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Reitora da 
Universidade de 
Évora reeleita
PÁG.07 A reitora da Universidade de 
Évora (UÉ), Ana Costa Freitas, foi reeleita 
para um segundo mandato, num ato elei-
toral em que se apresentou como candi-
data única, anunciou o Conselho Geral da 
instituição.
Segundo um comunicado da academia 
enviado à agência Lusa, Ana Costa Frei-
tas recolheu os votos de 17 dos 24 mem-
bros do Conselho Geral.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.04 Não existem, para mim, dois lu-
gares iguais. E no mundo que eu conheço, 
pequeno é certo, ínfimo mesmo, se com-
parado com o imensurável universo, não 
vi monumento como a Anta de S. Dinis, 
que o não é, porque como confirmado foi 
pelos achados históricos, S. Dionísio é seu 
patrono. De Dinis, “El-Rei Dom Dinis!” é o 
Foral que Pavia recebeu quando decorria 
o ano de 1287. 

Onde a Páscoa 
é mais importante 
que o Natal
PÁG.14 Conhecida muito para além 
do Alentejo, a Páscoa de Castelo de Vide 
é uma das épocas com maior expressão 
naquela vila do distrito de Portalegre, 
com muitas iniciativas religiosas em si-
multâneo com outras de índole artístico e 
cultural. Para os castelovidenses é a festa 
da família por excelência, com mais rele-
vância até que o Natal. É nesta altura que 
se juntam as famílias.

“Monsieur 
Bonjour”
PÁG.09 Apesar de ser um corpinho com 
sangue 100% português, com pai e mãe 
saídos da Beira, quis o destino que viesse 
a abrir os olhos, pela primeira vez, em ter-
ritório francês. E por lá permaneci duran-
te alguns anos. Contudo, e ainda durante 
a minha infância, bem jovem, vim viver 
para Portugal. Assumo que o Portugal 
dos anos 80 era bem diferente do país que 
eu conhecia. 
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Fluviário de Mora ultrapassou
800.000 visitantes
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

A Abrir

Esta semana ficará marcada por nova dis-
cussão sobre o problema dos incêndios e as 
medidas a tomar para evitar que a tragédia de 
2017 se repita.

A discussão servirá de pouco se não se 
aprender com as lições do passado e com aqui-
lo que a tragédia de 2017 revela: o problema 
dos incêndios é consequência do abandono 
do mundo rural, da falta de gente no interior, 
da falta de incentivos à fixação de população 
que possa ocupar o território e tomar conta da 
terra, da falta de apoio à actividade agrícola 
e agro-florestal e ao ordenamento florestal.

É preciso apurar responsabilidades pela 
tragédia mas é ainda mais importante tomar 
medidas para evitar que ela se repita, inver-
tendo a política de abandono do interior e das 
actividades produtivas.

Logo após a apresentação do Relatório da 
Comissão Técnica Independente sobre os 
incêndios de Outubro de 2017, assistimos à 
azáfama de PSD e CDS que imediatamente 
se aproveitaram de trechos do Relatório para 
atacarem o Governo PS pelas suas falhas e 

opções, esperando com isso obter alguns di-
videndos políticos e partidários.

Essa operação montada por PSD e CDS 
confirma que estes partidos continuam a co-
locar os seus objectivos políticos e partidários 
à frente dos problemas do país. Mas o que é 
mais grave é que, neste caso, tenham ignoran-
do deliberadamente aquilo que é verdadeira-
mente importante nesse Relatório.

Quando o Relatório denuncia a falta de 
meios de combate aos incêndios, o desorde-
namento florestal que conduziu a que ardes-
se numa hora uma área equivalente a 10 mil 
campos de futebol, quando denuncia o aban-
dono das populações que ficaram sem meios 
de comunicação, sem apoios de emergência 
e de saúde ou a falta de estruturas e serviços 
públicos que assegurassem uma correcta ava-
liação da situação e uma primeira resposta 
às necessidades das pessoas atingidas pelos 
incêndios, o que o Relatório faz é pôr o dedo 
na ferida denunciando problemas que não são 
apenas problemas do momento dos incêndios, 
são problemas de todos os dias e que diaria-

Apoiar o mundo rural e desenvolver o interior é a 
forma de prevenir incêndios

JOÃO OLIVEIRA
Deputado e Presidente do Grupo Parlamentar do  PCP

“É fundamental 
que o Governo adote 
medidas concretas 
que permitam 
o desenvolvimento de 
investimentos 
em infraestruturas 
cientificas e tecnológi-
cas no País “.

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Deputado e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD

Discutir a ligação da Ciência à Economia é 
fundamental. No entanto, o trabalho realiza-
do pelo Governo sobre esta matéria é muito 
poucochinho.

A ligação entre o sistema científico e tec-
nológico faz-nos lembrar aquelas situações 
de oferta de um grande embrulho (entenda-se 
prenda) e com todas as expectativas daí cria-
das. Ora vejamos:

O Governo entrega um grande embrulho 
(chamado pacote da ciência e tecnologia). 
Feito com papel de excelente qualidade, com 
um lindo laçarote cor-de-rosa, bem decorado. 
A expectativa criada é alta!

Ficam todos na expectava de que prenda se 
trata! No fundo, a expectativa aumenta com o 
que poderá lá estar dentro! Desembrulha-se 
a prenda e o que é que se encontra? Um novo 
embrulho.

Agora, não tão bem embrulhadinho, mais 
amarrotado, mas mantém a qualidade dos 
materiais. Nem podia deixar de ser (é à so-
cialista!).

Desembrulha- se o embrulho mais peque-
no e o que é que encontramos lá dentro? Um 
novo embrulho. Ainda mais pequeno, um 
pouco mais descuidado, mas mantendo a 
mesmas características dos materiais!

O que se sucede de seguida já todos esta-
mos à espera. Vão surgindo cada vez mais 
embrulhos, sucessivamente mais pequenos. 
Uma espécie de matrioska à socialista! (Tam-
bém ambientalmente menos interessante!)

No final, mesmo no final, resta um pe-
quenino embrulhinho. Apesar da dimensão 
ser tão pequena, as expectativas continuam 
gigantes. O que é que estará no último em-
brulho?

Será algum embrulho que agradará bastan-
te ao presenteado? Será algo muito valioso!? 
Ao ser aberto o embrulho, notamos que não 
tem nada lá dentro.

São assim as propostas de ligação do mun-
do da ciência ao mundo empresarial apresen-
tadas pelo Governo Socialista, que conta com 
o apoio das esquerdas parlamentares. 

Um embrulho bem embrulhado, cheio de 
expectavas, mas um vazio total.

É fundamental que o Governo adote me-
didas concretas que permitam o desenvolvi-
mento de investimentos em infraestruturas 
cientificas e tecnológicas no País, que permi-
tam a verdadeira ligação entre as entidades 
do sistema científico e tecnológico nacional 
às entidades empresaria is.

O anterior Governo do PSD / CDS apostou 
claramente no incentivo ao desenvolvimento 
de infraestruturas científicas e tecnológicas 
em toda o País.

A expectativa que se tinha é que este Gover-
no acrescentasse algo de novo, que reforçasse 
essa dinâmica, que reforçasse a energia dos 
agentes. Mas não! Nestes últimos 2,5 anos os 
investimentos em infraestruturas científicas 
e tecnológicas são um deserto absoluto. 

Com este tipo de investimentos, que conti-

LIGAR A CIÊNCIA À ECONOMIA - OS 
“EMBRULHOS” DO GOVERNO PS

mente afectam as populações das zonas atin-
gidas pelos incêndios mas também as popula-
ções de outras zonas do interior do País.

O que está feito naquele Relatório é uma 
acusação grave às políticas de sucessivos go-
vernos - não apenas do PSD e do CDS mas 

também do PS - que retiraram ao interior do 
País e ao mundo rural a capacidade de fixar 
populações, que encerraram centros de saú-
de, escolas e hospitais, que incentivaram os 
filhos dos agricultores a mudar de vida e a 
abandonar a terra, que forçaram várias ge-
rações à migração para os grandes centros 
urbanos ou à emigração, que desmantelaram 
estruturas e serviços públicos que davam 
apoio às actividades produtivas e entregaram 
os pequenos produtores à voragem dos gran-
des interesses económicos, que em nome do 
livre funcionamento dos mercados deixaram 
a nossa floresta entregue à exploração desen-
freada e desordenada dos recursos naturais, 
mesmo quando os produtores não conseguem 
garantir mais do que a própria sobrevivência.

Se foi essa política de desprezo e de aban-
dono do interior que conduziu ao drama que 
vivemos em 2017 então a lição a retirar é a 
de que tem de se romper com essa política e 
tomar medidas num sentido diferente.

É nisso que a discussão tem de estar con-
centrada.

nuam por fazer, pretende-se fomentar o em-
preendedorismo direcionado para atividades 
e setores com fortes dinâmicas de crescimen-
to e intensivos em tecnologia ou conhecimen-
to, em particular por via do apoio a “startups” 
e “spin-offs”, enquanto veículos privilegiados 

para a incorporação de tecnologia e de conhe-
cimento no tecido económico regional. Estes 
novos investimentos devem contribuir para 
alterar o perfil produtivo do País.

No momento atual e após o Governo ter 
finalmente concluído o mapeamento das in-
fraestruturas de Investigação e Inovação, 
bem como das infraestruturas de incubação 
existentes em todas as regiões, é fundamental 
que o Governo estimule o arranque de candi-
daturas às entidades do Sistema Científico e 
Tecnológico Nacional.

Estas hesitações e a falta de capacidade 
reformadora estão a colocar em causa a pos-
sibilidade da criação, melhoria e expansão 
das infraestruturas científicas e tecnológicas, 
o qual inibe muitos projetos empresariais 
emergentes que se possam instalar.

Mesmo os programas com que tomaram al-
guma iniciativa, como é exemplo o Programa 
Semente, estão parados há muito tempo. Afi-
nal o que se passa?

Mesmo os Centros de Excelência para as 
universidades do interior (Évora, Beira In-
terior e Trás-os-Montes e Alto Douro) que 
o Governo anterior lançou. Agora, 2,5 anos 
e meio de governação socialista, lá vem o 
embrulho. Um embrulho como se fosse uma 
novidade!

Já chega de embrulhos grandes e bem de-
corados pelo Governo e pelo PS. Há que mu-
dar o paradigma. Há que reformar verdadei-
ramente o País.

“Essa operação mon-
tada por PSD e CDS 
confirma que estes 
partidos continuam a 
colocar os seus objec-
tivos políticos e par-
tidários à frente dos 
problemas do país“.
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Visita à Casa Museu 
Manuel Ribeiro de Pavia
Pavia, 19 de março de 2018

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

Não existem, para mim, dois lugares iguais.
E no mundo que eu conheço, pequeno é 

certo, ínfimo mesmo, se comparado com o 
imensurável universo, não vi monumento 
como a Anta de S. Dinis, que o não é, porque 
como confirmado foi pelos achados históri-
cos, S. Dionísio é seu patrono.

De Dinis, “El-Rei Dom Dinis!” é o Foral 
que Pavia recebeu quando decorria o ano 
de 1287. 

Vida longa teve o concelho, extinto em 
1838, era em que foi integrado no concelho 
de Mora.

De antas, menires e povoados vindos 
do Neolítico, se faz a paisagem envolvente 
desta vila, onde deram as mãos a literatura 
e a pintura, com a intervenção evidente e 
esclarecida de um dos seus mais ilustres fi-
lhos: Manuel Ribeiro de Pavia.

Na aproximação feita pela via de macada-
me a Pavia, de tempos a tempos, o caminho 
que seguimos deixa-nos avistar a antiga 
linha do caminho de ferro, onde o extinto 
ramal ferroviário Évora/Mora quer ser eco-
pista e integrar-se na Rota do Montado.

Sobreiros e azinheiras dão relevo à pla-
nície onde ribeiros e regatos, este ano, fi-
nalmente, têm água nos seus leitos, e a 
transportam em declives, primeiro pouco 
acentuados, para depois desaguarem em 
“marmitas de gigantes” já na Ribeira de 
Tera, onde a corrente ganha alento para 
o resto da viagem,  porque “os rios correm 
para o mar”.

Eu não conheci a Ricardina Pires. Porém, 
hoje quando visitámos a Casa Museu Ma-
nuel Ribeiro de Pavia, de forma inequívo-
ca, foi-me apresentada.

Depois, já sentado à conversa com Joa-
quim Matos, não passaram despercebidas 
as suas palavras apertadas, contraídas, não 
por embaraço, mas porque alvitram um 
tempo não muito longínquo de trabalho 
conjunto com alguém que gostando da sua 
terra, colaborou na criação da Casa Museu 
Manuel Ribeiro de Pavia e aí ajudou a dar 
cómodo à arte do seu conterrâneo e ilustre 
“desenhador, ilustrador, aguarelista, gra-
vador, e um dos maiores valores do neo-
-realismo português, no campo das artes 
plásticas.”

Meio embevecido ouço Joaquim Matos 
trazer à liça a sensibilidade cultural de Ri-

Atual

Este é o resultado de uma parceria entre a transportadora aérea nacional e o CEPAAL.

cardina Pires, a quem a débil saúde traiu, 
depois de ter criado a Associação dos Ami-
gos da Casa Museu.

À ideia de Rogério Ribeiro juntaram-se 
vontades, bem como a dedicação dos ami-
gos de Manuel Ribeiro de Pavia e a colabo-
ração de António Luís Carlos, que confirma 
o caráter humanista de Ricardina Pires e a 
arreigada devoção à sua terra e às causas da 
vida associativa.

“Fazer exposições, ter esta porta aberta, 
procurar que os jovens criem ligação à terra 
e à Casa Museu” eram ideias que ela acari-
nhou, e que hoje “continuam a fazer senti-
do” para Joaquim Matos.

Já na sala de exposição vamos encontrar, 
entre outras, uma edição de “Retalhos da 
Vida de Um Médico” de Fernando Namora, 
ilustrada por Manuel Ribeiro de Pavia, po-
dendo estabelecer uma interessante e sin-
gular  junção com esta terra, que a ambos 
inspirou na suas obras.

Sob a janela que deixa ver o horizonte, 
residem as injustiças relatados em “Cerro-
maior”, no Alentejo. A vida difícil dos ta-
noeiros registada em “Gandaia”. Em “Porto 
Manso”  vimos o Douro e em “Calamento” 
os pescadores.  A lezíria e o Tejo também 
com os seus “Gaibéus”.

Todas as capas viram costas à janela. 
Olham a “Campaniça” e a “Rosa de Guada-
lupe”. Mas é junto da “Ceifeira” que paramos.

Procuramos a luz vinda da janela para 
clarear as páginas amarelecidas da Revista 
Vértice, nº 164, de Maio 1957. Sentimos toda 
a importância da obra de Manuel Ribeiro 
de Pavia, no contexto das artes plásticas em 
Portugal, bem como da influência do Pin-
tor, na corrente neo-realista, perante o tes-
temunho dos seus contemporâneos. 

Foi esta “Casa Museu” criada em 16 de 
junho de 1984, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Mora e da Junta de Freguesia de 
Pavia, não tendo faltado o contributo de 
muitos amigos de Manuel Ribeiro de Pavia 
que, dedicadamente, ajudaram a reunir li-
vros, ilustrações, desenhos e outros objetos 
que constituem o seu acervo histórico e do-
cumental.

Desta forma foi possível dar merecido 
relevo ao pintor alentejano, nascido em Pa-
via no dia 19 de março de 1907.

Foi para Lisboa em 1929 onde veio a fa-
lecer a 19 de março de 1957, no seu quarto-
-atelier numa pensão na Rua Bernardim 
Ribeiro, em situação de pobreza. 

A Casa Museu “possui uma exposição 
permanente de originais, onde as obras ex-

postas são fruto de doações de particulares, 
aquisições e empréstimos temporários.”

Participou nas “Exposições Gerais de Ar-
tes Plásticas, na Exposição dos Modernos 
Gravadores Portugueses (Galeria de Artes 
e Letras, 1995) e na Exposição Gravura Por-
tuguesa (Pórtico, 1956). Em 1950, a Editorial 
Inquérito publicou um álbum com 15 de-
senhos de nome “Líricas”, com um texto de 
José Gomes Ferreira.”

Junto à Casa Museu Manuel Ribeiro de 
Pavia separamo-nos do entusiasmo  elo-
quente de Joaquim Matos.

Ficamos-lhe gratos pelo saber transmiti-
do e pela disponibilidade para nos guiar, 
entre o casario alentejano da sua terra, re-
positório de tradições culturais que perpe-
tuam conhecimento.

Fica-nos na retina a face emocionada de 
Joaquim Matos, ao recordar o seu tempo 
de tropa, na Escola Prática de Artilharia de 
Vendas Novas.

Num ambiente em que o tema preponde-
rante foi o neo-realismo vem Batista-Bas-
tos, escritor, cronista e jornalista colocar a 
questão: «Onde é que você estava no 25 de 
Abril?» 

Não é preciso perguntar-lhe. Ele estava 
lá.

Azeite Alentejano voa com a TAP
Entre 26 e 31 de março, perto de 300 voos 
da TAP vão oferecer Azeite do Alentejo aos 
passageiros da classe executiva nos voos 
com destino à Alemanha, Brasil, Canadá, 
Dinamarca, Estados Unidos e Suécia.

Este é o resultado de uma parceria entre 
a transportadora aérea nacional e o CE-
PAAL – Centro de Estudos e Promoção do 
Azeite do Alentejo.

“No total, 3.300 garrafas de 25 ml [mili-
litros] de azeite serão oferecidas aos passa-
geiros da classe executiva em 289 voos da 
companhia, com o objetivo de divulgar o 
azeite daquela que é a maior região produ-
tora de Portugal”, explica um comunicado 
do CEPAAL.

Segundo esse documento, “as amostras 
vão conter azeite de diferentes perfis e pro-
dutores do Alentejo, de pequenas quintas 
e cooperativas a herdades de maior di-
mensão”.

Os seis países de destino dos voos da TAP 
em que o azeite do Alentejo vai estar dis-
ponível foram identificados pelos associa-
dos do CEPAAL como mercados estratégi-
cos de internacionalização.

“A parceria com a TAP é, assim, mais 
um passo fundamental para divulgar este 
produto de excelência no palco interna-
cional”, destaca o referido comunicado, 
adiantando que a iniciativa se insere no 
projeto de ‘Promoção do Azeite do Alente-
jo nos Mercados Externos’, “com o qual o 
CEPAAL pretende reforçar a estratégia de 
promoção externa e dar a conhecer o Azei-
te do Alentejo e as empresas produtoras a 
novos mercados”.

A informação foi divulgada, n0o passa-
do fim de semana,  pelo secretário de Es-
tado da Agricultura e Alimentação, Luís 
Medeiros Vieira, em Trás-os-Montes, onde 
aproveitou para dizer ainda que as expor-
tações de azeite atingiram os 496 milhões 
de euros.

O secretário de Estado, que reuniu com 
olivicultores na Cooperativa de Valpaços, 
sublinhou o que considera ser um “desen-
volvimento exemplar da olivicultura”, 
sector que na última década viu a produ-
ção quadruplicar e as exportações triplica-
rem.

Luís Vieira enfatizou ainda o facto de 
Portugal ter passado de uma situação de-
ficitária no setor do azeite para a de um 
país exportador, com um superavit de 
150 milhões de euros. Na última década, 
o crescimento do preço médio, por quilo, 
das exportações registou um aumento de 
35%, acrescentou aquele membro do Go-
vern.

Na deslocação a Trás-os-Montes, Luís 
Vieira incitou também os produtores a 
diversificar os destinos da exportação de 
azeite e a “explorar novas geografias e a 
continuar o percurso de investimento e 
inovação”. E rematou dizendo que o Go-
verno “assumiu o compromisso de conti-
nuar a trabalhar intensamente para abrir 
novos mercados e levar o azeite português 
a outros destinos, já que 80% das exporta-
ções de azeite têm como destino Espanha 
e Brasil”. 

Fonte: Nuno Miguel Silva |JE 

“A intenção é contribuir para o aumento 
das exportações, dar visibilidade coletiva 
a este produto, dinamizar a economia da 
região e conferir maior competitividade 
ao setor”, defendem os responsáveis do CE-
PAAL.

O projeto ‘Promoção do Azeite do Alen-
tejo nos Mercados Externos’ é co-financia-
do pelo Alentejo 2020, no âmbito do Pro-
grama Operacional Regional do Alentejo.

O investimento total é de 320.682 euros, 
dos quais 256.546 euros são provenientes 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER).

Sedeado em Moura, o CEPAAL nasceu 
em 1999 e é uma associação sem fins lu-
crativos que tem como objetivo valorizar 
e promover o Azeite do Alentejo dentro e 
fora de Portugal.

Além de 25 produtores, o CEPAAL tem 
entre os seus associados instituições liga-
das ao sector olivícola e oleícola, incluindo 
organismos do Estado, municípios e uni-
versidades.

Produção de Azeite subiu 80%
A produção de azeite em Portugal au-

mentou 80% na campanha de 2017/18 face 
à campanha do ano anterior.

Produção de Azeite subiu 80%
A produção de azeite em Portugal au-
mentou 80% na campanha de 2017/18 
face à campanha do ano anterior.

A informação foi divulgada, n0o passa-
do fim de semana,  pelo secretário de Es-
tado da Agricultura e Alimentação, Luís 
Medeiros Vieira, em Trás-os-Montes, onde 
aproveitou para dizer ainda que as expor-
tações de azeite atingiram os 496 milhões 
de euros.

O secretário de Estado, que reuniu com 
olivicultores na Cooperativa de Valpa-
ços, sublinhou o que considera ser um 

“desenvolvimento exemplar da olivicul-
tura”, sector que na última década viu a 
produção quadruplicar e as exportações 
triplicarem.

Luís Vieira enfatizou ainda o facto de 
Portugal ter passado de uma situação de-
ficitária no setor do azeite para a de um 
país exportador, com um superavit de 
150 milhões de euros. Na última década, 
o crescimento do preço médio, por quilo, 
das exportações registou um aumento de 
35%, acrescentou aquele membro do Go-
verno

Na deslocação a Trás-os-Montes, Luís 
Vieira incitou também os produtores 
a diversificar os destinos da exporta-
ção de azeite e a “explorar novas geo-
grafias e a continuar o percurso de 
investimento e inovação”. E rematou 
dizendo que o Governo “assumiu o 
compromisso de continuar a trabalhar 
intensamente para abrir novos merca-
dos e levar o azeite português a outros 
destinos, já que 80% das exportações 
de azeite têm como destino Espanha e 
Brasil”. Fonte: Expresso

Fluviário de Mora ultrapassa 800 mil visitantes
Aberto há 11 anos, o Fluviário de Mora 
ultrapassou, no passado fim de semana 
de 24 e 25 de Março, o visitante número 
800 mil. 

A Câmara Municipal de Mora  assi-
nalou a ocasião com um prémio sur-
presa e a oferta de um pack com dor-
mida e refeições, proporcionado pelas 
unidades de alojamento e restaurantes 
locais, assim como a visita ao Fluviário 
de Mora e ao Museu Interactivo do Me-
galitismo. 

O Fluviário de Mora abriu portas a 
21 de Março de 2007. Começou por ser 
o único equipamento do género na Eu-
ropa e o terceiro em todo o mundo. É, 
até à data, o maior projecto municipal 
construído no Alentejo. O principal 
motor de desenvolvimento do Conce-
lho de Mora comportou um custo de 7,5 

milhões de euros. Ocupa em área 3000 
metros quadrados, estando situado no 
Parque Ecológico do Gameiro, em Ca-
beção, junto à margem da Ribeira de 
Raia. 

O Fluviário de Mora faz parte de um 
projecto que tem tanto de emblemático 
como de diferenciador. A sua concreti-
zação conferiu ao Concelho de Mora a 
notoriedade que este não tinha, colo-
cando-o no mapa enquanto destino tu-
rístico de referência. Um contributo di-
recto para o desenvolvimento de todo o 
Concelho, cujo sucesso tem atraído até 
si um turismo de massas. Sucesso que 
se afirma agora, e mais uma vez, com a 
meta alcançada dos 800 mil visitantes, 
num Concelho que tem menos de 5000 
habitantes e se situa no interior da re-
gião Alentejo. 

D.R.
A construção deste equipamento vi-

sou a criação de um aquário público de-
dicado aos ecossistemas de água doce. 
A sua natureza científica, cultural e de 
lazer, para além de recriar o universo 
aquático, consolida uma vertente edu-
cativa e ambiental. Ao longo da visita 
são dados a conhecer os mais de 600 
exemplares de 69 espécies de três con-
tinentes – Europa, Ásia e África – onde 
se enquadram, também, as afamadas 
lontras nacionais e asiáticas. 

O Fluviário de Mora tem sido, ao lon-
go dos seus 11 anos de história, galar-
doado com alguns prémios, dos quais 
se destacam o prémio de Melhor Mu-
seu Nacional, em 2007, e a Distinção 
Iniciativa atribuída em 2017 pela Enti-
dade Regional de Turismo do Alentejo 
e Ribatejo.

D.R.

D.R.
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O próximo mandato será de “continuidade, mas também de consolidação daquilo que tem vindo a ser feito”.

Reitora da Universidade de Évora reeleita para 
segundo mandato consecutivo
A reitora da Universidade de Évora (UÉ), 
Ana Costa Freitas, foi reeleita para um 
segundo mandato, num ato eleitoral em 
que se apresentou como candidata única, 
anunciou o Conselho Geral da institui-
ção.

Segundo um comunicado da academia 
enviado à agência Lusa, Ana Costa Frei-
tas recolheu os votos de 17 dos 24 mem-
bros do Conselho Geral (são 25, mas faltou 
um), tendo-se registado quatro votos con-
tra e três brancos.

O próximo mandato será de “continui-
dade, mas também de consolidação da-
quilo que tem vindo a ser feito”, afirmou 
a reeleita reitora da UÉ, Ana Costa Freitas, 
em declarações à agência Lusa.

A responsável referiu que o seu princi-
pal objetivo para o quadriénio 2018-2022 
será “focar a universidade nas áreas ânco-
ra” já definidas, nomeadamente “medi-
terrâneo, património, percursos de vida e 
bem-estar e aeroespacial”.

“Abrimos a cátedra do aeroespacial, es-
tamos em vários laboratórios colaborati-
vos e as unidades de investigação foram 
novamente sujeitas à avaliação e tam-
bém foram reorientadas, de acordo com 

nais com os quais são estabelecidas par-
cerias.

“Temos que ser reconhecidos por estas 
áreas âncora a todos os níveis de investi-
gação, transferência de conhecimento, 
empreendedorismo e ensino”, acrescen-
tou.

A cerimónia de tomada de posse está 
agendada para o dia 09 de maio.

Professora do departamento de Fitotec-
nia da UÉ, desde o ano de 2002, Ana Ma-
ria Ferreira Silva Costa Freitas, de 63 anos, 
é reitora da academia alentejana desde 
maio de 2014.

Licenciada em Agronomia pelo Institu-
to Superior de Agronomia (Lisboa), é dou-
torada em Biotecnologia Alimentar pela 
Universidade de Évora (1988).

Entre 2006 e 2010, Ana Maria Costa 
Freitas foi vice-reitora da academia, com 
o pelouro Académico, tendo também sido 
membro do Conselho Geral da institui-
ção, de dezembro de 2012 a outubro de 
2013.

A reitora integrou igualmente o Gabi-
nete de Conselheiros Políticos do Presi-
dente da Comissão Europeia, em Bruxe-
las, entre 2011 e 2013.

estas áreas âncora”, assinalou.
Ana Costa Freitas indicou que este “foi 

o percurso inicial”, considerando que este 
trabalho foi necessário “para a universi-
dade tomar consciência de quais são as 

suas áreas mais fortes e as prioritárias”.
“Mas temos um desafio muito grande 

pela frente, que é ligar isto com o ensino 
e com a nossa mobilidade”, escolhendo 
“criteriosamente” os centros internacio-

Arraiolos - proximidade com a população
“Esta ação faz todo o sentido no exercício 
do mandato que recebemos nas eleições 
de outubro. Uma das maiores expressões 
democráticas evidenciadas pelo Poder 
Local  Poder Local Democrático, a par da 
sua influência transformadora, foi a pro-
ximidade às populações”, afirmou Sílvia 
Pinto, Presidente da Câmara Municipal 
de Arraiolos, sobre o  atendimento des-
centralizado em todo o concelho.

A medida tem lugar em todas as Fre-
guesias – Arraiolos, Vimieiro, Igrejinha, 
S. Gregório, Vale do Pereiro, S. Pedro da 
Gafanhoeira e Sabugueiro – bem como 
nas localidades do concelho.

A Câmara Municipal programou até 
dezembro de 2018 as datas e locais onde 
receberá os munícipes, abrindo um es-
paço de fácil acesso, onde podem colocar 
situações de caráter local ou da área de in-
tervenção municipal.

Sílvia Pinto considerou de enorme in-

Monsaraz Windsurf Festival
A primeira prova do circuito Formula 
Windsurfing Series 2018 vai decorrer 
entre os dias 29 de março e 1 de abril 
junto ao Centro Náutico de Monsaraz e 
à praia fluvial de Monsaraz. Este ano, o 
Monsaraz Windsurf Festival vai pon-
tuar para o campeonato nacional e para 
o Campeonato Ibérico de Águas Interio-
res de Formula Windsurfing e integra 
pela primeira vez uma prova do Cam-
peonato Ibérico de Raceboard.

Monsaraz Windsurf Festival é uma 
competição organizada pela Associação 
Formula Windsurfing Portugal e pelo 
Clube Naval de Portimão com o apoio 
do Município de Reguengos de Monsa-
raz. As regatas deverão decorrer entre as 

teresse para o concelho esta possibilidade 
de “encontro  com os arraiolenses e de en-
contro com as pessoas, afirmando a dis-
ponibilidade dos eleitos para encontrar 
soluções que correspondam ao sentimen-
to local, às aspirações dos munícipes e das 
associações e, simultaneamente, contac-
tar com cada uma das situações, direta-
mente, com sentido de responsabilidade, 
proximidade e partilha das decisões, ou 
na informação sobre estratégias de inter-
venção tendentes a elevar a qualidade de 
vida e promover o concelho.”

Com esta iniciativa a Câmara de Arraio-
los dá continuidade ao cumprimento do 
seu programa, tendo como objetivo exer-
cer a ação política, em diálogo permanen-
te com as populações, mostrando a neces-
sidade de partilhar ideias e em conjunto 
estabelecer prioridades, para ganhar efi-
cácia na utilização dos meios disponíveis 
da autarquia. 

12h e as 18h durante os quatro dias de 
competição.

Na classe de Formula Windsurfing 
são esperados cerca de 30 participantes 
de três países, nomeadamente de Por-
tugal, Espanha e Inglaterra, com desta-
que para David Coles, que integra o top 
3 do campeonato inglês, e para Miguel 
Martinho, 19 vezes campeão nacional e 
vice-campeão do mundo de masters. Na 
classe Raceboard haverá uma dezena de 
competidores de Portugal e de Espanha, 
entre os quais o português Pedro Moura 
que já atingiu o pódio no Campeonato 
do Mundo de Masters de Raceboard.

O Monsaraz Windsurf Festival é a pri-
meira prova oficial do ano destas duas 

classes na Europa. O circuito Formula 
Windsurfing Series 2018 engloba quatro 
provas, duas das quais fazem parte do 
Campeonato Ibérico de Águas Interio-
res, nomeadamente a que se vai reali-
zar em Monsaraz e a segunda etapa que 
decorre em Cascais (31 de maio a 1 de ju-
nho). A terceira etapa será em Portimão 
(29 de junho a 1 de julho) e a última na 
ilha do Faial (6 a 9 de setembro).

Esta prova de Raceboard é a mais 
importante da Península Ibérica, pois 
é a única que integra o Campeonato 
Ibérico de Raceboard. Esta classe está 
a ser reativada há cinco anos e o nú-
mero de competidores tem aumentado 
na Europa. 

D.R.

D.R.

D.R.
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“Escassez de estatísticas sobre o comércio e os mercados representam dificuldades na sua exploração”.

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Apesar de ser um corpinho com sangue 100% 
português, com pai e mãe saídos da Beira, 
quis o destino que viesse a abrir os olhos, 
pela primeira vez, em território francês. E 
por lá permaneci durante alguns anos. Con-
tudo, e ainda durante a minha infância, bem 
jovem, vim viver para Portugal. Assumo que 
o Portugal dos anos 80 era bem diferente do 
país que eu conhecia. Em muitos aspetos con-
sidero que sofri um choque cultural. Basta di-
zer, a título de exemplo que, quando vinha de 
férias, só achava que estava verdadeiramente 
em Portugal quando via as estradas de terra 
batida carregadas de pó! Diga-se, em abono 
da verdade, que vinha passar férias para o in-
terior de Portugal. Um interior que ainda hoje 
possui diferenças flagrantes com o litoral. 
Mas, o certo é que foi para aqui que vim viver 
e foi a esta zona do país que tive de me adap-
tar. Sobre as grandes diferenças encontradas 
falarei outro dia. Do que quero falar hoje é 
de um dos hábitos mais comuns que este país 
apresentava e que muito me agradou:

 O hábito das pessoas passarem na rua e de 
se cumprimentarem!!

Para quem vinha de uma cidade com uma 
dimensão considerável em que os cidadãos 
se comportavam de forma mais fria e menos 
humana, esse hábito foi para mim algo de 
magnífico. E, como seria de esperar de uma 
conversadora como eu, abracei este hábito 
como se o tivesse tido desde o primeiro dia 
do nascimento e passei a dizer “Bom dia” ou 
“Bom dia, como está?” (na versão que utili-
zava para as pessoas que me pareciam mais 
idosas – o que, na época, era toda e qualquer 
pessoa que tivesse ultrapassado os 40 anos…) 
a toda a gente que se cruzava comigo no meu 
caminho para a escola. E ainda eram algumas 
pessoas, tendo em conta que caminhava uns 
bons 10 a 15 minutos!

Foi nessas minhas caminhadas que conheci 
aquele que viria a batizar de “Monsieur Bon-
jour” (Senhor Bom Dia – diga-se de passa-
gem que a língua francesa ainda estava muito 
marcada na minha memória…). Monsieur 
Bonjour era um senhor com quem me cruza-
va todos os dias de manhã. E todos os dias o 
senhor, que tinha alguma dificuldade em ca-
minhar, parava, quando se apercebia que eu 
vinha lá, preparando o seu “Bom dia”. Todos 
os dias, durante muitos anos, este cenário se 
desenrolou da mesma forma. Por isso o bati-
zei como Mr. Bonjour. E todos os dias ficava 
com a sensação que aquele bom dia era im-
portante para ele. Como caracterizar o Mon-
sieur Bonjour?

Poderia dizer que era uma excelente pes-
soa. Que trazia rebuçados nos bolsos para as 

“Monsieur Bonjour”

 David Costa | Fotografia

“Monsieur Bonjour era um senhor com quem me cruzava todos os dias de manhã”.

Radar

crianças…Mas não era o caso. Era um ho-
mem que parecia zangado com a vida, dono 
de um olhar sem brilho… Quando atuávamos 
em bando, correndo pelas ruas, perturbando 
simultaneamente a paz das ruas e o lento ca-
minhar de Mr. Bonjour não raras vezes éra-
mos brindados com um chorrilho de asnei-
ras… Era um solitário…talvez o olhar vazio 
se devesse a essa solidão. Penso que seria viú-
vo…nunca lhe conheci família…nem sequer 
um animal de companhia. Vivia sozinho, 
num casebre tão inseguro nos seus alicerces 
quanto o sr. Bonjour nas suas pernas…Casa 
e dono apresentavam o mesmo ar miserável 

e abandonado.
 Apesar de pouco simpático no geral, sem-

pre sentia que Mr. Bonjour aguardava pelo 
meu “Bom dia”. E todos os dias eu o fazia. 
Porquê? Porque esse hábito se tinha enrai-
zado em mim. Tinham-me dito que devia 
cumprimentar as pessoas quando passava por 
elas e eu cumpria religiosamente – Acho que 
jogava na altura mais pelas regras do que pro-
priamente agora. Sendo a criança que era, não 
penso que fosse por achar que ia dar um sen-
tido diferente ao seu dia…Não pensava sobre 
isso…como disse, era uma criança de pouco 
mais de 7 anos.

 Contudo, hoje, olhando para trás, sei que, 
com a inocência da criança que eu era na 
época, tornei o mundo do Mr. Bonjour mais 
simpático e mais aceitável. Dei-lhe uma outra 
luz (pelo menos nos ínfimos momentos entre 
o passar por ele, olhar para ele, dizer bom dia 
e ouvir a resposta). Ofereci-lhe o olhar de um 
ser humano, tornei-o menos transparente (al-
coólico e zangado com a vida, tinha tendên-
cia a ser ignorado pelas “pessoas de bem”). 
Eu não desviei o olhar como grande parte das 
pessoas faziam e fi-lo merecedor de um bom 
dia. Sim, foi pouco. Não foi nada. Mas sem-
pre senti que, para ele, aquele bom dia vindo 
de uma criança de pouco mais de 7 anos, era 
uma esperança no futuro e na humanidade. 
Sempre senti que o Mr. Bonjour aguardava 
ansiosamente por esse bom dia. Hoje percebo 
que o tornei mais pessoa e menos coisa. Mos-
trei-lhe que era um homem digno do olhar de 
uma criança, para além do idoso consumido 
pelo álcool e pela amargura. Sem querer, sem 
pensar nisso, agi corretamente…. E hoje, 
quando penso no assunto, fico satisfeita, por, 
na minha inocência, ter abraçado um costu-
me tão nosso e assim ter tornado, ainda que 
de uma forma tão ténue, a vida do Sr. Bonjour 
mais doce. 

Fui estudar para fora e deixei de fazer aque-
le percurso a pé. Deixei de ver o Senhor Bom 
dia. Não sei o que foi feito dele…sei que o 
casebre dele já não existe. Foi destruído e deu 
lugar a um estacionamento para um carro…
Em tempos ouvi que o tinham levado para um 
lar. Sei que deixei de o ver nas ruas. Sei que 
a casa foi cedendo, lentamente à passagem do 
tempo e ao abandono. Àquele a quem tantas 
vezes disse bom dia não foi possível dizer até 
já… nem adeus… À época em que tudo isto 
se passou não tenho grandes dúvidas que o 
Sr. Bonjour já terá abandonado este mundo. 
O que desejo? Desejo que naquela nova casa 
que ele descobriu (o lar), quando abandonou 
as ruas da minha “vilinha”, possa ter encon-
trado alguém que, todos os dias, ao passar por 
ele, lhe dissesse “bom dia, como está?”. Espe-
ro que tenha encontrado por lá pessoas que o 
não “coisificassem” e que o tivessem tratado 
como uma pessoa, para além do olhar frio e 
do mau feitio. Desejo que tivesse encontrado 
alguém que lhe adoçasse o olhar. 

Gosto de pensar assim. Gosto de pensar 
que, na hora em que abandonou este mun-
do, seguiu para o outro mundo uma alma 
bem mais feliz. E gosto de pensar que, na 
memória dele terá ficado aquela menina pe-
quenina e rabina que não se assustou com 
os seus maus modos e que tantas vezes lhe 
disse “bom dia!” 

PUB

A busca de uma dieta mais saudável e mais 
natural e a crescente preocupação com a sus-
tentabilidade de certos métodos de produção 
agrícolas são a força motriz do aumento mun-
dial da procura por produtos biológicos. Bio-
lógico é um conceito associado a múltiplas 
designações, à falta de conhecimento sobre 
as suas práticas agrícolas reais e à existência 
de vários clichês a ele relacionados.

O Regulamento (CEE) n.º 2092/91 da União 
Europeia (UE), relativo à agricultura em 
modo de produção biológico, publicado em 
1991, foi revogado pelo Regulamento (CE) 
n.º 834 do Conselho / 2007, de 28 de Junho, 
passando a incluir a rotulagem dos produtos 
agrícolas e alimentares. A produção biológica 
é entendida como um sistema geral de gestão 
agrícola e produção de alimentos que com-
bina melhores práticas ambientais, um alto 
nível de biodiversidade, a preservação dos re-
cursos naturais, a aplicação de altos padrões 
de bem-estar animal e um ajustamento à pre-
ferência de certos consumidores por produtos 
produzidos por processos naturais. 

O referido regulamento estabelece ainda 
que os conceitos ecológico, biodinâmico e 
orgânico e seus derivados ou diminutivos, 
como bio e eco, isolados ou combinados, são 
sinónimos e podem ser usado indistintamen-
te. Também o consumidor verde ou consumi-
dor ecológico é considerado o indivíduo aten-
to às questões e obrigações relacionadas com 
o impacto no ambiente e, em consequência, 
age em conformidade na compra e consumo 
de produtos biológicos ou equivalentes, na re-
ciclagem, na minimização e reconversão dos 

resíduos e na redução da emissão de gases, 
ou seja, no compromisso com a Economia 
Circular.

Mercados, empresas e governos estão cada 
vez mais conscientes dos problemas ambien-
tais e dos perigos associados ao consumo 
irresponsável, o que justifica o aumento da 
oferta de produtos biológicos. Quanto à pro-
cura, está mais circunscrita a segmentos es-
pecíficos de consumidores em países desen-
volvidos, sobretudo nos Estados Unidos da 
América e na Europa. 

Segundo a IFOAM (International Federa-
tion of Organic Agriculture Movements), no 
mundo há cerca de 40 milhões de hectares de 
terras agrícolas em modo de produção bioló-
gico, incluindo áreas em conversão. Em ter-
mos absolutos, a Austrália, a Argentina e os 
Estados Unidos são os países com maior re-
presentatividade e na Europa, a França, a Po-
lónia e a Espanha são os que apresentam um 
maior aumento da área. Quanto a produtos, os 
cereais e forragens verdes surgem em elevada 
escala, sendo igualmente importantes o café, 
o olival e as azeitonas, as oleaginosas e as 
proteaginosas. Também o mercado do vinho 
biológico, em volume e valor, vem crescendo 
consideravelmente e deverá continuar a cres-
cer no futuro, sobretudo em países como a 
Alemanha, França, Holanda e Finlândia onde 
os volumes de consumo per capita aumentam 
ao mesmo ritmo que a consciência ambiental 
e a importância de uma dieta saudável. Devi-
do às condições socioeconómicas, os países 
do Sul da Europa apresentam crescimentos de 
consumo mínimos.

BIOLÓGICO, PRODUÇÃO E CONSUMO 
RESPONSÁVEIS

Dinâmicas da Gestão

MARIA RAQUEL LUCAS
Departamento de Gestão e CEFAGE, Universidade de Évora

“Tempos e espaços 
da produção 
e dos mercados 
agroalimentares 
e da ética estão ligados 
pelas materialidades 
da prática 
e do produto“.

36ª Volta ao Alentejo em Arraiolos
No dia 16 de março de 2018, o final da 3ª 
etapa da 36.ª edição da Volta ao Alentejo 
em bicicleta teve a sua meta instalada em 
Arraiolos, na Av. 1º de Maio junto ao Ar-
raiolos Multiusos.A etapa teve 149,3 Km e 
começou em Grândola. 

A chegada a Arraiolos  foi discutida 
ao sprint, tendo sido primeiro Dimitri 
Strakhov (Lokosphinx).

A prova que se realizou de 14  a 18 Mar-
ço 2018, com  seis etapas, terminou com 
a vitória de Luís Mendonça (Aviludo-

-Louletano), tornando-se o primeiro por-
tuguês a vencer a prova desde 2006. 

Na classificação geral da 36ª Volta ao 
Alentejo/Crédito Agrícola, Luís Mendonça 
(Aviludo-Louletano) foi primeiro, Ricardo 
Mestre (W52/FC Porto) foi segundo e Mark 
Downey (Team Wiggins) foi terceiro. 

O prémio da Montanha foi para Ale-
xander Evtushenko da Lokosphinx, sen-
do que Dmitrii Strakhov, da mesma equi-
pa, venceu a classificação por pontos. O 
prémio Juventude foi para  Mark Dow-

ney da Team Wiggins.
Coletivamente, a vitoria sorriu à equipa 

W52-FC Porto, sendo segunda classificada 
a  Team Wiggins e terceira a equipa WB 
Aqua Protect Veranclassic.

A 36ª Volta ao Alentejo foi uma organi-
zação conjunta da CIMAC - Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Central e da 
Podium Events e teve como diretor Joa-
quim Gomes.

A prova terminou em Évora, tendo a úl-
tima etapa ligado Castelo de Vide a esta 

cidade alentejana.
Sílvia Pinto, presidente da Câmara 

Municipal de Arraiolos considerou “im-
portante a presença da “Alentejana” no 
concelho de Arraiolos e referiu que esta 
tem “na sua génese a dinâmica resultante 
do associativismo municipal,” sendo a fi-
nal da etapa em Arraiolos, um momento 
importante para que a “terra de tapetes, 
sabores e tradições” dê a “conhecer, di-
vulgar e valorizar o nosso património e a 
nossa gastronomia.”

Mas será o aumento significativo na oferta 
de produtos biológicos um compromisso de 
sustentabilidade e uma crescente preocupa-
ção com o ambiente e a segurança alimentar 
ou apenas o resultado da saturação atual do 
mercado de alimentos e dos incentivos dos 
subsídios da UE aos produtores biológicos? 

Talvez, no início.... atualmente à situação 
económica alia-se a ideologia e crença no 
modo de produção biológico do produtor e a 
convicção de que, nos atuais mercados agroa-
limentares fragmentados e saturados por 

excesso de oferta, a diferenciação pelo bioló-
gico e o correspondente rótulo é uma alter-
nativa atrativa para o posicionamento de um 
produto e uma eficaz ferramenta de marke-
ting.  Combina alto valor agregado e respeito 
pelo ambiente e pelo futuro do planeta. 

Dificuldades? Sim!
Escassez de estatísticas sobre o comércio 

e os mercados internacionais representam 
dificuldades na sua exploração, assim como, 
a não existência de uma convenção tarifária 
separada para produtos biológicos. Simulta-
neamente, há falta de informação e conhe-
cimento preciso sobre a dimensão ecológica 
dos consumidores potenciais em diferentes 
países, o que complica os esforços de foca-
lização das empresas nos mercados prioritá-
rios e potencialmente rentáveis. Mesmo após 
a seleção de um mercado ou segmento do 
mercado internacional, o produtor biológico 
tem, muitas vezes, dificuldade em avaliar o 
seu know-how e competências distintivas e 
limitações ao nível dos recursos disponíveis 
(recursos humanos, financeiros, marketing, 
entre outros), o que condiciona a estratégia 
de acesso aos mercados. Também uma revi-
são das medidas de política e dos esquemas 
de apoio, abordando as barreiras ideológicas 
contra a agricultura em modo de produção 
biológico, deveriam ser equacionadas. Tudo 
isto considerando que as práticas agrícolas 
desempenham um papel crucial no desenvol-
vimento sustentável do mundo e que o modo 
biológico possibilita aumentar a sustentabili-
dade, equilibrando as esferas ambiental, so-
cial e económica.
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“Esta degradação das condições salariais dos mais jovens está a fazer soar múltiplos alarmes”.

PUB

Entre o desemprego, a 
precariedade e os baixos salários
Texto | Redacção 

Foram publicados recentemente relató-
rios, análises e estudos sobre o emprego, a 
precariedade, o desemprego e os salários, 
questões que merecem atenção pela im-
portância que têm para a vida da maioria 
dos portugueses. Referimo-nos à actua-
lização do Livro Verde sobre as Relações 
Laborais (LVRL) pelo Ministério do Tra-
balho, Solidariedade e Segurança Social, 
que trata a dinâmica do mercado de em-
prego, da segmentação e da contratação 
colectiva, o estudo europeu “Os Jovens na 
Europa Precisam de um Futuro”, pelo Nú-
cleo de Observação Social da Cáritas Por-
tuguesa e uma análise sobre as Relações 
Laborais pela Confederação Geral dos Tra-
balhadores Portugueses – Intersindical 
Nacional (CGTP-IN).

Com aspectos diferenciados os três do-
cumentos coincidem, pelo menos, num 
ponto que constata que estão a ser criados 
empregos, mas muitos são de má qualida-
de e com baixos salários. A precariedade 
tem aumentado ao longo do tempo, quer 
em termos do número de trabalhadores 
atingidos, quer do seu peso no total dos 
assalariados, situando-se em torno dos 
20% desde o ano 2000, situação mais gra-
ve ainda nas mulheres e na população 
jovem. Em termos globais 80% dos novos 
contratos celebrados nos primeiros três 
trimestres de 2017 assentaram em víncu-
los precários.

Neste breve apontamento, longe de 
equacionar todas as vertentes destas 
questões, é importante reter que o LVRL 

refere que o emprego cresceu 3,3% em 
2017, com a criação de 151 mil postos de 
trabalho face ao ano anterior mas, apesar 
disto, a criação de emprego nos últimos 
quatro anos não foi suficiente para com-
pensar a enorme destruição de emprego 
verificada entre 2009 e 2013, existindo, 
em 2017, menos 360 mil postos de traba-
lho que em 2008. Os jovens e as mulheres 
continuam a ser especialmente afectados 
pelo desemprego, e cerca de 24% dos jo-
vens activos com menos de 25 anos estão 
desempregados, o mesmo acontecendo 
com 9,3% das mulheres. O desemprego 

de longa duração, em queda, mantém-se 
muito elevado, estando 57,5% dos desem-
pregados nessa situação há um ano ou 
mais. 

A Cáritas refere no seu estudo, entre ou-
tros dados que, desde 2008, o rendimento 
mensal médio real — atualizado para 
preços de 2017 — dos jovens entre os 25 
e os 34 anos, registou em Portugal uma 
descida de 4,6%, sendo que, de acordo com 
dados do Instituto Nacional de Estatística 
(INE), o rendimento médio mensal líqui-
do baixou, em termos reais, dos €794 re-
gistados em 2008 para os atuais €757.

O Estudo adianta que “esta degradação 
das condições salariais dos mais jovens 
está a fazer soar múltiplos alarmes” com as 
dificuldades com que estes se deparam. O 
estudo refere que a maioria dos jovens não 
consegue arrendar ou comprar casa, o de-
semprego apesar de estar a diminuir é ainda 
de 22,2%, os empregos precários, os contratos 
irregulares e os baixos salários confirmam 
que “as oportunidades de emprego e os ní-
veis salariais diminuíram acentuadamente 
desde a crise financeira de 2008”.

A CGTP-IN refere que estas situações 
encontram maioritariamente explicação 
na legislação laboral que está desequili-
brada negativamente no que diz respeitos 
aos trabalhadores. Salienta que “as altera-
ções à legislação do trabalho enfraquece-
rem o edifício normativo jurídico-laboral, 
afectaram profundamente o papel equi-
librador do direito laboral e debilitaram 
mais a posição contratual dos trabalha-
dores face aos patrões”. Refere também 
que “a alteração desta situação dos vín-
culos contratuais de curta duração e dos 
baixos salários, representa a manutenção 
de um modelo de crescimento que tem 
de ser ultrapassada”, uma questão que “o 
actual Governo afirma que deve ser supe-
rada” e que aponta para a assumpção de 
opções claras.

A situação no Alentejo está muito próxi-
ma do que é referido em termos nacionais. 
Face às várias situações é evidente o facto 
dos jovens e quem trabalha terem direito a 
um futuro mais justo e que a luta recente 
dos professores, dos enfermeiros e de tan-
tos outros são questões incontornáveis.

Costa defende ”guerra contra incêndios 
e precariedade laboral“
O secretário-geral do PS, António Costa, 
defendeu este fim de semana que o país 
está “em guerra contra os incêndios” e 
numa batalha pelo desenvolvimento do 
interior e ordenamento do território, ci-
tando o antigo ministro e dirigente socia-
lista Jorge Coelho.

“Temos grandes desafios estratégicos 
pela frente. Como aqui nos recordou o 
Jorge Coelho, nós temos uma guerra con-
tra os incêndios, temos uma batalha pelo 
desenvolvimento do interior, temos uma 
batalha pelo ordenamento da floresta 
e vamos travar essa batalha sem medo, 
com coragem, com determinação”, defen-
deu António Costa.

Depois de ter passado o dia em ações de 
limpeza das matas, enquanto primeiro-
-ministro, o também secretário-geral 
socialista falava em Sintra, no encerra-
mento do Congresso da Federação da Área 
Urbana de Lisboa (FAUL) do PS.

António Costa fez uma intervenção 
em que percorreu os diversos compro-
missos do Governo, da descentralização 
à igualdade de género, com uma nova 
lei de quotas, passando pelo combate à 
precariedade laboral, no âmbito do qual 
o Governo apresentou na sexta-feira aos 

a confiança”, defendeu.
As alterações que limitam o recurso aos 

contratos a prazo, que “encurtam o núme-
ro de anos em que é possível estar em con-
trato a prazo, o número de renovações dos 
contratos a prazo e, sobretudo, limitam os 
fundamentos pelos quais pode alguém 
ser contratado a prazo”, apontou.

“Se há um dos fundamentos que mais me 
orgulho de apresentar é esta ideia de que 
um jovem à procura de primeiro emprego 
só porque é jovem pode ser contratado num 
regime de precariedade”, declarou.

António Costa não se pronunciou sobre 
a taxa de para penalizar as empresas que 
contratam de forma sistemática trabalha-
dores a prazo, que foi criticada pelo PCP, 
através da deputada Rita Rato, em decla-
rações ao jornal Público.

“A precariedade tem de ser erradicada 
e não legalizada. Entendemos que esta é 
uma proposta que pode ser perversa, um 
contrato precário ilegal tem de ser trans-
formado num contrato sem termo e a so-
lução não é pôr as empresas a pagarem 
uma taxa e poderem continuar a rodar os 
trabalhadores”, disse Rita Rato ao Público, 
sem adiantar se o PCP viabilizará a medi-
da no parlamento.

parceiros sociais um pacote de medidas.
“Aquilo que é essencial e que deve ser 

a grande marca deste ano é que, além de 

termos mais emprego, temos de ter me-
lhor emprego, e isso significa um comba-
te determinado à precariedade que mina 

D.R.

D.R.
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“Quem conhece o traçado e a localização da referida estação técnica tem de estar de acordo com esta proposta”.

Radar

Como referi em anterior crónica volto ao 
tema da desertificação para expor uma su-
gestão sobre o que o projeto da ferrovia Si-
nes-Caia pode trazer de positivo para o tão 
falado combate à desertificação e apoio ao 
desenvolvimento do interior do país. Faço-
-o com a garantia de nada me mover contra 
as posições que têm vindo a ser assumidas 
por outros, mas tão só porque quero ser 
coerente na transversalidade do que penso 
no que respeita à correção das assimetrias 
litoral-interior.

Com efeito, tenho lido as várias opiniões 
sobre este assunto, mas curiosamente ou 
talvez não, fala-se mais de como atraves-
sa a cidade de Évora ou se potencia Vendas 
Novas, que sempre tiveram linhas férreas 
ativas, do que como se compensa e poten-
cia esta infraestrutura na sub-região dos 
mármores e dos vinhos, que envolve, pelo 
menos, os concelhos de Sousel, Estremoz, 
Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo e 
Reguengos de Monsaraz. Falo de concelhos 
em que uns tiveram ramais e outros nem 
isso, mas agora serão atravessados sem ve-
rem quaisquer contrapartidas que não seja 
verem passar os comboios. É aqui que que-
ro manifestar a minha sugestão e desafio 
ao governo e às câmaras municipais respe-
tivas, para olharem para este Alentejo mais 
interior e não apenas para o mais perto e 
interligado com o litoral, sob pena de se 
estar a fazer o mesmo que tanto se critica 
relativamente às assimetrias do país.

Com base nestes pressupostos lanço o 
desafio de decisão política para que no tro-
ço Évora-Caia, nomeadamente Redondo-

Desertificação do interior e a ferrovia Sines-Caia
ALFREDO BARROSO
Engenheiro

Anexos:
A segunda estação técnica localizar-se-á entre os PK 161,0 e 162,4. O edifício técnico 
ficará no lado norte da via e o acesso rodoviário será feito através de passagem superior 
por um caminho de ligação à ER373.
A ET 2 terá logo desde o início uma dimensão supe rior, estando equipada com:
• Duas linhas desviadas com comprimento para comboios até 750 metros, sendo que a 
primeira linha desviada irá ter uma distancia de 940 metros entre os AMV e a segunda 
linha desviada 830 metros;

-Alandroal, venha a ser considerado um 
cais de carga para potenciar os mármores 
e os vinhos, fileiras com grande potencial 
exportador para a Europa e com elevado 
potencial de crescimento, de forma a que as 
mais valias desta importante infraestrutu-
ra contribuam para fixar população e gerar 
mais desenvolvimento. Realço desde já que 
dado o projeto contemplar a estação técnica 
nº2 entre Redondo e Alandroal e as aces-
sibilidades à mesma estarem asseguradas, 

os custos da proposta serão irrisórios face 
ao investimento global, como se pode ver 
na planta anexa e na memória descritiva do 
projeto. Para usar uma linguagem mais di-
reta e acessível, porque razão não se pode 
programar a paragem para carga dos refe-
ridos produtos e outros, uma ou duas vezes 
por semana num ou dois dos vários horários 
diários que iremos ter? Porque razão não 
se poderá desta forma dar um contributo 
positivo para, repito, fixar população e de-

senvolver a região, ou seja, combater a des-
localização populacional destes concelhos 
para Évora e daqui para o litoral?

Quem conhece o traçado e a localização 
da referida estação técnica tem de estar de 
acordo com esta proposta ou, então, fará 
parte dos que falam em promover o desen-
volvimento do interior, mas atuam apenas 
de acordo com os seus interesses locais. 
Estou informado de que as câmaras muni-
cipais indicadas estão a envidar esforços no 
sentido de se concretizar este objetivo pelo 
que lanço o repto da solidariedade regional 
e nacional para que sejam ouvidas e aten-
didas nesta sua pretensão e exigência, em 
nome das suas populações.

Repito, que nada me move contra outras 
propostas de valorização regional da ferro-
via Sines-Caia, mas insisto na importância 
estratégica do uso da estação técnica nº2 
como cais de carga para produtos exporta-
dores de alto valor com efeitos multiplica-
dores e transversais em toda a região e no 
país. Ver passar os comboios, ter os territó-
rios dos concelhos atravessados com natu-
rais prejuízos para os proprietários e a rede 
viária, ter de suportar impactos ambientais 
negativos, é o contrário do que se tem apre-
goado pelo que alargo o desafio à Unidade 
de desenvolvimento do interior, criada pelo 
atual governo na sequência de não sei quan-
tas comissões de governos anteriores e de 
não sei quantos estudos já feitos sobre a de-
sertificação demográfica do interior do país.

Será que o princípio da subsidiariedade 
que tanto reclamamos, e bem, à Europa não 
se aplica em Portugal pelos portugueses?

PUB
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A vila onde a Páscoa 
é mais importante que o Natal
Texto | Pedro Galego

Conhecida muito para além do Alentejo, a 
Páscoa de Castelo de Vide é uma das épo-
cas com maior expressão naquela vila do 
distrito de Portalegre, com muitas inicia-
tivas religiosas em simultâneo com outras 
de índole artístico e cultural. Para os caste-
lovidenses é a festa da família por excelên-
cia, com mais relevância até que o Natal. 
É nesta altura que se juntam as famílias, 
regressando à terra as pessoas que vivem 
noutros pontos do País para celebrar esta 
quadra. 

Actualmente existe em Castelo de Vide 
uma fusão de culturas e religiões que, se-
gundo os investigadores, é única no mun-
do. Os rituais da Páscoa, a gastronomia, a 
onomástica da população local são teste-
munhos vivos da importância que a co-
munidade judaica chegou a ter na região 
nos finais do século XV.

No que ás tradições religiosas pascais 
diz respeito, os destaques vão para a Pro-
cissão dos Passos no Domingo de Ramos 
(Domingo que antecede o Domingo de 
Páscoa), a Celebração da Morte de Jesus 
e a Procissão do Enterro do Senhor na 
Sexta-feira Santa, no Sábado pela manhã, 
os cordeiros entram na vila para serem 
benzidos, antes de comprados e levados 
para casa a fim de serem mortos, apesar de 
muitas pessoas iniciarem-se a Emulação 
do Cordeiro Pascal na Sexta-feira Santa, à 
tarde. A matança do cordeiro está presen-
te em várias religiões do mundo, mas é 
no rito hebraico que esta tem uma maior 
importância. Ainda no sábado, à noite, 
realiza-se a Vigília Pascal que no final da 
missa, os assistentes tocam os chocalhos 
toca-se a sirene dos Bombeiros, e a banda 
sai da igreja seguida pela população que 
continua a tocar os chocalhos nas princi-
pais ruas da Vila. 

No Domingo de Páscoa realiza-se a 
Procissão da Ressurreição. É uma cerimó-
nia organizada pela Câmara Municipal 
com um protocolo com mais de 400 anos, 
na qual todos os mestres de ofícios com 
os seus estandartes, assim como todas 
as instituições locais, apresentam cum-
primentos ao presidente de Câmara e de 
seguida, assistem à missa. Seguidamente 
é realizada uma procissão que percorre 
o centro da Vila. Neste cortejo não estão 
presentes quaisquer imagens religiosas, 
apenas participa o pároco que transporta 
uma custódia, as entidades atrás descritas 
e a população.

No Domingo de Páscoa nenhuma outra 
carne, para além do cordeiro, é servida. 
Come-se o Sarapatel. Na sua confecção é 
usado o sangue do animal devidamente 
escaldado, pão, e as vísceras do cordeiro 
partidas em pequenos fragmentos. Como 
segundos pratos podem comer-se os mo-
lhinhos com tomatada, que são as tripas 
do animal, que depois de lavadas com cal, 
são atadas em pequenos molhos e con-
feccionados com tomate, e o cachafrito, 
que não é mais do que carne de cordeiro 
cortada em pedaços que é cozida antes 
de ser frita. Surgem depois os bolos como 
o folar, o bolo finto, as queijadas, as bolei-
mas e os bolos da massa. O bolo da massa 
é nada mais que o Pão Ázimo, os pães que 
os judeus comem durante a Páscoa em 
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Actualmente existe em Castelo de Vide uma fusão de culturas e religiões que é única no mundo. 

memória da fuga de Israel. É um bolo que 
não tem açúcar e é confeccionado apenas 
com água, farinha, azeite e sal. Mais tarde 
começaram, nas alturas festivas, por jun-
tar açúcar, canela e doce de maçã, trans-
formando-as nas tradicionais boleimas. 
O Bolo Finto e o Folar têm nesta região 
uma forma de cruz ou até mesmo de um 
Lagarto gravado, um réptil que os judeus 
abominam.

Glossário Pascal
Enquanto o Natal é uma festa fixa, a Pás-
coa é uma festa móvel, tendo a sua data 
sido determinada pelo Concílio de Nicéia 
(325) para o domingo que se segue à lua 
cheia do equinócio da Primavera. 

Uma semana antes celebra-se o Domin-
go de Ramos, a celebração que dá início à 
Páscoa.

Como nos conta Manuela Ramos no 
blog Dias com, “por todo o país multipli-
cam-se as cerimónias litúrgicas que mar-
cam o início da Semana Santa e comemo-
ram a entrada de Jesus em Jerusalém onde 
foi acolhido pela população que entoava 
cânticos e acenava com ramos de palmei-
ras e oliveiras, segundo relatos da Bíblia e 
de outros textos. 

Ponto alto das celebrações é a bênção 
dos ramos seguida (ou não) das chamadas 
procissões dos ramos, que por vezes têm 
designações específicas em algumas re-
giões (como por exemplo em Tavira onde 
se chama “Procissão do Triunfo”).

Tradicionalmente, os “ramos” podem 
ser simples, de palmas ou de oliveira, ou 
formados também por outras espécies 
como loureiro, alecrim e rosmaninho. 
Também ocorrem enfeitados com flores, 
frutos, laços; em algumas localidades, 
distinguem-se o ramo simples, o” ramo 
de andor” e o “palmito”, sendo estes últi-
mos elaboradas peças de artesanato (como 
acontece por exemplo em Ribeira Lima, 
em Caminha e em Porto Santo). Nas pro-
cissões desfilam os ramos que previamen-
te foram benzidos na igreja e que depois, 
são levados para casa para protegerem e 
darem sorte; outros ramos são destinados 
aos padrinhos que em troca oferecem o 
folar ou dão “as amêndoas” (termo que 
no plural pode significar, neste contexto, 
“qualquer oferta que se faz pela Páscoa”). 

Domingo de Ramos, rito 
desde a Idade Média
Esta procissão surgiu depois que um grupo 
de cristãos da Etéria fez uma peregrinação 
a Jerusalém e, ao retornar, procedeu na 
sua região da mesma forma que havia fei-
to nos lugares santos. O costume passou a 
ser utilizado por outras igrejas e, ao final 
da Idade Média, ficou incorporado aos ri-
tos da Semana Santa.

Quaresma, período de penitência
Período de quarenta dias entre o final do 
tríduo carnavalesco e a Páscoa. É um perío-
do no qual os cristãos eram convidados a 
fazer penitência. No início dessa tradição, 
as penitências eram públicas e aqueles 
que haviam pecado gravemente deviam 
cobrir-se de cinzas desde a quarta feira 
(por isso chamada de Cinzas). 

Lava-Pés está descrito 
no Evangelho de São João
O acontecimento que deu origem a esse 
rito está descrito no Evangelho de São João 
capítulo 13 nos versículos 1 a 15. 

Deve-se lembrar que, durante a Idade 
Média, quando ocorreu a conversão dos 
povos bárbaros ao Cristianismo, esses po-
vos não conheciam o idioma em que eram 
feitas as leituras e, dessa forma, a utiliza-
ção de dramatização era um recurso didác-
tico necessário. De qualquer modo o costu-
me resulta da humildade. Era aos criados e 
aos escravos que cabia lavar os pés a quem 
chegava da jornada. Cristo fê-lo aos Discí-
pulos, em sinal de humildade. Fazem-no 
hoje os sacerdotes, a exemplo de Cristo.

Ceia de Páscoa lembra libertação
 dos escravos no Egipto
Como um judeu religioso, Jesus celebrou 
a “Passah”, festa na qual os hebreus cele-
bram o memorial da libertação da escravi-
dão do Egipto, conforme a tradição, servin-
do-se de pães ázimos.

Bênção dos Óleos ou Missa do Crisma
Essa missa é também chamada a Missa 
do Crisma. Nela são abençoados os óleos 
que serão utilizados nas cerimónias que 
ocorrerão nas igrejas ao longo do ano. São 
abençoados óleos para utilização nos bap-
tismos, crismas e extrema unção dos en-

fermos. Cada Pároco leva uma quantidade 
desses óleos para a sua paróquia

Ritos da Sexta-feira: a tristeza pela morte 
de Cristo

Os ritos da sexta-feira apresentam a 
tristeza pela morte de Jesus. Até o Concí-
lio Vaticano, não havia canções nessas 
cerimónias, com excepção da exaltação 
da cruz. Dessa cerimónia foi criada a Via 
Sacra, que é rezada pelos cristãos católicos 
ao longo da 

Quaresma e que percorre os Passos
A devoção da Via Sacra consiste na oração 
mental de acompanhar o Senhor Jesus em 
seus sofrimentos conhecidos como a Pai-
xão de Nosso Senhor, a partir do Tribunal 
de Pilatos até o Monte Calvário. Esta ma-
neira de meditar teve origem no tempo das 
Cruzadas (século X). Os fiéis que peregrina-
vam na Terra Santa e visitavam os lugares 
sagrados da Paixão de Jesus, continuaram 
recordando os passos da Via Dolorosa de 
Jerusalém. O número de 14 estações fixou-
-se no século XVI.

Adoração da cruz: celebração 
começou em Roma
Em Jerusalém, esse ofício é celebrado na 
Basílica Santa Cruz. A mãe do imperador 
Constantino levou para Roma o que ela 
acreditou ser a cruz em que Jesus foi cru-
cificado. O Imperador transformou o palá-
cio de sua mãe, Santa Helena, em igreja no 
ano de 312, em agradecimento pela vitória 
alcançada na ponte de Pílvia contra seu 
adversário Maxêncio, “no sinal do Cristo”.

Sábado de Aleluia: todos cantam juntos
Essa denominação é decorrente da acla-
mação que segue a canção Exultet, quan-
do toda a Igreja canta três vezes o Aleluia 
(do hebraico hallelu+yah, que significa 
canto de alegria).

Círio Pascal: vela representa Ressurreição
Essa grande vela que é o Círio está prepa-
rada para significar a Ressurreição. O cele-
brante forma uma cruz com quatro cravos 
feitos de incenso no Círio. Depois escreve 
em cima a letra ω (alfa, primeira letra do 
alfabeto grego e que significa início, prin-
cípio), e em baixo a letra Ω (omega, última 
letra do alfabeto grego e que significa fim) 
e, entre os braços da cruz, coloca os núme-
ros do ano que está em curso.

INRI
Na cruz ou crucifixo encontra-se a inscri-
ção INRI, que é a abreviatura de Iesu(a) 
Nazarenus Rex Iudeorum, “Jesus Nazare-
no Rei do Judeus”. 

Segundo os Evangelhos, foi o título que 
Pilatos ordenou que fosse fixado na cruz 
onde Jesus Cristo foi morto. 

Esotericamente, significa Igni Natura 
Renovatur Integra, “O Fogo renova com-
pletamente a Natureza”, alusão ao poder 
de transmutação do fogo e aos conceitos de 
regeneração e ressurreição.

No Cristianismo Rosacruz, ainda é usa-
da como as iniciais latinas das palavras 
hebraicas que representam os quatro ele-
mentos: Iam (água), Nour (fogo), Ruach (ar) 
e Iabeshah (terra).

Em castelhano também pode significar 
burla, afronta ou escárnio.

D.R.
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O Centro de Arte e Cultura da Fun-
dação Eugénio de Almeida, em 
Évora, inaugurou no passado  dia 
17 de março uma exposição intei-
ramente dedicada às mulheres.

Colocada sob o signo das peri-
ferias, temática para este ano do 
Centro de Arte e Cultura, WAH! 
(We are here! / Estamos aqui!) 
apresenta a produção de 20 mu-
lheres artistas portuguesas com 
alguma relação com o Alentejo, 
contribuindo para refletir nas 
questões que presidem ao deba-
te sobre a presença / ausência da 
criação feminina nos circuitos e 
instituições da arte.

WAH! (We are here! / Estamos 
aqui!) tem curadoria de José Al-
berto Ferreira, que assumiu no 
início de janeiro a direção artísti-
ca do Centro de Arte e Cultura da 
Fundação Eugénio de Almeida, 
(anteriormente designado por 
Fórum Eugénio de Almeida).

A exposição WAH! (We are here! 
/ Estamos aqui!) apresenta traba-

lhos de instalação, vídeo, bio-arte, 
escultura, pintura, desenho, gra-
vura e fotografia e estará patente 
ao público até ao dia 1 de julho.

Obras de Alice Geirinhas, Célia 
Domingues, Carlota Jardim, Clara 
Menéres, Cristina Oliveira, Cristi-
na Tavares, Coca Froes David, Es-
trela Faria, Joana Gancho, Leonor 
Serpa Branco, Margarida Lagarto, 
Maria Leal da Costa, Marta de Me-
nezes, Noémia Cruz, Rita Vargas, 
Sónia Godinho, Susana Marques, 
Susana Pires, Susana Piteira e Vir-
gínia Fróis preenchem as salas e o 
Jardim Norte do Centro de Arte e 
Cultura da Fundação Eugénio de 
Almeida.

SEREIA MOBILE
É uma criação de António Bexi-
ga e Cristina Viana para o Cen-
tro de Arte e Cultura da Funda-
ção Eugénio de Almeida, e faz 
parte um projeto de residência 
artística com o nome de traba-
lho “quando as sereias são pás-

saros [encantamento#memória-
-peixe#ilusão]” que inaugurou 
no passado fim de semana e fica 
patente até 1 de julho.

António Bexiga [Évora, 1976]
Toca guitarra, piano, viola cam-
paniça, cavaquinho, bando-
lim, percussões tradicionais e 
inventadas. Acústico e elétrico. 
Analógico e digital. Compositor, 
arranjador e produtor, tem tra-
balhos em cinema, teatro, dança 
contemporânea, teatro de mario-
netas e performance.

 
Cristina Viana [Lagos, 1984]
A Cristina faz ilustrações e pin-
turas. Às vezes em papel com 
aguarelas como se fossem gua-
ches, com tinta da china ou tin-
tas feitas na china, com lápis ou 
canetas de feltro e outras vezes 
com uma caneta sem tinta que, 
ligada ao computador, mostra, 
numa parede ou pano, o dese-
nho criado ao vivo.

Marvão 

Quinzena 
Gastronómica
Em plena época pascal, 
o Cabrito e o Borrego são 
os principais ingredientes 
das ementas propostas 
pelos quinze restaurantes 
que, de 24 de março a 
8 de abril, participam na 
13ª edição da Quinzena 
Gastronómica, promo-
vida pelo Município de 
Marvão, com o intuito 
preservar e promover 
as caraterísticas da 
cozinha mediterrânica, 
os produtos endógenos 
do concelho, atrair ainda 
mais visitantes, e dina-
mizar a economia local.
Ao longo desta Quinzena, 
os restaurantes aderen-
tes vão criar e recriar 
pratos que recordarão 
o passado, e as suges-
tões vão desde as mais 
tradicionais, às mais 
imaginativas. Ensopado 
de borrego à alentejana, 
cabrito assado no forno 
com batatinha assada e 
esparregado, costeletas 
de borreguinho grelha-
das com laranja, cabrito 
de cachafrito, paleta de 
cabrito de leite no carvão 
com boletos salteados, 
ou as tradicionais sopas 
de sarapatel, são alguns 
dos pratos tradicionais da 
época pascal que pode 
saborear, em Marvão.

Cultura

D.R.

A Reserva Dark Sky Alqueva 
está nomeada para os World Tra-
vel Awards.

A iniciativa de observação as-
tronómica noturna no Alente-
jo foi selecionada na categoria 
“Europe´s Leading Tourist At-
traction”.

A Reserva Dark Sky Alqueva 
vai lutar pelo prémio ao lado da 
Torre Eiffel, Sagrada Família, Co-
liseu de Roma, Acrópole de Ate-
nas ou o Palácio de Buckingham.

Criada pela Rede de Turismo 
de Aldeia do Alentejo, Turismo 
Terras do Grande Lago Alqueva, 
Empresa de Desenvolvimento 
e infraestruturas do Alqueva 
(EDIA) e Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Re-
gional (CCDR) do Alentejo, a re-
serva abrange os concelhos de 
Alandroal, Reguengos de Mon-
saraz, Portel, Mourão, Moura e 
Barrancos.

Os World Travel Awards, que 
reconhecem anualmente o tra-
balho desenvolvido na área da 
indústria turística a nível global, 
realizam-se este ano, a 06 de ou-
tubro, em Durban, na África do 
Sul.

Dark Sky Alqueva 
nomeada para 
os World Travel 
Awards

Turismo

PUB

Centro de 
Arte e Cultura 
inaugurou  
WAH! e SEREIA 
MOBILE


