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A Fonte Nova vai ser restaurada

O muro do cemitério foi reforçado...

e a Igreja do Senhor Morto pintada

Obras de conservação

U

O trabalho nunca acaba

ma das tarefas mais importantes a cargo das Juntas de
Freguesia é a manutenção e
preservação do património e edifícios
públicos à sua guarda. Em Avis, o
Executivo da Junta, no último ano,
desenvolveu acções de conservação e
recuperação de vários espaços como
por exemplo o Cemitério - onde os
muros forma recuperados e pintados -,
ou a Igreja do Senhor Morto, onde
foram executadas pinturas.

Na Fonte Nova, alvo da cobiça alheia,
e de onde forma roubadas as bicas originais em mármore, serão em breve colocadas réplicas das mesmas construídas a
partir de fotografias antigas.
Obra de maior fôlego será a da
remodelação dos sanitários e instalações de apoio do Parque Infantil
junto aos Tanques de aprendizagem de
natação. Antes das férias escolares, a
tempo da abertura da época balnear, a
cobertura deste equipamento - neste

momento em lusolite - será substituído
por uma placa de forma a criar melhores condições de utilização para as
crianças utilizadoras do espaço.
A outro nível, e em conjunto com o
Município e a GNR local, ir-se-à proceder à colocação de nova sinalização
automóvel na área da freguesia que se
encontra fora do Centro Histórico. Este
trabalho é realizado pela Junta por delegação de competências da Câmara
Municipal de Avis.

A GNR tem desenvolvido regularmente
acções de prevenção e segurança
para os mais velhos

Formação

Carnaval

Aprender, aprender sempre

Ninguém leva a mal...

A

formação, quer de funcionários públicos, quer da
população em geral, tem sido uma actividade desde
sempre acarinhada pela Junta de Freguesia de Avis.
Como tal, ao abrigo da colaboração com várias entidades
tem tido lugar nas nossas instalações, ao longo dos anos, centenas de acções de formação.
Recorde-se que o novo espaço do edifício da Junta de
Freguesia já se encontra em funcionamento e está previsto
para breve a substituição do mobiliário existente por outro
mais adequado para as acções de formação que aí são ministradas.

M

ais uma vez, na terça-feira de Carnaval, os mascarados invadiram as ruas da vila de Avis. Perante
uma enorme moldura humana, as várias associações e colectividades do concelho desfilaram para divertimento de todos. E, desta vez, até o tempo ajudou que
Entrudo molhado, é Entrudo estragado.
A Ludoteca de Avis (na foto) contou com o apoio da Junta
de Freguesia para a aquisição dos materiais necessessários à
feitura do guarda-roupa, aliás como aconteceu também nas
Marchas, no Natal, no Teatro e em todas as outras iniciativas
que têm levado a cabo.

boletim JF Avis | abril 2009 | 3

Idosos
Visita de Avis à Arrentela
e vice-versa

E

m 2007, no âmbito de um programa de intercâmbio cultural
celebrado com a Freguesia de
Arrentela, no concelho do Seixal, cerca
de meia centena de idosos e reformados de Avis visitaram esta vila no
estuário do Tejo. Um ano depois, a 30
de Setembro, os arrentelenses, retribuiram a visita e foram nossos convidados junto às águas da albufeira do
Maranhão.
Na primeira viagem, os avisenses
tiveram oportunidade de navegar a
bordo das tradicionais faluas pelas
águas calmas do Tejo e visitar o
núcleo Naval do Ecomuseu Municipal
do Seixal. Aqui viu-se a oficina de
construção artesanal de modelos de
barcos onde dois artífices se ocupam
quotidianamente na construção
e reparação de modelos, executados à
escala, a partir da reprodução
de planos adquiridos no Museu de
Marinha, bem como de planos originais de embarcações do Tejo. Do programa da visita ainda constou uma ida
à bonita Quinta da Fidalga, cuja fundação - segundo o site da Câmara
Municipal do Seixal - "remonta ao
século XV, surgindo associada a Paulo
da Gama, irmão de Vasco da Gama, o
qual se teria aí fixado para assistir à
construção de caravelas destinadas à
descoberta do caminho marítimo para
a Índia. Já no século XVIII, destacava-

A habitual foto de família

-se pelos excelentes pomares de citrinos, com ruas cobertas de árvores silvestres e parreiras postas em latadas e
pelo seu sofisticado sistema de rega".
Os idosos foram obsequiados com
um magnífico almoço nas instalações
de uma Associação de reformados
locais, e, para grande alegria de muitos
dos presentes, ainda puderam avistar o
Centro de Estágio do Benfica, antes do
regresso a Avis.
Na resposta, em 2008, cerca de meia
centena de arrentelenses foram recebidos na vila sede da Ordem deAvis. O
dia começou com uma visita guiada ao
nosso Centro Histórico, seguido de
outra à zona do Clube Náutico,
Piscinas e Parque de Campismo. De
seguida foi oferecido à comitiva da
Outra Banda um almoço totalmente
preparado pelos funcionários da Junta
de Freguesia, nas instalações cedidas,
gratuitamente, pela Casa do Benfica
em Avis.
Após o repasto as cerca de duas centenas de convivas tiveram oportunidade de bailar ao som do órgão de
Joaquim José Rato e do acordeão de
António Martinho. Pelo meio a poesia
popular também subiu ao palco pela
voz de vários espontâneos.
No final o contentamento era generalizado e a vontade era de repetir a
experiência com outras terras e outros
amigos.

Aspecto do almoço

25 de Abril
Comemorar
a Revolução

N

o próximo dia 24 de Abril,
véspera do feriado nacional que
comemora a Revolução dos Cravos a
Junta de Freguesia de Avis organiza
um arraial junto ao Mercado Municipal. Para além da carne para assar e
do vinho para brindar, haverá o habi
tual baile no Salão da Junta de
Freguesia, abrilhantado pelo organista
António Caldeira.

8 Março
Dia
da Mulher

de Março é o dia em que em todo
o Mundo se lembra a luta heróica
8
travada pelas mulheres pela sua emancipação. Em Avis, a Junta associou-se
a essas comemorações, com a distribuição de flores.

2 e 3 Maio
Encontro
de aeromodelismo
já nos próximos dias 2 e 3 de Maio
que nos céus de Avis o I Encontro
É
de Aeromodelismo de Avis, organizado pelo Clube Portugal Cultura e
Recreio - Secção de Aeromeodelismo
do Seixal e com a colaboração desta
Junta de Freguesia. A prova faz parte
do calendário oficial da Federação
Portuguesa de Aeromodelismo. Conta-se que estejam presentes alguns dos
mais conceituados praticantes portugueses e espanhóis, e entre eles
alguns entusiastas da nossa terra.

4 | abril 2009 | boletim JF Avis

O Rancho Infantil tem garantido a continuidade

O rigor etnográfico dos trajes é uma preocupação sempre presente

25 anos a dançar
Rancho Folclórico de Avis

O

Rancho Folclórico
de Avis comemora
em 2009 as suas
bodas de prata. Manuela
Caçador, que com Generosa
Raimundo são a alma do
grupo, faz questão de dizer
que, há 25 anos, foram outros (infelizmente já falecidos) quem deram os
primeiros passos de dança:
José Vasco Cortiço, Margarida Jesus Pereiro e Joana
Domingos. Fica dado o seu a
seu dono, e decerto que, lá
onde estiverem, se sentirão
orgulhosos do percurso feito
pelos seus seguidores.
Um quarto de século já é
algo que se vê, e no que diz
respeito ao Rancho Folclórico de Avis muitas coisas há a recordar. Algumas
até estão meio escondidas,
mas serão aquelas que hão-de perdurar ao longo dos
tempos. Referimo-nos ao
trabalho inicial - e que continua - de recolha das músicas, dos "balhos", dos trajes,
dos usos e costumes tradicionais feito junto dos antigos. Mais de uma centena

de pessoas foram entrevistadas, no sentido de preservar para as gerações vindouras a forma como
noutros tempos se trabalhava e se divertiam por terras
de Avis.
Dessas memórias estão
"guardadas" poesias, contos, lendas e mézinhas que
um destes dias pode ser que
venham a ser publicados.
Assim haja quem se interesse e que dê uma ajuda aos
responsáveis do grupo, para
que isso possa ser realidade.

Mas
voltemos
aos
primórdios: a 24 de Maio de
1984, nasceu o Rancho, mas
só se constituiu oficialmente
como associação, a 21 de
Dezembro de 1988. É filiado no INATEL, na Associação Folclorista do Alto
Alentejo e na Federação de
Folclore Português.
Já correu, praticamente,
todo o território nacional a
mostrar como se dança nas
terras do Mestre, e até já
foram a Espanha e França
representar o folclore por-

tuguês em festivais internacionais.
Em 1997, criaram a escola de folclore e daí nasceu o
grupo infantil que, passados
estes anos, já é o principal
suporte do grupo adulto.
Não tem sido fácil garantir a continuidade. Os mais
velhos dizem que os seus
afazeres não lhes deixam
disponibilidade para tal, e os
mais novos, partem cedo
para fora do concelho, por
força dos estudos ou da
procura de emprego.

Rancho
Folclórico de Avis
Data da Fundação
24 de Maio de 1984
Data da Escritura
como Associação
21 de Dezembro 1988
Número de elementos
65

Há mais de 15 anos, numa deslocação ao Algarve

DIRECÇÃO
Alexandre Varela
António Madeira
Arnaldo Canelas
Bernarda Barata
Generosa Raimundo
Manuela Caçador
Manuel Beguilhas
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Manuela Caçador lembra
os que cá estão que a dança,
para além de ser uma diversão, faz bem à saúde, podendo ser encarada como uma
actividade física saudável e
desafia todos a participarem
nas actividades do Rancho.
Aliás, está prevista uma
acção junto dos professores
da Escola Mestre de Avis
para que sensibilizem os
alunos a desfrutarem da
"balhação".
E quem não quiser bailar,
mas saiba tocar, será bem
acolhido. Neste momento
faz falta alguém que toque
viola, já que a "tocata" só
tem dois acordeonistas - os
jovens Carlos e Mário acompanhados pelos ferrinhos, reco-reco, tambor e
pandeireta, para além das
cantadeiras e cantadores.
Mesmo que não queiram
dançar, cantar, ou tocar, não
se esqueçam que trajar os
fatos de antigamente já é
algo de culturalmente
importante, e também para
isso serve o grupo. Os
ensaios, ficam a saber, são
no Auditório Municipal,
normalmente, aos sábados à
tarde.
É costume promoverem
dois eventos anuais - um
infantil, em Março, um adulto, em Junho -, mas este ano
só se realizará o dos mais
velhos, em data ainda por
anunciar. Para além disso,
anualmente marcam presença na Feira Franca e
noutras iniciativas promovidas pelo município que,
conjuntamente com a junta
de freguesia e o Inatel, são
as entidades que os apoiam
financeira e logisticamente.
O futuro apresenta-se
difícil, mas por enquanto as
Saias e Chotices, os Viras,
os Três Tempos e Dois
Passos, a Mazulca e a

Tricana ainda se vão
dançando. E os trajes - dos
finais do século XIX e
princípios do século XX que mostram como se vestiam os Noivos, os Padrinhos,
como se ia à Missa, à Feira e
aos Passeios, ou como trajavam os Ricos, Lavradores,
Feitores e a gente do Campo
ainda se vão podendo ver.
Sempre com o rigor etnográfico presente que nisto do
Folclore é "proibido inventar", explica Manuela
Caçador. "Mais vale fazer
pouco e bem, do que muito e
mal", acrescenta.
Foi com este cuidado
que, a partir de fotografias e
de descrições verbais, o
guarda-roupa foi criado,
primeiro por Catarina Lopes
(a modista), Manuel Calhau
e José Brazão (os alfaiates);
agora
por
Joaquina
Marcelina e Manuel do Vale
do Arco.
A matéria prima para as
obras é que cada vez é mais
difícil de arranjar. Os cotins,
os algodões e as chitas têm
de ser procuradas como
agulha no palheiro, mas
ainda se vão descobrindo.
Resta dizer que há meio
século atrás - mais coisa
menos coisa - existiu um
Rancho fruto do entusiasmo
do
conhecido
pintor
Paciência, mas que apenas
durou dois ou três anos.
Dessa época, nada se
salvou, por nada ter ficado
escrito nem documentado,
coisa que com o actual
Rancho não se corre o risco
que venha a acontecer.
Primeiro porque os trajes, as
músicas, as letras e as coreografias estão devidamente
documentadas, e, depois,
nada leva a crer que o
Rancho Folclórico de Avis
não dure, pelo menos, mais
25 anos.

Encontro de Gerações

Acordeão

O

Um instrumento
com tradição

Acordeão é um instrumento com raízes e tradições
em Avis. Ainda hoje são muitos, e de várias idades,
os que tocam este versátil instrumento, e mais ainda
aqueles que o gostam de ouvir.
No passado mês de Fevereiro dois eventos contaram com
a colaboração da Junta de Freguesia: o Encontro de Gerações,
organizado pelo Rancho Folclórico de Avis, e Os Amigos do
Acordeão e Concertina que contou com a presença de vários
instrumentistas.
Lembre-se a propósito que esta autarquia, em colaboração
com o Município, mantém em funcionamento uma escola de
acordeão, sobre a orientação da professora Maria Adélia
Botelho, com cerca de 20 alunos, alguns dos quais integram
o Rancho de Avis. Em Setembro passado, por ocasião da
Feira Franca de Avis, protagonizaram mais um espectáculo de
altíssimo nível, mostrando tudo o que têm aprendido ao longo
deste anos que levam de estudo.

Alunos da Escola durante uma das suas apresentações
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Grandes Opções do Plano
Aprovado por unanimidade
em Assembleia de Freguesia

omo está escrito no documento "é
objectivo central da nossa actuação
aprofundar a sustentabilidade
social dos nossos fregueses, através da participação, na definição e na implementação
de acções nas mais diversas áreas".
No sentido de atingir os objectivos
traçados no início do mandato, ir-se-á continuar a trabalhar, embora com poucos
recursos, tentando ser imaginativos de
forma a contribuir para a diminuição do
sufoco em que vivem muitas famílias.
No preâmbulo das GOP afirma-se que
a aposta firme do Executivo visa direccionar o trabalho para sectores que contribuam para o progresso, o bem-estar, a
qualidade de vida, tendo em vista uma
sociedade mais justa e solidária, e criar
mecanismos que possam reactivar o tecido económico, o que passará, desde logo,
por fomentar o empreendedorismo, e
apoiar os agentes económicos da
Freguesia, nomeadamente na realização
de iniciativas que lhes permitam a sua
projecção.
Na continuação daquilo que vem a ser
feito, a implementação do SIADAP
(Sistema Integrado de Avaliação do
Desempenho dos Trabalhadores da
Administração Público) é um dos principais desafios desta Junta de Freguesia para
o próximo ano, na medida que da sua aplicação poderá resultar uma cultura de mérito, exigência e qualidade dos serviços
públicos, com base em objectivos de qua-

lidade e excelência, de liderança e responsabilidade, de mérito e de qualificação, que
permitirá, aos eleitos, aprofundar o trabalho realizado ao longo destes anos, lado a
lado com as novas tecnologias e a nova
sociedade da informação.
A situação económico-financeira do
país é de crise e o momento de contenção,
não se devendo nunca esquecer esta realidade. Os documentos previsionais aprovados foram elaborados dentro destes pressupostos, daí resultando que os apoios financeiros a atribuir serão mais limitados, apesar de se continua a entender como importante a função que as colectividades e associações desempenham na Comunidade.
A Junta de Freguesia é responsável pela
gestão do conjunto de meios financeiros
que se encontram afectos às várias áreas
de actividades e tomará as medidas
necessárias à sua optimização e rigorosa
utilização, em obediência às medidas de
contenção de despesas e de gestão orçamental.
Os espaços e infra-estruturas da
responsabilidade ou propriedade da
Autarquia são contemplados neste orçamento com verbas que permitem não só a
sua conservação, mas também com a
aquisição dos bens necessários ao seu funcionamento. Referimo-nos ao Edifício da
Sede, ao Balneário Público do Bairro de S.
Vicente de Paulo, aos Tanques e Fonte do
Bairro de S. Vicente de Paulo, ao
Cemitério, à Fonte Nova, à Igreja do

"Senhor Morto" e aos Lavadouros
Públicos.
Relativamente ao Parque Infantil e aos
Tanques de Aprendizagem de Natação, a
Junta de Freguesia continuará a desenvolver os esforços necessários para que a
candidatura da "Obra de Remodelação do
Parque Infantil de Avis" seja aprovada. A
colaboração com o Município de Avis e
outras entidades, para a dinamização do
espaço com acções culturais, desportivas
e lúdicas, à semelhança dos outros anos é
para continuar.
Para os tanques de aprendizagem de
natação, é necessária a aquisição de um
robô de limpeza, reparar a zona de duche,
colocar uma rede de protecção visual e
melhorar a divisão dos dois tanques de
aprendizagem com uma grade, o que irá
permita uma melhor protecção das crianças
que utilizam o espaço.
No âmbito das suas competências, e
ainda no apoio aos mais jovens, a JF continuará a apoiar logisticamente as escolas
do 1º ciclo do ensino básico e do pré-escolar para além de encorajar acções lúdicas e
programas educativos.
No que diz respeito à informação das
nossas actividades e promoção da nossa
terra a autarquia, para além deste boletim,
continuará a dar toda a atenção ao site e
pretende lançar novas iniciativas de forma
a captar investimento com vista à fixação
da população da Freguesia. Neste sentido
proporcionámos a realização, em Outubro
de 2008, no salão da Junta de Freguesia de
um encontro de quadros da Associação
Nacional de Direito ao Crédito - sobre
microcrédito e microempreendedorismo e, na próxima Primavera, acolheremos o 1º
Troféu de Aeromodelismo de Avis, um

O Parque Infantil vai ter melhoramentos

Distribuição de presentes no Natal

Jogos Florais de Avis / ACA

NO PASSADO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2008, EM SESSÃO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE AVIS, FOI APROVADO
POR UNANIMIDADE O ORÇAMENTO E AS GRANDES OPÇÕES
DO PLANO (GOP) PARA O ANO DE 2009.

C
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vento integrado no calendário de provas
nacional desta modalidade.
A conservação do ambiente é, sem
dúvida, um factor de desenvolvimento
local. Nesse sentido continuar-se-à a dar
toda a atenção, não só aos espaços verdes
da freguesia, mas também a campanhas de
sensibilização e protecção dos espaços naturais existentes, de reciclagem do lixo
doméstico e de alteração dos hábitos sociais que promovam a existência de
espaços degradados na Freguesia.
A Junta de Freguesia continuará a
colaborar com os sistemas locais de protecção civil e de combate a incêndios,
nomeadamente o Município e a
Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Avis e com o destacamento
territorial da GNR, para a divulgação e sensibilização da população em determinadas
áreas, à semelhança do "Programa Idosos
em Segurança" que se realizou durante o
mês de Dezembro de 2008.
Em termos de investimentos integrados
no Plano Plurianual aparecem considerados as obras de remodelação do Parque
Infantil, a Sinalização e Trânsito, a
reparação da Capela e da casa de apoio do
Cemitério e a aquisição de equipamento
informático e mobiliário para a Sala de
Formação e Serviços Administrativos.
Apesar dos constrangimentos financeiros já referidos, a Junta continuará, por
um lado, a apoiar actividades culturais,
desportivas ou recreativas promovidas
pelas Associações, Colectividades, Escolas
e outros agentes da Freguesia, e, por outro,
tentará promover iniciativas próprias que
visem o crescimento cultural e ocupação
dos tempos livres da população.
São exemplos do que atrás fica escrito o
apoio ao Ensino do Acordeão, as comemorações do 25 de Abril, o Desfile de
Carnaval, os Jogos Florais do Concelho de
Avis, a Escola Municipal do Desporto BTT Avis, a elaboração de programas culturais, desportivos e recreativos, em colaboração com o Município de Avis, bem
como a divulgação, edição e promoção dos
trabalhos dos nossos fregueses nas mais
variadas artes e ofícios.

Lan@vis

A Associação de Reformados
Pensionistas e Idosos e a Associação de
Apoio aos Diabéticos continuarão a contar
com o apoio da JF em todas as acções que
visem proporcionar aos mais idosos, a ocupação saudável do seus tempos livres,
através de actividades recreativas, culturais, desportivas, convívios, excursões e
dinamizando o salão da Junta de Freguesia.
Para os mais jovens estão previstas
acções no sentido de promover o espírito
de cidadania e de voluntariado, bem
como a ocupação saudável e pedagógica
dos tempos livres, disponibilizando o Salão
da Junta de Freguesia, para a realização de
cursos, exposições, debates, aulas de informática ou outras actividades neste âmbito.
Para isso a disponibilidade para colaborarem com a Escola, a Associação de Pais
ou outras entidades é total.
A educação e formação de adultos,
está presente nas preocupações da Junta de
Freguesia, assim, no próximo ano, continuaremos a colaborar com as entidades
competentes, com vista à diminuição da
taxa de analfabetismo, à aquisição da escolaridade obrigatória ou a certificação
de competências, bem como a valorização
e enriquecimento cultural dos fregueses, à
semelhança de outros anos.
No área da saúde, a Junta de Freguesia
continuará a colaborar com as entidades
competentes na realização de acções de
sensibilização e prevenção, nomeadamente
da toxicodependência, diabetes, hipertensão, saúde oral e outros.
O apoio na implementação da Rede
Social, ao Passe Social do Concelho
de Avis, e a implementação dos
Regulamentos de Apoio ao Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo, aos alunos do Ensino
Secundário e Superior
e o apoio
à Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens, fazem parte das acções de Apoio
Social.
No Conselho Local de Acção Social
(CLASA), a Junta de Freguesia promete
ser, como até aqui, uma voz activa, procurando contribuir para a erradicação da
pobreza e da exclusão social.
Considerando a fragilidade do tecido
económico e social da Freguesia e algumas
situações de carência económica detectadas, serão desenvolvidos esforços no sentido de facilitar a reintegração dos beneficiários do rendimento de reinserção ou
desempregados, através do seu encaminhamento e auxílio na procura de emprego
ou da integração nas diferentes actividades
e iniciativas da Junta, bem como continuaremos a dar especial atenção às famílias
mais carenciadas da Freguesia.

Novos
investimentos
em Avis

A

freguesia de Avis assistiu, nos últimos dois anos, à construção e início
de laboração de dois projectos
empresariais que, como já é visível, terão grande
impacto na actividade económica da vila: falamos da Adega da Herdade de Fonte Paredes e do
Herdade da Cortesia Hotel.
Este último equipamento que iniciou a actividade em Janeiro passado, está situado junto à
albufeira do Maranhão e tem acesso directo ao
espelho de água, sendo, por isso, um local de
eleição para a prática de vários desportos náuticos, com especial enfoque para remo.
O projecto, apoiado desde o primeiro minuto
pela Câmara Municipal de Avis, envolveu um
investimento de 5,5 milhões de euros e criou 20
postos de trabalho directos.
Só nos primeiros meses de funcionamento já
passaram por Avis selecções de topo mundial
como a Inglaterra (próximo país sede das
Olimpíadas), Dinamarca, Suíça e Noruega que
integravam nas suas comitivas vários medalhados olímpicos em Pequim.
Noutra área, a Adega da Herdade de Fonte
Paredes, onde são produzidos, entre outros, os vinhos Fuscaz, Pêro de Alter, Quinta de Santa Ana ou
Val D’Eira, e os 100 hectares de vinhas plantadas,
veio dar um contributo importante para o desenvolvimento da economia local e criar, entre empregos directos, indirectos e sazonais, mais algumas
dezenas de postos de trabalho.
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Votar
é preciso
Passeio do Mestre D. João I Em 1898 foi apresentado um projecto de remodelação para o espaço situado em frente da antiga Porta de Évora, que deu então
pelo nome de "Aformoseamento do Passeio da Porta d` Évora", da autoria de
Francisco Maria de Campos Torres. As duas entradas, viradas para norte, fechavam
um pequeno muro de separação com a via pública, aqui designando por "Redor
dos Muros ". Este passeio confrontava na época com o Ferragial do Morgado a
Oeste e a Este com uma passagem que ao lado tinha o prédio de António Carrilho.
O orçamento previa uma quantia de mil e quarenta e cinco escudos e a memória
descritiva rezava assim: "A Exª Câmara Municipal do Concelho de Avis do Distrito
de Portalegre procurando aformosear aquella villa e evitar a possibilidade de sinistros a que dá logar a falta de resguardo do passeio denominando - da Porta
d´Évora - situado no recinto de um antigo baluarte, encarregou-nos de elaborar o
projecto das obras a executar para reconstruir o muro de revestimento do baluarte,
encimando-o com um lancil de cantaria de 0.4 m de largura para assentar uma
grade de ferro, presa a pilares de cantaria cujas dimensões se acham indicadas nas
medições juntas e nos dezenhos respectivos"1
O projecto indicava ainda que deveriam ser conservadas as diferentes "alturas de
aguaceiras para as águas de infiltração" e que o modelo de "ajardinamento" propunha a colocação de canteiros com ruas bastante largas para admitirem a colocação de vários bancos. Considerava ainda o projecto a necessidade de dividir o
passeio da Roda dos Muros, colocando "uma ligeira grade de madeira" com duas
entradas para "impossibilitar o esmo ser invadido por pessoas ou animais que
hajam de destruir as plantações ali feitas"2.
O baluarte referido na memória foi construído no Período da Restauração com
material proveniente da Torre da Porta de Évora.
À laia de curiosidade apresentamos o orçamento: Alvenaria ordinária em muro:
370$00; Lancil e Pilares: 231$660; Grade de ferro e assentamento: 276$40; Grade
de madeira: 27$60;Rebouco e caiança: 42$960!
O actual projecto de revitalização do Passeio do Mestre D. João I, da autoria da
Arquitecta Mónica Monteiro, técnica superior do Município de Avis, marca pela
sobriedade e pela distribuição dos materiais empregues que vieram conferir
dignidade a um dos mais importantes espaços públicos de lazer do nosso Centro
Histórico.
Marta Alexandre, Mestre em História de Arte

1

Projecto d´aformoseamento do
Passeio da Porta d´Evora
- Memória descritiva, medições
e Orçamentos, Desenho, 1898,
Distrito de Portalegre
- Concelho d´Aviz, Câmara
Municipal, fl.1, AHCMA.
2
Idem, Ibidem.

Ordenação heráldica do brasão e bandeira
Publicada no Diário da República III Série de 04/06/2001

Armas - Escudo de ouro, duas águias abatidas de negro,
lampassadas, bicadas e armadas de vermelho, alinhadas em
faixa, a da dextra voltada, entre cruz da Ordem de Avis, em
chefe e uma campanha diminuta ondada de azul e prata de
três peças. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: “ FREGUESIA DE AVIS “.

N

o final deste ano estará cumprido mais
um ciclo eleitoral. Será tempo para
devolver a palavra ao povo para que
este volte a escolher os seus representantes nos órgãos locais. Infelizmente,
tal acontecerá, sob o signo da crise,
crise essa resultante de um sistema
económico e financeiro em que o lucro, a corrupção e a ambição
desenfreada de alguns se sobrepôs ao interesse da maioria.
Pode parecer descabido, num boletim da Junta de Freguesia,
trazer este tema à relação, mas, afinal de contas, não é o Poder
Local o primeiro de todos os poderes? Não é aquele que mais
próximo está dos cidadãos? É, e por isso, urge que em cada
comunidade, se comece a repensar o Mundo.
As Freguesias de todo o país sofreram, tal como todos os
cidadãos, as agruras da crise. Em nome dela foram espoliadas de
verbas pelo Governo e castigadas com mais encargos financeiros
a favor do Estado.
Mesmo assim, com os condicionalismos que em devido
tempo foram apresentados, no que à nossa autarquia diz respeito,
usámos os parcos recursos disponíveis de forma transparente e
responsável com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos
nossos conterrâneos.
Ao contrário de outros "poderes" não aumentámos o défice
gastando o que tínhamos, e o que não tínhamos. De uma forma
realista - e com alguma imaginação - investimos os recursos
disponíveis naquilo a que nos comprometemos: preservar o
património; tratar dos espaços públicos sobre a nossa responsabilidade, apoiar a cultura, o desporto e o lazer de jovens e
idosos; promover a qualificação dos que se encontram no activo;
apoiar as escolas, associações e colectividades da freguesia; ajudar quem mais precisa.
Se os que, lá no alto, têm a responsabilidade de nos "governar" usassem a mesma atitude - em Portugal e em todo o
Mundo - certamente que hoje não estaríamos na situação em que
nos encontramos.
Há que olhar o futuro a partir de cada um de nós e influenciar
as nossas vidas participando, quer no dia-a-dia da comunidade,
quer votando nas eleições que se avizinham, uma das conquistas
fundamentais da Revolução de Abril.

Manuel Piteira, Presidente da Junta de Freguesia de Avis
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