocolo de cooperação entre o Município de Vila Viçosa, a
ração dos vários volumes que Sessão
Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Direção-Geral do Património Cultural.
constituem a proposta final do
documento de inclusão na Lista do Património Mundial. A colaboração recíproca incidiu na cooperação
técnico-científica na área da salvaguarda do património cultural.

Membros da Mesa da Sessão da assinatura do protocolo de cooperação entre o Município de Vila Viçosa, a Direção Regional
de Cultura do Alentejo e a Direção-Geral do Património Cultural.
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O Salão Rosa do Alentejo Marmòris Hotel & Spa de Vila Viçosa, foi o cenário escolhido para albergar
a reunião das Comissões Científica e Executiva e dos Parceiros Institucionais da Candidatura de Vila
Viçosa a Património Mundial da UNESCO, que teve lugar a 16 de setembro de 2017. A reunião contou
com a presença de uma longa lista de representantes dos parceiros institucionais, que inclui um espaço
de representação da comunidade local, através de representantes da Assembleia Municipal de Vila Viçosa, das Juntas de Freguesia do município, do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa e das Fábricas
Paroquiais, e dos mais prestigiados especialistas, académicos e investigadores, com obra publicada
sobre o património cultural local.
A iniciativa encontrava-se estruturada em torno de
um tema nuclear,
relacionado com a
apresentação do
Plano de Ação e
Programação da
Fundamentação
Científica dos
Critérios de Valor
Universal Excecional de Vila Viçosa, seguido de
debate sobre as principais problemáticas em discussão.

Imagens da reunião das Comissões Científica e Executiva e dos Parceiros da Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da
UNESCO.
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Reunião das Comissões Científica e Executiva e dos Parceiros Institucionais
da Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO
Alentejo Marmòris Hotel & Spa de Vila Viçosa/16.09.2017
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Reunião das Comissões Científica e Executiva e dos Parceiros Institucionais
da Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO
Pousada Convento de Vila Viçosa/05.01.2019
A Sala do Capítulo da Pousada Convento de Vila Viçosa, foi o local escolhido para realizar a reunião das Comissões Científica e Executiva e dos Parceiros Institucionais da Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO, que ocorreu a 5 de janeiro de 2019. A reunião encontravase, sobretudo, focalizada na apresentação e na
análise dos três volumes que constituem o dossiê
da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial, que foi, aliás, a principal problemática em
discussão, após o que teve lugar um debate alargado. Ao longo da tarde, especialistas, investigadores, académicos e representantes dos parceiros institucionais debateram aspetos metodológicos, formais, científicos e técnicos relacionados
com os documentos da candidatura, previamente

enviados a todos os presentes. Em síntese, esta
reunião permitiu apresentar um importante conjunto de sugestões e de recomendações e desencadear um amplo movimento de cooperação, constituindo, por isso, um incentivo muito encorajador
para uma etapa decisiva do processo de candidatura do Bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista
na lista do Património Mundial.

Reunião das Comissões Científica e Executiva e dos Parceiros da Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial
da UNESCO.
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Foi lançado um processo de discussão
pública, durante um período de cerca de
quarenta e cinco dias, com vista à apreciação dos documentos da candidatura. Para o
efeito, foram disponibilizados vários locais de
consulta pública, prévia e publicamente divulgados. Reforçámos, assim, a aposta no papel dos contributos de diversos especialistas,
quer por via das Comissões Científica e Executiva, quer por via dos parceiros institucionais, que garantiram um melhor entendimento do caráter singular do património calipolense. A isto há que juntar o alargado contributo da comunidade local, quer através de
representantes da Assembleia Municipal de
Vila Viçosa, das Juntas de Freguesia do Município, do Agrupamento de Escolas de Vila
Viçosa e das Fábricas Paroquiais, quer a
título individual, que tiveram a oportunidade
de dar o seu contributo. Todas as informações relativas às propostas de centenas de
sugestões ou comentários aos volumes do
dossiê de candidatura foram monitorizadas e
analisadas com critério e ponderação, no
sentido de complementar, atualizar ou ampliar o que já tinha sido feito. O resultado final
foi a participação alargada e a transversalidade das propostas, a força conjugada do
caudal de novas ideias e de nascentes perspetivas e, acima de tudo, o impacto positivo do processo
que contribuiu para enriquecer a qualidade do documento final. Por seu lado, o Vol. III – Estudos Históricos, contém os profundos e especializados estudos históricos sobre as principais valências da vila
ducal renascentista, da autoria de um conjunto de académicos, de investigadores e de figuras de primeira plana da vida científica local e nacional.

VILA VIÇOSA

LIMITES DO BEM PROPOSTO PARA A INSCRIÇÃO E PARA A ZONA DE PROTEÇÃO
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Discussão Pública do Bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista no Património
Mundial da UNESCO
Até 31.12.2018
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Visita a Vila Viçosa do Senhor Embaixador José Filipe Mendes Moraes Cabral,
Presidente da Comissão Nacional da UNESCO
15.01.2019
No âmbito do processo de Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO, teve lugar a
visita a Vila Viçosa do Senhor Embaixador José Filipe Mendes Moraes Cabral, Presidente da Comissão
Nacional da UNESCO, no dia 15 de janeiro de 2019.
O programa incluiu várias atividades com destaque para a cerimónia oficial de receção que ocorreu no
Salão Nobre dos Paços do Concelho e para a visita a locais representativos do património cultural calipolense, sobretudo tutelados pela Fundação da Casa de Bragança. No decorrer da cerimónia inicial, o Senhor Presidente da Comissão Nacional da UNESCO referiu que apesar dos apertados critérios de análise
do Comité do Património Mundial, o bem Vila Viçosa, vila ducal renascentista tem condições para integrar a lista da UNESCO, dado que possui um valor universal excecional. Salientou, ainda, o notável trabalho ao longo deste processo realizado pela autarquia calipolense, concluindo, contudo, que ainda é
preciso olhar com atenção para a articulação do Plano de Gestão com a extensa zona da Tapada Real,
aspeto que será, certamente, objeto de uma análise minuciosa por parte dos peritos internacionais.
Ao longo do dia, o Senhor Embaixador visitou um vasto conjunto patrimonial que incluiu o Castelo Artilheiro, o Palácio Ducal, o Terreiro do Paço e várias Igrejas, grande parte do qual pertencente à Fundação
da Casa de Bragança. A visita permitiu ao Senhor Presidente da Comissão Nacional da UNESCO um
conhecimento mais rigoroso dos valores singulares do património cultural local e constituiu um contributo
muito enriquecedor para a candidatura de Vila Viçosa na lista dos bens classificados como Património
Mundial.

Visita do Senhor Embaixador José Filipe Mendes Moraes Cabral (ao centro) a Vila Viçosa .
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Entrega Oficial do Dossiê de Candidatura
do Bem “VILA VIÇOSA, VILA DUCAL
RENASCENTISTA” à Lista do Património
Mundial
Vila Viçosa/julho de 2020
Concluída a edição dos volumes do dossiê, a
Câmara Municipal de Vila Viçosa, enquanto entidade promotora e responsável pela candidatura,
procedeu à entrega do documento oficial, constituído pelo Volume I– VILA VIÇOSA, VILA DUCAL
RENASCENTISTA–Proposta de Inscrição na Lista
do Património Mundial, pelo Volume II–VILA VIÇOSA, VILA DUCAL RENASCENTISTA–Plano de
Gestão do Património e pelo Volume III–VILA VIÇOSA, VILA DUCAL, RENASCENTISTA–Estudos
Históricos, bem como pelos volumes, em versão
inglesa, o Volume I–VILA VIÇOSA, RENAISSANCE DUCAL TOWN–Nomination dossier for inscription on the World Heritage List e o Volume II–VILA
VIÇOSA, RENAISSANCE DUCAL TOWN–
Heritage Management Plan, na Comissão Nacional da UNESCO. De igual modo, o referido documento foi também entregue aos Parceiros Institucionais da candidatura.
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Cerca de uma centena de pessoas participaram na cerimónia de encerramento do Curso
2013/2014 da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa, realizada no Salão
Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Vila
Viçosa. Marcaram presença Manuel Condenado, Presidente da
Câmara Municipal de
Vila Viçosa, Filomena
Ramos, representante
da Cáritas Paroquial
de Vila Viçosa, e Jorge
Rosa, em representação da Santa Casa da Concerto do coro da Universidade Sénior de Vila Viçosa, sob a direção de José
Misericórdia de Vila Rosa.
Viçosa. Um dos momentos altos do dia foi a sentida homenagem à D.ª Ilda Rosa, na sua dupla condição de professora de Artesanato e Trabalhos Manuais e de artista calipolense. Os alunos e os professores presentes receberam os diplomas
de participação no mencionado Curso. Já no período da
tarde, sobreleva o momento
musical, que integrou a parte
final do programa e que contou com os coros das Universidades Seniores de Alcácer
do Sal e de Vila Viçosa, os
pianistas Leolinda Trindade e
Paulo Trindade, os vocalistas
José Rosa e José Batanete e
os poetas Lisete Martinho e
José Venâncio.

Concerto do coro da Universidade Sénior de
Alcácer do Sal.
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Encerramento do Curso 2013/2014 da Universidade Sénior Padre Joaquim
Espanca de Vila Viçosa
Salão Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa/05.07.2014

Espetáculo musical com a
participação da pianista Leolinda
Trindade e do vocalista José
Batanete.
Cerimónia de encerramento do Curso 2013/2014 da Universidade Sénior Padre
Joaquim Espanca.
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O Centro Europe Direct Alentejo
Central e Litoral promoveu o concurso Ser Europeu hoje e há 30
anos, destinado a alunos das universidades/academias seniores do
distrito de Évora e litoral alentejano.
O concurso tinha como objetivo
fomentar nos alunos das universidades/academias seniores uma
reflexão sobre o que significa ser
europeu hoje, em relação ao que
era ser europeu há 30 anos, antes
de Portugal se ter tornado um dos
estados-membros da União Europeia.
A Câmara Municipal de Vila Viçosa felicitou os vencedores, Lisete
Martinho, José Venâncio e Joaquina Barroso, e congratulou-se pelo Edifício da sede da Universidade Sénior Padre Joaquim
facto de a Universidade Sénior Pa- Espanca de Vila Viçosa. © Google Maps.
dre Joaquim Espanca de Vila Viçosa ter aceite mais um desafio, o que é demonstrativo do empenho e dedicação dos alunos e
professores que compõem este projeto, e que o tornam um verdadeiro caso de sucesso.
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Alunos da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa vencem Concurso Ser Europeu hoje e há 30 anos
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Visitas de Estudo - Alunos da Universidade Sénior

Visita de estudo da Universidade Sénior ao Forte da Graça (2017).

Visita ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Museu Nacional de Arte Antiga (2017).

Visita de estudo da Universidade Sénior ao Centro Cultural de Belém (2017).
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O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Viçosa foi palco da cerimónia de Abertura do Curso 2018/2019 da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca, que se realizou, no dia 13 de outubro
de 2018, contando
com a presença muito
expressiva de professores e de alunos.
A Universidade
Sénior é uma instituição que tem como
principais objetivos
desenvolver atividades que permitam
manter uma teia de
relações culturais e
sociais na comunidade onde se inserem
os seniores, bem como favorecer a partilha de conhecimentos e de
experiências de vida.
O Presidente da Câmara
Municipal de Vila Viçosa, Manuel Condenado, na sessão de
abertura salientou o esforço
coletivo que significa o desenvolvimento do projeto e abordou as inovações educativas e
organizacionais significativas
do Curso 2018/2019, com especial relevo para a criação de
novas disciplinas, para o aumento do corpo docente e técnico, para a introdução de
novas atividades e para a renovação do Cartão do Aluno.

121

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Abertura do Curso 2018/2019 da Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca
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Olimpíadas do Património Dr. João Gonçalo do Amaral Cabral
Consciente de que a educação das camadas mais novas da população é a base para a proteção e valorização dos bens patrimoniais, a Câmara Municipal de Vila Viçosa
organizou as I e II Olimpíadas do Património Dr. João Gonçalo do Amaral Cabral, em
parceria com a Fundação da Casa de Bragança, contando, também, com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa. As Olimpíadas foram concebidas
com o objetivo de reforçar a relação e o compromisso entre os jovens e o património,
suscetível de sensibilizar a população escolar para a importância da sua preservação,
bem como de permitir a visibilidade das questões relacionadas com este tema. O projeto teve como principais destinatários os alunos e professores dos estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, do ensino oficial ou particular,
com especial relevância para as escolas localizadas em locais classificados como
Património Mundial da UNESCO, para municípios com centros históricos, para localidades inscritas na lista indicativa de bens portugueses e para as escolas pertencentes aos municípios de intervenção da Fundação da Casa de Bragança. Realizaram-se
as seguintes edições:

I Olimpíadas do Património Dr. João Gonçalo do Amaral Cabral (2014/2015)
Primeira Fase: Escolas aderentes/18.03.2015
Fase Final: Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa/15.04.2015

Entrega de prémios aos dez primeiros
classificados de cada categoria.
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II Olimpíadas do Património Dr. João Gonçalo do Amaral Cabral (2016/2017)
Primeira Fase: Escolas aderentes/25.01.2017
Fase Final: Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa/03.05.2017

Imagens da Fase Final das II Olimpíadas do Património Dr. João Gonçalo do Amaral Cabral
(2016/2017).
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Adesão ao Projeto Um Território + Igual
Formação para Públicos Estratégicos na Área da Igualdade de Género
16.12.2015
Este projeto, que teve lugar no dia 16 de dezembro de 2015, contou com a adesão da Câmara Municipal de Vila Viçosa. A iniciativa consistiu em promover ações dirigidas à qualificação de profissionais de diversas áreas e domínios associados à promoção da igualdade de
género, à prevenção e combate às discriminações em função do sexo, da orientação sexual e
da identidade de género, à prevenção e combate à violência doméstica e, em geral, à violência de género, incluindo a prevenção e combate de tráfico de seres humanos, assim como o
apoio e acompanhamento especializado a vítimas e agressores.

Extensão do Plano Anual de Transportes Escolares para o Ano Letivo
de 2015/2016
A Câmara Municipal de Vila Viçosa, elaborou o Plano Anual de Transportes Escolares para o ano letivo de 2015/2016, que abrange todos os estabelecimentos de educação e ensino
do concelho de Vila Viçosa. Para dar resposta a este propósito, a rede de transportes escolares englobou os circuitos especiais, a efetuar diretamente pela Câmara Municipal de Vila
Viçosa através de viaturas próprias, e os transportes (carreiras públicas) a realizar pela Rodoviária do Alentejo, S.A., alcançando um valor aproximado de 96.664,49 €/ano letivo.
Tendo em vista permitir soluções mais ajustadas e equilibradas à realidade educativa e
social local e ao aperfeiçoamento da rede dos transportes a prestar aos estudantes do concelho, a Câmara Municipal de Vila Viçosa aprovou um protocolo entre a Câmara Municipal de
Vila Viçosa e a Rodoviária do Alentejo, S.A. No âmbito deste protocolo, foi realizado um circuito interurbano Vila Viçosa - Ciladas/S. Romão, com início no dia 9 de novembro de 2015.
Este protocolo definiu como principais objetivos ampliar e melhorar o plano de transportes
escolares.
Os encargos decorrentes da celebração deste protocolo alcançaram um valor de 6.000,00
€/ano.
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O Programa Eco-Escolas, desenvolvido em Portugal desde 1996, representa um marco
histórico no esforço para o desenvolvimento sustentável da educação ambiental, focalizado
em mobilizar as gerações mais novas para estas causas, bem como para a adoção de boas práticas ambientais na formação dos
jovens.
Cabe recordar que a Escola D. João
IV de Vila Viçosa, que integra o Agrupamento de Escolas desta vila, foi premiada com o Galardão Eco-Escolas
2020, que visa reconhecer o trabalho
de qualidade desenvolvido pelo referido
estabelecimento de ensino, no âmbito
da educação ambiental .
Convém ter em atenção que uma
das condições de participação dependia, precisamente, da declaração expressa do interesse do município em
colaborar neste projeto.
Neste sentido, a Câmara Municipal
de Vila Viçosa, que reconhece a importância do desenvolvimento do Programa no Município, deliberou aprovar a emissão da declaração de compromisso com o Programa Eco-Escolas.

Projeto de Iniciação Musical e Coro “Seres Musicais”
O projeto de Iniciação Musical e Coro “Seres Musicais”, promovido pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, sob a coordenação de Sara de Araújo Pina, realizou-se ao longo do
ano letivo 2019/2020, tendo como destinatários as crianças da Educação Pré-Escolar do
concelho de Vila Viçosa. A materialização deste projeto passou tanto pelas atividades musicais, em contexto lúdico, quanto pelo desenvolvimento de competências sociais e relacionais das crianças.
Demais, este projeto, de composição multifacetada e comunicante entre expressões
artísticas, combinou com as tarefas constantes do plano de atividades da Educação PréEscolar. Ou seja, a prática musical transpareceu num papel importante nesta iniciativa,
não fosse a música também parte fundamental da formação da sensibilidade da criança.
Enfim, a pesar da situação pandémica
que marcou o ano letivo em que as atividades foram realizadas, e que determinou
a adaptação da planificação inicial, o projeto, com frequência semanal de uma
hora, facilitou a competência da prática
musical das crianças, bem como o seu
desenvolvimento em vários domínios,
num ambiente de convívio e de educação plural e vivificante.
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa apoiou o desenvolvimento do Programa
Eco-Escolas no Município
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Prémios Escolares
A Câmara Municipal de Vila Viçosa, em linha com o propósito de situar as problemáticas educativas e os incentivos escolares como uma das principais opções estratégicas da sua atuação, instituíu os Prémios Bento de Jesus Caraça e António de Oliveira
Cadornega. Os galardões são concedidos pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, com o
apoio do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, e visam homenagear a memória e a
obra dos seus patronos e distinguir, cada ano letivo, o trabalho e o desempenho escolar. No caso do Prémio Bento de Jesus Caraça, os alunos são premiados com base na
melhor classificação interna na disciplina de Matemática. Já no que respeita ao Prémio
António de Oliveira Cadornega, os discentes são distinguidos por distintas áreas do
saber (Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, de Línguas e Humanidades e dos Cursos Profissionais), do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, segundo o seu mérito escolar. Enfim, é importante sublinhar que estes Prémios constituem, acima de tudo, um sinal de reconhecimento ao seu exemplo, esforço e mérito,
afinal, a chave do sucesso para alcançar resultados superiores e para elevar a qualidade do ensino no nosso concelho. Neste sentido, a Câmara Municipal de Vila Viçosa promoveu as seguintes edições:

BENTO DE JESUS CARAÇA E ANTÓNIO DE OLIVEIRA CADORNEGA
ANO LETIVO 2013/2014
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Vila Viçosa.
ANO LETIVO 2014/2015
Local: Sociedade Filarmónica União Calipolense.
ANO LETIVO 2015/2016
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Vila Viçosa.
ANO LETIVO 2016/2017
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Vila Viçosa.
ANO LETIVO 2017/2018
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Vila Viçosa.
ANO LETIVO 2018/2019
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Vila Viçosa.
ANO LETIVO 2019/2020
Local: Cerimónia de entrega dos Prémios Escolares cancelada em virtude da pandemia
da Covid-19.
ANO LETIVO 2020/2021
Local: Cerimónia de entrega dos Prémios Escolares cancelada em virtude da pandemia
da Covid-19.
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Vistas de cerimónias de entregas de Prémios Escolares.
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Habitação Social
A Câmara Municipal de Vila Viçosa detém atualmente 65
fogos de habitação social: 27 fogos em Bencatel; e 38 fogos
em Vila Viçosa, beneficiando um total de 181 moradores.
Este esforço realizado pela Câmara Municipal permite
conceder melhores condições e qualidade de vida a estas
famílias.
Os moradores beneficiam também
do apoio e acompanhamento das
suas situações socioeconómicas e
familiares, realizado pela Técnica
do Setor de Ação Social.

Material Ortopédico:
Banco de Ajudas Técnicas
Foi criado um “Banco de Ajudas Técnicas”, através de
material doado pela Fundação AGAPE, uma organização
não-governamental sueca, sem fins lucrativos. O material
disponibilizado inclui cadeiras de rodas, andarilhos, muletas, canadianas, entre outros, que se encontram em bom
estado de conservação.
Esta iniciativa constitui
um sinal de esperança
para aqueles que, por
questões de saúde,
atravessam
diariamente um caminho de
grandes dificuldades.

Ação Social Escolar
No âmbito da promoção de medidas de combate à
exclusão social e de promoção de igualdade de
oportunidades no
acesso e no sucesso
escolar, a Câmara
Municipal de Vila
Viçosa
atribui
subsídios de Ação
Social Escolar, aos alunos da Educação Pré-Escolar e
do 1º ciclo do Ensino Básico, no quadro do apoio
escolar para aquisição de refeições, livros e material
escolar.
Os apoios, de acordo com o Regulamento em vigor,
são compostos por três escalões e aplicam-se em
função do rendimento familiar do aluno.
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Apoio para Pequenos Arranjos
Habitacionais
A Câmara Municipal de Vila Viçosa celebrou com
a Cáritas Paroquial de Nossa Senhora da
Conceição e a Santa Casa da Misericórdia de
Vila Viçosa um protocolo que permite realizar
pequenos arranjos em habitações onde
residem famílias carenciadas. Deste modo,
pretende-se promover a melhoria das condições
de habitabilidade, como por exemplo, a
reparação de goteiras, isolamento de paredes,
combate a pequenas infiltrações, reparações
de portas ou
janelas, entre
outras.
O
a p o i o
económico
a
prestar não poderá
ultrapassar, de
acordo com o
estipulado no protocolo estabelecido, o montante
de 500 €.

Serviço de Teleassistência
A Câmara Municipal de Vila Viçosa e a Cruz
Vermelha Portuguesa estabeleceram um
protocolo no sentido de
implementar, no
concelho de Vila
Viçosa, um serviço de
Teleassistência para
munícipes em situação
de dependência, isolamento e sem apoio familiar.
Esta assistência, que funciona 24 horas por dia e
365 dias por ano, tem uma mensalidade de 15 €,
na qual a Câmara Municipal comparticipa com
7,50 € (50%).

Prestação de Serviços a Estratos
Sociais Desfavorecidos
O Programa de Prestação de Serviços a Estratos
Sociais Desfavorecidos destina-se a famílias em
situação de emergência social, concedendo
benefícios pontuais em áreas de intervenção
básicas de vida, como a Saúde, a Educação, a
Alimentação e o Bem – Estar das famílias.
Beneficiam deste apoio os
residentes no Concelho, há
pelo menos um ano, desde que
se encontrem cumpridos os
requisitos constantes no
Regulamento em vigor.

Cartão Municipal de Apoio Social

Regulamento, de apoios nos Serviços Municipais e
iniciativas concelhias, assim como de descontos na
aquisição de medicamentos com receita médica.
Destina-se a reformados, com idade igual ou superior a 65
anos, desde que cumpram os requisitos constantes no
Regulamento.

O Cartão Municipal Jovem pretende contribuir para a
fixação e a atração de jovens ao Concelho e é
destinado a cidadãos residentes na área do Município
de Vila Viçosa, com idade até aos 35 anos, inclusive.
Os titulares do Cartão Municipal Jovem beneficiam,
nos termos do Regulamento,
de apoios nos Serviços
Municipais e iniciativas
concelhias, na aquisição de
lotes de terreno municipais e
na ajuda no pagamento da
renda, assim como usufruem de descontos em
compras realizadas nos estabelecimentos comerciais
do Concelho, aderentes a esta iniciativa.

Apoio à Natalidade
Como agente de desenvolvimento e aplicação de
políticas sociais, o Município tem vindo a desenvolver diversas iniciativas no sentido de criar condições
Cartão Municipal do Bombeiro Voluntário
que favoreçam o bem-estar e a qualidade de vida
O Cartão Municipal do Bombeiro Voluntário visa contribuir dos munícipes. Na sequência
para o reconhecimento do empenho e dedicação dos Bom- destas medidas e tendo como
intuito o desenvolvimento de
beiros Voluntários de Vila Viçosa,
estratégias de estímulo à
assim como permitir o acesso a
natalidade e à fixação da pobenefícios sociais. Estes apoios
pulação, é criado o Programa de Apoio à Natalidade
constituem, no seu conjunto, ineque visa, genericamente, contribuir para a permagáveis benefícios que daí decorrem para os bombeiros abrangidos por esta medida e um nência de jovens no concelho de Vila Viçosa.
incentivo para a formação de novos “Soldados da Paz”.

Montante dos Apoios (2013/até agosto de 2021)

Apoio à natalidade - apoio no valor total de 226.750,00 €
Ação Social Escolar – apoio no valor total de 56.561,29 €
Bolsas de Estudo - apoio no valor total de 261.552,40 €
Cartão Municipal de Apoio Social - apoio no valor total de 694.734,13 €
Prestação a estratos Sociais Desfavorecidos/Apoio para pequenos arranjos habitacionais apoio no valor total de 42.506,90 €
Montante Total de Apoios =

1.282.104,72 €
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O Cartão Municipal de Apoio Social visa contribuir
para a dignificação, bem-estar e melhoria das
condições de vida dos reformados, pensionistas e
idosos com baixos rendimentos do concelho de Vila
Viçosa. Os destinatários beneficiam, nos termos do

Cartão Municipal Jovem
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Almoço com 500 Avós
Convento de São Bento
de Cástris
Évora/01.04.2014
Integrada na iniciativa promovida pela
Trienal no Alentejo, uma organização da
Associação Aspas & Parenteses, que
pretende promover o universo artístico
contemporâneo português e criar laços
com a cultura internacional, a Câmara
Municipal de Vila Viçosa convidou avós
residentes no concelho para participar
num almoço convívio que decorreu no
dia 1 de abril de 2014, no Convento de
São Bento de Cástris, em Évora. O transporte para o almoço, com caráter gratuito, foi assegurado pela autarquia calipolense. A iniciativa pretendeu reunir quinhentas avós do distrito de Évora num
convívio que contou com a presença do
artista japonês Tatsumi Orimoto, fotógrafo de renome internacional, de modo a
promover a inclusão social das idosas da
região.

Contrato de Comodato entre o Município de Vila Viçosa e a UNITATE-Associação
de Desenvolvimento da Economia Social
Numa ação de convergência entre a autarquia local e a sociedade civil para desenvolver o potencial das estruturas sociais no município de Vila Viçosa, foi celebrado um Contrato de Comodato entre
a Câmara Municipal de Vila Viçosa e a UNITATE-Associação de Desenvolvimento da Economia Social, instituição que opera na área social. No âmbito deste Contrato, a edilidade calipolense cedeu, a
título gratuito, dado os fins a que se destina, à referida Associação o prédio urbano situado na Rua da
Escola, em Pardais, para promover a instalação de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e
Centro de Dia. Deste modo, o projeto constitui uma nova resposta social, desenvolvida em equipamento assistido, destinado a alojamento de idosos, criando as condições necessárias para desenvolver a capacidade nesta área.
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No âmbito da Covid-19, responsável pela redução da interação social, com reflexos no comportamento social e na saúde mental das pessoas, a Câmara Municipal de Vila Viçosa reforçou e ampliou o conjunto de medidas e de linhas de apoio, através da criação de novos serviços para fazer face à nova realidade.
Foi neste pano de fundo, que a Câmara Municipal deliberou criar o Gabinete de Apoio Psicossocial, que
conta com uma linha telefónica de apoio, encontrando-se aberto à população em geral. O referido Gabinete, que conta com uma Assistente Social e uma Psicóloga, realiza uma abordagem focada num atendimento e aconselhamento profissional, articulado e personalizado, orientado para a integração e a coesão social, para o apoio psicológico e emocional, bem como para o encaminhamento institucional ou
para os agentes de saúde comunitária, em caso de necessidade, ou para outro tipo de entidades de
apoio emergente.
Aberto à população em geral, através do número 268 88 93 10 ou do email gabinete.psicossocial@cm-vilavicosa.pt.

A Câmara Municipal de Vila Viçosa criou uma Linha de Apoio Social de resposta ao COVID-19, através do contato 965 023 251 ou através do e-mail: easocial@cm-vilavicosa.pt.
Esta linha pretende prestar apoio/encaminhamento de situações sociais urgentes, fomentando o trabalho em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho, Instituições Particulares de Solidariedade
Social, Entidades de Saúde e Segurança Social, funcionando como elo de ligação entre entidades nos
casos em que exista uma resposta mais próxima por parte delas, no contexto de pandemia.
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No contexto da pandemia, são expectáveis casos de depressão e ansiedade, ou até mesmo, de situações de
risco mais graves, decorrentes do nível de stress em diversos domínios. A
situação de trauma vivenciada pela
população, o isolamento dos cidadãos
e a redução da interação social, entre
outros fatores, colocam, seguramente, vários desafios ao nível do comportamento social, da saúde mental e
das carências económicas.
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Ações de sensibilização no concelho de Vila Viçosa sobre o tema:
Burla, Violência e Furto em Idosos
março 2017

As ações foram realizadas numa
parceria entre a Câmara Municipal
de Vila Viçosa e o Destacamento
Territorial da GNR de Reguengos
de Monsaraz e decorreram nas
freguesias rurais, de Pardais, de
Ciladas (São Romão) e de Bencatel, e na sede do Concelho de Vila
Viçosa, nas quais participaram um
total de 85 pessoas.

Aspetos da ação de sensibilização Burla, Violência e Furto de Idosos.
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Os fluxos migratórios que têm chegado ao continente europeu, constituem um drama humano
que reclama uma resposta a estas circunstâncias dramáticas, que tenha por base os princípios da
solidariedade social e da cooperação. A Câmara Municipal de Vila Viçosa manifestou disponibilidade junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses para colaborar, com o Governo de
Portugal e com as Instituições Particulares de Solidariedade Social, sedeadas no nosso concelho,
no plano de acolhimento de emergência e integração de refugiados. Assim, a autarquia colaborou
no esforço nacional de resposta a esta crise humanitária e reiterou a sua solidariedade com pessoas afetadas pelos fluxos migratórios.

© Zeit.de

Aprovação do Plano de Ação do CLDS 4G – Vila Viçosa
16.05.2019
No quadro da promoção de medidas facilitadoras da inclusão social de grupos populacionais
portadores de níveis de fragilidade social, em sede de reunião do Conselho Local de Ação Social,
realizada a 16 de maio de 2019, foi apresentado e aprovado o Programa de Contratos Locais de
Desenvolvimento Social 4G Motor Social – Vila Viçosa, que foi presente pela Entidade Coordenadora Local (Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa). As atividades a desenvolver no âmbito do
Plano de Ação, centram-se, sobretudo, em dois eixos obrigatórios: Eixo 1 – Emprego, formação e
qualificação; e Eixo 2 – Intervenção familiar e parental, preventiva de pobreza infantil. O programa, com duração de 3 anos, será executado no período de 1 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2022, sendo atribuído ao nosso concelho o financiamento de 421 200 € para a sua execução.
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa colaborou no Plano de Acolhimento
de Refugiados
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Passeio - Convívio Anual de Reformados e Pensionistas
O Passeio-Convívio Anual de Reformados e Pensionistas, organizado pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, é um programa destinado a reformados e pensionistas residentes no
nosso concelho. Tem por principais objetivos proporcionar momentos de convívio e animação, bem como
a valorização pessoal e social de
todos os que nele
participam. Tratase, pois, de uma
atividade que assumiu um importante
papel social e cultural junto desta
faixa etária da população, procurando, acima de tudo,
aliar a vertente so2017
cial e cultural, com
vista a proporcionar momentos lúdicos e confraternização, fora do seu meio habitual de
vida. A Câmara Municipal de Vila Viçosa promoveu os passeios a seguir assinalados:

Passeio Anual de Reformados
e Pensionistas - 2014
Jardim Zoológico
Entre 15.06 - 06.07

2018

Passeio Anual de Reformados
e Pensionistas - 2015
Tomar (Convento de Cristo, Museu dos
Fósforos e Jardim), e Fátima
Entre 31.05 - 05.07
Passeio Anual de Reformados
e Pensionistas - 2016
Barragem de Alqueva (onde foi realizado
um passeio de barco no lago e visitado o Museu do Medronho) e Pavilhão Temático A Bolota, em Portel
Entre 29.05 - 26.06
Passeio Anual de Reformados e Pensionistas - 2017
Tapada de Mafra (onde teve lugar um circuito de comboio e um ateliê-demonstração de aves de rapina),
Convento de Mafra e Aldeia Típica José Franco
Entre 28.05 - 25.06
Passeio Anual de Reformados e Pensionistas - 2018
Planetário e Museu dos Coches
Entre 27.05 - 24.06

Cerca de ...

0 s
30ic0
ipante

part

Passeio Anual de Reformados e Pensionistas - 2019
Aveiro (passeio de barco pela Ria e degustação de Ovos Moles), e Museu Rural e Filatélico
Entre 02.06 - 30.06
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Passeio - Convívio Anual de Reformados e Pensionistas

Município de Vila Viçosa assinou protocolo de colaboração com o objetivo de realizar
cursos de formação, na área da saúde, promovidos pela Universidade de Évora
A Universidade de Évora, a Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., a Unidade Local de
Saúde do Norte Alentejano e os nove municípios que contribuiram para a reestruturação do Ambulatório
do Hospital de Elvas em Unidade de Alta Resolução, no quais se encontra o município de Vila Viçosa,
assinaram um protocolo, tendo em vista realizar cursos de formação, na área da saúde, promovidos pela
Universidade de Évora. Trata-se de um protocolo de colaboração que envolve uma participação alargada
em torno da área da saúde e que permite incrementar a capacitação da região em suprir a conhecida falta
de profissionais de saúde, contribuindo, deste modo, para a melhoria das condições de vida das populações, com efeitos benéficos no nosso concelho.
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Bolsas de Estudo
No âmbito das respetivas competências e atribuições em matéria de ação social e
saúde, a Câmara Municipal de Vila Viçosa concedeu um conjunto de bolsas de estudo,
com as quais pretende atingir objetivos relacionados com a redução de desigualdades
de oportunidades no sucesso escolar. A concessão de bolsas de estudo, com o propósito de apoiar o prosseguimento e a finalização de estudos no quadro do Ensino Superior, assenta numa lógica de apoio direto a estudantes, residentes no concelho de Vila
Viçosa, com as melhores notas e menos recursos financeiros. Entre os anos letivos de
2013/2014 e 2019/2020 foram disponibilizadas as bolsas abaixo indicadas. Para o ano
escolar de 2020/2021, foi aprovado o aumento do número de bolsas para 25.

ANO LETIVO DE 2013/2014 - 20 Bolsas disponíveis, no valor máximo de 150 €/cada X10 meses
ANO LETIVO DE 2014/2015 - 20 Bolsas disponíveis, no valor máximo de 150 €/cada X10 meses
ANO LETIVO DE 2015/2016 - 20 Bolsas disponíveis, no valor máximo de 150 €/cada X10 meses
ANO LETIVO DE 2016/2017 - 20 Bolsas disponíveis, no valor máximo de 150 €/cada X10 meses
ANO LETIVO DE 2017/2018 - 20 Bolsas disponíveis, no valor máximo de 150 €/cada X10 meses
ANO LETIVO DE 2018/2019 - 20 Bolsas disponíveis, no valor máximo de 150 €/cada X10 meses
ANO LETIVO DE 2019/2020 - 20 Bolsas disponíveis, no valor máximo de 150 €/cada X10 meses

BOLSAS DE ESTUDO

261.552,40 €
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Beneficiários

10 Meses
Duração/Ano letivo
© Freepik.pt (ícones).

Notas adicionais: Os montantes pagos pela Câmara Municipal de Vila Viçosa dependeram do número de candidaturas
elegíveis apresentadas e das condições de pagamento definidas em regulamento.
No ano letivo de 2018/2019, a Câmara Municipal de Vila Viçosa, apenas recebeu 15 candidaturas elegíveis, apesar de estarem
disponíveis um total de 20 bolsas de estudo.
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa reforçou o seu empenho no combate à prevenção e
aos efeitos da pandemia Covid-19, o que trouxe muitos desafios e, especialmente, a necessidade de definir e implementar estratégias diversificadas e eficientes para a combater.
Um dos principais focos foi o de reduzir os riscos de cadeias de transmissão, ou seja,
controlar a propagação do vírus e, consequentemente, ajudar a proteger a saúde dos munícipes.
Deste modo, o Município de Vila Viçosa adquiriu não apenas bens, materiais e equipamentos considerados essenciais, como também, disponibilizou serviços essenciais e necessários às entidades envolvidas na primeira linha de combate à doença e apoiou ainda
os segmentos empresariais e sociais mais afetados pela pandemia. Tal obrigou a um esforço financeiro adicional da autarquia, sempre com o objetivo maior de dar a melhor resposta possível, numa situação claramente nova e adversa.

Montante dos Apoios/Despesas Covid-19 (desde março 2020, até setembro 2021)

Aquisição de bens 2020 - apoio no valor total de 90.788,41 €
Aquisição de bens 2021 - apoio no valor total de 50.587,48 €
Aquisição de serviços 2020 - apoio no valor total de 27.254,84 €
Aquisição de serviços 2021 - apoio no valor total de 19.697,33 €
Oferta de computadores (âmbito escolar) 2020 - apoio no valor total de 16.863,35 €
6 Ventiladores (protocolo CIMAC) - apoio no valor total de 10.000 €
Apoio, no âmbito de isenções ou reduções de taxas, juros, rendas municipais, serviços de
águas e esgotos 2020/2021 - no valor total de 11.632,88 €

Montante Total de Apoios/Despesas =
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226.824,29 €
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Pandemia Covid-19
Desde março 2020
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Em tempo de pandemia à Covid-19, o Município de Vila Viçosa reforçou
a testagem
Início 28.10.2020
Atento à evolução de casos de Covid-19 em Vila Viçosa, e de forma a continuar e a consolidar
o trabalho já realizado no sentido de minimizar o impacto da pandemia, a Câmara Municipal, no
âmbito de um contrato com a Cruz Vermelha Portuguesa, promoveu a aquisição de 1.000 testes
de diagnóstico de leitura rápida para deteção de antigénio COVID-19 para o SARS-Cov-2.
Este processo de testagem, que utiliza as técnicas recomendadas pela Organização Mundial
de Saúde, teve como principais destinatários os funcionários e os colaboradores da autarquia,
bem como a população em geral, cujo início da campanha teve lugar no dia 28 de outubro.
No contexto da Covid-19, trata-se, pois, de uma medida de referência que constitui uma intervenção adequada para impedir a propagação do vírus e permite que este plano de apoio tenha
repercussões positivas na mitigação do quadro pandémico, possibilitando, ainda, encurtar significativamente o tempo real de envio dos resultados dos testes .
Tendo em consideração que a maioria dos novos casos derivam de transmissão comunitária,
resulta muito importante a realização deste tipo de testes, como uma medida fundamental para
evitar a ampliação da circulação do vírus, já que a forma mais eficaz de salvar vidas é precisamente quebrar a cadeia de transmissão. E, para fazer isso, é muito importante testar. Na verdade, não conseguiremos parar a pandemia se não soubermos quem está infetado.

Oferta à população do Concelho de Vila Viçosa de Kits com material de
Proteção (Covid-19)
Na sequência das medidas de defesa no combate à Covid-19, a Câmara Municipal de Vila
Viçosa aprovou, numa primeira fase, a aquisição de 3.750 Kits de proteção Covid-19, para distribuição nos domicílios dos munícipes. A evolução da situação da pandemia, ainda requereu uma contínua atenção, pelo que a autarquia manteve e redobrou o seu empenho no
combate aos efeitos da doença, numa segunda e terceira fases, através da aquisição aos
CTT de até 3.850 Kits de proteção, tipo 3,
constituído por 5 máscaras FFP2 e por 5 máscaras cirúrgicas, em cada fase, para distribuição em todos os domicilios da área geográfica do nosso município. O principal objetivo
destas medidas foi o de oferecer à população
do concelho de Vila Viçosa kits de proteção, como medida que visou reduzir os riscos de uma
importante cadeia de transmissão, controlar a propagação do vírus e, deste modo, ajudar a proteger a saúde dos munícipes. O seu fornecimento visou ajudar a cumprir esta missão.
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Numa altura em que a nossa região enfrenta adversidades e desafios sanitários, económicos e
sociais, decorrentes do contexto pandémico, a Câmara Municipal de Vila Viçosa, subscreveu
o Protocolo de Cooperação – Reestruturação do Ambulatório do Hospital de Elvas em Unidade de
Alta Resolução, com o objetivo de concretizar a candidatura coletiva com a mesma denominação
ao Programa Operacional Alentejo 2020, em parceria com o Coração Delta-Associação de Solidariedade Social, os municípios de Arronches, Campo Maior, Elvas, Monforte, Sousel, Alandroal, Borba, Estremoz e a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE. Esta parceria permitiu investir
na aquisição de novas ferramentas de diagnóstico e de equipamento clínico especializado e reformular a componente de ambulatório do Hospital de Elvas, contribuindo, assim, para melhorar localmente a capacidade
de diagnóstico e de
tratamento de doenças e incrementar o
número de consultas
e de cuidados hospitalares de ambulatório, de exames especiais e de cirurgias.
O investimento total
a l c a n ç o u
1.500.000 €, sendo o Hospital de Santa Luzia, Elvas. © Hospital de Elvas.
valor não elegível e
a contrapartida nacional, no valor de 225.000 €, assegurada pelos mencionados municípios. Por
seu lado, o valor da participação do nosso município ascendeu a 17.394,30 €. Estamos, pois, perante uma cooperação com reflexos positivos na prestação de serviços de saúde pública e, sobretudo, na sua ligação às populações beneficiárias desta operação, sendo os utentes do concelho de
Vila Viçosa também beneficiários deste projeto.

Participação do Município de Vila Viçosa na compra de seis ventiladores, através
da CIMAC, ao Hospital do Espírito Santo de Évora
Dando corpo à sua estratégia de resposta à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a Câmara Municipal de Vila Viçosa deliberou apoiar o reforço da primeira linha de defesa do combate
ao vírus, contribuindo, deste modo, para colmatar necessidades que resultam da pandemia pelo
novo coronavírus, como é o caso da escassez de equipamentos médicos nos hospitais, em resposta à pandemia da Covid-19.
Nesta conformidade, a Câmara Municipal de Vila Viçosa associou-se à Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central ao contribuir com 10.000 € para
a compra de seis ventiladores pulmonares para o Hospital do Espírito Santo de
Évora, sendo um equipamento considerado decisivo no combate à doença.
Neste projeto, a mobilização de recursos e de redes de apoio, foi determinante para reforçar a capacidade de resposta e colocar os ventiladores de forma
imediata na primeira linha do combate à infeção.
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Protocolo de Cooperação – Reestruturação do Ambulatório do Hospital
de Elvas em Unidade de Alta Resolução
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Marcha Solidária de Vila Viçosa - Percurso pelos 5 Paços
10.07.2014
No dia 10 de julho de 2014, em plena Semana da Juventude, teve lugar a Marcha Solidária de Vila
Viçosa - Percurso pelos 5 Paços, organizada pela Câmara Municipal de Vila Viçosa. Nesta iniciativa,
cada participante contribuiu com um bem alimentar que foi depositado no Largo D. João IV, local da
concentração do evento, sendo que os mesmos foram distribuídos pelas instituições de solidariedade
do concelho de Vila Viçosa. De entre os objetivos fundamentais desta Marcha, sobressai a sensibilização para a prática de um estilo de vida ativa e para o reforço da colaboração entre instituições e associações de origem comunitária, apontando, ainda, para caminhos ou oportunidades relacionadas com o
espaço da solidariedade. Esta iniciativa, em termos gerais, superou as previsões iniciais.
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O Largo D. João IV de Vila Viçosa tem sido palco das diversas edições do Sarau de Ginástica, promovido pela Câmara Municipal de Vila Viçosa. Espetáculos de qualidade que contaram com a participação de várias instituições ligadas às áreas da dança e da ginástica do concelho de Vila Viçosa e de outros municípios, onde o movimento, a coreografia, o colorido e a música foram notas dominantes. Nestas
iniciativas pretendeu-se fomentar e promover uma maior interligação com a atividade da Câmara Municipal e incentivar os jovens a uma participação mais ativa na vida do nosso Município e a um estilo de vida
mais saudável, sendo realizadas as seguintes edições:

IV Sarau de Ginástica/11.07.2014;
V Sarau de Ginástica/19.06.2015;
VI Sarau de Ginástica/17.06.2016.

Imagens de edições do Sarau de Ginástica de Vila Viçosa.
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Sarau de Ginástica
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II Festival de Natação - Projeto Chapinhar
Vila Viçosa/20.05.2017
A Câmara Municipal de Vila Viçosa concedeu uma especial atenção à promoção de projetos de natação, atividade que potencia o movimento do corpo e estimula capacidades importantes para o desenvolvimento integral das crianças. Neste sentido, a Câmara Municipal promoveu o II Festival de Natação-Projeto
Chapinhar, que ocorreu a 20 de maio de 2017, na Piscina Coberta Municipal de Vila Viçosa, sendo dirigido
às crianças dos Jardins de Infância do concelho. Este projeto constituiu uma boa oportunidade para mostrar as habilidades que as crianças adquiriram nas aulas, e, com isso, motivar a todos para que persistam
na prática desportiva.
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Cada ano, celebra-se, a 6 de abril, o Dia Mundial da Atividade Física, como iniciativa global no
sentido de promover a prática da atividade física junto da população, assim como de mostrar os benefícios do exercício
físico, mormente no que
se refere à melhoria da
auto estima e do bem
estar físico e psicológico. No âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Atividade
Física, a Câmara Municipal de Vila Viçosa,
promoveu uma aula
aberta de hidroginástica
na Piscina Municipal
Coberta, com entrada
livre.

Caminhada noturna
21.07.2017
No âmbito do estágio formativo em contexto de trabalho do Curso Vocacional de Apoio à Gestão Desportiva dos alunos da Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro, realizou-se no dia 21
de julho de 2017, uma caminhada noturna, com uma extensão de 6 quilómetros, atividade esta que
serviu como trabalho final de estágio dos referidos alunos. A concentração ocorreu no Largo D.
João IV de Vila Viçosa e a prova contou com uma participação muito elevada, que se cifrou em
várias centenas de participantes.
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Dia Mundial da Atividade Física
Vila Viçosa/06.04.2017
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Volta a Portugal em Bicicleta 2017
Passagem de Etapa por Vila Viçosa
Vila Viçosa/06.08.2017
A Volta a Portugal em Bicicleta
é um dos maiores e mais populares acontecimentos desportivos
do País e um evento que permite
uma coexistência enriquecedora
entre os valores desportivos e os
turísticos, constituindo um complexo e variado mundo de relações
que suscita a atenção de um grande número de portugueses. A Câmara Municipal de Vila Viçosa
associou-se a esta prova desportiva, que decorreu entre os dias 4 e 15 de agosto de 2017, na qualidade de Parceiro Oficial, o que permitiu a passagem, no dia 6 de agosto, por Vila Viçosa da segunda etapa da 79.ª Volta a Portugal em
Bicicleta, entre Reguengos de Monsaraz e Castelo Branco.

Passagem da 80.ª Volta a Portugal em Bicicleta por Vila Viçosa
Vila Viçosa/2018
Numa expressão clara e inequívoca da opção em matéria de apoio à realização de grandes acontecimentos desportivos, como é o caso prevalecente da Volta a Portugal em Bicicleta, um dos maiores e mais populares eventos desportivos do País e a principal prova do calendário velocipédico nacional, a Câmara Municipal de Vila Viçosa recebeu, em 2018, a passagem da 80.ª Edição da Volta,
com uma meta volante instalada na Praça da República e na Avenida Bento de Jesus Caraça.
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O conjunto das atividades desenvolvidas pela Câmara
Municipal de Vila Viçosa na área do Desporto, inclui o
Projeto Viver + Saudável, que permitiu assegurar, em
cada freguesia, uma aula de ginástica localizada, com
caráter gratuito e com frequência semanal. A iniciativa
destinava-se a maiores de 16 anos, e teve como principal objetivo incentivar os munícipes para a prática da
atividade física, de acordo com um estilo de vida mais
ativo e saudável.

Apoio à nova Rota EuroVelo, com o número 14, denominada Rota Ibérica
A Câmara Municipal de Vila Viçosa, tem continuado a apoiar uma rede de rotas, de distinta
natureza, que têm incorporado um conjunto de vantagens e oportunidades que contribuem
para melhorar a qualidade de vida nas cidades e vilas. Entre elas, insere-se a rota EuroVelo,
promovida pela Federação de Ciclistas Europeus.
No contexto desta iniciativa, a Câmara Municipal de Vila Viçosa aceitou o desafio lançado
pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta de se aliar ao projeto,
mediante a formalização da declaração oficial de apoio,
permitindo, assim, expandir e ampliar o impacto da iniciativa. A nova rota EuroVelo, neste caso com o número 14 e
denominada Rota Ibérica, arranca de Lisboa e o seu trajeto passará por Vila Viçosa, encontrando-se situada em
territórios de enorme valor natural e de grande riqueza
patrimonial e monumental. Ora, este projeto vem a enriquecer, completar e consolidar as rotas EuroVelo em territórios de Portugal e incrementar o desenvolvimento do
cicloturismo, como agente dinamizador da potencialização
sócio-económica e turística dos territórios onde está implementado o seu traçado.
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Viver + Saudável
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XXI Critério de Corta Mato Paulo Guerra
– 4. ª Prova
Vila Viçosa/14.12.2019
No dia 14 de dezembro de 2019, no Largo
Gago Coutinho, em Vila Viçosa, decorreu a 4.ª
Prova do XXI Critério Corta-Mato Paulo Guerra,
em homenagem a um atleta alentejano que é
um grande nome do atletismo nacional. Tratouse de uma Organização conjunta da Associação
de Atletismo de Évora, da Câmara Municipal de
Vila Viçosa e da Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Central. As provas encontravam-se,
abertas aos atletas dos escalões de Benjamins,
Infantis e Iniciados, em representação de Escolas ou Clubes do Distrito, mediante inscrição
prévia na Associação de Atletismo de Évora.
Esta prova de Corta-Mato, com distâncias distintas, de acordo com os vários escalões de participação, mobilizou cerca de 170 atletas, inscritos
nas diversas categorias.
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O tema da ocupação dos tempos livres, é na sociedade contemporânea um
fenómeno social de emergente importância, com particular destaque nas crianças e nos jovens, como comprova o crescimento constante do número de
pais e encarregados de educação que recorrem a estes programas, que representam uma resposta social cada vez mais procurada. Neste pano de fundo, a Câmara Municipal de Vila Viçosa reforçou a aposta nestas iniciativas,
por via da promoção de vários Programas de Ocupação de Tempos Livres,
com os quais pretendeu proporcionar às famílias do concelho de Vila Viçosa
uma alternativa para a ocupação saudável dos tempos livres dos seus educandos durante o período das interrupções e férias letivas. Tratou-se de uma
organização conjunta entre a Câmara Municipal de Vila Viçosa, o Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa e a Junta de Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição e São Bartolomeu, sendo a sua inscrição gratuita. Estes projetos,
com a participação de crianças entre os 6 e os 12 anos, que frequentam o 1.º
e o 2.º Ciclos do Ensino Básico dos estabelecimentos de ensino do concelho
de Vila Viçosa, exploraram os processos de aprendizagem fora do sistema
formal de ensino, através de múltiplas atividades criativas desenvolvidas de
acordo com um diversificado programa: atividades físicas; natação; expressão plástica; cinema; atividades recreativas; jogos de tabuleiro; culinária; canto; passeios culturais e de lazer; e outras atividades de reconhecido
interesse desportivo, cultural e social que constituíram uma importante fonte
de motivação e atração, estimulando o convívio, o entretenimento e a aprendizagem. Os vários programas culminaram com uma festa convívio para
crianças e pais, onde não faltou muita
dança e alegria. As sucessivas
edições do Programa de Ocupação de
Tempos Livres suscitaram uma significativa recetividade por parte das
crianças e dos seus familiares, comprovada pelo expressivo nível geral
de participação que, em média, mobilizou mais de uma centena de crianças por cada um dos Programas, que a
seguir se indicam:
PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – FÉRIAS DE VERÃO 2016
13 de junho a 09 de setembro de 2016
Escola Básica do 1.º Ciclo do Carrascal
PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – FÉRIAS DE NATAL 2016
19 a 31 de dezembro de 2016
Escola Básica do 2.º Ciclo D. João IV
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Programa de Ocupação de Tempos Livres

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – FÉRIAS DA PÁSCOA 2017
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05 a 13 de abril de 2017
Escola Básica do 1.º Ciclo do Carrascal
PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – FÉRIAS DE VERÃO 2017
26 de junho a 06 de setembro de 2017
Escola Básica do 1.º Ciclo do Carrascal
PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – FÉRIAS DE VERÃO 2018
25 de julho a 10 de agosto; e 03 a 06 de setembro de 2018
Escola Básica do 1.º Ciclo do Carrascal
PROGRAMA FÉRIAS DIVERIDAS – NATAL 2019
18 a 23; 26 a 30 de dezembro de 2019; e 02 a 03 de janeiro de 2020
Escola Básica do 1.º Ciclo do Carrascal
PROGRAMA FÉRIAS DIVERTIDAS ǀ 2020 – INTERRUPÇÃO LETIVAS DA PÁSCOA
30 de março a 09 de abril de 2020
Escola Básica do 1.º Ciclo do Carrascal
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Com o propósito de promover o desenvolvimento motor da criança em idade
pré-escolar, bem como o desenvolvimento de diversas capacidades que são indispensáveis para uma vida ativa e saudável, a Câmara Municipal de Vila Viçosa
realizou um programa regular de aulas de educação física nos Jardins de Infância de Vila Viçosa, Pardais, Bencatel e Ciladas (S. Romão). Este projeto permitiu
preencher uma lacuna importante nesta área, visto que os Jardins de Infância do
concelho ainda não possuíam esta valência.

Carrossel
Em tempos de pandemia
(Covid-19) vividos em Portugal, desde 2020, a aquisição
de um carrossel pelo Município de Vila Viçosa, permitiu
proporcionar um recomeço da
normalidade das atividades
lúdicas, com os devidos cuidados de saúde, junto da
população mais nova. Foram
desenvolvidas diversas atividades nas freguesias e no
Município de Vila Viçosa.
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Programa de educação física nos jardins de infância
do Município de Vila Viçosa
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa, na área do poder local, promoveu consensos autárquicos com as juntas de freguesia, capazes de consolidar e afirmar a sua autonomia e
de potenciar a transição para elevados padrões de descentralização que potencializem a
modernização e o desenvolvimento económico, cultural e social. A par com a sua intervenção no campo do poder local, a autarquia promoveu um conjunto de linhas de apoio e
de reforço das instituições e associações concelhias que visavam incentivar projetos em
áreas como a cultural, a social, a educativa, a desportiva e a religiosa. Através da valorização do poder local e da promoção das associações, a ação da Câmara Municipal
desenvolveu-se em torno de três grandes eixos: reforço da colaboração com as juntas
de freguesia, como um caminho adequado às necessidades das populações; promoção
do robustecimento do movimento associativo e da sociedade civil, como a força transformadora do concelho; racionalização de recursos e de equipamentos, condição essencial para o desenvolvimento sustentável e integrado do Município.

Subsídios pagos a Associações e outras Entidades de 2013 a 24 de setembro de 2021:

Agrupamento 639 - Corpo Nacional de Escutas - 28.820,06 €
Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa - 10.000 €
Associação Bencatel Jovem - 16.841,64 €
Associação Cultural e Recreativa Estrelas de Pardais - 10.500 €
Associação de Apoio ao Idoso de Vila Viçosa - 10.719,96 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa - 420.093,55 €
Associação Jovem Alcance - 999 €
Associação Jovem de Ciladas- 16.184,22 €
Associação Liga de Amigos de Pardais - 6.304,69 €
Associação Os Amigos da Festa/Grupo de Forcados Amadores de Bencatel - 18.226,47 €
Associação Os Amigos do Carnaval de Bencatel - 13.839,03 €
Associação Papatrilhos de Vila Viçosa - 16.939,41 €
Associação Recreativa Nossa Senhora das Mercês - 4.378,74 €
Associação Reformados, Pensionistas e Idosos de Bencatel - 16.284,89 €
Associação Vedeta Amarela de Vila Viçosa - 12.615,98 €
Associação Velhas Guardas Bencatelense - 16.666,85 €
Associação Viçosa + Jovem - 1.100 €
Calipofoliões - Associação de Carnaval de Vila Viçosa - 2.392,33 €
Cáritas Paroquial de Nossa Senhora da Conceição - 28.580,55 €
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Casa do Povo de Ciladas - 3.742,88 €
CECHAP - Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Património - 27.710,62 €
Centro de Convívio, Pensionistas, Idosos e Reformados de Ciladas - 3.521,82 €
CerciEstremoz - Coop. Educação Reabilitação Cidadãos Inadaptados, C.R.L. - 2.646,63 €
Clube de Caça e Pesca de Bencatel - 11.941,67 €
Clube de Caça e Pesca de S. Romão - 5.102,33 €
Confraria da Santíssima Trindade - 15.665,18 €
Confraria de Nossa Senhora da Conceição - 2.500 €
C.N.O.D. - Confederação Nacional de Pessoas com Deficiência - 200 €
Comissão de Festas de Santa Ana de Bencatel - 8.153 €
Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Vila Viçosa - 22.159,38 €
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Bencatel - 2.899,96 €
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ciladas - 2.599,96 €
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Conceição - 28.661,92 €
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pardais - 8.179,96 €
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Bartolomeu - 30.374,96 €
Grupo de Teatro Amadores de Vila Viçosa - 14.364,95 €
Grupo Desportivo Bairrense - 37.268,87 €
Grupo Recreativo Amigos de São Romão - 14.170,80 €
IPPEM - Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos da Mariologia - 3.173,61 €
Moto Clube de Vila Viçosa - 16.758,39 €
Núcleo de Vila Viçosa da Liga dos Combatentes - 3.000 €
Núcleo Sportinguista de Vila Viçosa - 25.923,96 €
O Calipolense - Clube Desportivo de Vila Viçosa - 171.132,10 €
Rádio Campanário Voz de Vila Viçosa - 5.898,35 €
Rancho Folclórico Ceifeiras de Bencatel - 1.350 €
Real Viçosa - Associação de Caçadores de Vila Viçosa - 9.620,38 €
Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição - 20.211,55 €
Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa - 7.389,31 €
Seminário de S. José - 10.399,96 €
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Casa do Benfica de Vila Viçosa - 25.331,48 €
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Seminário Menor de Évora - 10.399,96 €
Sociedade Columbófila Calipolense - 11.496,83 €
Sociedade Filarmónica União Calipolense - 77.778,68 €
Sociedade Recreativa Bencatelense - 10.958,98 €
SONATA - Associação Musical do Alentejo - 2.200 €
Sport Clube Bencatelense - 118.703,26 €
Sporting Club de São Romão - 24.925,91 €
UNITATE - Associação de Desenvolvimento da Economia Social (IPSS) - 22.524,90 €

Montante Total de Apoios =
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1.459.629,91 €

A Câmara Municipal de Vila Viçosa e as Juntas de Freguesia de Bencatel, Ciladas/S. Romão e Pardais assinaram um protocolo com o objetivo de criar condições para a cooperação recíproca, tendo em
vista a venda de senhas de refeições à comunidade escolar das respetivas freguesias.
No âmbito deste acordo de cooperação de interesse comum, os outorgantes comprometem-se a proceder à venda das senhas de refeições escolares aos alunos que frequentam os estabelecimentos de
educação e ensino de cada freguesia.
Estamos perante uma colaboração de incidência sustentada e com grande potencial de desenvolvimento, suscetível de facilitar as relações de proximidade com as freguesias do município, com particular
incidência na melhoria da qualidade do atendimento aos munícipes e na resposta mais célere aos interesses e necessidades das populações.

Protocolo de Cooperação entre o Município de Vila Viçosa e a Confederação
Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto
A Câmara Municipal de Vila Viçosa aprovou o Protocolo de Colaboração, para o ano de 2021, entre
o Município de Vila Viçosa e a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e
Desporto, no âmbito de uma parceria de inspiração e motivação cultural e associativa junto das coletividades filiadas e das autarquias parceiras, obedecendo a sua elaboração a uma convergência de
interesses comuns.
Tratou-se de um processo que emerge da convição da importância do papel do movimento associativo, que se apresenta como uma alavanca crucial de afirmação e produção de importante trabalho de
dinamização social,
cultural, desportiva,
formativa e recreativa.
No quadro deste protocolo, os dois outorgantes comprometeram-se a desenvolver
iniciativas conjuntas
no que concerne à
melhoria das várias
vertentes da organização e da atividade
associativa, bem como a fortalecer a valência da formação e do enriquecimento cultural dos seus membros.
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Protocolo de Cooperação com as Juntas de Freguesia de Bencatel, Pardais e Ciladas/
S. Romão
(âmbito das Refeições Escolares)
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Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Vila Viçosa e a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa
Na sequência da promoção de medidas de apoio ao associativismo local, em Reunião Ordinária da
Câmara Municipal, realizada no dia 15 de abril de 2020, o Executivo Camarário deliberou aprovar o
Protocolo de Colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa,
com a validade de dois anos. A assinatura do mencionado Protocolo teve lugar no dia 17 de abril, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Viçosa.
De entre os objetivos a que o referido Protocolo de Colaboração presta particular atenção, o apoio
logístico e financeiro a prestar ao desenvolvimento das atividades da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa, é, por certo o que melhor pode corresponder aos desígnios
desta estratégia de
cooperação mútua.
No quadro deste
Protocolo, a Câmara
Municipal de Vila
Viçosa comprometese a atribuir um subsídio anual para pagamento dos seguros das viaturas e a
apoiar despesas de
funcionamento da
Associação, cujo
montante total ascende a 30.500 €,
assim como dispensar um funcionário
para exercer atividade sob orientação da
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários. Por seu
lado, para a prossecução do Protocolo,
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Vila Viçosa obriga-se
a autorizar a Câmara
Municipal de Vila
Viçosa a aceder ao
furo localizado no
Quartel dos Bombeiros Voluntários, para
realização de obras
necessárias à ligação deste à rede
pública, sujeita ao Registo fotográfico do momento da assinatura do Protocolo de Colaboração entre a Câmara
Municipal de Vila Viçosa e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila
pagamento dos cus- Viçosa.
tos de funcionamento do furo e a prestar apoio a atividades sócio-culturais promovidas pela autarquia.
Foi neste pano de fundo que a autarquia se comprometeu também a emitir o Cartão Social do
Bombeiro Voluntário, que contempla a concessão de benefícios sócio-culturais aos membros da Associação.
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Numa altura em que o meritório labor dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa enfrenta novos
desafíos, distintas práticas e redobrados esforços
decorrentes da estratégia de uma importante componente de resposta à pandemia provocada pelo
novo coronavírus, a Câmara Municipal de Vila Viçosa deliberou oferecer uma Ambulância de Socorro à
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários.
Trata–se de uma viatura de socorro, com o equipamento adequado, que permite a aplicação de
medidas de suporte básico de vida destinadas à
estabilização e transporte de doentes que necessitem assistência durante o transporte.
Esta oferta permite investir na aquisição de um
novo equipamento de socorro especializado, de
elevada qualidade, que irá colmatar necessidades
de viaturas específicas do parque do Corpo de
Bombeiros, bem como melhorar as condições de
trabalho e reforçar a capacidade de resposta de
uma Associação que trabalha na primeira linha da
prática de distintas formas assistenciais, contribuindo, assim, para a melhoria da prestação de serviços Vista interior da Ambulância de Socorro.
de socorro, de assistência e de transporte múltiplo à
população local. Esta forte aposta num transporte de elevado potencial coloca-se, verdadeiramente,
ao serviço dos munícipes do concelho de Vila Viçosa, sendo os beneficiários desta iniciativa.
O investimento total com a aquisição desta viatura, que inclui a transformação adequada e o equipamento necessário, alcança o valor de 62.545,30 euros.

Ambulância de Socorro oferecida pela Câmara Municipal de Vila Viçosa à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa. © Facebook Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa.
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa oferece uma Ambulância de Socorro
aos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa
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Câmara Municipal de Vila Viçosa e o Turismo de Portugal assinam Acordo
de Colaboração para a Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas
para o Autocaravanismo

© ODigital.pt

No dia 25 de junho de 2019, pelas 11h00, no Convento do Espinheiro, em Évora, foi assinado o Acordo de Colaboração para a Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas
para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de Áreas de Serviço (ASA), cujo
valor de financiamento global ascende a cerca de 45.600.00 €, através da Linha de Apoio à
Valorização Turística do Interior, sendo financiado a 70% .
O referido Programa Valorizar tem por objetivo promover a contínua qualificação dos destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo e para a valorização do património cultural e natural do país.
Este acordo permitirá a criação de um Parque de Autocaravanismo no concelho de Vila
Viçosa.

Autocaravanismo/Pardais - projeto.
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Tendo em conta as necessidades atuais da
Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, a Câmara Municipal de Vila
Viçosa decidiu apoiar o valioso património religioso e artístico sob a tutela da referida instituição, em várias dimensões.
O apoio será concedido através de Adenda ao
Protocolo de Colaboração, que inclui o apoio
financeiro para a aquisição de uma passadeira
de vinte e cinco metros para o Santuário de
Nossa Senhora da Conceição (no valor de
1.211,55 €), e uma comparticipação financeira
para o restauro de mantos da imagem de Nossa
Senhora da Conceição, pela oficina de têxteis
do Instituto Dr. José Figueiredo (num total de
20.000 €). Esta colaboração representa, pois,
um investimento global de 21.211,55 €.
Complementarmente a este apoio, a Câmara
Municipal de Vila Viçosa procede à reparação e
substituição de portas dos sanitários dos Wc´s,
sitos nas Ruas de Estremoz e de Álvaro Gonçalves, propriedade da Régia Confraria.
Este apoio surge em linha com o compromisso e com a estratégia da autarquia em apoiar as
instituições locais e é uma aposta na continuidade do seu trabalho e da sua capacidade de criação e desenvolvimento do município, em tempos difíceis.

Imagem da Imaculada Conceição, Padroeira de
Portugal, no Santuário Nacional de Vila Viçosa.
© Carlos Aurélio.

Santuário Nacional da Padroeira de Portugal (Vila Viçosa).
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Novos apoios cedidos pela Câmara Municipal de Vila Viçosa ao Património
Religioso e Artístico da Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição
de Vila Viçosa
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Município de Vila Viçosa apoiou a Aquisição do Novo Fardamento, Estandarte
e Bandeira da Sociedade Filarmónica União Calipolense (SFUC)
A SFUC, fundada em 1870, tem desempenhado ao longo de mais de um século e meio um
meritório papel no movimento associativo, que se apresenta como uma alavanca crucial de afirmação e produção de importante trabalho de dinamização musical, social e recreativa.
A Câmara Municipal de Vila Viçosa ciente das dificuldades que enfrentam as coletividades e
associações do concelho e consciente da importância da Sociedade Filarmónica União Calipolense na promoção do enriquecimento e da formação musical e cultural de muitas gerações de
calipolenses, decidiu celebrar uma Adenda ao Protocolo de Colaboração, celebrado a 26 de janeiro de 2021, que contempla a atribuição de um apoio financeiro no valor de 15.227,40 €, para
aquisição de novo fardamento, estandarte e bandeira.

Câmara Municipal de Vila Viçosa concedeu novos apoios ao Agrupamento 639
- Grupo Nacional de Escutas
As dificuldades do contexto pandémico, que nos assolou desde 2020, conduziram a uma súbita e inédita realidade, na qual as associações e as coletividades carecem de meios para enfrentar as necessidades e vieram a agravar a
situação e elevar as suas dificuldades, com reduzidos apoios e uma diminuição
da sua intervenção.
Face a esta situação, o Município de Vila Viçosa decidiu incluir uma adenda ao Protocolo de
Cooperação, para o ano de 2021, celebrado com o Agrupamento 639 – Corpo Nacional de Escutas. O apoio concedido contempla a concessão de um apoio financeiro total de 5.535 € que
será canalizado para a aquisição de tendas de campismo, de distintos equipamentos necessários ao normal funcionamento da coletividade e de um computador portátil.
Com este apoio, a autarquia propõe-se incentivar e fortalecer o papel construtivo na sociedade local e a consciência cívica e social, protagonizada pelo movimento associativo que se apresenta como um pólo crucial de afirmação e produção de importante trabalho de dinamização
social e cultural. Enfim, esta parceria traduz a aproximação indispensável entre uma instituição
de serviço público e de gestão autárquica e uma associação que se empenha em Vila Viçosa
na missão de contribuir para a educação dos jovens, aprofundando a relação entre entidades
públicas e privadas de origem comunitária.
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No contexto das necessidades da Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de São Bartolomeu, a Câmara Municipal de Vila Viçosa decidiu
reforçar o apoio à mencionada instituição religiosa, mediante a adenda ao protocolo de colaboração firmado entre as duas entidades.
O apoio financeiro destinou-se especialmente
a garantir a preservação e a renovação do património sob a tutela da aludida Fábrica da Igreja
Paroquial, em várias dimensões. Entre os apoios
específicos aprovados, uma parte foi destinada
ao pagamento do restauro das portas da fachada principal da Igreja de São João Evangelista.
Complementarmente a esse apoio, a Câmara
Municipal de Vila Viçosa atribuíu, ainda, um Vista da fachada da Igreja de São João Evangelista.
apoio financeiro destinado à renovação da iluminação deste templo. Essa colaboração representa um investimento global de 8.733 €.
Esse novo apoio surgiu em linha com o compromisso e com a estratégia da autarquia em apoiar as
instituições locais, nas várias áreas de intervenção, e foi uma aposta na continuidade do seu trabalho e
da sua capacidade de criação e desenvolvimento do progresso do município, em tempos difíceis.

Protocolo de Cooperação entre o Município de Vila Viçosa e o Agrupamento
de Escolas de Vila Viçosa
No âmbito do desenvolvimento de medidas de apoio aos estabelecimentos de ensino do nosso
concelho, nomeadamente no que respeita à vertente de aquisição de equipamentos informáticos e
pedagógicos, o Município de Vila Viçosa aprovou o Protocolo de Cooperação com
o Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa.
A celebração do
referido
Protocolo
teve por objeto a renovação e a aquisição
de novos equipamentos informáticos e
audiovisuais
para
apetrechamento das
Escolas do 1.º Ciclo
do Ensino Básico do
município, com vista a
garantir à população
discente deste nível
de ensino melhores
condições no processo de ensino e aprendizagem, com especial incidência para os alunos do concelho de Vila Viçosa.
No âmbito do supra mencionado Protocolo, o Município de Vila Viçosa obrigou-se a transferir para
o Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa a comparticipação financeira de até 30.0000 €.
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Adenda ao Protocolo de Cooperação entre o Município de Vila Viçosa e a Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de São Bartolomeu
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Adendas a Protocolos no âmbito de Instituições e Associações locais
A Câmara Municipal de Vila Viçosa, na vertente do poder local e do associativismo, concedeu regularmente um conjunto de apoios financeiros e logísticos, assim como apoiou projetos em distintas áreas.
Deste modo, reforçou-se a vocação de proximidade às instituições, entidades e associações e às populações, que assenta numa lógica de valorização do movimento associativo, sobretudo por via da celebração de adendas a protocolos, que a seguir se indicam:
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e o Grupo Desportivo Bairrense, sendo atribuído um apoio financeiro para a aquisição de material informático;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e o Núcleo Sportinguista
de Vila Viçosa, através de apoio financeiro para a aquisição de diverso material de restauração, de
equipamentos para refrigeração e de ar condicionado;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Casa do Benfica de
Vila Viçosa, mediante o apoio financeiro para a aquisição de diverso material de restauração, equipamento informático e de uma televisão;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e o Sport Clube Bencatelense, que introduziu um apoio financeiro para a aquisição de duas máquinas de lavar e secar roupa;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Cruz Vermelha de Vila
Viçosa, através de um apoio financeiro para alojamento de refugiados;
● Adendas ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Cáritas Paroquial de
Vila Viçosa para a aquisição de batas e através de apoio financeiro no proceso de pintura e conservação do Lar de Idosos, em Ciladas (São Romão);
● Adendas ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Bartolomeu, através de apoio financeiro para o restauro das portas
principais, para a renovação da iluminação e do som do templo e apoiar a pintura do exterior da Igreja
de Santa Cruz, na qual está situado o Museu de Arte Sacra;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pardais, através de um apoio financeiro para obras de recuperação da Casa
de Apoio Social, em Pardais;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, que introduziu um apoio financeiro para a
aquisição de sistema de videovigilância e para a renovação da iluminação e do som;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a CECHAP - Associação
de Estudos de Cultura, História, Artes e Património para conclusão da reparação da rede elétrica
da Sede da Associação;
● Adendas ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa para aquisição de uma nova ambulância, para obtenção de isenção nos pagamentos do abastecimento de agua da rede às suas instalações e das tarifas de residuos sólidos e saneamento, e para aquisição de um ventilador e bomba infusora, com vista
ao reforço de Equipamentos da nova ambulância;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e O Calipolense - Clube
Desportivo de Vila Viçosa para aquisição de equipamento desportivo diverso;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Associação Moto Clube de Vila Viçosa para a aquisição de dois ares condicionados e dez mesas e a aquisição de novos
equipamentos hoteleiros para a restruturação da sede;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Sociedade Recreativa
Bencatelense para aquisição de materiais, com vista à realização de obras de manutenção na Sede
da Sociedade;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a Sonata - Associação
Musical do Alentejo para a aquisição de um piano, com vista ao ensino de Música no polo de Vila
Viçosa;
● Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e a UNITATE - Associação
de Desenvolvimento da Economia Social para a substituição das portas e janelas do edificio sede.
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A prontidão na resposta às ocorrências que impliquem intervenções de socorro às populações, a defesa dos seus bens, a minimização de riscos em situações de previsão ou ocorrência
de acidente grave e a colaboração em outras atividades de proteção civil, são as prioridades de
ação das Equipas de Intervenção Permanente (EIP), contratadas no quadro de acordos de colaboração
entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Município de Vila Viçosa e a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa.
Neste sentido, a Câmara Municipal de Vila Viçosa apoiou, recentemente, a contratação e o
funcionamento de uma segunda Equipa de Intervenção Permanente no município, participando em partes
iguais nos custos decorrentes da remuneração dos seus elementos. Trata-se, pois de uma cooperação conjunta que permite uma maior capacidade de eficiência da proteção civil no nosso município e a consequente robustez das condições de prevenção e socorro e da capacidade de proximidade, permitindo, deste modo, chegar com mais prontidão a situações de emergência, o que
é claramente positivo.

Comparticipações pagas, pela C.M.V.V., desde novembro de 2013 a 24 de setembro
de 2021:
2013 - 4.914,56 €
2014 - 23.873,78 €
2015 - 24.598,21 €
2016 - 23.653,96 €
2017 - 24.693,34 €
2018 - 28.268,25 €
2019 - 28.818,31 €
2020 - 29.817,47 €
2021 - 21.352,91 €

Montante Total de Apoios =
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209.990,79 €
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Protocolos sobre as Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas
de Intervenção Permanente, celebrado entre a Autoridade Nacional de Emergência
e Proteção Civil, o Município de Vila Viçosa e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa

PODER LOCAL E ASSOCIATIVISMO

Delegação de competências
O poder local é um dos mais importantes pilares do edifício da sociedade democrática
portuguesa, que é sobretudo válido para garantir a coesão territorial e para atenuar as
fragilidades estruturais e as assimetrias sociais e territoriais do nosso concelho, através da sua dimensão participativa. É, precisamente, por isso que a Câmara Municipal
de Vila Viçosa privilegiou uma política de descentralização e de delegação de competências para as juntas de freguesia do concelho, permitindo, assim, afirmar a sua autonomia. Tratou-se, acima de tudo, de implementar uma comunidade orientada para a
racionalização de recursos e de equipamentos, constituindo um caminho mais adequado às necessidades das populações. Tudo isto, sem esquecer as várias colaborações e os consensos com as freguesias em vários domínios que não precisam sequer
de formalização para se irem afirmando diariamente.

I Feira da Laranja
Pardais/23 a 31.03.2018
Entre os dias 23 e 31 de março de 2018 a freguesia de Pardais, uma das quatro do concelho
de Vila Viçosa, recebeu a Primeira Feira da Laranja.
Uma iniciativa que contou com um leque de
diversas atividades, que para além de dar a conhecer o sabor da Laranja de Pardais, permitiu
revitalizar a nível económico, social, cultural e
agrícola este meio rural e foi organizada pela Junta de Freguesia de Pardais e pela Câmara Municipal de Vila Viçosa.

I Feira da Laranja. © Inácio Esperança.
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Festa em Honra de Santa Catarina
Pardais
A Câmara Municipal de Vila
Viçosa considera de extrema
importância a realização das
tradicionais festas de verão nas
freguesias rurais do concelho
de Vila Viçosa, proporcionando
às suas populações momentos
de convívio e de lazer.
Assim, a Câmara Municipal
de Vila Viçosa, realizar parcerias com a Junta de Freguesia de
Pardais, para a realização das
habituais e tradicionais Festas
em Honra de Santa Catarina,
em Pardais.

Imagem de Santa Catarina (Pardais).
© Associação Cultural Recreativa Estrelas de
Pardais.

Festa em Honra de Santa Catarina, em Pardais (2018).
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Delegação de competências

MODERNIZAÇÃO DIGITAL E ADMINISTRATIVA

O programa de transformação digital da Câmara Municipal de Vila Viçosa desenvolveu um conjunto alargado de iniciativas, com o objetivo de continuar a promover novos métodos de trabalho, assentes em ferramentas e processos digitais,
bem como de explorar novas formas de divulgar e promover as atividades e iniciativas municipais. O processo de renovação e modernização da infraestrutura tecnológica da Câmara Municipal, de que é exemplo a criação e implementação de um
novo site, mostra o seu compromisso com a área dos sistemas de informação e
evidencia uma prioridade da autarquia calipolense, focalizada na procura de soluções digitais que disseminem a comunicação municipal e a informação fidedigna,
associadas à realidade das plataformas tecnológicas de última geração.

Novo website da Câmara Municipal de Vila Viçosa
O programa de transição digital da Câmara Municipal de Vila Viçosa conheceu, em 2020,
uma nova etapa com a criação do website, o que teve reflexos positivos na transformação do
seu parque informático. Como forma de estimular soluções destinadas a responder aos reptos que a sociedade digital suscita, a autarquia desenvolveu uma estratégia assente em ferramentas digitais, com o objetivo de promover novos métodos de trabalho e de explorar novas formas de divulgação das diversas atividades e iniciativas camarárias. Tratou-se de uma
plataforma que contribuiu para expandir o impacto social da nossa ação e para melhorar os
fluxos de comunicação com os munícipes. A aposta neste novo site trouxe um valor acrescentado na gestão do conhecimento, na reorganização, compilação e armazenamento de
fontes de informação dispersas e na capacidade de aumentar os procedimentos disponíveis
on-line, permitindo, assim, potenciar o crescimento do volume do tráfego de visitas ao website da Câmara Municipal de Vila Viçosa.

PROJETO WIFI 4EU
Ao abrigo
da iniciativa
WiFi4EU,
programa
financiado
pela União
Europeia, a
Câmara Municipal de Vila
Viçosa procedeu à instalação de equipamentos
especializados sem fios,
em espaços
públicos, no âmbito do projeto WiFi4EU – Vila Viçosa. A mencionada iniciativa promoveu o acesso gratuito à Internet em espaços públicos, como parques, praças, edifícios públicos, bibliotecas,
centros de saúde e museus, que ainda não disponham de um ponto de acesso.
O elevado potencial deste projeto, permitiu melhorar e ampliar o sistema de cobertura em várias áreas da vila. Ora, este projeto colocou particular ênfase no progresso da dimensão tecnológica, com verdadeiros impactos nas comunicações dos munícipes que são os beneficiários desta
iniciativa, aprofundando as práticas e as relações entre o mundo digital e as pessoas.
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Foi lançado o novo Sistema de Telegestão da Rede de Água do Município de Vila Viçosa, gerido pela Câmara Municipal. Trata-se de um projeto que tem como objetivos fortalecer a capacidade
de otimização e monitorização de variáveis e de deteção rápida de ocorrências, anomalias e avarias técnicas, e reforçar a capacidade de
armazenamento de
água. Permite ainda
a possibilidade de
controlo de situações
vulneráveis, relacionadas com pressão
fora de limites e caudais anormais.
Acresce que esta
aplicação, dotada de
uma memória própria
que assegura a armazenagem de vários milhares de registos, permite dar
uma visão global do
funcionamento geral
da rede de água do
Município de Vila Viçosa, realçando a preocupação camarária em pôr a tónica numa ação cada
vez mais focada na otimização da rede de distribuição e armazenamento de água.
O sistema de telegestão instalado é evolutivo, utiliza processos de comunicações baseados na
rede de telemóveis para a transmissão de mensagens de alarme e de dados para o servidor central, e faz uso da plataforma da Internet, pelo que não existem limitações geográficas de acesso,
podendo aceder-se e interagir remotamente com o sistema.

Novas aplicações digitais para a gestão do Serviço de Águas
A Câmara Municipal de Vila Viçosa aposta na transição digital dos seus serviços pelo que vai
brevemente disponibilizar uma nova aplicação, o Balcão Digital, através da qual é possível comunicar a leitura do contador, aderir à fatura eletrónica, consultar o seu histórico de
consumos e aceder às últimas faturas do serviço de águas,
tudo isto de uma forma cómoda, rápida e transparente. Um
outro serviço disponibilizado pela Câmara Municipal de Vila
Viçosa, tem a ver com a APP My Utility que permite ao consumidor final aceder a uma série de funcionalidades, no âmbito do serviço de águas. Com esta nova ferramenta, os munícipes e consumidores do Município de Vila Viçosa poderão
visualizar e descarregar as suas faturas, consultar as Referências de Multibanco para efetuar pagamentos, consultar
os contratos, comunicar leituras e solicitar pedidos de esclarecimentos e informações.
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Sistema de Telegestão da Rede de Água do Município de Vila Viçosa

Os núcleos museológicos da Câmara Municipal de Vila Viçosa apresentam um novo sistema de visitas virtuais, através de tecnologia de referência, recorrendo a imagem, áudio, vídeo e informação adicional junto do material expositivo. Através destas visitas, a todo o espaço dos núcleos museológicos municipais, sem sistema de cobrança, é possível navegar
de forma interativa através dos espaços e aceder a informações sobre exposições presentes nos museus sob tutela municipal.
Este projeto gira em torno dos quatro espaços: Museu do Mármore Raquel de Castro;
Museu Agrícola e Etnográfico; Museu do Estanho Apeles Coelho; e Casa Museu Bento de
Jesus Caraça.
Sustentado em soluções que permitem visitas de realidade virtual em 3D, de alta qualidade, este projeto apresenta-se compatível com o telemóvel e a tablet, a par de outras plataformas, como é o caso do computador.

Vista da visita virtual ao Museu Agrícola e
Etnográfico de Vila Viçosa.

MODERNIZAÇÃO DIGITAL E ADMINISTRATIVA

Visitas Virtuais aos Museus da Câmara Municipal de Vila Viçosa
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Visite os Museus da Câmara Municipal de Vila
Viçosa através da nossa página de internet:
www.cm-vilavicosa.pt (opção Visitante).
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Visitas Virtuais aos Museus da Câmara Municipal de Vila Viçosa

APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

O Município de Vila Viçosa assinou o Protocolo Plataforma de Mercadorias
da Zona dos Mármores e de Alqueva
A Infraestruturas de Portugal, S.A. e os municípios de Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo,
Reguengos de Monsaraz, Sousel e
Vila Viçosa firmaram um protocolo
de colaboração através do qual pretendem aproveitar as sinergias existentes entre as áreas de atuação
das oito instituições e promover a
aproximação indispensável para
promover projetos de elevado potencial, como é o caso de um terminal de carga e descarga de mercadorias, junto à vila de Alandroal, que
serviria toda a região.
No quadro desta parceria específica, os outorgantes comprometemse a desenvolver iniciativas conjuntas no que concerne ao estudo relativo à Plataforma de Mercadorias da Zona dos Mármores e de Alqueva.
Estamos, pois, perante uma rede de colaboração de incidência sustentada e com grande potencial de desenvolvimento, suscetível de fomentar a sustentabilidade e a competitividade, bem como
gerar mais desenvolvimento regional, no âmbito da linha férrea Évora-Caia, com reflexos positivos
para o concelho de Vila Viçosa.

Perante a situação da Covid-19, a
Câmara Municipal de Vila Viçosa
reforçou a sua atividade num contributo para combater os efeitos da
pandemia. De facto, num momento
de excecional gravidade, a autarquia
calipolense aprovou a criação de um
Gabinete de Apoio à Atividade Económica. Este Gabinete pretendeu
concentrar, num único sítio, a informação qualificada sobre as linhas de
crédito de apoio à atividade económica, os fundos de emergência disponíveis e os apoios diretos do Estado às
empresas, para abarcar a globalidade do tecido empresarial português.
Os beneficiários deste serviço de informação e atendimento público são, sobretudo, as empresas e os empresários em nome individual do concelho de Vila Viçosa.
Os pedidos de apoio e de informação continuam disponíveis através de telefone – 268 889
310 – ; ou via e-mail, para o endereço apoio.empresas@cm-vilavicosa.pt; ou, ainda, em suporte digital na página de internet da Câmara Municipal de Vila Viçosa, através de formulário.
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa acolheu favoravelmente a proposta lançada pelos CTT, no sentido
de celebrar um Protocolo de Parceria orientado para a criação de Lojas Online. Um dos principais alvos
deste projeto tem como objetivo central estabelecer uma parceria que pretende apoiar o comércio na adoção célere e eficaz de novos canais de venda digitais, tendo em vista a aceleração da digitalização dos seus negócios, num
contexto cada vez mais digital e inclusivo. Esta
parceria tem, pois, como meta preferencial criar
condições de apoio às empresas com sede no
Município de Vila Viçosa, bem como apostar
nos serviços digitais e campanhas para empresas e entidades locais. O plano inclui, entre
outras vantagens e condições fundamentais no
serviço de criação de Lojas Online, a oferta de três mensalidades às empresas, aderentes a esta iniciativa, com sede no Município de Vila Viçosa, que se registem até ao final de 2021.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Vila Viçosa e o ACP
A Câmara Municipal de Vila Viçosa
e o Automóvel Club de Portugal assinaram um protocolo de cooperação,
tendo em vista conjugar esforços no
sentido de valorizar as potencialidades turísticas e patrimoniais locais e
as condições de acolhimento, no segmento do autocaravanismo itinerante, bem como incentivar a oferta comercial. Trata-se, pois, de um
acordo de colaboração que configura uma ferramenta robusta, compatível com a promoção do turismo no Município de Vila Viçosa.

Cacifos Automáticos CTT 24H
Os CTT disponibilizam, mediante protocolo, Cacifos CTT 24h, em espaços públicos de grande
frequência, com o objetivo de melhorar a
capacidade de resposta aos desafios do
crescimento online.
Neste contexto, a Câmara Municipal de
Vila Viçosa aprovou a parceria com os
CTT, para a instalação dos referidos cacifos, tendo em conta, no vigente quadro de
pandemia da Covid-19, a atual valorização
de soluções sem contato humano, assim
como, o forte crescimento e a crescente
preferência nas compras online, pelos consumidores portugueses.
Através desta parceria, o Município de Vila
Viçosa visa proporcionar, aos seus munícipes,
a melhor resposta e novas opções nos serviços
de soluções digitais, permitindo assim que estes possam levantar as suas encomendas,
com maior segurança e melhor conveniência.
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Criação Lojas Online - Protocolo de Parceria entre o Município de Vila Viçosa e os CTT
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Isenção e Redução de Taxas Municipais com impacto na Economia Local
Todos estes incentivos vêm na sequência de um conjunto de medidas, através das
quais a Câmara Municipal de Vila Viçosa pretende desgravar os encargos dos munícipes
e das empresas sedeadas no concelho de Vila Viçosa, permitindo uma maior competitividade, um aumento do rendimento disponível dos seus munícipes, um maior dinamismo
da economia local, uma maior justiça social e uma melhoria das condições de vida das
pessoas e das empresas.
Neste sentido, a autarquia aprovou diversas medidas e incentivos, de entre os quais, se
destacam:
 PARTICIPAÇÃO NO IRS
Aprovação da Participação de 4% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na
área geográfica do concelho de Vila Viçosa. Tratou-se de uma percentagem de IRS
abaixo dos limites máximos previstos na Lei (5%), abdicando a CMVV de arrecadar 1%
deste imposto, em benefício dos contribuintes individuais.
 REDUÇÃO DA TAXA DE DERRAMA
Aprovação do lançamento da Derrama para vigorar em relação ao IRC, a uma taxa normal de 1,5%,
assim como estabelecer uma Taxa Reduzida de Derrama 0,5%, para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000 euros.
 REDUÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)
Aprovação da Taxa reduzida de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), cuja taxa tem uma
incidência variável legal de 0,30% a 0,50%.
 OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
Aprovação da aplicação da isenção do pagamento das taxas estabelecidas para a realização de operações urbanísticas: apreciação de pedidos; emissão de alvarás, de obras e ou de utilização; realização,
reforço e manutenção de infra-estruturas, relativamente a intervenções de regeneração em edifícios localizados na Área de Reabilitação Urbana/ARU (Vila Viçosa e Pardais).
 ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS LOCAIS AO CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL
E AO CARTÃO JOVEM +
Trata-se de uma política integrada dirigida à população
idosa e jovem, que potencia a participação da sociedade civil e das empresas.
 OUTRAS ISENÇÕES
Para além das reduções e beneficios antes referidos, acrescem outras isenções, de entre as quais se
destacam:
 Esplanadas;
 Bancas de mercado municipal;
 Publicidade;
 Toldos;
 Ocupação da via pública;
 Táxis (diversas).
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Isenção do Pagamento de Juros da Fatura de Água, Resíduos Sólidos Urbanos
e Saneamento, nos meses de março, abril e maio 2020, para todos os munícipes
Tendo em conta a atual situação de pandemia mundial e o estado de emergência que se vive
em Portugal, por causa da Covid-19, que põe em causa a nossa sociedade, a Câmara Municipal
de Vila Viçosa, fazendo jus à sua missão prioritária de mitigação dos efeitos da doença, reforçou
a sua atividade num contributo de medidas excecionais no domínio de intervenção social.
Com este propósito, a Câmara Municipal de Vila Viçosa aprovou isentar todos os munícipes
do pagamento de juros, decorrentes de eventuais atrasos no pagamento da fatura de Água, Resíduos Sólidos Urbanos e Saneamento, nos meses de março, abril e maio, dado que a pandemia
ditou o encerramento do Balcão Único do Município.
Tratou-se, pois, do lançamento de mais uma medida excecional, que pretendeu reforçar a capacidade de resposta desta autarquia e vigorou até ao dia 31 de maio de 2020.

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) é um espaço
criado a partir de uma parceria
entre o Instituto de Emprego e
Formação Profissional e a Câmara Municipal de Vila Viçosa,
com o objetivo de proporcionar
à população jovem e adulta do
concelho um apoio na definição
ou desenvolvimento do seu
percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.
Em colaboração com o IEFP, o GIP da Câmara Municipal de Vila Viçosa disponibiliza
junto dos seus utentes, informação atualizada no que diz respeito a ofertas de emprego,
estágios e formação profissional, fazendo uma correspondência entre o perfil dos utentes
e a respetiva oferta profissional ou formativa.
O GIP disponibiliza igualmente apoio ao universo empresarial (mais detalhes em
www.cm-vilavicosa.pt).
Local de funcionamento: GIP- Gabinete de Inserção Profissional, Alameda das Piscinas, 7160-217 Vila Viçosa ǀ Telefone: 268 980 268 ǀ E-mail: gip@cm-vilavicosa.pt
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Num momento de extrema gravidade e perante as necessidades inadiáveis decorrentes da pandemia Covid-19, a Câmara Municipal de Vila Viçosa, aprovou uma
linha de apoio, de implementação rápida, destinada aos estabelecimentos comerciais e às empresas do concelho.
Estes apoios têm como objetivo isentar todos os estabelecimentos comerciais, e
empresas do concelho do pagamento da fatura de Água, Resíduos Sólidos Urbanos
e Saneamento, nos meses de março, abril e maio, que se viram privadas de rendimento em virtude da suspensão da sua atividade, como resultado das medidas impostas pela resposta à pandemia, mediante a apresentação de requerimento.
Esta iniciativa enquadrou-se no conjunto de medidas aprovadas pela Câmara Municipal de Vila Viçosa para dar resposta à pandemia provocada pelo novo coronavírus e vigorou até ao dia 31 de maio de 2020.
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Planos e Estudos
Mais do que uma opção, os planos e estudos de distinta natureza, constituíram,
desde sempre, uma prioridade estratégica da Câmara Municipal de Vila Viçosa, com
implicações estruturantes no desenvolvimento sustentado e na dinamização económica do município. Como instrumentos de planeamento, permitem regular a forma e
a direção dos passos a seguir e contrariam a improvisação e as intervenções descontextualizadas.

Plano Diretor Municipal de Vila Viçosa
(P.D.M.V.V.)
Revisões

Plano de Intervenção em Espaço Rural
na Herdade do Ameal (Vila Viçosa)
(P.I.E.R. - Herdade do Ameal)

Instrumento Próprio de Reabilitação Urbana
de Vila Viçosa
(I.P.R.U.V.V.)
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Plano de Pormenor de Salvaguarda
e Valorização do Centro Histórico
de Vila Viçosa
(P.P.S.V.C.H.V.V.)

Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios
(P.I.D.F.C.I.)
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Plano de Urbanização de Vila Viçosa
(P.U.V.V.)

APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

Alteração ao Plano de Pormenor da Zona
Industrial de Vila Viçosa
(P.P.Z.I.V.V.)
Abertura de acessos

Plano Estratégico de Marketing Territorial –
Turismo, Património Natural, Cultural e Conservação da Natureza para o Município de Vila Viçosa
(em execução)

Plano Municipal de Emergência e Proteção
de Vila Viçosa
(P.M.E.P.V.V.)

Plano Municipal de Emergência
e Proteção de Vila Viçosa

Estratégia Local de Habitação do Município
de Vila Viçosa
(ELHMVV)

174

Alteração do Plano de Urbanização de Vila Viçosa
(P.U.V.V.)

Área de Reabilitação Urbana de Vila Viçosa
(A.R.U.V.V.)

Área de Reabilitação Urbana de Pardais
(A.R.U.P.)

Alteração do Plano de Pormenor de Salvaguarda
e Valorização do Centro Histórico de Vila Viçosa
(P.P.S.V.C.H.V.V.)
Feiras e ou mercados no Largo Gago Coutinho

Plano de Intervenção em Espaço Rural Ribeira de Borba
(P.I.E.R. - Ribeira)
Em execução

Planos de Operações Municipais
(P.O.M.)
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Alteração por Adaptação do Plano de Urbanização
de Vila Viçosa ao Plano de Salvaguarda
e Valorização do Centro Histórico de Vila Viçosa

APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

Estudo de Caraterização e Diagnóstico
Relativos às Infraestruturas de Abastecimento
Urbano do Município de Vila Viçosa

Estudo Hidráulico e Projeto de Execução
da Rede de Rega de Pardais (Vila Viçosa)
Em execução

Estudo do Plano de Acessibilidades
do Cemitério Municipal de Vila Viçosa

Estudo de Acessibilidades
Bairros Operários de S. José e de Santa Maria
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O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Viçosa, albergou, no dia 2 de setembro de 2021, a apresentação do projeto Anantara Royal Vila Viçosa Resort, a nova unidade hoteleira de cinco estrelas, projetada para o antigo Convento de Nossa Senhora do Amparo, ou de São Paulo, ou Fábrica de São Paulo, em
Vila Viçosa, classificado como Monumento de Interesse Municipal. Trata-se de um projeto promovido
pela empresa INVESTAUREUM que tem como
objetivo construir um novo e moderno equipamento
hoteleiro, que permita o fortalecimento das potencialidades no desenvolvimento turístico de Vila Viçosa, que é uma das grandes valias desta vila.
O referido projeto conta com a parceria da Câmara Municipal de Vila Viçosa, e de outras entidades da região Alentejo, na área da hotelaria, da
formação, do turismo e da ciência. Marcaram presença nesta cerimónia representantes da INVESTAUREUM, empresa promotora, os presidentes
das Câmaras Municipais de Vila Viçosa e de Borba, e da Junta de Freguesia de N.ª Senhora da Conceição
e de S. Bartolomeu, do Turismo do Alentejo ERT, da Universidade de Évora, do Instituto Politécnico de
Portalegre, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP e do Inovinter-Polo de Vila Viçosa. Desta
iniciativa, emergiram propostas específicas que serão operacionalizadas com o apoio da Câmara Municipal
de Vila Viçosa, como é o caso da coordenação da formação do pessoal de hotelaria e turismo.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA
Análise comparativa (de 21.10.2013 a 24.09.2021)

Prazo Médio de
Pagamento/dias (**)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

250
200
150
100
50
0

Anos

Prazo Médio de
Pagamento/dias
(*) Informação disponível até 2019.

Situação Financeira
21-10-2013
24-09-2021
Pagamentos em atraso

1.474.323,90

7.503,89

Fundos disponíveis

-376.041,81

1.304.641,70

Dívida a fornecedores

2.273.546,22

105.009,82

Prazo médio de pagamento/dias (*)

224

-

Dívida total (a)

6.444.452,92

2.684.412,91

Endividamento líquido (b)

5.218.863,51

-

Capacidade de endividamento

-451.457,64 (c)

7.256.853,66 (d)

(a) No ano 2013 calculada de acordo com o artigo 98º do OE/2013 (total considerado para cálculo do endividamento líquido); no ano 2021
calculada de acordo com o artigo 52º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro.
(b) Informação de acordo com o artigo 98º do OE/2013.
(c) Excesso de endividamento líquido.
(d) Informação de acordo com o artigo 52º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em vigor a 01-01-2014.
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Apresentação do Projeto ANANTARA ROYAL VILA VIÇOSA RESORT

PARCERIAS

Workshop Defesa Policial e Pessoal
Sociedade Filarmónica União Calipolense/23.03.2014
Defesa Policial e Pessoal, foi o título do workshop que remeteu intencionalmente para as diferentes faces da defesa e da segurança pessoal, realizado no dia 23 de março de 2014, na Sociedade
Filarmónica União
Calipolense de Vila
Viçosa. Tratou-se
de uma atividade
organizada pela
Associação Jovem
Alcance, com o
apoio da Câmara
Municipal de Vila
Viçosa. A sessão,
com seis horas de
duração, teve a
segurança como
foco principal e
revestiu uma forma prática em que
os participantes
aprenderam técnicas ou saberes
relacionados com o
tema específico do
evento.

Sessão de Esclarecimento Enfarte Miocárdio: fatores de risco, sinais e sintomas
Salão Cultural e Recreativo da Freguesia de Pardais/08.05.2014
No dia 8 de maio realizou-se no Salão Cultural e Recreativo da Freguesia de Pardais, Vila Viçosa,
uma sessão de esclarecimento sobre o Enfarte Miocárdio – fatores de risco, sinais e sintomas.
Promovida pela Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Vila Viçosa, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Viçosa, a sessão tinha como público-alvo a população. Esta sessão,
foi a terceira, depois de duas direcionadas para a prevenção primária de ACV (acidente vascular cerebral), uma para o público em geral, outra destinada a todos
os trabalhadores da autarquia calipolense.
Não fumar, controlar a tensão arterial e reduzir o colesterol
são fatores que contribuem para a prevenção do enfarte de
miocárdio.

Aspeto geral da audiência da ação de esclarecimento sobre o
Enfarte de Miocárdio: fatores de risco, sinais e sintomas.
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Realizou-se no dia 29 de maio, pela tarde, em Vila Viçosa a quarta e última sessão de esclarecimento sobre o Enfarte Miocárdio – fatores de risco, sinais e sintomas. Promovidas pela
Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Vila Viçosa em parceria com a
Câmara Municipal de Vila Viçosa, estas sessões aconteceram também nas freguesias de
Bencatel, Pardais e Ciladas (São Romão). Em setembro, estas ações de sensibilização continuaram, mas desta vez sobre a Diabetes.

Sessões de esclarecimento sobre a Prevenção do Enfarte de Miocárdio.
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Prevenção do Enfarte Miocárdio
29.05.2014

PARCERIAS

Realização da 2.ª Mostra de Teatro 2014
Sociedade Filarmónica União Calipolense de Vila Viçosa/17, 24, 30 e 31.05.2014
O Grupo de Teatro de Amadores de Vila Viçosa, em parceria com a Câmara Municipal de Vila
Viçosa, promoveu durante o mês de maio, a 2.ª Mostra de Teatro 2014, realizada na Sociedade
Filarmónica União Calipolense nos dias 17, 24, 30 e 31 de maio. O primeiro espetáculo teve início
no dia 17, com a peça Os Herdeiros da Lua de Joana, pelo Grupo de Monforte Pensa Nisso. Depois, no dia 24, subiu ao palco o Grupo Cénico da Sociedade Recreativa e Dramática Eborense
com a peça Povoação vende-se. A seguir, o Grupo de Teatro de Alter do Chão O Cidral apresentou, no dia 30, a peça da Revista à Portuguesa Ora Viva. A mostra terminou no dia seguinte com
a representação Casamento por Encomenda, apresentada pelo Grupo de Teatro de Amadores de
Vila Viçosa.

Representação da peça Povoação vende –se, pelo Grupo Cénico da Sociedade Recreativa e Dramática Eborense.

Representação da peça de teatro Casamento por Encomenda, apresentada pelo Grupo de Teatro de Amadores de
Vila Viçosa.
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A Semana da Juventude realizou-se de 7 a 13 de
julho de 2014, organizada pela Câmara Municipal de
Vila Viçosa, em parceria com as Associações com
assento no Conselho Municipal de Juventude, Associação Papatrilhos de Vila Viçosa, Posto de Comando
Territorial da Guarda Nacional Republicana de Vila
Viçosa e Unidade de Cuidados na Comunidade do
Centro de Saúde local. O programa apresentou propostas diversificadas, que procuraram ir ao encontro
dos interesses dos jovens calipolenses. Além dos concertos em palco no espaço público, do tributo aos
Queen e da atuação de três DJS e de duas bandas de
garagem, que subiram ao palco no Largo dos Capuchos, o evento ofereceu um conjunto de iniciativas em
torno de torneios desportivos e da atividade física, do
sarau de ginástica, do torneio de matraquilhos e de
ténis de mesa, da marcha solidária, do passeio de
BTT, da atividade de paintball, da largada de toiros e
de várias conferências.

PARCERIAS

SEMANA DA JUVENTUDE
Vila Viçosa/07 a 13.07.2014

@ onevision.pt.

Concerto de Órgão na Igreja de Nossa Senhora da Conceição
Vila Viçosa/06.12.2014
No âmbito da 3.ª edição do projeto Música nas Igrejas - Concertos de Órgão, a Igreja Santuário
de Nossa Senhora da Conceição foi palco do Concerto de Órgão, que teve lugar no dia 6 de dezembro de 2014. O concerto foi promovido pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, Cabido
da Sé de Évora e Paróquia de S. Pedro (Évora), em parceria com a Câmara Municipal de Vila Viçosa, assim como por todas as paróquias envolvidas. O evento proporcionou ao público uma viagem
pelo repertório organístico europeu dos séculos XVI a XVIII, a cargo de João Vaz, reputado organista e reconhecido especialista sobre a música portuguesa para órgão tardo-setecentista.

181

PARCERIAS

Exposição Distrital de Pombos
Cine-Teatro Florbela Espanca
13 a 14.12.2014
A sala de exposições do CineTeatro Florbela Espanca de Vila
Viçosa foi palco da 41.ª Exposição Distrital de Columbofilia,
numa organização conjunta entre a Câmara Municipal de Vila
Viçosa, a Sociedade Columbófila Calipolense e a Associação
Columbófila do Distrito de Évora. Tratou-se de uma exposição
de pombos, de âmbito distrital,
onde estiveram expostos 102
exemplares de várias categorias, realizada nos dias 13 e 14
de dezembro de 2014. Do pro- © Rádio Campanário.
grama do evento, constou ainda
a entrega dos prémios referente
à campanha 2014.
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Na sequência da promoção de medidas de apoio ao associativismo local,
com particular incidência na dinamização desportiva, a Câmara Municipal de
Vila Viçosa apoiou a pretensão da Associação Cultural Recreativa Estrelas
de Pardais no sentido de apresentar uma candidatura para a realização da
Final do Campeonato da Fundação INATEL, em Pardais, no quadro de uma
parceria entre a autarquia, a referida Associação e a Junta de Freguesia de
Pardais. Convém referir que o programa do evento desportivo contemplou
também a realização da Final da Taça Amizade 2016, ao qual se encontravam associadas outras atividades de caráter social, cultural e musical, que
mobilizaram um elevado número de pessoas.

Sessão de divulgação sobre
Desenvolvimento Local de Base Comunitária
Vila Viçosa/19.07.2016
O Município de Vila Viçosa apoiou o MonteDesenvolvimento Alentejo Central, Ace, na qualidade de
Entidade Gestora do GAL Alentejo Central, que desenvolveu uma sessão de divulgação dirigida a agricultores e a
empresários na área de produtos agrícolas. No âmbito da
divulgação dos apoios e das candidaturas ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária, esta iniciativa, que
teve lugar no dia 19 de julho de 2016, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho de Vila Viçosa, abordou o tema relacionado com as orientações práticas sobre o regime de
medidas de apoio a pequenos investimentos de agricultores e de empresários de produtos agrícolas.
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Final da Taça Amizade 2016 e do Campeonato Distrital
da Fundação INATEL
Pardais/07.05.2016

PARCERIAS

Encontro de Bandas – 146.º aniversário da Sociedade Filarmónica União
Calipolense
Vila Viçosa/28.05.2016
Vila Viçosa recebeu, no dia 28 de maio de 2016, na Mata Municipal, um Encontro de Bandas numa organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Viçosa e da Sociedade Filarmónica União Calipolense, que contou com o apoio da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição e de S. Bartolomeu e do Intermarché Vila Viçosa, integrando a comemoração do
146.º aniversário desta coletividade. A Banda dos Bombeiros Voluntários de Alvito, a Banda 14
de Janeiro de Elvas e a Banda da Sociedade Filarmónica União Calipolense, juntaram-se num
concerto musical, de sopros e percussão, que se enquadrou nas composições evocativas de
uma cultura popular. A banda calipolense, realizou, ainda, uma arruada com o intuito de estabelecer um contato mais direto com a população.
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Integrado nas atividades comemorativas da evocação dos 350 anos da morte da Rainha D. Luísa
de Gusmão, teve lugar o recital de canto e piano com o tenor Bruno de Menezes Ribeiro, com a colaboração do barítono Calebe Barros e do pianista Tiago Nunes, que aconteceu a 17 de setembro de
2016, na Igreja do Convento de Santo Agostinho. Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Viçosa e da Fundação da Casa de Bragança e constituiu a estreia oficial do conceituado
tenor português em Vila Viçosa. Nessa tarde, esteve em palco um variado repertório de grandes obras
da história da música, que incluíu peças dos mais célebres compositores, como é o caso de Gaetano
Donizetti, Schubert, Strauss, Verdi e Chopin, assim como de Viana da Mota, só para citar os mais conhecidos. Da qualidade do recital dava fé o numeroso público que encheu a majestosa nave central da
Igreja dos Agostinhos, mobilizando cerca de trezentas pessoas. Quando finalizou o evento, e quando
começaram os vibrantes e prolongados
aplausos, o canto erudito, ou melhor
dito, a sua relação com o público calipolense tinha sofrido uma profunda
alteração.

Concerto a cargo do tenor Bruno de Menezes Ribeiro,
com a colaboração do pianista Tiago Nunes.
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Recital Comemorativo dos 350 Anos da Morte de D. Luísa de Gusmão
Igreja do Convento dos Agostinhos, Vila Viçosa/17.09.2016

PARCERIAS

VIII Seminário Nacional de Professores de Geografia
Vila Viçosa, 30.09 - 01 e 02.10.2016
A Associação Portuguesa de Professores de Geografia, a Câmara Municipal de Vila Viçosa
e o CECHAP - Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Património, organizaram o VIII
Seminário Nacional de Professores de Geografia, que reuniu em Vila Viçosa cerca de 100 participantes, oriundos de diversos pontos do país. No seminário, debateram-se várias problemáticas relacionadas com o tema central do evento Território, mármore e património: Um estudo de
caso - Vila Viçosa,
através de distintas
conferências que
decorreram ao longo dos dias 30 de
setembro e 01 e 02
de outubro de 2016,
no auditório do
Agrupamento
de
Escolas de Vila Viçosa. Convém sublinhar que esta iniciativa privilegiou o
reforço da presença
de atividades para- VIII Seminário Nacional de Professores de Geografia, Sociedade Filarmónica União
lelas, como é o caso Calipolense.
de percursos urbanos e de visitas de estudo, enquadradas no projeto Rota do Mármore do Anticlinal de Estremoz.
Momento musical no VIII Seminário
Nacional de Professores de Geografia.
Cerimónia de receção dos participantes no VIII
Seminário Nacional de Professores de Geografia.
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Num município que é rico em património religioso, realizou-se no dia 1 de abril de 2017, um
concerto de Páscoa, na Igreja da Misericórdia de Vila Viçosa, pelo Coro Ad Divitias, sob a
direção da Maestrina Regina Mostardinha, que se encontra associado à componente de atividades de génese cultural do Instituto Nacional de Estatística. O concerto realizou-se no âmbito da época da quaresma e resultou de uma parceria da Câmara Municipal de Vila Viçosa
com a Santa Casa da Misericórdia local. O Coro apresentou um vasto repertório que percorreu um variado leque de espaços musicais, de que constituem exemplo os espirituais, a música sacra, ou a música popular portuguesa. O evento teve uma grande adesão do público.

Concerto de Páscoa pelo Coro Ad Divitias, na Igreja da Misericórdia de Vila Viçosa.

Panorama do público que assistiu ao concerto pelo Coro Ad Divitias.
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Concerto de Páscoa pelo Coro Ad Divitias
Igreja da Misericórdia de Vila Viçosa/01.04.2017

PARCERIAS

Campanha de sensibilização para a prevenção de doenças cardiovasculares
24.05.2017
Sob os auspícios do tema Mime o Seu Coração, a Câmara Municipal de Vila Viçosa, em
parceria com a Unidade de Cuidados na Saúde, promoveu no dia 24 de maio de 2017, uma
ação de sensibilização, em toda a área geográfica do Município de Vila Viçosa e nas respetivas freguesias, orientada para a prevenção de doenças cardiovasculares. Tratou-se de uma
ação que contou com a participação de largas dezenas de munícipes.

Ações de rastreio no seguimento da campanha de sensibilização para a prevenção de doenças cardiovasculares.
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A Câmara Municipal de Vila
Viçosa, em parceria com a Afreviçosa-Associação de Freguesias
do Concelho de Vila Viçosa, promoveu um conjunto de atividades
culturais no Município com o objetivo de fomentar a promoção da
cultura e os momentos de lazer e
de convívio. As atividades desenvolveram-se em Vila Viçosa, no
Salão da Sociedade Filarmónica
União Calipolense, no dia 04 de
junho de 2017, através da apresentação da peça de teatro A Revista continua, pelo Núcleo de
Teatro Independente de Alandroal. A entrada foi livre.

Participação do Município de Vila Viçosa no programa Tempo para dar Associação Coração Delta
O Programa Tempo para Dar é o nome do projeto que arrancou no Alentejo, promovido
pela Associação Coração Delta, do Grupo Nabeiro Delta Cafés. Esta iniciativa, que funciona
com base no
voluntariado,
nasceu com
o objetivo de
angariar produtos de higiene e similares para idosos de dez
concelhos do
Alentejo. É
justamente
neste contexto que a Câmara Municipal de Vila
Viçosa participou
no
mencionado
programa.
Esta campanha social e solidária, decorreu durante o mês de junho de 2017, com base numa
parceria entre o Município de Vila Viçosa, o Intermarché e a Associação Coração Delta.
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Peça de Teatro
A Revista Continua
04.06.2017

PARCERIAS

Atuação da Tuna do Pólo de Alandroal da Escola Popular Túlio Espanca
da Universidade de Évora
Centro Multiusos de Ciladas (São Romão)/23.04.2017
A Tuna do Pólo de Alandroal da Escola Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora,
atuou no Centro Multiusos de Ciladas (São Romão), no dia 23 de abril 2017. Tratou-se de uma
organização da Câmara Municipal de Vila Viçosa e da Afreviçosa-Associação de Freguesias
do Concelho de Vila Viçosa, integrando um programa de atividades culturais nas freguesias do
Município, com o objetivo de fomentar a promoção da cultura, os momentos de lazer e os espetáculos musicais. Os elementos da Tuna interpretaram temas que fazem parte do repertório
musical de raíz popular.
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Parceria entre o Município de Vila Viçosa e
o Grupo Desportivo Bairrense para a realização do 2.º Ranking do Torneio da Malha
28.05.2017
No concelho de Vila Viçosa prevalece uma considerável variedade de jogos populares tradicionais,
entre os quais o Jogo da Malha é um bom exemplo,
constituindo um jogo muito apreciado em Vila Viçosa
e nos municípios vizinhos. Consciente desta manifestação popular e tradicional, e na sequência da promoção de medidas e de ações regulares de cooperação e de apoio ao associativismo local, enquanto
alavanca de dinamização desportiva e sócio-cultural,
a Câmara Municipal de Vila Viçosa promoveu a realização do Torneio da Malha, em parceria com o Grupo Desportivo Bairrense, que teve início no dia 28 de
maio de 2017.

VIII Troféu da Malha da Zona dos Mármores
Vila Viçosa/30.07.2017
No âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal de Vila Viçosa e o Grupo Desportivo Bairrense, a autarquia calipolense apoiou a realização do VIII Troféu da Malha da Zona dos Mármores,
incluindo a sessão de encerramento do mencionado Troféu, que teve lugar no dia 30 de julho de
2017. O Jogo da Malha é uma atividade tradicional que retrata uma tradição muito enraizada na
vida comunitária local e que constitui uma importante forma de relação social e comunicacional.

II Trail Papatrilhos
Vila Viçosa/28.05.2017
No desenvolvimento da promoção de medidas de apoio ao associativismo no concelho de Vila
Viçosa, a Câmara Municipal apoiou várias iniciativas oriundas de diferentes associações locais, de
natureza cultural, social
ou desportiva. Tendo
como pano de fundo
este contexto, a Câmara
Municipal de Vila Viçosa
organizou, conjuntamente com a Associação
Papatrilhos de Vila Viçosa, o II Trail Papatrilhos,
que teve lugar nesta vila,
no dia 28 de maio de
2017, e juntou 190 atletas nacionais e internacionais.
© Rádio Campanário.
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Realização da 9.ª Edição da Festa Taurina em Bencatel
03 e 04.06.2017
As festividades populares são manifestações culturais e
sociais, através das quais os membros das várias freguesias
reforçam os seus vínculos e os seus laços de sociabilidade.
Neste pano de fundo, a Câmara Municipal de Vila Viçosa e a
Associação Os Amigos da Festa de Bencatel/Grupo de Forcados de Bencatel, organizaram a 9.ª Edição da Festa Taurina em Bencatel, que teve lugar nos dias 3 e 4 de junho de
2017. Esta edição da Festa, que tinha como objetivo nuclear
divulgar a Festa Brava, contou com um programa variado de
atividades taurinas. Enfim, tratou-se de um processo que foi
resultado da conjugação de esforços e que emergiu da convição da importância do papel associativo na dinamização
social, cultural e cívica do nosso concelho.

Corrida de touros que contou com vários nomes do panorama taurino nacional. © Rádio Campanário.

© Rádio Campanário.
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A sopa é um prato bastante versátil e fácil de adaptar ao gosto individual, a todas as idades, à cultura
e ao clima de cada região, constituindo uma grande riqueza da nossa dieta. Trata-se de um alimento
caraterístico da cultura gastronómica portuguesa, que é primordial manter e reabilitar o hábito de comer
sopa diariamente, como parte integrante de uma alimentação saudável. Percebe-se agora a importância
da realização do Concurso As nossas Sopas, que resultou de uma organização conjunta entre a Câmara
Municipal de Vila Viçosa e a Junta de Freguesia de Pardais e realizou-se no Centro Cultural de Pardais,
integrado no programa da Festa em Honta de Santa Catarina. Por ocasião deste evento, que incluiu
animação musical, foram apresentadas a concurso diversas variedades de sopas. A animação musical
esteve a cargo do Grupo Moças do Canto de Redondo.

Imagem da sessão de entrega dos prémios do concurso As Nossas Sopas.

1.º Prémio do Concurso As nossas Sopas, atribuído a Sónia Lopes, com Açorda de marisco.
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Concurso As Nossas Sopas - Parcerias
Centro Cultural de Pardais/16.07.2017

PARCERIAS

Concurso As Nossas Sopas - Parcerias
Centro Cultural de Pardais/16.07.2017

2.º Prémio do Concurso As nossas
Sopas, concedido a Telma Queiroz, com
Sopa Fria de Melão com presunto e pão
torrado.

3.º Prémio do Concurso As
nossas Sopas, outorgado a
Vicência Teixeira com Sopa de
grão.
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Os jogos tradicionais constituem uma marca da atividade física de uma sociedade ou de um
grupo social e representam uma genuína expressão cultural na vida comunitária que deve merecer
a atenção de todos nós, para evitar a sua subalternização. Uma dessas expressões é o jogo da
malha, que esteve historicamente presente na vida das pessoas, nos diferentes grupos sociais e
idades e que importa
preservar. Nesta conformidade, realizou-se
no dia 20 de novembro
de 2016, no Salão dos
Bombeiros Voluntários
de Vila Viçosa, a entrega dos prémios do
Ranking do Jogo da
Malha, organizado em
parceria pela Câmara
Municipal de Vila
Viçosa e pelo Grupo
Desportivo Bairrense.
Cerimónia de entrega dos prémios do Ranking do Jogo da Malha.

Ação de sensibilização sobre
a Prevenção do Cancro da Mama
Cine-Teatro Florbela Espanca
de Vila Viçosa/10.03.2018
A Câmara Municipal de Vila Viçosa, em
parceria com o Projeto Solidário Ser Mulher, e com o apoio do Centro Hospitalar de
São João e de outras entidades e associações locais como a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vila Viçosa, realizou
no dia 10 de março de 2018, no CineTeatro Florbela Espanca, uma ação de prevenção do Cancro da Mama, cuja intervenção esteve a cargo do Dr. José Pereira,
cirurgião da especialidade. O programa do
projeto solidário incluiu, ainda, outras áreas
de expressão cultural e artística, como uma
mostra, um momento musical, a leitura de
trechos do livro Ser Mulher II e testemunhos na primeira pessoa.
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Sessão de entrega dos prémios do Ranking do Jogo da Malha
Salão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Viçosa/20.11.2016

PARCERIAS

Dia Mundial da Alimentação em Vila Viçosa e Freguesias

Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade
21 e 25.05.218
No sentido de comemorar o Dia Nacional de Luta
Contra a Obesidade, a Câmara Municipal de Vila
Viçosa, em parceria com a Unidade de Cuidados na
Comunidade - Centro de Saúde de Vila Viçosa, realizou, entre os dia 21 e 25 de maio de 2018, a Semana da Luta Contra a Obesidade.
Durante essa semana foram realizados rastreios,
Glicémia, Tensão Arterial e IMC, em todo o concelho, de forma a sensibilizar a população para o problema da obesidade e das doenças associadas.
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A Rádio Campanário, em parceria com
a Câmara Municipal de Vila Viçosa, organizou o evento Santos e Marchas Populares 2018, que teve lugar no dia 22 de junho de 2018, no Largo D. João IV em Vila
Viçosa. Num mês que é marcado pelas
festas populares e pelos arraiais um pouco por todo o país, Vila Viçosa não foi exceção.
Marcaram presença neste encontro
grupos de Azaruja, Estremoz, Nossa Senhora de Machede, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa, que ao som de tradicionais marchas populares divertiram o numeroso público que assistiu ao evento.

7.º Passeio de Motos e Motorizadas Antigas
24.06.2018
A Câmara Municipal de Vila Viçosa, no dia 24 de junho de 2018, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa Estrelas de Pardais, apoiou a realização do 7.º Passeio de Motos e
Motorizadas antigas, iniciativa inserida na comemoração de mais um aniversário desta Associação Recreativa. O evento incluiu um passeio urbano e semi-urbano com cerca de 50Kms, permitindo aos participantes usufruir das belas paisagens alentejanas. Este 7.º Passeio, contemplou ainda uma visita ao Museu Agrícola e Etnográfico de Vila Viçosa.

Panorama geral dos participantes no 7.º Passeio de Motos e Motorizadas Antigas (2018). © Associação Cultural
Recreativa Estrelas de Pardais.
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Santos e Marchas Populares
Largo D. João IV, Vila
Viçosa/22.06.2018

PARCERIAS

1.º Encontro de Fanfarras de Vila Viçosa
Vila Viçosa/14.07.2018
A Câmara Municipal de Vila Viçosa, em parceria com
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Viçosa, realizou, no dia 14 de julho de 2018, no
Largo D. João IV em Vila Viçosa, o 1.º Encontro de Fanfarras de Vila Viçosa. O espetáculo foi assegurado pelas
sete fanfarras participantes, nomeadamente a Fanfarra
de Alcabideche, Arraiolos, Estremoz, Montemor-o-Novo,
Reguengos de Monsaraz, Sesimbra e Vila Viçosa. O
desfile teve o seguinte percurso: Rua Constituição de
Abril, Avenida 25 de Abril e Largo D. João IV onde ocorreram as devidas apresentações e demonstrações.
Após as exibições, o desfile prosseguiu pela Rua Dr.
António José de Almeida, Avenida Bento de Jesus Caraça, Rua Florbela Espanca e Avenida Duques de Bragança.

Aspeto 1.º Encontro de Fanfarras de Vila Viçosa.
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Como é sobejamente conhecido, o futebol é uma
atividade que tem uma grande capacidade de mobilização, mormente as camadas mais jovens da população, que dedicam uma parte significativa dos tempos
livres à sua prática. Neste contexto, a escolha do futebol como prática desportiva por parte de crianças e de
jovens do nosso concelho é uma realidade inquestionável que assume na sua formação um papel importante. É justamente neste contexto, que a Câmara
Municipal de Vila Viçosa e o Calipolense-Clube Desportivo de Vila Viçosa, organizaram, conjuntamente, a
edição da Minicopa calipolense, realizada nos dias 27
e 28 de maio e 3 e 4 de junho de 2017, no campo de
jogos João Figueiredo, em Vila Viçosa. Tratou-se de
um evento desportivo orientado para os escalões mais
jovens e que contou com a participação de muitas
centenas de atletas, em representação de diversas
equipas oriundas de várias regiões.

PARCERIAS

Minicopa Calipolense
Vila Viçosa/27 a 28.05 e 03 a 04.06.2017

© Imagem4 - Estampagem e Fotografia.

10.ª Minicopa - O Calipolense
27.05.2018 e 02 - 03.06.2018
O Calipolense - Clube Desportivo de Vila Viçosa, com o apoio da Câmara Municipal de Vila
Viçosa, organizou nos dias 27 de maio e 2 e 3 de junho de 2018, a 10.ª edição da Minicopa - O
Calipolense.
A iniciativa desportiva contou com equipas dos escalões mais jovens, petizes, infantis, traquinas e iniciados.

© Imagem4 - Estampagem e Fotografia.

11.ª Minicopa - O Calipolense
Vila Viçosa/01 a 02.06 e 08 a 09.06.2019
O desporto é uma atividade que tem uma grande capacidade
de mobilizar pessoas, nomeadamente as camadas mais jovens
da população.
O Calipolense - Clube Desportivo de Vila Viçosa, com o apoio
da Câmara Municipal de Vila Viçosa, organizou nos dias 1, 2, 8 e
9 de junho de 2019, no campo de jogos João Figueiredo, em Vila
Viçosa, mais uma edição da Minicopa - O Calipolense.
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Concerto na Pedreira D’ El Rei
30.06 e 28.07.2018
O Agrupamento 639 de Vila Viçosa - Corpo Nacional de Escutas, em parceria com o Município
de Vila Viçosa, promoveu a segunda edição dos Concertos na
Pedreira.
O primeiro espetáculo teve
lugar no dia 30 de junho, a cargo
da fadista Cuca Roseta, tendo o
segundo concerto ocorrido a 28
de julho, com a presença do
artista João Pedro Pais.
Esta foi uma forma de dinamizar um espaço de grande beleza
e, ao mesmo tempo, de angariar
fundos para ajudar o referido
Agrupamento.

Concerto da fadista Cuca Roseta.

Concerto do músico José Pedro Pais. © Rádio
Campanário.
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa apoiou a realização da 18.ª
Edição Bencajovem, nos dias 27 e 28 de julho de 2018, que decorreu no Campo de Jogos Pereira Bom.
A referida edição contou com a atuação de grandes nomes do
panorama nacional da animação musical noturna: Vitor Noruegas e
Tiago Godinho, Dj S-Silva, Kiss Kiss BangBang, Alpha Heroes,
Tributo a Pearl Jam, Cromos da Noite, Crise e Malasiano.

Festa Bencajovem 2018. © Associação Bencatel Jovem.

FESTA DA JUVENTUDE – FESTIVALE ǀ 2019

De 6 a 7 de setembro de 2019, Vila Viçosa recebeu a Festa da Juventude – Festivale, no espaço
público da zona circundante da Igreja da Lapa, organizada pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, em
conjunto com o Conselho Municipal de Juventude e a Comissão de Festas da Juventude do Concelho
de Vila Viçosa. O conceito do evento incidiu sobre a criação de um projeto cultural que apresentou
propostas diversificadas, que foram desde a expressão artística à valorização do nosso património
cultural, procurando ir ao encontro dos interesses dos jovens.
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Bencajovem
27 e 28.07.2018

PARCERIAS

Celebração do 8 de dezembro
08.12.2018
Vila Viçosa recebeu no dia 8 de dezembro de 2018, as comemorações do Dia da Imaculada Conceição, uma parceria entre o Município de Vila Viçosa e a Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição.
Esta é uma data que se celebra com várias cerimónias religiosas e que traz à nossa terra milhares
de devotos vindos de todo o país, especialmente para participar na tradicional procissão, que se realizou durante a tarde pelas ruas da vila calipolense, e onde participaram entusiasticamente diversas
confrarias e irmandades, bem como, os cavaleiros vindos de Estremoz.
Um ato de culto e de fé, em honra da proclamação da Rainha de Portugal, que esse ano contou com
a presença especial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
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A Associação Eborae Mvsica promoveu as XXII Jornadas Internacionais Escola de
Música da Sé de Évora-Ligações à Música do Paço Ducal de Vila Viçosa, em Évora e em
Vila Viçosa, entre 10 e 13 de outubro de 2019, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Viçosa, a que se seguiu o Concerto por La Grande Chapelle, na Igreja dos
Agostinhos, estando a direção a cargo do maestro Albert Recasens, artista com uma atividade tão fecunda quanto variada. Nesta iniciativa, sobreleva a ligação da música do
Paço Ducal de Vila Viçosa ao tema das Jornadas, e teve, por isso, um valor capital, de
modo a fortalecer a associação deste projeto com o património artístico calipolense, no
que à música toca. O público que assistiu a este evento teve oportunidade de ouvir um
excelente repertório musical, onde se destacou a prática coral e instrumental.
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XXII Jornadas Internacionais Escola de Música da Sé de Évora- Ligações
à Música do Paço Ducal de Vila Viçosa
Igreja dos Agostinhos, Vila Viçosa/12.10.2019
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Cem anos de Florbela Espanca. Congresso Internacional de Homenagem a Maria Lúcia
Dal Farra, no Centenário da publicação de Livro de Mágoas
05 a 07.12.2019
A realização deste Congresso Internacional, da responsabilidade de uma aliança formada pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, pelo Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa e pelo Centro de Estudos em Letras da Universidade de Évora, deu
lugar à apresentação de numerosas comunicações que enriqueceram a mais recente pesquisa florbeliana: as que se realizaram nos dias 5 e 6 de dezembro, nas instalações da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e as que tiveram lugar, a 7 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Vila Viçosa, onde decorreu a Sessão de Encerramento. A associação entre a poética florbeliana e as
sessões dedicadas a Maria Lúcia Dal Farra, carismática professora brasileira e a mais importante investigadora florbeliana, num congresso comum, revelou uma rica produtividade. Na lógica de um ângulo analítico mais abrangente, o Congresso contribuiu decisivamente para incentivar a reflexão sobre a obra de
Florbela Espanca, à luz de nascentes perspetivas críticas, para solidificar ideias e visões concetuais sobre a vida e a obra de Florbela, bem como para estudar a estética lírica e ficcional da académica e escritora Maria Lúcia Dal Farra, colocando em diálogo Florbela, Maria Lúcia e outros escritores, com a finalidade de se discutirem dimensões transversais do tema.

Maria Lúcia Dal Farra, académica e escritora, e Manuel Condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa.
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Esta conferência, realizada no âmbito de
uma colaboração institucional entre a disciplina de Nutrição e Saúde e a Farmácia
Torrinha, e integrada na celebração do Dia
Mundial de Luta Contra o Cancro, trouxe à
Sala Polivalente da Universidade Sénior de
Vila Viçosa, no dia 12 de março de 2020, o
debate em torno de três grandes temas:
saúde, nutrição e atividade física, sendo
questões que estiveram em foco nesta
ação, perante um público vasto e interessado. Mais do que uma profícua troca de
ideias sobre o tema central relacionado
com A Alimentação Previne o Cancro, a
oradora, Dr.ª Ana Carolina Canelas, convocou a memória da importância da alimentação na prevenção e na recuperação da
doença oncológica, sem esquecer a relevância da prática regular da atividade física. Esta iniciativa, contribuiu para a apresentação de uma visão realista e atualizada
da valorização da qualidade das condições
de vida e dos cuidados de saúde intrínsecos à terceira idade, numa sociedade em
que o aumento da longevidade é um facto.

Conferência A Alimentação Previne o Cancro, dinamizada por Ana Carolina Canelas.
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Conferência A Alimentação Previne o Cancro
12.03.2020
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Festa em honra de Santa Ana
Bencatel
Como habitualmente, o mês de
agosto marca a hora da tradicional Festa de Bencatel em honra
de Santa Ana, edições organizadas pela Comissão de Festas de
Santa Ana com o apoio da Câmara Municipal de Vila Viçosa.
Num contínuo movimento de
confraternização e reencontro de
muitos bencatelenses, as Festas
em honra de Santa Ana, contam
habitualmente com programas
preenchidos de diversas atividades, onde nunca falta alegria e
animação, tornando estas celebrações bastante consolidadas.

Vista noturna da festa de Santa Ana. © Comissão de Festas de Santa.

Contrato de Parceria entre o Município de Vila Viçosa e a 100% Aventura Associação de Desporto e Natureza
O Município de Vila Viçosa e a 100% Aventura - Associação de Desporto e Natureza, uma
associação sem fins lucrativos que detém um potencial de conhecimento na área desportiva e
que é reconhecida atualmente como uma associação juvenil, assinaram um Contrato de Parceria.
Em síntese, esta parceria específica permitirá aproveitar as sinergias existentes entre as
áreas de atuação das duas instituições, promover o intercâmbio de conhecimentos e de recursos, bem como incentivar a definição de estratégias futuras na área do associativismo juvenil,
colocando-se, verdadeiramente, ao serviço da componente do desporto e da natureza.
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Como é convicção generalizada, o Dia Mundial da Criança, em Portugal, é celebrado a 1 de
junho e coloca as crianças no foco privilegiado das nossas especiais atenções. No ano de 2021, a
comemoração foi organizada pelo Motor Social/CLDS 4G da Santa Casa da Misericórdia de Vila
Viçosa, nos dias 31 de maio e 1 e 2 de junho, à qual a Câmara Municipal de Vila Viçosa se associou na qualidade de parceiro, e ilustra bem o trabalho desenvolvido com as crianças do município
de Vila Viçosa. Para assinalar e reafirmar esta importante efeméride, foi concebido um programa
que contou com distintas atividades sociais e educativas em áreas como a dança, os contos infantis, a expressão plástica, a sessão de debate e troca de experiências e conhecimentos, e os jogos
e dinâmicas, entre outras, desenvolvidas para promover a adoção de estilos de vida saudáveis.
Convém ter em atenção que esta iniciativa englobou também as freguesias do município de Vila
Viçosa. Enfim, um projeto que juntou centenas de crianças e que permitiu um dia especial e diferente, animado com momentos de lazer e de muita alegria.
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Comemoração do Dia Mundial da Criança 2021

COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS

Comemorações do 25 de abril
O momento histórico que,
certamente, mais evoca a
nossa memória coletiva, o
Portugal livre e democrático,
o conjunto de valores e as
nossas convições mais profundas, é o dia 25 de abril de
1974, que constitui um pilar
essencial da Democracia e
uma condição fundamental da
dignidade do ser humano.
Com esse propósito, as
comemorações do 25 de abril
multiplicam-se anualmente
pelo país. E cada ano, o Município de Vila Viçosa assinala esta data histórica com
muita música, som, luz e fogo
-de-artifício.
A programação teve como
objetivo central permitir uma
dimensão abrangente e dirigida a todas as faixas etárias,
tendo sempre como fio condutor a sua ligação aos valores de abril. A Câmara Municipal de Vila Viçosa promoveu
e apoiou de forma regular as
comemorações entre 2014 e
2021, com exceção de 2020,
devido à Covid-19.
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Comemorações do 25 de abril

Imagens das várias comemorações do 25 de abril.
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COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS

Homenagem à calipolense Filipina Santos, por ocasião da celebração dos 107 anos
03.04.2016
Rememorar a história contemporânea de Vila Viçosa, é também
relembrar e celebrar a vida e a história de quem nasceu nesta vila
alentejana ou de quem a escolheu
para viver. Sobrevivendo de forma
admirável ao tempo e marcando o
seu espaço na vida calipolense,
Filipina Santos, natural de Vila
Viçosa, celebrou 107 anos no dia
3 de abril de 2016. Por isso, o
Executivo Camarário realizou uma
visita ao lar A Casinha, em Évora,
onde se encontrava, e ofereceu um bolo de aniversário e um arranjo de flores, como forma de celebrar o seu
aniversário, permitindo, deste modo, soprar as 107 velas, rodeada dos seus familiares e amigos.

Homenagem ao Padre Joaquim José da
Rocha Espanca
26.11.2016
Vila Viçosa foi berço de grandes personalidades, como é o caso exemplar do Padre Joaquim
José da Rocha Espanca (1839-1896), figura proeminente da religião e da cultura calipolense do século XIX. Hoje, todos nós sentimos os efeitos da
sua febril atividade dedicada ao estudo e à investigação, mormente nas vertentes religiosa, histórica
e cultural. Se ainda hoje tantos invocam o seu labor
e se tantos recorrem e citam os seus trabalhos é
porque realmente a sua obra é um contributo de
inestimável valor para a divulgação e o conhecimento da história e da cultura do concelho de Vila
Viçosa. Por isso, a Câmara Municipal realizou uma
Homenagem que pretendeu assinalar os 120 anos
da morte do Padre Joaquim Espanca, no âmbito de
uma parceria entre a autarquia local e o CECHAPCentro de Estudos de Cultura, História, Artes e
Património.

Voto de louvor à Associação de Taekwondo Jovem Alcance
19.11.2016
O Município de Vila Viçosa concedeu um voto de louvor à Associação Jovem Alcance, na modalidade de
Taekwondo, por ter dignificado o desporto calipolense no I Open Ibérico-Internacional Cidade de Badajoz,
que reuniu no dia 19 de novembro de 2016 cerca de meio milhar de atletas. Os jovens, em representação da
referida Associação, souberam ser fiéis aos valores da amizade e do respeito, e também da perseverança,
valores que regem o espírito desportivo. Merece destaque as duas medalhas de ouro conquistadas pelos
atletas Paulo Ribeiro e Lorena Gomes, o 4.º e o 5.º lugar alcançados, respetivamente, pelos atletas Filipe
Rocha e António Serrano, bem como o 7.º lugar conseguido por Nuno Coelho, na categoria de Júnior. Por
isso, a Associação e os referidos atletas foram enaltecidos, atendendo à importância desportiva que
os resultados alcançados representam para o Município.
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O Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade é uma oportunidade privilegiada para sensibilizar a população para o problema da obesidade e das doenças associadas, assim como para as
implicações desta na saúde humana e no bem estar das populações.
Nesta conformidade, a realização de uma corrida/caminhada noturna enquadrou-se na comemoração do Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade, que se realizou dia 20 de maio de
2016. Tratou-se de uma organização da Câmara Municipal de Vila Viçosa que contou com o
apoio da Escola Secundária André de Gouveia, tendo como principal objetivo promover a prática de exercício físico, de forma a prevenir o aumento da obesidade.

Homenagem a José António Rodrigues
20.11.2016
A necessária colaboração entre as várias entidades e agentes
socioeconómicos locais,
dos
vários setores de atividade, concretizou-se através de políticas
integradas de cooperação que
prosseguem fins análogos e que
visam a criação de melhores condições para o desenvolvimento de
distintas iniciativas. É nesse sentido que a Câmara Municipal de Vila
Viçosa homenageou o Senhor
José António Rodrigues, aderente
do IntermarchéSuper - Vila Viçosa,
grupo de distribuição que se encontra instalado em Vila Viçosa.
Com este reconhecimento, pretendeu-se enaltecer a sua meritória colaboração e o seu apoio a
uma vasta e diversificada rede de
eventos promovidos pela autarquia, assim como por outras associações locais.
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Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade
20.05.2016
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Dia Nacional do Pijama
21.11.2016
O Dia Nacional do Pijama é um momento educativo e solidário protagonizado por crianças,
numa lógica de interação e de entreajuda com os seus pares. Dado o seu interesse pedagógico, educativo e social, a Câmara Municipal de Vila Viçosa aderiu ao mesmo na qualidade de
instituição
coordenadora,
em articulação com o Agrupamento de Escolas de
Vila Viçosa, tendo como
destinatários as crianças da
educação Pré-Escolar e os
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. O principal objetivo desta ação consistiu
em recordar que todas as
crianças têm o direito de
crescer no seio de uma
família. O programa comemorativo incluiu um conjunto
de atividades lúdicas e educativas, que tiveram lugar
no dia 21 de novembro de
2016, nos estabelecimentos
de educação e ensino aderentes, sendo que nesse dia
as crianças foram vestidas
de pijama para a escola.

Recital de Homenagem a Florbela Espanca
Alentejo Marmòris Hotel & SPA de Vila Viçosa/11.12.2016
Para assinalar os
122 anos do nascimento da insigne poetisa
calipolense Florbela
Espanca, realizou-se
no dia 11 de dezembro
de 2016, no Alentejo
Marmòris Hotel & SPA,
em Vila Viçosa, um
recital com poemas da
escritora com o título
Música e Poesia cantada de Florbela Espanca. O objetivo deste
projeto, promovido pela
Câmara Municipal de
Vila Viçosa, foi a sensibilização para a vida e para a marcante obra florbeliana. A programação do recital organizou-se
em torno do músico Eduardo Ramos, com poemas musicados e cantados pelo próprio artista.
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa
atribuiu um voto de louvor ao Calipolense - Clube Desportivo de Vila Viçosa, devido à sua equipa de juniores se
ter sagrado campeã distrital de futebol,
no dia 11 de março de 2017. Os atletas calipolenses, orientados por Nuno
Marmelo, colocaram um grande empenho e brio nas suas atuações, valores
que permitiram alcançar este excelente resultado desportivo. Por isso, o
Calipolense, a equipa de juniores e
toda a equipa técnica foram enaltecidos, atendendo à importância desportiva que os resultados conquistados
representaram para o Município de
Vila Viçosa. Este reconhecimento pretendeu, ainda, constituir um estímulo
para continuar a melhorar o seu desempenho desportivo, para dignificar o
desporto e para representar tão condignamente Vila Viçosa.

Ação de sensibilização
A Importância da Água
para a Saúde
20, 21 e 22.03.2018
No quadro da comemoração do Dia
Mundial da Água, a Câmara Municipal
de Vila Viçosa organizou na sede do
município e nas freguesias do concelho
a ação de sensibilização A Importância
da Água para a Saúde, que foi o tema
da iniciativa, que teve lugar ao longo de
três dias, (20, 21 e 22 de março de
2018), em vários pontos do município.
Ao analisar esta problemática, esta
ação pretendeu promover o debate em
torno de algumas questões fundamentais relacionadas com a relevância da
independência da água com a nossa
vida e saúde, bem como a necessidade
de adoptar hábitos de consumo racionais.
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Voto de louvor ao Calipolense - Clube Desportivo de Vila Viçosa
11.03.2017

COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS

Comemoração do Dia da Criança
01.06.2019
A Câmara Municipal de Vila Viçosa associa-se às comemorações do Dia Mundial da Criança, através da realização de um conjunto diversificado de atividades.
Tratou-se de uma iniciativa conjunta com o Agrupamento de Escolas de Vila
Viçosa e que habitualmente conta também com o envolvimento das Juntas de Freguesia do Concelho de Vila Viçosa, sendo realizada no dia 1 de junho de cada ano
nas instalações do referido Agrupamento escolar. Do programa, constaram, diversas atividades com o objetivo de proporcionar momentos de diversão e de alegria
às crianças do concelho. Esta iniciativa engloba, habitualmente, as crianças da
Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa e da Cáritas Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, integrando, assim, toda a comunidade escolar do município.

2018
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O Dia da Mãe é uma data comemorativa que se celebra no primeiro domingo do mês de
maio, numa homenagem a todas as mães, servindo para reforçar e demonstrar o amor dos
filhos pelas suas mães.
A Câmara Municipal de Vila Viçosa, à semelhança do que tem acontecido nos últimos
anos, comemorou este dia com a realização da tradicional Caminhada do Dia da Mãe, permitindo uma manhã de atividade física e, ao mesmo tempo, de convívio e de afetos.

2014

2015

2014

2016

2017

2017

2018

2019
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Comemoração do Dia da Mãe
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Comemoração do Dia Mundial da Atividade Física
06.04.2017
O Dia Mundial da Atividade Física, celebra-se anualmente a 6 de abril, como uma iniciativa anual
encaminhada para promover a prática da atividade física junto da população, assim como para mostrar
os benefícios do exercício físico,
mormente no que se refere à
melhoria da auto-estima, à redução
do stress e à melhoria do bemestar físico e psicológico. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Atividade Física 2017, a
Câmara Municipal de Vila Viçosa
promoveu uma aula aberta de hidroginástica na Piscina Municipal
Coberta, sendo de acesso livre.

Comemoração do Dia Mundial da Saúde
Cine-Teatro Florbela Espanca/07.04.2017
Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, o Dia
Mundial da Saúde 2017 teve como
tema central a depressão. O CineTeatro Florbela Espanca, em Vila
Viçosa, recebeu no dia 7 de abril de
2017 um seminário com o tema
Prevenção da Depressão, integrado no programa das comemorações, que resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de
Vila Viçosa e a Unidade de Cuidados na Comunidade - Centro de
Saúde de Vila Viçosa. Este evento
procurou, sobretudo, alertar para a importância das medidas preventivas e para os principais
síntomas da patologia.
Imagens do seminário Prevenção da Depressão.
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A Caminhada do Dia Mundial da
Saúde, marcada, para o dia 14 de
abril, surgiu no âmbito de uma Formação em contexto de trabalho,
que se encontrava a decorrer, no
âmbito do Curso Profissional de
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva frequentado por um aluno
que era residente em Vila Viçosa.

Comemoração do Dia Mundial do Coração
29.09.2017
Na sequência do convite da Fundação Portuguesa de Cardiologia, o município de Vila
Viçosa comemorou o Dia Mundial do Coração. Para assinalar esta data, teve lugar uma
Mega Aula de Zumba, no dia 29 de setembro de 2017, no Campo de Jogos João Figueiredo, onde no final foi formado um coração humano. Esta iniciativa, teve como objetivo mobilizar a população para um estilo de vida ativo e para a manutenção de um coração mais saudável. A organização esteve a cargo da Câmara Municipal de Vila Viçosa,
que contou com o apoio do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa e da Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Viçosa.
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Caminhada do Dia Mundial
da Saúde
14.04.2017
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Dia Mundial da Poesia
22.03.2017
A Universidade Sénior Padre Joaquim Espanca de Vila Viçosa, assinalou o Dia Mundial da
Poesia, com a realização de um Fórum Cultural/Palestra, na sede da universidade, sob o título
As grandes Poetisas Calipolenses.
A Palestra contou com a presença do Dr. Fernando Duarte, docente do Departamento de
Ciências Sociais e Humanas do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, e foi estruturada em 2
partes: cerca de 30 minutos de exposição teórica; e um período de debate entre o orador e os
alunos.
Em seguida teve lugar um espaço de Recital de Poemas, intitulado Verso a Verso, pela poetisa Antónia Ruivo e por alunos da Universidade Sénior.
A atividade teve a adesão de um alargado número de alunos que se mostraram entusiasmados e participativos ao longo de toda a sessão, que deu as boas-vindas à Primavera e assinalou o dia Mundial da Poesia.

Palestra As grandes Poetisas Calipolenses, que contou com a participação do docente Fernando Duarte.

Imagem do momento de Recital de Poemas dinamizado pela poetisa Antónia Ruivo.
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No dia 18 de março de 2018, a Câmara Municipal de Vila Viçosa, em parceria com a Escola
Secundária André de Gouveia, promoveu uma
caminhada para assinalar o Dia do Pai. Esta
iniciativa surgiu no âmbito de uma Formação
em contexto de trabalho do Curso Profissional
de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva que
se encontrava a decorrer e teve como principal
objetivo juntar as famílias do concelho, desde
os mais jovens aos mais crescidos, num momento saudável e de lazer.
Aspeto da caminhada do Dia do Pai 2018.
© Rádio Campanário.

Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
18.04.2018
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Caminhada Comemorativa
do Dia do Pai
18.03.2018
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Comemoração do Dia da Arma e do 311.º Aniversário do Regimento
de Cavalaria nº 3
16.09.2018
A monumental e cenográfica Praça do Terreiro do Paço Ducal de Vila Viçosa, foi o local
escolhido para a realização das Cerimónias Militares de Comemoração do Dia da Armada e
do 311.º Aniversário do Regimento de Cavalaria nº 3 de Estremoz, que tiveram lugar na manhã de 16 de setembro de 2018.
A comemoração contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Viçosa, e marcou presença, para além dos Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal local, de vários Presidentes de Câmaras Municipais vizinhas e de representantes de diversas instituições, o General Rovisco Duarte, Chefe do Estado-Maior do Exército.
Ora, não é demais sublinhar a importância institucional e cultural da iniciativa, que enalteceu a imagem do Município calipolense.

Imagens das cerimónias militares.

220

Numa terra com singulares valores patrimoniais e turísticos, a Câmara Municipal de Vila Viçosa
participou na comemoração do Dia Mundial do Turismo 2018, que se celebra desde 1980, no dia 27
de setembro, através da entrada gratuita nos museus municipais e da realização de percursos pelo
centro histórico de Vila Viçosa. O objetivo desta iniciativa foi de sensibilizar para a importância do
turismo em todo o
mundo. Esta edição,
teve como tema Turismo e a transformação digital, que
visou celebrar a capacidade do turismo
em impulsionar o
d e s e n vo l v i m e n t o
económico, cultural
e social e que destacou o importante
papel que a transformação
digital
desempenha na promoção do turismo à
escala global.

Dia Mundial do Coração
29.09.2018
Por iniciativa da World Heart Federation, no
dia 29 de setembro de 2018, foi celebrado o
Dia Mundial do Coração. Como aconteceu um
pouco por todo o país, o principal objetivo desta iniciativa foi o de reforçar a importância da prática de atividades físicas e desportivas e de um estilo de vida ativo na lógica de
um melhor coração e de uma vida mais saudável. Foi justamente com este propósito que a
Câmara Municipal de Vila Viçosa, em parceria
com a Unidade de Cuidados na Comunidade –
Centro de Saúde de Vila Viçosa e a Fundação
Portuguesa de Cardiologia, organizou uma
caminhada, com concentração, no Largo D.
João IV de Vila Viçosa, seguida da formação
de um coração humano no Campo de Jogos
João Figueiredo. Os participantes usaram uma
T-shirt de cor branca ou vermelha.
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Comemoração do Dia Mundial do Turismo
27.09.2018
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Homenagem a José Augusto Melrinho Rosado
Bencatel/25.04.2019
A Câmara Municipal de Vila Viçosa homenageou, no dia 25 de abril de 2019, José Augusto Melrinho
Rosado, antigo Presidente da Junta de Freguesia de Bencatel, com a cerimónia de descerramento da
placa toponímica que dá o nome de Praceta José Augusto Melrinho Rosado, ao antigo Largo Claudino
Candeias, em Bencatel. É consensual que José Augusto Rosado teve uma dilatada e ativa participação
política e social no desenvolvimento da freguesia e sempre mostrou uma grande dedicação e empenho
em prol das suas gentes. Tratou-se, pois, de uma homenagem inteiramente justa a um bencatelense
de princípios e valores, que ganhou a admiração dos seus concidadãos.

Momento da cerimónia de homenagem.

Vista da Praceta José Augusto Melrinho Rosado.
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No mês de abril celebrou-se o Mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos na Infância,
uma iniciativa promovida pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que juntou as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de todo o país
para participarem em várias atividades, no âmbito desta problemática.
Como tal, a CPCJ de Vila Viçosa associou-se a esta temática e, com o apoio do Município de
Vila Viçosa e do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, assinalou, no passado dia 30 de abril de
2019, o encerramento desta campanha de âmbito nacional.
Esta iniciativa juntou, no Largo do Terreiro do Paço Ducal, centenas de alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico do concelho de Vila Viçosa, que se vestiram de azul para formarem um Laço Azul
Humano, que simboliza a sensibilização contra os maus tratos na infância.
Uma forma de despertar consciências e apelar aos direitos das crianças, tornando visível o papel importante da comunidade na prevenção dos maus tratos das mesmas, lembrando que é responsabilidade coletiva e comunitária combater esta adversidade.

223

COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS

Município de Vila Viçosa associou-se à Campanha Nacional para a Prevenção
dos Maus Tratos na Infância
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Comemoração do Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade
19.05.2019
A Câmara Municipal de Vila Viçosa comemorou o Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade (19 de
maio de 2019), através da realização de um conjunto de rastreios à população com o objetivo de sensibilizar para a prevenção desta problemática. Esta campanha, realizada em parceria com a Unidade de
Cuidados da Comunidade do Centro de Saúde de Vila Viçosa promoveu um conjunto de rastreios em
Vila Viçosa e nas freguesias de Ciladas (S. Romão), Bencatel e Pardais, entre os dias 20 e 24 de maio.
Esta iniciativa permitiu aos especialistas de enfermagem do Centro de Saúde de Vila Viçosa, com o
apoio de técnicos da Ação Social da Câmara Municipal, medir a tensão arterial e determinar o peso e
medir os níveis de glicémia, índice de massa corporal e o perímetro abdominal aos participantes. Foram ainda distribuídos folhetos informativos, com o objetivo de sensibilizar a população para hábitos e
comportamentos de vida saudáveis.
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa e o Grupo Desportivo Bairrense homenagearam João Manuel Barradas Rodrigues, sócio-fundador e abnegado diretor do mencionado
Grupo Desportivo, de 1983 a 2019, numa cerimónia pública realizada no ex-Clube de Tiro de Vila Viçosa, no dia 10
de junho de 2019. Para além da merecida homenagem à
vida e obra de João Barradas Rodrigues, o programa incluiu jogos tradicionais, torneio de malha e solta de pombos pela Sociedade Columbófila Calipolense.
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Homenagem a João Manuel Barradas Rodrigues
Ex-Clube de Tiro de Vila Viçosa/10.06.2019
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Celebração do Natal 2019
14.12.2019
As celebrações natalícias sucedem-se, um pouco por todo o país, através das mais diversas iniciativas e comemoração de uma época que prima pela tradição, em particular junto de todas as crianças.
Imbuída deste espírito, a Câmara Municipal de Vila Viçosa promoveu no dia 14 de dezembro de 2019, no
Largo D. João IV, junto ao Mercado Municipal, diversas atrações artísticas, alusivas à época natalícia, em
variados contextos e espaços. O programa abriu com a chegada do Pai Natal. Seguiu-se um momento de
animação de rua e de neve artificial que imprimiram alegria, diversão, cor e alegria ao evento e fecharam
o programa, que foi bastante participada.
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O Dia Internacional dos Museus, instituído pelo ICOM – Conselho Internacional dos Museus –
celebra-se anualmente a 18 de maio, sendo que o Tema escolhido para o ano de 2021 foi O Futuro
dos Museus: recuperar e reimaginar.
A comemoração desta data visa incentivar a ligação dos espaços museológicos com os visitantes e de envolver novos públicos em torno do conhecimento das coleções e da salvaguarda e valorização do património cultural.
Deste modo, a assinalar e a associar à comemoração deste dia, ao nível do Município de Vila
Viçosa, as entradas no Museu do Mármore Raquel de Castro, no Museu do Estanho Apeles
Coelho e no Museu Agrícola e Etnográfico de Vila Viçosa foram de forma gratuita.

MUSEU DO MÁRMORE “RAQUEL DE CASTRO”

MUSEU AGRÍCOLA E ETNOGRÁFICO

MUSEU DO ESTANHO “APELES COELHO”
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Dia Internacional dos Museus
18.05.2021

REDES INTERNACIONAIS

A Câmara Municipal de Vila Viçosa desenvolveu esforços no sentido de reforçar a sua
internacionalização em várias áreas, onde o património cultural, a coesão e integração
social e os direitos humanos, são o elo de ligação entre os cidadãos. Por isso, a autarquia calipolense privilegiou a participação em diversas formas de cooperação organizada, designadamente, em parcerias internacionais, integradas por instituições, municípios e outras entidades e organizações, públicas ou privadas, que prosseguem atribuições e fins análogos ou correlacionados com os seus. Com o propósito de participar
num esforço internacional para proteger a cultura e para incentivar novas formas de solidariedade e de inclusão, o nosso Município participou em projetos, eventos culturais,
efemérides, comemorações ou outro tipo de iniciativas relacionadas, sobretudo, com a
Europa e o seu papel no mundo. As suas principais áreas programáticas visam fomentar
a integração europeia e a coesão, fortalecer o movimento da sociedade civil e debater
um conjunto de questões de grande atualidade institucional, social e mediática, bem como reforçar a projeção externa de Vila Viçosa. No plano da cooperação internacional, a
Câmara Municipal tem ainda relações com diversas instituições do espaço ibérico, que
culminaram numa rede de geminações e de parcerias intermunicipais.

Visita a Vila Viçosa da comitiva de embaixadores acreditados em Portugal
Vila Viçosa/14 a 16.12.2015
Se o estudo, a valorização e a preservação do património cultural calipolense representam uma
preocupação prioritária da ação da Câmara Municipal de Vila Viçosa, a promoção da sua imagem
constitui uma componente fundamental deste processo, constituindo apenas faces distintas de uma
só realidade. No
prosseguimento
deste caminho,
foi dado mais um
passo, com a
visita à “vila ducal” da comitiva
de embaixadores
de diferentes
países acreditados em Portugal,
que teve lugar
entre 14 e 16 de
dezembro de
2015. O programa incluiu, entre
outras atividades,
um conjunto de
visitas de estudo
a vários locais do
património local. Por tudo isto, resulta intorneável salientar que esta iniciativa apresentou notórios benefícios para Vila
Viçosa, na medida em que se encontrava
associada a uma expressiva promoção
nacional e internacional e que permitiu
suscitar o interesse de vários meios de
comunicação social, permitindo alavancar
a projeção externa da sua imagem.
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A Câmara Municipal de Vila Viçosa tem participado em vários projetos ligados à promoção e ao
apoio à igualdade dos géneros, que é um direito fundamental e que constitui um valor crucial para
a democracia. Destes projetos, destaca-se a Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos
Homens na Vida Local, criado com o propósito de ser a voz institucional da cooperação centrada
na promoção do direito à igualdade. É justamente, neste contexto, que a Câmara Municipal aderiu à referida Carta Europeia. Deste modo, a autarquia local, como esfera de poder mais próxima
da população e na qualidade de instituição signatária, assumiu o compromisso de colaborar com
todas as instituições e organizações do seu território no intuito de promover a instauração de uma
verdadeira igualdade.
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Carta Europeia para Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local
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A Câmara Municipal apoiou a campanha
de ajuda humanitária para Moçambique
O Município de Vila Viçosa associou-se ao movimento de doações para Moçambique em virtude da calamidade provocada pelo ciclone Idai, através da doação de
2.500 euros em bens alimentares enlatados. A colaboração da autarquia insere-se na campanha de ajuda humanitária SOS Moçambique – Vamos Todos Ajudar, promovida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, e apresenta como principal objetivo minorar os
efeitos da catástrofe natural e ajudar as vítimas.

Cidades pela Vida – Cidades Contra a Pena de Morte
Vila Viçosa/30.11.2016
A Comunidade católica de Santo Egídio promove, desde 2002, a celebração anual do Dia Internacional das Cidades pela Vida – Cidades contra a Pena de Morte, ao qual tem aderido um número crescente de localidades portuguesas.
Como um ato simbólico, a referida Comunidade convida as cidades aderentes a iluminar um
edifício público ou um monumento histórico, celebrando deste modo a vida em oposição à pena
de morte.
O projeto Cidades pela Vida – Cidades Contra a Pena de Morte celebra-se todos os anos no
dia 30 de novembro, data da primeira abolição da pena capital no Grão-Ducado da Toscana
(Itália) em 1786, sendo Portugal o segundo estado moderno do mundo a fazê-lo.
O município de Vila Viçosa associou-se ao movimento mundial Cidades pela Vida – Cidades
Contra a Pena de Morte, que ocorreu no dia 30 de novembro. Neste dia, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi iluminada, um local simbólico desta vila, de maneira a sensibilizar os cidadãos para a união do mundo em torno da abolição da pena de morte.
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A Hora do Planeta é uma iniciativa
ambiental que começou em Sidney e que
resulta de um compromisso entre indivíduos, autarquias locais, empresas, governos e comunidades e que persegue o
mesmo propósito de sempre: incentivar a
adoção de novos hábitos e formas de
relação com o meio ambiente para alterar o rumo das alterações climáticas.
Tem sido assim desde 2007, quando
começou, e foi também assim nas restantes edições, às quais se tem associado a Câmara Municipal de Vila Viçosa.
Hoje, a Hora do Planeta é um projeto de
sustentabilidade global que mobiliza muitos milhões de pessoas em cerca de
duas centenas de países, convertendo-se no maior movimento do mundo em defesa do ambiente.
É, neste contexto, que a Câmara Municipal tem aderido a esta iniciativa, apagando simbolicamente
as luzes de iluminação de diversos edifícios e locais municipais.

3.ª Edição do Tourism Train Experience
Vila Viçosa/14.12.2017
No âmbito da 3.ª edição do Tourism Train Experience, uma iniciativa promovida pela Escola de Turismo da Universidade Europeia, em parceria com o Turismo de Portugal, Vila Viçosa integrou a lista
final de apresentação de vinte e dois projetos inovadores de estudantes universitários. Assim, no dia
14 de dezembro de 2017, na sala de conferências do Seminário Menor de S. José de Vila Viçosa,
foram apresentados pelos alunos das Universidades Europeia e de Évora, vários projetos desafiantes
que traçaram um diagnóstico compreensivo do potencial turístico do nosso município, resultante de
um trabalho de investigação académica, bem como propostas originais com vista a melhorar a atratividade da nossa oferta turística. Enfim, foi dada particular atenção aos projetos relacionados com o legado cultural e literário de Florbela Espanca, com a Vila Viçosa Capital do Mármore e com uma viagem ducal pela ambiência cultural e artística da corte brigantina, entre outras valências do património
calipolense.
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A Hora do Planeta
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Reunião entre os Municípios de Vila Viçosa e de Macael (Espanha)
Vila Viçosa/15.11.2018
O Salão Nobre dos Paços do Concelho foi palco da reunião entre os municípios de Vila
Viçosa e o de Macael (Espanha), representado pelo seu Presidente, Raúl Martínez Requejo, e
pelo seu Vice-Presidente, Guillermo Casquet Fernández, que ocorreu no dia 15 de novembro
de 2018. Na referida reunião marcaram presença o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal, respetivamente, Manuel Condenado e Luís Nascimento. O encontro tinha como
objetivos estabelecer as prioridades de atuação e analisar as vertentes propulsoras de uma
futura ligação entre as duas edilidades no setor da pedra natural, que constitui o principal denominador comum, e do turismo. Neste sentido, a ideia que importa reter passou por estabelecer uma relação de proximidade entre os dois municípios, sendo acordado continuar a manter contatos bilaterais, sobretudo na área do turismo industrial.

Reunião entre os municípios de Vila Viçosa e o de Macael (Espanha).

Imagens da reunião entre os dois municípios.
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Geminação entre os Municípios de Vila Viçosa e o de Coria del Río (Espanha)
Vila Viçosa, 10.03.2019 – Coria del Río, 24.03.2019

A Câmara Municipal de Vila Viçosa tem prestado
uma atenção particular à geminação entre municípios,
vendo nesta forma de cooperação uma fórmula conveniente de relação direta, com vista ao estabelecimento
de relações internacionais mais vivas e participativas.
É neste pano de fundo, que no dia 10 de março de
2019, teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho a cerimónia oficial de geminação do município de
Vila Viçosa com o de Coria del Río (Espanha). Na base desta geminação encontram-se, entre outras motivações, fortes vínculos relacionados com a história
das relações dos dois Municípios com o Japão, nos
No âmbito do processo de geminação entre os Municí- séculos XVI e XVII, assim como as suas origens ibéripios de Vila Viçosa e o de Coria del Río (Espanha), funda- cas, reforçadas pela proximidade geográfica.
mentada pelas relações históricas de ambas as localidades com o Japão, realizou-se no passado domingo, dia 24
de março de 2019, em Coria del Río, a ratificação da cerimónia de geminação realizada no dia 10 de março do ano
indicado no Município calipolense.
A cerimónia decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coria del Río, onde marcaram presença alguns
representantes dos dois Municípios, tendo Manuel Condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, e
Modesto González Márquez, Presidente da Câmara Municipal de Coria del Río, pronunciado uma alocução que
enfatizou, sobretudo, a importância desta geminação nas
relações futuras entre ambos os Municípios.
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Entrega dos Prémios da XXI Edição do Certame Literário Luso-Espanhol José Antonio
de Saravia e da XII Edição do Literário Luso-Espanhol Crianças e Jovens José Antonio
de Saravia
14.05.2021
O Salão Nobre dos Paços do Concelho foi palco da reunião entre os municípios de Vila Viçosa e de
Villanueva del Fresno (Espanha), que teve lugar no dia 14 de maio de 2021, integrando a sessão de entrega dos prémios da XXI Edição do Certame Literário Luso-Espanhol José Antonio de Saravia e da XII
Edição do Literário Luso-Espanhol Crianças e Jovens José Antonio de Saravia, que contou com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Viçosa.
Na referida reunião marcaram presença o Presidente do município local, Manuel Condenado, e o Presidente do município espanhol, Ramón Diaz, que se encontrava acompanhado do Vereador da Cultura,
Jorge Moruno. Participaram também nesta reunião, o Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Vítor
Mila, e os membros do júri do Certame, José Emilio García, Helder Soeiro e Licínio Lampreia.
O município de Villanueva del Fresno, instituiu o Certame Literário Luso-Espanhol José Antonio de Saravia, cuja primeira edição ocorreu em 1992, com os objetivos de fomentar as relações históricas situadas
no aro de ambos os lados do traçado da fronteira e de recuperar os valores culturais e antropológicos
desta zona, bem como enaltecer a literatura.
De entre as atividades que se encontravam subjacentes a esta iniciativa destacamos a entrega dos
prémios da XXI Edição do Certame Literário Luso-Espanhol José Antonio de Saravia. Na presente edição
do Certame, o primeiro prémio foi atribuído ao trabalho A morte vestiu-se de púrpura, da autoria do escritor calipolense Tiago Salgueiro. Por outro lado, na XII Edição do Literário Luso-Espanhol Crianças e Jovens José Antonio de Saravia, na Categoria 2, 5.º e 6.º anos do 2.º Ciclo do Ensino Básico, a vencedora
foi Margarida Rosado, com o trabalho Um Mundo Novo.
Este projeto traduziu-se numa iniciativa duplamente benéfica para a literatura e a cultura dos dois municípios, e permitiu a construção de um território literário e criativo muito singular, que deu lugar ao primeiro encontro entre os dois municípios e que sugeriu um caminho de diálogo bilateral, com vista a estabelecer futuras parcerias, em particular na órbita da raia luso-espanhola.
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O Protocolo de Colaboração, assinado pelos representantes do Município de Vila Viçosa e da
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vila Viçosa, prevê o estabelecimento de compromissos
entre os mencionados outorgantes, nas respetivas áreas de competências, com vista à promoção de
ações de cooperação, que permitam garantir uma parceria, uma
atuação conjunta e uma melhor
comunicação e articulação de instituições, em matéria de proteção
internacional e de apoio e integração a refugiados. Neste contexto,
a Câmara Municipal de Vila Viçosa
compromete-se a apoiar em
41.172,00 € as obras de adaptação, do novo espaço de Acolhimento a Refugiados que a Cruz
Vermelha Portuguesa, visa criar na
antiga Casa dos Magistrados em
Vila Viçosa, para além do apoio já
previsto na realização das obras
de adaptação do espaço. Trata-se @ Cruz Vermelha Portuguesa.
de uma iniciativa importante no
sentido de construir uma sociedade mais humanista e solidária e de permitir um avanço civilizacional
na forma como as referidas instituições encaram os direitos humanos, em particular os das pessoas
refugiadas.
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Acordo de cooperação entre o Município de Vila Viçosa e a Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação de Vila Viçosa, com vista a promover as obras de
adaptação do novo espaço de Acolhimento a Refugiados,
na antiga Casa dos Magistrados em Vila Viçosa

PATRIMÓNIO MUNICIPAL

AQUISIÇÕES
No período de 2013 a 2021, foram adquiridos os seguintes bens, que
fazem parte do património municipal:

Autocarro.

Retroescavadora.

6 Carrinhas de caixa aberta;
 Computadores e impressoras - vários;
 Equipamento de topografia (estação total, robótica, internet e G.P.S.);
 4 Carrinhas de 9 lugares;
 Máquina limpa bermas;
 Imóvel sito na Rua Alferes Marcelino n.º 15 e 15A (Vila Viçosa);


Gerador.

Augustinha - Olival.

3 Scanners;
 Papeleiras (plástico, ferro e madeira) - várias;
 2 tratores;
 Equipamento desportivo (aulas) - diverso;
 Floreiras - diversas;
 2 Compressores de ar exterior;
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Imóvel sito no Olival do Marco E.N. 255 (Vila Viçosa).

Trator.

Aparelho detetor de roturas de água;
 2 Máquinas fotográficas digitais;
 Fotocopiadores - vários;
 Relógio de ponto/Serviços municipais;
 Mobiliário (cadeiras, armários, mesas, etc.) - diverso;
 7 Automóveis;
 5 Geradores;
 Imóvel sito na Rua Câmara Pestana;
 2 Cisternas de água;
 6 Betoneiras;
 6 Dumpers;
 Máquina de corte de madeira profissional;
 Aparelho de soldar profissional;
 Bomba de lubrificação;
 Praça de Touros amovível;


Dumper.

Carro de recolha de resíduos sólidos urbanos.
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AQUISIÇÕES

PATRIMÓNIO MUNICIPAL

AQUISIÇÕES

Aspirador urbano.

Desentupidor de coletores.

Contentores de resíduos sólidos urbanos (metálicos e plásticos) - vários;
 2 Atrelados;
 3 MUPIs - Freguesias rurais;
 Mobiliário - Casa da Cultura (Bencatel) - diverso;
 Palco - Casa da Cultura (Bencatel);
 Mobiliário urbano (bancos, floreiras, papeleiras);
 Aparelhos de manutenção/desporto - vários;
 Motores/Bombas de água - vários;
 Máquina multifunções (fotocopiadora, impressão e scanner);
 2 Camiões;
 Máquina de cintar com cinta de aço;
 Cuba de despejo com acoplamento para empilhador;
 Máquina multidiscos;
 6 Desfibrilhadores;
 2 Máquinas de corte de relva.


Imóvel sito na Rua Gomes Jardim
(futura Casa Museu Florbela Espanca).

Camião Grua.
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Lote de terreno - Bencatel.

Madre de Água - Olival.

Audi A6.

Máquina de queima de ervas.

Carrinha de caixa aberta.

Carrinha de 9 lugares.
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PATRIMÓNIO MUNICIPAL

AQUISIÇÕES

Bencatel
OBRAS MUNICIPAIS

De 2013 a 2021, foram realizadas as seguintes obras:

Praceta José Augusto Melrinho Rosado - construção.



Edifício do Mercado Municipal - melhoramentos;



Iluminação pública/Leds - remodelação;



Cemitério/Armazém - construção;



Polidesportivo - melhoramentos;



Resguardos/Contentores resíduos sólidos urbanos - colocação;



Jardim de Infância/Parque Infantil - construção;

Escola Básica do 1º Ciclo - instalação de
equipamento.

E.M. (Estrada Municipal) 508 - requalificação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Bencatel

Rua General Humberto Delgado - requalificação.



Campo de Futebol/Iluminação/Leds - requalificação;



Escola Básica do 1º Ciclo - melhoramentos;



Escola Básica do 1º Ciclo/Novos brinquedos - colocação;



Praça de Touros - melhoramentos;



Mobiliário urbano - colocação;



MUPI - colocação;

Alterar foto

Jardim de Infância/Brinquedos - colocação.

Polidesportivo/iluminação - substituição.
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OBRAS MUNICIPAIS

Bencatel

Casa da Cultura - aquisição de mobiliário.



Balneários - melhoramentos;



Cemitério - melhoramentos;



E.M. 508/Conduta adutora de água/Depósito - construção;



Campo de Futebol/Furo de água/Rega - construção;



Ribeira/Conduta adutora de água - remodelação;



Aldeia da Freira/Escola - melhoramentos;



Jardim de Infância/Novos brinquedos - colocação;

Praça da República - requalificação.

Entrada da Zona Urbana - requalificação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Bencatel

Escola Básica do 1º Ciclo /Refeitório - construção.



Escola Básica do 1º Ciclo Bencatel/Av. de Luanda/Centro de Dia de Idosos instalação;



Parque infantil/Novos brinquedos - colocação;



Lavadouro - melhoramentos;



Rua Dr. António José de Almeida - requalificação;



Arruamentos - pavimentação;



Praça de Touros/Iluminação - colocação;



Caminhos rurais - requalificação.

Abrigo de passageiros - colocação.

Avenida de Luanda - requalificação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Ciladas/São Romão
De 2013 a 2021, foram realizadas as seguintes obras:

Ciladas - Vedação.



Jardim/Arruamentos - requalificação;



Campo de Futebol/Vedação - colocação;



Zonas verdes - melhoramentos;



Jardim/Equipamento - colocação;



Edifício da G.N.R. - melhoramentos;



Iluminação pública/Leds - remodelação;

Sanitários públicos - requalificação.

Envolvente Multiusos - projeto.
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OBRAS MUNICIPAIS

Ciladas/São Romão

Praça/Pórticos - construção.



Jardim de Infância - melhoramentos;



Casa Mortuária/Traseiras - melhoramentos;



Contentores resíduos sólidos urbanos/Resguardos - colocação;



Cemitério/Novo portão - colocação;



Mobiliário urbano - colocação;



Multiusos/Equipamento - colocação;

E.M. 508/Pontões– requalificação.

Polidesportivo/Balneários - construção.
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OBRAS MUNICIPAIS

Ciladas/São Romão

Largo/Rua António Nepomuceno - requalificação.



Bairro de São João/Passeios - melhoramentos;



Largo junto ao Mercado Municipal/WC- requalificação;



Cemitério/Igreja - melhoramentos;



Caminhos rurais - melhoramentos;



Escola Básica do 1º Ciclo - melhoramentos;



Cemitério velho/Acessos - pavimentação;

Cemitério/Ossários - construção.

Arruamentos - requalificação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Ciladas/São Romão

Largo da Praça de Touros - requalificação.



Cemitério/Arruamentos - melhoramentos;



Rua do Raio/Passeios - construção;



Campo de futebol/Iluminação - melhoramentos;



Cemitério velho - melhoramentos;



Largo 1º de Maio - requalificação;



Sinais de trânsito - renovação.

Nicho para a estatueta do Imaculado Coração de
Maria (estatueta oferecida pelo Clube de Caça e
Pesca) - construção (parceria).

MUPI - colocação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Pardais
De 2013 a 2021, foram realizadas as seguintes obras:

Praceta António José Calado Peixoto - em construção.



Jardim de Infância - requalificação;



Caminhos rurais - alcatroamento;



Parque infantil/Hidropressora - colocação;



Rua das Pedreiras/Vedação - colocação;



Iluminação pública/Leds - remodelação;



Mobiliário urbano - colocação;



Largo/Azenha Cimeira - requalificação;

Praça de Touros/Bancadas - construção.

Abrigo passageiros (Fonte Soeiro) - colocação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Pardais

Monte da Tapada/Caminho - pavimentação.



Furo da Nora/Conduta adutora de água/Depósito - construção;



Azenha Cimeira/Caminho - arranjo;



Contentores RSU/Resguardos - colocação;



Parque Infantil/Iluminação - melhoramentos;



Caminho do Nascente - arranjo;



Rua dos Covões/Muro de contenção/Passeio e estacionamento construção;

Lavadouro/Cobertura - requalificação.

Caminhos rurais - pavimentação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Pardais

Adro da igreja - requalificação.



Fonte Soeiro/Rede de águas/Hidropressora/Válvulas- colocação;



Entrada da Freguesia/Passeio - construção;



Campo de Futebol/Bancadas amovíveis - colocação;



Rede de águas/Adsorsor - colocação;



MUPI - colocação;



Sanitários - requalificação;

Autocaravanismo - projeto.

Multibanco/Acesso - construção.
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OBRAS MUNICIPAIS

Pardais

Jardim de Infância/Parque infantil - construção.



Campo de Futebol/Vedação - colocação;



Bombas de água (E.T.A.) - colocação;



Fonte Soeiro/Lavadouro - melhoramentos;



Caixas CTT - recolocação;



Azinhaga/Loteamento habitacional - pavimentação;



Montes Claros/Acesso - pavimentação.

Contentores subterrâneos - colocação.

Polidesportivo/Piso - requalificação.
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Vila Viçosa
OBRAS MUNICIPAIS

De 2013 a 2021, foram realizadas as seguintes obras:

Cine-Teatro Florbela Espanca - requalificação (em curso). © Vector Estratégico.



Polidesportivos - melhoramentos;



Circular urbana/Iluminação pública/Leds - colocação;



Zona urbana/Iluminação pública/Leds - remodelação;



Rede de águas/Adsorsor - colocação;



Furos de água - abertura;



Caminhos rurais - alcatroamento;



Av. 25 de Abril - arborização;



Jardim de Infância - melhoramentos;

Largo Gago Coutinho/Passeio perimetral construção.

Zona Industrial (ZIVV) - pavimentação (em curso).
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OBRAS MUNICIPAIS

Vila Viçosa

São Bento/Depósito de água - construção (em curso).



Nova Callipole/Conduta adutora de água - construção;



Posto da G.N.R/Rampa acesso - construção;



Porta dos Nós/Habiflor/Passeios - requalificação;



Mata Municipal/WC - requalificação;



Escola Básica do 1º Ciclo - melhoramentos;



Piscinas municipais/Painéis solares - colocação;



Avenida do Alandroal - arborização;



Campo de Futebol/Sistema de som - colocação;

Traseiras da Rua da Constituição - requalificação.

Parque infantil - construção.
253

OBRAS MUNICIPAIS

Vila Viçosa

Avenida da Estação/Av. das Piscinas - requalificação.

Zona Industrial - novo acesso.



Capuchos/WC - construção (em curso);



Posto de Turismo - requalificação;



ETAR - requalificação (em curso);



Largo 25 de Abril/Iluminação do lago - colocação;



Zona Industrial/Placas toponímicas - colocação;



Estaleiro Municipal/Iluminação - requalificação;



Edifício da G.N.R. - melhoramentos;

Jardim de Infância - instalação de equipamentos.
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OBRAS MUNICIPAIS

Vila Viçosa

Contentores subterrâneos - colocação.



Piscinas Municipais - colocação de telas;



Avenida do Alandroal/Passeios - construção;



Capuchos/Cruzeiro- requalificação;



Bairro Operário/Passeios - requalificação;



Caminhos rurais - melhoramentos;



Estaleiro Municipal/Telheiro - construção;



Mercado Municipal/Semáforos de acesso - colocação;



Escola Básica do 1º Ciclo - colocação de equipamentos;

Avenida do Alandroal/Zona industrial - novo acesso.

Alameda Henrique Pousão - requalificação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Vila Viçosa

Canil/Gatil - construção.



Centro de Convívio de Idosos - melhoramentos;



Terreiro do Paço/Palácio e Estátua/Iluminação - colocação;



Court ténis - melhoramentos;



Lapa/Cruzeiro - limpeza;



Zona Industrial/Iluminação pública - melhoramentos;



Av. das Varandinhas/Passeio - construção;



Largo 25 de Abril/Monumento Públia Hortênsia de Castro - limpeza;

Biquinha - requalificação.

Cemitério/Sanitários - requalificação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Vila Viçosa

Casa Mortuária - construção.



Capuchos/Muretes - requalificação;



Campo de Futebol/Iluminação/Leds - requalificação;



Largo 25 de Abril/WC - requalificação;



Esculturas - colocação;



Caminhos rurais - alcatroamento;



Ex-E.N. 255/Passeios - construção;



Rua 1º de Maio - rearborização;



Avenida da Estação/Parque de estacionamento - construção;

Piscinas Municipais/Filtros - colocação.

Furo de água - execução.
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OBRAS MUNICIPAIS

Vila Viçosa

Outeiro do Palácio/Urbanização - requalificação.



Museu do Mármore/Miradouro - construção;



Mobiliário urbano - colocação;



Estaleiro Municipal/WC - construção;



Mata Municipal/Iluminação/Leds - colocação;



Galandim/Iluminação pública - melhoramentos;



Marcos toponímicos - colocação;



Bairro Operário/Rampas - construção;



Estaleiro Municipal/Sala de espera - construção;

Igreja de S. Bartolomeu/Rampa de acesso construção.

Rua Duque D. Jaime/Passeios - construção.
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OBRAS MUNICIPAIS

Vila Viçosa

E.T.A./Hidropressor - colocação.



Conduta adutora de água/Reguengo/ETA - construção;



Av. do Alandroal (traseiras)/Acessos - construção;



Edifício da SFUC - melhoramentos;



Mercado Municipal/Sanitários - requalificação;



Sinalização de trânsito - renovação;



Zona industrial/Passeios - construção;



Bairro de Santa Maria - melhoramentos;



Mercado Municipal/Relógio - colocação;

Piscina Municipal - alargamento.

Pelames - requalificação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Vila Viçosa

Mini Campo/Piso - requalificação.



Casa do Colégio - melhoramentos;



Bairro da Boavista/Passeios - requalificação;



Rua do Poente/R. André G. Pereira/R. Capitão Ramalho Ortigão/
Infraestruturas - construção;



Contentores de resíduos sólidos urbanos/Resguardos - colocação;



Mercado Municipal/Rampa de acesso - construção;



Av. Duques de Bragança/Corrimãos - colocação;



Zona urbana/Rampas - colocação;

Bairro Operário - arborização.

Campo de Futebol/Bilheteira - colocação.
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OBRAS MUNICIPAIS

Vila Viçosa

Monumento alusivo ao 25 de Abril de 1974 - colocação.


Zona urbana/Placas toponímicas - colocação;



Mercado Municipal/Semáforos de acesso - colocação;



Largo da ex-Estação da C.P. - requalificação;



Azinhaga dos Capuchos/São Domingos - requalificação;



Rua da Paz - rearborização;



Fonte Pequena/Iluminação - colocação;



Rua da Rádio Campanário/Iluminação pública - requalificação;



Av. das Varandinhas/Estacionamento - remodelação;



Rua Duarte Pacheco (traseiras)/Acessos - construção.

Quinta Augusta - pavimentação (em curso).

Castelo/Porta de Olivença/Escadaria - requalificação.
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