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Mora assinala 
Mês do Idoso
PÁG.10 Outubro é o Mês do Idoso e 
no Concelho de Mora assinalou-se com 
várias actividades. Um mês repleto de 
actividades culturais, recreativas e des-
portivas realizadas em todas as fregue-
sias. Estas ações promovidas pela Câ-
mara Municipal pretendem fomentar 
o convívio e a prática de exercício físico, 
ambos necessários e fundamentais nes-
ta faixa etária.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.04 Leonardo José Falardo Almeida re-
cebe-nos de modo afável na sua loja, na An-
tiga  Rua da Lagoa, com vista para o “Jardim 
das Canas”, local onde durante mais de meio 
século fez calçado por medida. O chão já gas-
to ainda deixa ver o vermelho do cimento 
pigmentado com óxido de ferro, e, as paredes 
pintadas de azul acrescidas que estão de em-
blemas encimados pela águia, anunciam as 
preferências clubísticas do anfitrião.

Contra o 
encerramento 
dos CTT
PÁG.12 O Movimento de Utentes de 
Arraiolos convocou uma concentração 
contra o encerramento da  estação de 
correios (CTT) de Arraiolos que teve lu-
gar no dia 12 de outubro no Largo Dor-
dio Gomes.
A Câmara Municipal de Arraiolos apro-
vou em reunião de 10 de outubro uma 
tomada de posição sobre o encerramento 
do Balcão dos CTT em Arraiolos.

D
.R

.

Angola tem novo Atlas de Répteis 
e Anfíbios 123 anos após o último 03

Capital dos 
Vinhos em 
Paris
PÁG.12 O Município de Reguengos 
de Monsaraz promoveu de 12 a 14 de 
outubro a marca Capital dos Vinhos 
de Portugal na Fête des Vendanges de 
Montmartre, em Paris. Neste evento, 
o terceiro maior de Paris com cerca de 
500 mil visitantes, a autarquia teve um 
stand onde realizou mostras de produ-
tos regionais e provas dos vinhos do 
concelho.
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

A Abrir

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

A minha geração foi educada politicamente 
a discutir a dicotomia litoral versus inte-
rior. É uma discussão que já tem décadas.

Sinceramente, não acredito no discur-
so que não se fez nada ao longo dos anos. 
Na verdade, foram realizados esforços no 
sentido de se corrigirem desequilíbrios. O 
resultado é que está muito aquém do dese-
jável. 

Não se pode estar sistematicamente a fa-
lar do passado. Ele existe e devemos apren-
der com ele! Tem coisas positivas e negati-
vas. Nós temos que falar do presente e do 
futuro.

Depois, também já conhecemos a velha 
conversa dos cortes. Não é comparável a 
governação dum País tendo como base uma 
bancarrota, um memorando com a Troika 
e um conjunto de negócios ruinosos para o 
Estado, que outros fizeram, com uma go-
vernação com “ventos favoráveis”, sobretu-
do externos. 

Devemos olhar para este Orçamento de 
Estado para 2019 com um olhar crítico, mas 
também avaliar este Governo e as suas po-
líticas para o interior. Essa matéria deve ser 
incontornável. 

Por isso perguntamos: Quais são os resul-
tados apresentados por este Governo para 
o interior?

- Mais população no interior? Não. Me-
nos migrações para o litoral e estrangeiro? 
Não.

- Mais rejuvenescimento populacional? 
Não. Mais empresas no interior? Não

Mais emprego no interior? Não.
Mais médicos (especialistas) e enfermei-

ros no interior? Não. Mais investimentos 
públicos no interior? Não. Mais hospitais, 
mais centros de saúde, postos de saúde, ex-
tensões de saúde? Nada. Mais investimen-
tos escolares no interior? Não. Melhores e 
mais rápidos transportes? Não. Novos equi-
pamentos sociais? Não. Novas áreas empre-
sariais e novas infraestruturas científicas e 
tecnológicas? Não…

Basta ver a execução dos fundos comuni-
tários, sobretudo para projetos executados 
no interior, e o resultado é desastroso!

Afinal o que é que este Governo (que 
tem beneficiado de uma conjuntura externa 
extremamente favorável) fez pelo interior? 
Alguém conhece algo de estruturante que 
nos possa lembrar. Para além dos anúncios 
para 2021, 2022, 2023 e 2024, o que é que 
se conhece de ideias de projetos para o in-
terior?

Mais grave é olhar para o futuro e não 
vislumbrar grandes mudanças. O Orçamen-
to de Estado para 2019 pouco trás de novo 

O INTERIOR NOVAMENTE ESQUECIDO

“A importância 
desta iniciativa é 
maior do que parece 
à primeira vista 
e merece o envolvi-
mento e empenho de 
todos quantos 
queiram dar o seu 
contributo para 
defender o Alentejo 
e a saúde dos 
alentejanos”.

Com o apoio e a iniciativa do PCP e do mé-
dico cardiologista António Jara, ex-presi-
dente da Assembleia Municipal de Évora, 
foi lançada uma petição para que a cons-
trução do novo Hospital Central Público do 
Alentejo seja adjudicada até Junho de 2019.

A importância desta iniciativa é maior 
do que parece à primeira vista e merece o 
envolvimento e empenho de todos quantos 
queiram dar o seu contributo para defender 
o Alentejo e a saúde dos alentejanos.

Trata-se de um esforço importante para 
unir os alentejanos num momento crucial 
em torno deste objectivo comum de forma 
a vencer as hesitações e atrasos do actual 
Governo PS em todo este processo para que 
o novo hospital não volte, mais uma vez, a 
ser em 2019 apenas uma promessa eleitoral.

Depois de, em 2016, ter sido aprovada por 
proposta do PCP a primeira Resolução da 
Assembleia da República apoiando a cons-
trução do novo Hospital Central Público do 
Alentejo, tudo fazia crer que finalmente a 
construção do novo hospital seria mesmo 
uma realidade.

A verdade é que, desde então, o Governo 
deixou tudo na mesma, tendo adiado con-

secutivamente a concretização do investi-
mento. Sucederam-se declarações de mi-
nistros, secretários de estado e do próprio 
Primeiro-Ministro, afirmações pomposas 
em Orçamentos do Estado e nas Grandes 
Opções do Plano mas a verdade é que nada 
aconteceu.

Em vez de dar concretização à Resolução 
da Assembleia da República para construir 
um novo hospital público, o anterior Minis-
tro da Saúde andou entretido a estudar o es-
quema de uma nova PPP da qual acabou por 
ter de desistir e com isso atrasou em mais 
de dois anos a preparação e o lançamento 
do concurso.

A proposta de Orçamento do Estado para 
2019 volta a falar na construção do novo 
hospital mas não há um único mapa orça-
mental onde se encontre a inscrição de uma 
verba que dê a garantia de que o concurso e 
a própria construção avançarão.

Ainda por cima, considerando os calen-
dários destes procedimentos e sabendo que, 
na melhor das hipóteses, o concurso inter-
nacional demorará pelo menos 8 ou 9 me-
ses a ser concluído, o ponto em que estamos 
não é animador.

Pela saúde dos alentejanos, avançar com o novo 
Hospital Central Público do Alentejo

JOÃO OLIVEIRA
Deputado e Presidente do Grupo Parlamentar do  PCP

Se o concurso fosse lançado em Dezem-
bro deste ano, como o Governo já várias 
vezes deu a entender que pretende fazer, lá 
para Agosto ou Setembro de 2019 (em cima 
das próximas eleições legislativas) estaria 
concluído. Nessa altura o Governo voltaria 

a fazer o foguetório pré-eleitoral que fez em 
cima das eleições de 2009 (na altura com o 
projecto de arquitectura) dizendo que final-
mente a construção poderia avançar.

O problema é que muito dificilmente isso 
aconteceria.

É que, nessa altura, já estaremos numa 
fase final da Legislatura em que decisões 
como a da adjudicação de uma obra desta 
envergadura acabam por ser empurradas 
para o próximo governo que assumir fun-
ções depois das eleições.

E lá cairíamos no mesmo: o novo hospital 
continuaria a ser apenas uma promessa do 
foguetório eleitoral.

É por isso que esta petição é tão importan-
te. Ela é um instrumento de pressão sobre 
o Governo para que a adjudicação da obra 
se faça até Junho de 2019 de forma a que a 
construção do novo Hospital Central Públi-
co do Alentejo seja mesmo uma realidade.

O sucesso desse objectivo está nas mãos 
dos alentejanos e na sua mobilização.

Para que não fique ninguém sem assinar, 
a petição também pode ser assinada pela 
internet no seguinte endereço: https://pe-
ticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT90961.

e positivo para as regiões do interior e para 
os territórios mais frágeis.

Acredito que só com políticas públicas 
agressivas (quase radicais) é que se pode fa-
zer a diferença em relação às regiões mais 
frágeis. Algumas áreas que devem estar 
centradas as apostas para o interior (ou se 
quiserem para os territórios de baixa den-
sidade):

- Apoiar as iniciativas da Sociedade Civil 
que querem fazer a diferença;

- Desenvolver um conjunto (sério) de ins-
trumentos fiscais de apoio às empresas, fa-

mílias e ao investimento são decisivos;
- Estimular o investimento privado, atra-

vés da discriminação positiva nos instru-
mentos de apoio ao financiamento de pro-
jetos, sobretudo empresariais;

- Promover e desenvolver medidas e ini-
ciativas de apoio ao conhecimento e à ino-
vação;

- Apoiar as áreas de diferenciação regio-
nal;

-  Concretizar bons investimentos públi-
cos, de acordo com as reais necessidades 
das regiões mais frágeis;

- Evitar gastar nas regiões mais competi-
tivas os fundos estruturais da coesão, desti-
nados às regiões de convergência;

- Cuidar dos mais frágeis.
Olhar para o problema da interioridade (e 

territórios com baixa densidade demográ-
fica) como sendo um problema também do 
litoral, deve ser a prática mais correta.

Apostar apenas na proa do mesmo navio 
(ou seja, nas regiões mais fortes), não vai 
dar bom resultado! Porque um dia a embar-
cação pode não aguentar!

Depois dos incêndios ocorridos em 2017 
ainda acreditei na onda de apoio ás regiões 
do interior e aos territórios mais frágeis. 
Pelos vistos a minha dose de ingenuidade 
ainda é muito grande!

“Não se pode estar 
sistematicamente 
a falar do passado. 
Ele existe e devemos 
aprender com ele! 
Tem coisas positivas e 
negativas. Nós temos 
que falar do presente 
e do futuro.”.
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Os dois investigadores foram alunos da Universidade de Évora.

Luís Ceríaco e Mariana Marques autores do 
novo Atlas de Répteis e Anfíbios de Angola  
São quase 400 espécies, entre 117 anfíbios 
e 278 répteis, com as respetivas descrições 
taxonómicas, distribuição geográfica e 
contexto ecológico e climático. É o Atlas 
dos Répteis e Anfíbios de Angola, uma 
obra de referência, que reúne toda a in-
formação disponível sobre esta fauna 
naquele país africano de língua portu-
guesa, e que acaba de ser publicado pela 
Academia de Ciências da Califórnia, nos 
Estados Unidos, sob o título Diversity 
and Distribution of the Amphibians and 
Terrestrial Reptiles of Angola. O atlas vai 
estar também disponível online, para 
consulta gratuita, e foi apresentado no 
passado mês em Luanda

Mais de um século depois da publica-
ção, em 1895, do primeiro Atlas dos Rép-
teis e Anfíbios de Angola, pelo natura-
lista português José Vicente Barbosa du 
Bocage, o novo trabalho, da autoria dos 
biólogos portugueses Mariana Marques 
e Luís Ceríaco, e dos norte-americanos 
Aaron Bauer e David Blackburn, foi ela-
borado em parceria com o Ministério do 
Ambiente de Angola e vem coligir toda a 
informação disponível sobre a fauna her-
petológica (assim lhe chama a biologia) 
que estava há muito desatualizada, ou 
andava dispersa por diferentes arquivos 
e publicações.

“Esta é uma nova e importante ferra-
menta de trabalho para a comunidade 
científica e para os investigadores no ter-
reno, mas também para as autoridades do 
país, porque permite conhecer melhor os 
problemas das espécies nas várias regiões 
e planear as políticas de conservação com 
base no conhecimento científico”, explica 
ao DN Mariana Marques, investigado-
ra do CIBIO - Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos, da 
Universidade do Porto, e a primeira auto-
ra deste atlas.

Luís Ceríaco, da Universidade de Vi-
llanova, nos Estados Unidos, e do Mu-
seu Nacional de História Natural e da 
Ciência (MUHNAC), da Universidade de 
Lisboa, coautor da obra, que em agosto, 

D.R.

juntamente com Mariana Marques e a 
bióloga angolana Suzana Bandeira, do 
Instituto Nacional de Biodiversidade e 
Áreas de Conservação de Angola, publi-
cou a descoberta de uma nova espécie 
de sapo-pigmeu no sul de Angola, tem 
esta mesma visão. “Desde a publicação 
do primeiro atlas, em 1895, descobriram-
-se muitas outras espécies, há muito mais 
conhecimento científico, era importan-
te reunir todo essa informação. Por isso, 
decidimos avançar para este trabalho”, 
conta.

Apesar de as descobertas mais recentes, 
como a do novo sapo-pigmeu, ainda não 
constarem do atlas - ele inclui todas as 
descobertas até meados de 2017 -, a obra 
“será posteriormente atualizada”, adianta 
Luís Ceríaco.

Neste preciso momento, aliás, a equipa 
que ele liderou durante a expedição que 
levou à descoberta do novo sapo-pigmeu 
já tem mais duas novas espécies de rép-
teis na calha para publicação, “o que deve 
acontecer até final do ano”, adianta, por 
seu turno, Mariana Marques.

Para a investigadora, uma das grandes 
vantagens deste atlas é pôr também em 
evidência as regiões de Angola sobre as 
quais não há dados em relação a esta fau-
na. Essas zonas, explica, “são áreas priori-
tárias a estudar no futuro”.

Um projeto de mestrado
O atlas teve origem no projeto de mes-
trado de Mariana Marques, iniciado em 
2012. “Não sabia bem que tema escolher 
e, em conversa com o Luís [Ceríaco], que 

Como perfeitamente me reconheço, sei que 
sou um leigo na matéria, o que não quer di-
zer que não possa dar a minha opinião, tal 
como já o fizeram, em data recente, o Eng. 
Alfredo Barroso, neste Registo, o investiga-
dor da Universidade do Algarve, Sr. Manuel 
Tão noutro periódico, o Dr. António Costa 
da Silva, no Parlamento, na qualidade de 
deputado e vice-presidente do Grupo Par-
lamentar do PSD e muitas outras entidades 
que têm escrito sobre este assunto de um 
extraordinário interesse para toda a região 
alentejana. Quem o pode duvidar? 

Trata-se de dar vida ao Aeroporto de Beja 
que pode ser complementar a Lisboa e Faro. 
Pois o Aeroporto que temos cá no Alentejo 
tem a grande vantagem de estar pronto a ser 
utilizado e traria um desenvolvimento enor-

me à maior província do país. E tem a linha 
férrea bastante próxima; e tem uma autoes-
trada igualmente a poucos quilómetros. Por-
tanto, acho estranho, muito estranho mes-
mo, que o governo não olhe com olhos de 
ver para esta solução, que está bem à vista, 
para aliviar o Aeroporto Humberto Delgado 
que, naturalmente, está a preocupar sobre-
maneira todos os que têm responsabilidades 
no assunto. 

Até me atreveria, neste apontamento, a 
solicitar ao Sr. Ministro das Obras Públicas 
que contactasse o Sr. Eng. Alfredo Barroso 
que, certamente, estaria disponível para o 
elucidar convenientemente sobre tão impor-
tante problema, ou mesmo o investigador da 
Universidade do Algarve, Dr. Manuel Tão, 
duas individualidades a que acima faço re-

ferência. Tenho a certeza que o Sr. Ministro 
conseguiria matéria relevante para apresen-
tar ao Sr. 1º Ministro que parece muito in-
clinado, segundo declarações que do mesmo 
tenho ouvido, para a solução Montijo, onde 
teria que gastar muito, mas muito dinheiro. 
E o país não está assim tão bem quanto isso. 
O Alentejo precisa de gente, muita gente. E 
essa gente virá desde que surjam oportuni-
dades. E essas oportunidades só surgirão se 
no território se instalarem empresas e mais 
empresas. E tal sucederia se o grande Ae-
roporto Alentejano cumprisse a missão para 
que foi feito. E só é preciso que a ligação do 
mesmo à A6 se acabe e a ferrovia se eletrifi-
que e se modernize, pois da forma que está 
presentemente é uma autêntica vergonha. 

Por fim, tenho a lamentar que as gentes 

de Beja, de forma ordeira, não se arregimen-
tem com vista ao desenvolvimento do seu 
território que está mesmo ali à sua beira: o 
funcionamento, em pleno, do seu Aeropor-
to onde se gastou muito, mas muito dinhei-
ro e que se encontra às “moscas”. Este meu 
apontamento designado PELO ALENTEJO 
vai continuar a sua luta muito pacífica por 
esta e outras causas da maior província do 
nosso Portugal. É que, até desconfio haver 
muitos portugueses que desconhecem exis-
tir no Alentejo um Aeroporto preparado 
para receber os maiores aviões do mundo! 
Pois fiquem sabendo que há e é dois passos 
da cidade capital do Baixo Alentejo. O que 
está é a dormir a sesta e o governo do nosso 
país não há maneira de o acordar ou estará 
também dormindo a sesta?…

UM GRANDE AEROPORTO A… DORMIR A SESTA!
VELEZ CORREIA
Major

conhecia o Aaron Bauer [especialista em 
répteis da universidade de Villanova, nos 
Estados, que fez a revisão científica do tra-
balho], surgiu a ideia de reunir toda a in-
formação disponível sobre esta fauna em 
Angola”, conta a bióloga

Acabou por ser um trabalho de minú-
cia, que a levou a inúmeros arquivos em 
vários países, para fazer o levantamento 
sistemático das espécies descobertas e 
descritas ao longo de mais de um sécu-
lo, depois da obra inicial de José Vicente 
Barbosa du Bocage. Nesse primeiro atlas, 
o naturalista português descreveu um to-
tal de 186 espécies - 32 anfíbios e 154 rép-
teis -, as que então se conheciam da fauna 
herpetológica angolana. Hoje estão des-
critas quase 400. Destas, 36 (18 anfíbios, 29 
lagartos e sete serpentes) são endémicas, 
ou seja, só existem em Angola.

A investigadora partiu daquele núcleo 
inicial reunido pelo “pai” da zoologia 
portuguesa, passou a pente fino o Ar-
quivo Histórico do Museu Bocage (que 
ganhou o seu nome), no MUHNAC, e o 
do Centro de Zoologia do Instituto de 
Investigação Científica Tropical, e depois 
embrenhou-se em arquivos noutros paí-
ses: o do Museu Nacional de História Na-
tural, em Luanda, e o do Museu Regional 
do Dundo, ambos em Angola, e outros na 
Europa e nos Estados Unidos, como os ar-
quivos do Museu de História Natural, em 
Paris, ou da Academia de Ciências da Ca-
lifórnia, foram apenas alguns deles.

Dois anos depois, a bióloga tinha con-
cluído o trabalho, que acabou por se tor-
nar o embrião do atlas, e ao qual foram 
depois acrescentadas as novas espécies 
que os próprios autores entretanto desco-
briram em expedições realizadas no ter-
reno até meados de 2017.

No futuro, esperam que as espécies 
entretanto descobertas passem a figurar 
também no seu atlas. “Tal como atuali-
zámos a obra de Bocage, esperamos que 
a nossa seja atualizada”. Isso “significará 
que a herpetologia angolana se está a de-
senvolver”, conclui Luís Ceríaco.
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Crónicas da Transtagana
Leonardo Almeida, mestere em Évora, 
cidade transtagana de ofícios e patrimónios

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

Leonardo José Falardo Almeida recebe-
-nos de modo afável na sua loja, na An-
tiga  Rua da Lagoa, com vista para o “Jar-
dim das Canas”, local onde durante mais 
de meio século fez calçado por medida.

O chão já gasto ainda deixa ver o ver-
melho do cimento pigmentado com óxi-
do de ferro, e, as paredes pintadas de azul 
acrescidas que estão de emblemas enci-
mados pela águia, anunciam as preferên-
cias clubísticas do anfitrião.

Como é uso na casa, Leonardo Almeida 
banqueteia os visitantes com a sua sábia 
prosa, transformando o que seriam dois 
dedos de conversa, numa visita à história 
e à monumentalidade da sua cidade.

- Évora! A minha cidade!? A minha ci-
dade é linda!

Numa prateleira, ao alcance da mão, uma 
capa de couro guarda memórias da cida-
de, de ofícios e de patrimónios.

Gentes, lugares e acontecimentos fixa-
dos em recortes de jornal saem em tropel, 
acompanhados do relato intenso e elo-
quente de Leonardo Almeida.

Agigantam-se à nossa vista o Templo e 
a Sé, as igrejas e os palácios, a muralha e 
os chafarizes, as “portas” e as fontes, a Pra-
ça do Giraldo e as arcadas e mais a estátua 
que já lá não está…

Em letras carcomidas pelo tempo, cró-
nicas da história registam a ocupação ára-
be terminada em 1165, quando Giraldo 
Sem Pavor “conquistou a cidade e a inte-
grou na coroa de D. Afonso Henriques”...

Numa cidade onde “todo o lugar é his-
tória”,  cada rua tem o seu ofício.

Disso nos dão conta os nomes fixados 
em azulejos amarelos de letras debrua-
das a preto – Rua do Segeiro, Travessa 
dos Oleiros, Rua das Alcaçarias, Rua dos 
Caldeireiros, Rua da Selaria – tudo “mes-

teres” que a cidade teve.
Hão-de estes ter sido ouvidos nas Cortes 

de Évora de 1481-1482, onde foram regula-
mentadas “as taxas, a examinação e a pro-
fissão dos filhos dos mestres...”(1), aconte-
cimento a que não terá ficado alheia a 
“Casa dos Vinte e Quatro dos Mesteres de 
Évora” formada que foi em 1459, sendo 
corporação dos ofícios na administração 
municipal, e portanto com provável lu-
gar na procissão de 1482, pois que “nos 
róis das taxas” eram os primeiros, e entre 
eles os sapateiros.

Na cidade curtiam-se peles nas “alcaça-
rias” desde “os tempos dos mouros”. 

E carpintarias são ainda hoje conheci-
das na urbe. 

A mais os metais, têxteis, vestuário, 
barro, cestaria, cera e sebo, curtidores, 
surradores e odreiros, tudo ofícios dos 
muitos que a cidade teve.

Quase cinco séculos depois foi Leonardo 
Almeida aprender o ofício, quando tinha 
treze anos de idade.

Sem tempo para ser criança deixou a 
escola antes de fazer a 3ª classe e a pé des-
calço foi guardar porcos. 

Foi hortelão numa quinta e calcorreou 
o arrabalde da sua cidade, até ao Degebe.

Por falta de conduto foi descobridor do 
mais saboroso “figo rei”. Dos “lambazes” 
também. E ficou “atibado” com os melho-
res pêssegos das redondezas. 

Na planície, sempre com a Sé à vista, 
mesmo às portas da cidade, disputavam 
os gaiatos e os melros os melhores fru-
tos, fugindo uns e outros a caseiros e 
feitores.

Não sem apanhar um ou outro “caga-
ço”, que não vêm agora ao caso, mas que 
lhe deixaram o coração mais pequeno 
que o de um pardalito.

À loja acodem amigos e clientes para 
“bater uma léria.”

A Leonardo Almeida, que fez a 4ª classe 
já adulto, mas que muito aprendeu com a 
labuta da vida, “estórias” não faltam. 

A boa disposição frequenta a loja, que foi 
lugar de tertúlia, de leituras e de telefonia 
escondida.

A propósito da sua provecta idade atri-
buem-na os amigos à “água da sola”, a qual 
dizem também “é boa para tirar a gosma 
às galinhas”.

Entre a ironia e os ditados populares há 
sempre “ditos e dichotes”.

Para fazer umas botas, começava por ris-
car com o lápis ao redor do pé descalço e 
bem firme sobre um papel. 

Com a fita métrica mediam-se os dedos, 
o peito do pé, o tornozelo e, muito impor-
tante, o perímetro do calcanhar ao peito do 
pé, que sendo a boca de entrada da bota é 
fundamental para o conforto do calçado. 
Se fosse bota de cano alto media-se a bar-
riga da perna.

O couro mais usado era o de vitela.
Fazia o molde, talhava, cerzia, adomava 

bem à forma de madeira e depois era “por 
os pés por baixo”.

Para obra fina não havia nada como um 
bom “calfe”.

Botim ou sapato, borzeguim ou bota 
caneleira, calçado para festas ou para o 
trabalho, tudo era feito com perfeição, que 
eram bons os mestres (chegaram a traba-
lhar aqui cinco oficiais) e “havia responsa-
bilidade para com os clientes”.

- Umas botas de calfe ou uns botins, fi-
cavam lindos!

Bem estimadas, continuam prontas 
para trabalhar, as duas máquinas de sapa-
teiro: uma cilíndrica e outra giratória. 

Na frente do balcão ao lado dum mocho 
(também azul) está a caixa das ferramen-
tas com “sivelas”, turqueses, facas e a tábua 
de lixas, bem como o imprescindível mar-
telo com que bate as solas.

De entre as formas de madeira e de ferro, 
Leonardo Almeida retira o “buxete” ou fer-
ro de burnir. Segura-o com mão firme, mas 
é trémula a voz ao contar a história deste 
velho utensílio:

- Foi o meu pai que o comprou. O meu 
pai teria cento e nove anos se fosse vivo. 
Sempre quis que os filhos aprendessem 
um ofício.

Pousa o olhar na fotografia do pai e da 
mãe, que numa pequena moldura lhe fa-
zem companhia na loja e, pausadamente, 
confidencia com ternura:

- Tive uns pais de ouro. A família é o me-
lhor que temos. Trabalhei a vida inteira. 
Eu e a minha mulher. Mas estou feliz.

Leonardo Almeida fixa os olhos no chão.
Inspira, prolongadamente. Sustem a res-
piração. Fica imóvel e vai cerrando os pu-
nhos, devagar, num gesto onde se denota, 
inicialmente, apenas angústia. 

Quase nos arrependemos da pergunta 
feita. Imóvel, sem dirigir a vista para os 
cravos vermelhos que enchem de liber-
dade a loja, emocionado, só depois de, len-
tamente, abrir as mãos que junta ao peito, 
consegue traduzir em palavras o que lhe 
vai no pensamento:

- Depois da fome e de tudo o que passa-
mos, o 25 de Abril foi uma felicidade. Foi o 
fim do medo. Foi a liberdade.

Agora Leonardo não precisa de ouvir te-
lefonia com o som baixinho.

(1) - Bibliografia consultada - Miriam Hal-
pern Pereira
(n. 1937), Catedrática Emérita do ISCTE-IUL
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“Não deveriam obrigar as pessoas que adquirem um animal a assinar um termo de responsabilidade?”.

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Aqui há uns tempos, durante um jantar de 
amigas, de entre vários momentos divertidos 
e hilariantes, tivemos direito a um momento 
(mais um) que deu azo a muitas risadas mas 
que me fez pensar que, efetivamente, existem 
enormes diferenças entre os vários países da 
Europa. 

A amiga de quem vos vou falar vive na 
Suíça e narrava a sua odisseia para conseguir 
aceder ao desejo da sua filha que mais não 
era do que comprar um peixe! Contava como, 
ao chegar à primeira loja de animais se tinha 
dirigido à senhora e tinha explicado que dese-
java comprar um peixe. 

Simpaticamente lhe foi perguntado se já 
possuía aquário. Num primeiro momento a 
minha amiga achou a pergunta ligeiramente 
despropositada. A quem passaria pela cabe-
ça comprar um peixe se não possuísse, desde 
já, um aquário? Contudo, quando respondeu 
que sim, que possuía um aquário redondo 
para o peixe, foi-lhe comunicada a impossi-
bilidade de comprar o peixe uma vez que o 
apartamento que ela tinha para a criatura (o 
aquário redondo) era demasiado exíguo. Não 
se dando por vencida, seguiu para a segunda 
loja de animais. 

Explicou, outra vez, que pretendia comprar 
um peixe e que já possuía um aquário de di-
mensões consideráveis para o senhor peixe se 
sentir bem recebido. Passada esta etapa, e na 
eminência de comprar o bendito peixe, surge 
mais uma questão: há quanto tempo estava a 
água do aquário em tratamento para receber 
o habitante? Uma vez que a resposta não foi a 
correta, mais uma vez a minha amiga se viu 
impossibilitada de adquirir o bendito peixe. 
Foi apenas na terceira loja quando explicou 
que queria comprar um peixe, que possuía um 
belo aquário, com dimensões nobres para o 
receber e que a água estava a ser tratada há, 
sensivelmente, 15 dias, é que ela conseguiu 
aceder ao pedido da filha e oferecer-lhe um 
lindo peixe de aquário. Assumo que adoro 
animais mas não sou fã de peixes. Não lhes 
faço mal, claro, mas são para mim, basica-
mente, o mesmo que uma planta. Estão…
existem… 

Contudo imagino que, no caso dela, vive-
ria apavorada com a possibilidade de o peixe 
morrer. Como explicar que o animal princi-
pescamente tratado teria morrido?

Depois de ter dado umas valentes gargalha-
das com a história, dei por mim a pensar no 
quão diferentes são a Suíça e Portugal, no que 
ao tratamento dos animais diz respeito. Assu-
mo que tanta preocupação me pareceu ligei-
ramente excessiva com um peixe. Mas…e o 
que se passa em Portugal com os animais de 
estimação? É um facto que demos um enor-
me passo em frente quando entrou em vigor o 
novo estatuto jurídico dos animais. 

Perante este novo estatuto foi reconhecido 
aos animais o serem seres vivos dotados de 
sensibilidade para além de serem objeto de 
proteção jurídica. Ainda de acordo com a 
nova lei em vigor, ficaram os cidadãos de Por-
tugal a saber que quem agredir ou matar um 
animal ficará obrigado a indemnizar o pro-
prietário ou as pessoas que tenham procedido 
ao seu socorro pelas despesas em que tenham 
incorrido para tratar o animal. É, claramente, 
um passo em frente mas, tanto existe ainda 
para mudar nas mentalidades portuguesas…

Não conto pelos dedos das mãos as fotogra-
fias que já me passaram pela frente de animais 
que foram abandonados. Incrivelmente, con-

Portugal e os animais: uma relação 
(ainda) complicada

Fotografia: Krista Mangulsone no Unsplash

tinuam a ser abandonados animais pelas mais 
variadas razões mas nas quais destaco algu-
mas das explicações mais ouvidas: “comprei-
-o tão pequenino mas agora cresceu tanto!”; 
“Não tenho tempo para passeá-lo…ele exige 
imenso tempo e cuidados e eu não tenho esse 
tempo!”; “Vou de férias e não tenho a quem 
deixar o animal”… E o certo é que o animal 
é abandonado, deixado junto a uma estrada, 
numa serra, muitas vezes atado a uma árvore 
para que, não só o pobre animal se veja aban-
donado, como as suas próprias possibilidades 
de sobreviver sejam mínimas. Não deveriam 
estas pessoas ter sido interrogadas sobre as 
condições de vida que poderiam dar àquele 
animal antes de o adquirirem? Contudo, sa-
bemos que poucos são os que são punidos por 
esses abandonos…

Aqui há tempos ouvi na comunicação so-
cial o caso de dois cães de grande porte que 
morreram por terem ficado fechados num 
carro, sob temperaturas de mais de 30 graus, 
enquanto o dono se passeava por um centro 
comercial. Várias pessoas viram os animais a 
agonizar no entanto e, pelos vistos, ninguém 
tomou providências. Sim, sabemos que o dono 
chorou imenso quando viu o resultado da sua 
inconsciência. Sim, sabemos que este senhor 
foi presente a tribunal. Mas…não sabendo o 
resultado de tal processo, presumo que o cas-
tigo deste senhor que condenou à morte dois 
cães não irá muito além de uma multa. Será 
que não será retirada a este senhor a possibili-
dade de ter mais animais? E as pessoas todas 
que viram e negaram auxílio? Não deveriam 
também elas ser chamadas à razão?

Penso ainda: não deveriam obrigar as pes-
soas que adquirem um animal (espero eu que 
dado e não comprado) a assinar um termo de 
responsabilidade?

A verdade é que ainda temos muito a cres-

cer como sociedade no que aos animais e aos 
seus cuidados diz respeito. Somos uma so-
ciedade que aceita “acidentes” como a morte 
daqueles dois cães com um certo ar pesaroso, 
alguma indignação momentânea e nada mais. 
Somos uma sociedade que tem conhecimen-
to que todos os anos há imensos abandonos 
de animais de estimação na época de férias 
mas que assobia para o lado e diz “o que pode 
ser feito para alterar esta situação?” Somos 
uma sociedade que assiste ao crescimento to-
talmente descontrolado de colónias de gatos 
e que pensa que nada pode ser feito para o 
evitar. Somos uma sociedade que assiste ao 

uso abusivo de animais (cãezinhos que pas-
sam horas com uma cesta na boca, onde serão 
colocadas umas moedas, enquanto o “dono” 
canta ou toca umas miseráveis “musiqui-
nhas”, por exemplo) e que não se incomoda 
ou até bate palmas! Somos uma sociedade 
que legitima as touradas, aceitando o sofri-
mento provocado num ser vivo apenas e só 
para alegria do público. Por fim, somos uma 
sociedade que aceita, como algo normal, as-
sistir a números de circo onde se encontram 
integrados animais a realizar tarefas que nada 
têm a ver com o seu modo de viver natural. 
Concluindo…somos uma sociedade que ain-
da tem um longo caminho para trilhar no que 
ao tratamento dos animais diz respeito.

Chegados a este ponto sinto, desde já, as 
vozes a levantarem-se dizendo: somos é uma 
sociedade que trata mal os seus idosos! Que 
os abandona em lares ou até em hospitais. 
Por que deverei preocupar-me com animais 
quando há pessoas nesta situação? Ao que 
responderei: uma situação negativa não legi-
tima outra situação negativa. Como cidadãos 
conscientes, temos obrigação de lutar contra 
esta forma de tratar a nossa população menos 
jovem, é óbvio. Mas temos obrigação, tam-
bém, de tentar mudar mentalidades, de per-
ceber que o animal é um ser vivo merecedor 
do melhor. Temos obrigação de fazer cumprir 
a lei (que, entre outras coisas, criminaliza o 
abandono), exigindo que seja colocado em 
prática o que, em boa parte, a lei já traçou. 

No fundo, todos temos obrigação de con-
tribuir para uma sociedade mais justa subli-
nhando a obrigação moral que temos de res-
peitar todas as criaturas vivas, demonstrando 
assim que podemos ser uma grande nação, 
partindo da perspetiva de Mahatma Gandhi: 
“A grandeza de uma nação pode ser julgada 
pelo modo como trata os seus animais”

“Uma situação 
negativa não legitima 
outra situação 
negativa. Como 
cidadãos conscientes, 
temos obrigação 
de lutar contra esta 
forma de tratar 
a nossa população 
menos jovem, 
é óbvio. ”.



7 



8 Novembro ‘18

“O marketing político está relacionado com a formação da imagem de um candidato no longo prazo”.

Radar

Muito se tem falado, a propósito das eleições 
no Brasil (e já anteriormente nas norte-ameri-
canas) da importância crescente do marketing 
político, do marketing eleitoral, do marketing 
digital e das redes sociais na adequação bem-
-sucedida de um candidato ao seu eleitorado 
potencial.  Tal significa, não apenas conhecer 
o que pensam e o que querem os eleitores em 
determinado momento, mas, sobretudo, posi-
cionar bem o candidato e conciliar a sua men-
sagem e discursos políticos aos anseios do 
eleitorado. O Youtube, Facebook e instagram 
permitem que os conteúdos sejam impulsio-
nados e ampliam o raio de divulgação dessas 
acções resultando no processo contínuo de 
construção da imagem do candidato.

O que é o marketing político, o marketing 
eleitoral? 

A diferença reside no horizonte temporal 
pois ambos se desenvolvem cada vez mais 
em contexto digital. O marketing político 
está relacionado com a formação da imagem 
de um candidato no longo prazo, procurando 
adaptá-la ao eleitorado potencial, o que numa 
primeira fase pode significar torná-lo conhe-
cido e, numa segunda, diferenciá-lo dos con-

correntes, posicionando-o melhor. Juntando 
técnicas de marketing político e de comuni-
cação social integradas, o marketing eleitoral 
preocupa-se, com a formação da imagem no 
curto prazo, de forma a conquistar a aprova-
ção e simpatia da sociedade, a transmitir con-
fiabilidade e a elevar o conceito de um candi-
dato na opinião pública. 

Visando aumentar o poder de influência de 
um candidato sobre o eleitorado, na decisão 
de voto, desenvolve-se um trabalho contínuo 
e sistemático de formação da imagem que 
procura ampliar o espaço político de aceita-
ção popular e diminuir o seu nível de rejeição. 
Essa estratégia para formação da imagem po-
sitiva do candidato, é de construção circular e 
digital, ou seja, inicia-se no marketing eleito-
ral, é sustentada pelo marketing político digi-
tal e regressa ao marketing eleitoral. 

Quias as ferramentas do Marketing Político 
Digital?

E-books: o candidato tem uma história? 
Deve esta ser contada de maneira moderna, 
espalhando-a usando marketing digital polí-
tico.

Infográficos: o candidato acumulou núme-

MARKETING POLÍTICO DIGITAL 

Dinâmicas da Gestão

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

ros relevantes na sua carreira ao longo dos 
anos? Deve estes ser ilustrados̀  para que o 
potencial eleitor saiba quantificar o seu poder 
de ação.

Textos: o candidato sabe muito sobre deter-
minada área e tem ideias de como aplicar esse 
conhecimento em prol de todos? Essas ideias 
devem ser divulgadas em diversos textos ilus-
trados e fáceis de serem lidos e ser pesquisa-
dos pelo Google. 

Vídeos: devem ser produzidos bons vídeos, 
publicar no Youtube e impulsioná-los para 
um público de potenciais interessados.

Site: bem indexado para ser pesquisa-
do pelo Google através de uma URL com o 
nome do candidato, que funcione como um 
repositório de toda a informação relevante.

Inbound marketing: direcciona os visitan-
tes para o site, vindos de diversos canais da 
internet. 

Email: usado para distribuir conteúdo inte-
lectual pertinente.

Omnichannel: termo técnico que corres-
ponde a fazer todos os canais trabalhar de 
maneira integrada e com um objectivo de 
conversão.

Mobile first: toda a divulgação que for 
pensada, deve ser portada para ambiente de 
smartphones. 

Whatsapp e SMS: é possível para a comu-
nicação com os colaboradores e para o uso 
em grupos de divulgação

Perfis psicológicos dos utilizadores das re-
des sociais podem ser traçados e usados para 
receber mensagens específicas e mudar com-
portamentos. 

“O Youtube, Facebook 
e instagram 
permitem que os 
conteúdos sejam 
impulsionados e 
ampliam o raio de 
divulgação dessas 
acções resultando no 
processo contínuo de 
construção da ima-
gem do candidato.”.

PUB
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Há 17 anos que se ajudam os que mais necessitam, com a atribuição de 2126 cartões de idoso pela C.M.

Radar

Mora assinala Mês do Idoso
Outubro é o Mês do Idoso e no Concelho de 
Mora assinalou-se com várias actividades. 
Um mês repleto de actividades culturais, 
recreativas e desportivas realizadas em 
todas as freguesias. Estas ações promovi-
das pela Câmara Municipal pretendem fo-
mentar o convívio e a prática de exercício 
físico, ambos necessários e fundamentais 
nesta faixa etária.

A abrir o cartaz do Mês do Idoso teve 
lugar o já tradicional almoço convívio 
para todos os idosos e reformados do Con-
celho, evento que aconteceu no dia cinco 
de Outubro e juntou à mesa, em ambiente 
de convívio, cerca de 600 idosos, em Mora 
na Quinta de Santo António. Grande parte 
destas pessoas apenas se encontra nesta 
altura, aproveitando este momento para 
passarem um dia alegre e de convívio.

Este ano, a peça de teatro de revista “Vai-
-te dêtar qê já lá vou!”, pelo grupo de teatro 
da Associação Tocar a Emoção, integrou 
também as festividades, com um espectá-
culo que encheu o cineteatro da Casa da 
Cultura de Mora.

O Encontro de Poetas Populares é uma 
das iniciativas que reúne habitualmente a 
maioria dos poetas do Concelho de Mora 
em torno da poesia popular. Este ano, o 
encontro aconteceu no Salão de Festas da 
Santa Casa da Misericórdia de Pavia, no 
dia 6 de Outubro.

Destaque, ainda para o Festival de Acor-

deonistas, iniciativa cultural que integra 
já há alguns anos o cartaz comemorativo 
deste mês, aconteceu em Mora, na casa 
da Cultura, no dia 20 de Outubro, e mais 
uma vez fez-se notar pelo grande sucesso 
e animação que proporcionou ao público, 
sendo que este ano a presença do cam-
peão mundial de acordéon, Peter Maric, 
deu um especial destaque a este momento 
musical.

A actividade física também marcou este 
mês com a realização de uma caminha-
da no âmbito do Envelhecimento Activo, 
na localidade de Malarranha e Aulas de 
hidroginástica na Piscina Municipal de 
Mora.

Para além destas iniciativas, houve ain-
da momentos de esclarecimentos relativos 
às necessidades inerentes a esta idade, no-
meadamente sobre as medidas de segu-
rança e rastreios respiratórios, iniciativas 
que decorreram em todas as freguesias. O 
Gabinete da Deco preparou também uma 
apresentação sobre os “Direitos do consu-
midor e poupança de energia”, de forma a 
elucidar os presentes para este tema.

Políticas de apoio aos idosos – Outras 
medidas da Autarquia viradas para a ter-
ceira idade

No Concelho de Mora os idosos não são 
lembrados apenas neste mês, a Autarquia 
tem um conjunto de programas anuais 
de apoio à terceira idade, nomeadamente 

o Envelhecimento Activo, a Universida-
de Sénior e a Oficina Domiciliária. Estas 
medidas contribuem para a melhoria das 
condições de vida dos seus beneficiários. 

Como forma de apoio, mas financeiro, a 
Câmara Municipal de Mora instituiu em 
2001, o Cartão Municipal do Idoso. Uma 
política de apoio social aos idosos reforma-
dos, com uma situação económica débil.

Há 17 anos que se ajudam os que mais 
necessitam, com a atribuição de 2126 car-
tões, o que se traduz em mais de 1,5 mi-
lhões de euros em apoios concedidos pela 
Câmara Municipal.

Sendo os idosos a camada populacional 
mais desprotegida, socialmente falando, e 

considerando o papel importante que as 
autarquias locais desempenham no que 
a esta área de acção diz respeito, o Cartão 
Municipal do Idoso visa apoiar os idosos 
do Concelho que, por falta de meios, não 
tenham acesso a condições sócio-econó-
micas que lhes permitam viver condigna-
mente. 

Têm direito ao Cartão Municipal do Ido-
so os cidadãos que residem no Concelho 
de Mora há pelo menos três anos; sejam 
idosos, reformados e/ou pensionistas (por 
velhice, invalidez ou sobrevivência); te-
nham idade igual ou superior a 65 anos e 
aufiram um rendimento máximo mensal 
que não ultrapasse os 400 euros. 

PUB
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O Município de Reguengos de 
Monsaraz promoveu de 12 a 14 
de outubro a marca Capital dos 
Vinhos de Portugal na Fête des 
Vendanges de Montmartre, em 
Paris. Neste evento, o terceiro 
maior de Paris com cerca de 500 
mil visitantes, a autarquia teve 
um stand onde realizou mostras 
de produtos regionais e provas 
dos vinhos do concelho.

Neste espaço foi também 
promovida a vila medieval de 
Monsaraz, a praia fluvial de 
Monsaraz, o centro oleiro de S. 
Pedro do Corval, o megalitismo, 
as mantas tradicionais, os vi-
nhos e os enoturismos, a gastro-
nomia e os produtos regionais, 
as unidades de turismo e as 
atividades que podem ser feitas 
no Grande Lago Alqueva. A au-
tarquia convidou o Coro Polifó-
nico da Sociedade Filarmónica 
Harmonia Reguenguense que 

cantou no evento e no Santuá-
rio de Nossa Senhora de Fátima 
em Paris.

Na inauguração da Fête des 
Vendanges de Montmartre este-
ve presente, entre outros, o Em-
baixador de Portugal em França, 
Jorge Torres Pereira, e o Vereador 
da Câmara Municipal de Paris, 
Hermano Sanches Ruivo. Re-
guengos de Monsaraz esteve in-
tegrado no espaço “Portugal em 
Montmartre”, próximo da Basí-
lica do Sacré Coeur, juntamente 
com a Comunidade Intermuni-
cipal da Beira Baixa, que tam-
bém promoveu o seu território 
no evento.

Durante os três dias da festa a 
autarquia vendeu centenas de 
garrafas de vinho dos produto-
res de Reguengos de Monsaraz 
e registou atendimentos com 
visitantes de Portugal, Espanha, 
França, Alemanha, Itália, Rús-

sia, Inglaterra, Bulgária, Escó-
cia, Polónia, Estados Unidos da 
América, México, Colômbia, Bra-
sil, Canadá, Japão, China, Coreia 
do Sul, India e Austrália.

A Fête des Vendanges de 
Montmartre existe há 84 anos 
e é organizada pelo 18º bairro 
de Paris. O mercado francês é o 
terceiro mais importante para o 
concelho de Reguengos de Mon-
saraz, depois de Espanha e de 
Portugal, representando cerca 
de 14 por cento dos turistas. 

O concelho, com cerca de qua-
tro mil hectares de vinha, tem, 
pois, «uma imensa riqueza» e 
é este potencial no setor dos vi-
nhos, em ligação com a história 
e o turismo, que a Câmara quer 
aproveitar: “é esse o grande ob-
jetivo estratégico, criar valor e 
potenciar os vinhos, a gastrono-
mia, o enoturismo e o patrimó-
nio», conclui José Calixto.

Arraiolos

Contra o 
encerramento 
dos CTT
O Movimento de Utentes 
de Arraiolos convocou 
uma concentração 
contra o encerramento 
da  estação de correios 
(CTT) de Arraiolos que 
teve lugar no dia 12 de 
outubro de 2018 no Lar-
go Dordio Gomes.
A Câmara Municipal 
de Arraiolos aprovou 
em reunião de 10 de 
outubro uma tomada de 
posição sobre o encer-
ramento do Balcão dos 
CTT em Arraiolos.
Sílvia Pinto, Presidente 
da Câmara Municipal de 
Arraiolos afirmou que  
“não se pode admitir que 
um Governo faça decla-
rações proclamatórias 
sobre o desenvolvimento 
do interior e do mundo 
rural e depois assista 
impávido e sereno ao 
abandono das popula-
ções, à destruição de 
instrumentos de coesão 
territorial e social como 
é o serviço de correios, 
tudo em nome do lucro 
da empresa privada que 
tomou conta dos CTT.”
Na tomada de posição a 
autarquia afirma ainda exi-
gir “ao Governo que trave 
de imediato o processo.

Economia        

Fotogradia: C.M. Reguengos de Monsaraz

Abriu no dia 23 de outubro a “Ex-
posição Vergílio Correia” - um 
olhar fotográfico da autoria do 
Ecomuseu de Condeixa e do Cen-
tro de Estudos Vergílio Correia. 

A Câmara Municipal e o Cen-
tro Interpretativo do Tapete de 
Arraiolos (CITA) unem-se ao tri-
buto a um dos grandes vultos 
da cultura portuguesa do século 
XX. Arqueólogo, historiador de 
arte, museólogo e etnógrafo de 
referência na primeira metade 
do século XX, Vergílio Correia foi 
um ávido investigador, que per-
correu o país de lés a lés, em bus-
ca de património cultural, para 
depois o estudar, registar e dar a 
conhecer através de centenas de 
publicações. 

Nessas constantes viagens foi 
fotografando o país profundo, as 
suas gentes e muitas peculiari-
dades que agora apresentamos 
na Exposição itinerante “Vergí-
lio Correia (1888-1944): Um olhar 
fotográfico”, com base num espó-
lio de fotografias em chapa de 
vidro guardado pela sua família 
durante quase um século. 

A exposição estará patente no 
CITA até ao dia 17 de fevereiro de 
2019.

“Exposição Vergílio 
Correia” - um olhar 
fotográfico
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Reguengos 
promoveu a 
Capital dos 
Vinhos de 
Portugal em 
Paris


