
www.registo.com.pt

SEMANÁRIO Director Nuno Pitti Ferreira | Outubro de 2018 | Mensário| ed. 291 | 0.50€

O Melhor Petisco | Rua Catarina Eufémia , 14
Horta das Figueiras | 7005-320 Évora

266771284

PUB

Mostra 
gastronómica 
de Arraiolos
PÁG.05 Sílvia Pinto, Presidente da Câma-
ra Municipal de Arraiolos considera que a  
“Mostra Gastronómica, a Feira do Tapete e o 
Festival da Empada de Arraiolos, a realizar 
de  26 de outubro a 4 de novembro de 2018, 
são um contributo para a dinamização da 
vida económica e cultural do concelho de 
Arraiolos, com impacto positivo no setor do 
turístico, pela elevada participação local e 
pela visita de milhares de pessoas...”

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.04 José Manuel Pereira Prates 
amola tesouras desde garoto.
O ofício aprendeu-o com o pai, natural 
de Evoramonte, no concelho de Estre-
moz, cidade que hoje acolhe José Ma-
nuel, em lugar vigiado pela Torre de 
Menagem e pelo Paço Real, certamente, 
com proteção da “Rainha Santa”, sendo 
que o que pede a sua débil saúde são 
mundanos cuidados.

Mora investe na 
Acção Social 
Escolar
PÁG.09 À semelhança do que tem suce-
dido nos anos transactos, a Câmara Mu-
nicipal de Mora estabeleceu um conjun-
to de apoios, integrados na Acção Social 
Escolar (ASE), destinados a auxiliar a co-
munidade escolar do Concelho de Mora e 
respectivos agregados familiares.
O combate ao insucesso e ao abandono 
escolar precoce é outra das preocupações 
da autarquia.

Pediatria inova 
na área da 
Diabetes
PÁG.14 O Serviço de Pediatria do HESE 
tem agora um Centro de Tratamento de 
Dispositivos de Perfusão Subcutânea 
Contínua de Insulina (PSCI) e já colocou 
38 dispositivos (bombas de insulina) a 
crianças da região com Diabetes Mellitus 
tipo1. O Centro de Tratamento de Dispo-
sitivos de Perfusão Subcutânea Contínua 
de Insulina do Serviço de Pediatria do 
HESE foi um projeto iniciado em 2014.
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Coudelaria de Alter 
recebe investimento 
de 8 milhões de euros 03
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

A Abrir

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

Há poucos dias atrás foi decidida uma nova 
proposta sobre o exercício do Direito de 
Preferência.  

Estas alterações ao Código Civil tive-
ram como objetivo garantir o exercício do 
direito de preferência pelos arrendatários. 
Relembro que esta iniciativa legislativa ti-
nha sido vetada pelo Sr. Presidente da Re-
pública.

Estas alterações à Lei foram objeto de vá-
rios alertas por parte do PSD no âmbito do 
debate da iniciativa do Bloco de Esquerda, 
que foi, claramente, tratada de forma apres-
sada e sem o rigor jurídico que se impõe, 
para acudir a situações casuísticas e mediá-
ticas que todos conhecemos. 

Na minha perspetiva, com esta alteração 
á Lei poderá estar em causa o direito fun-
damental de todos à propriedade privada e 
à sua transmissão, previsto no artigo 62.º da 
Lei Fundamental, de natureza análoga aos 
Direitos, Liberdades e Garantias, como tal 
beneficiando do mesmo regime.

Tal como tem sido hábito, esta é mais 

uma iniciativa legislativa (entre muitas 
do género) radical e preconceituosa, que 
coloca em causa o normal funcionamento 
do mercado de arrendamento e também do 
mercado imobiliário. Os níveis de instabili-
dade e de desconfiança para investir nestes 
sectores estão a aumentar exponencialmen-
te. Exemplo disso, e geradores de forte ins-
tabilidade, são iniciativas que originaram 
abrutas alterações fiscais, como o aumento 
significativo do IMI através do denomina-
do imposto Mortágua, o IMI sobre “as vis-
tas”, a passagem do IRS de 15% para 35% 
no Alojamento Local; o congelamento de 
rendas, as pretensas requisições “forçadas”, 
etc, etc.

Esta esquerda radical, pseudomoralista e 
irresponsável (liderada neste caso pelo Blo-
co de Esquerda), avançou com mais uma 
das suas iniciativas, que pode ser bastante 
grave. A falta de bom senso vai imperando!

Com esta iniciativa (que foi uma balbur-
dia legislativa) quiseram afundar o Porta 
Aviões (neste caso um negócio da Fidelida-

de). Para isso não se preocuparam se iriam 
afundar todos os navios. Todos os pequenos 
navios e pequenas embarcações que exis-
tem por todo lado. Que falta de bom senso!

É precisamente este tipo de Leis, feitas à 
medida, aquilo que não deve ser feito nesta 
AR.

Quiseram fazer uma Lei, que deve ser 
universal, mas que tem um único objetivo: 
ir contra um negócio. Que irresponsabili-
dade!

Ora vejamos:
a) A Comunicação Prevista aos Arren-

datários para o gozo de Direito de Prefe-
rência passava de 8 dias para 160 dias. O 
PSD Propôs 15 dias. Consequências: Caos 
no Mercado Imobiliário. Todos os peque-
nos empresários e famílias seriam afetadas. 
Todos os contratos de promessa compra e 
venda deixavam de valer qualquer coisa.

b) O tempo do gozo de direito de preferên-
cia passava de 3 anos para zero dias. Ou seja, 
bastava arrendar hoje para beneficiar do di-
reito de preferência. O PSD propõe 2 anos.

c) O direito de preferência não clarificava 
ser era para arrendamentos com fins habi-
tacionais ou fins comerciais. Uma confusão 
grave;

d) No direito de preferência em prédio 
não constituído em propriedade horizontal, 
o valor da parte do prédio correspondente à 
permilagem do locado, pelo valor propor-
cional dessa quota parte face ao valor total 
da transmissão do prédio em causa. Veja-se 
as consequências: 1 – Um arrendatário ar-
renda uma casa que estava mais degradada 
/ que valia menos (já era assim quando ar-
rendou). Com esta regra vai ter que comprar 
pelo valor das outras casas (mais caras). 
Um Absurdo! 2 – Outro caso: Sabemos que 
há casas que valem menos num prédio. Um 
R/c vale menos, há casas viradas para as 
traseiras, outras mais degradadas. Passam 
a valer todas o mesmo. É um absurdo!

Ainda assim, o PS acabou por acatar al-
gumas das sugestões do PSD, minimizando 
desta forma, alguns dos maiores danos des-
ta Lei. Vamos ver o que isto vai dar!

Implicações das alterações à Lei 
do exercício do direito de preferência

Muito se tem falado nas últimas semanas so-
bre o aeroporto de Beja, como alternativa ao 
congestionamento do aeroporto de Lisboa, 
tendo como referência a posição contra o ae-
roporto de Montijo.

Não pretendo, até por não ser especialista 
na área em causa, alimentar discussões es-
téreis, mas não posso deixar de expor o que 
pensava e penso sobre toda esta temática do 
futuro do aeroporto de Beja, dando a conhe-
cer o que se passou no final da década de 90. 
E cada um que tire as conclusões que enten-
der, certo de que perdemos uma oportunidade 
e continuamos a ser do tal interior desertifi-
cado e pouco desenvolvido.

Seja qual for a solução, tem de se equacio-
nar sempre a questão da sustentabilidade de 
qualquer das alternativas sob pena de ser um 
remendo que não tem base de continuidade e 
benefícios para as pessoas e as regiões.

Como presidente da ADRAL, em 1998 e 
1999 participei num grupo de trabalho sobre 
a viabilidade e sustentabilidade do aeroporto 
de Beja, com base numa proposta dum grupo 
inglês – Wiggins Group – que estava dispo-
nível para fazer todo o investimento em Beja 
tendo como contrapartida um prazo de con-
cessão de exploração do mesmo. Claro que 
nesta base não havia investimento público 
direto, assegurando o referido grupo um sin-
dicato bancário como garantia.

A proposta apresentada ao governo portu-
guês de então – da qual tenho um exemplar 
– apontava a sustentabilidade do aeroporto 

de Beja com base em três vertentes: carga, 
manutenção e passageiros, sendo esta última 
a menos relevante (mas claro que estávamos 
em 1998 sem congestionamentos em Lisboa 
na altura) mas prevendo potenciar o turismo 
resultante do espelho de água de Alqueva e as 
potencialidades turísticas do Alentejo, hoje 
tão reconhecidas e valorizadas. 

De qualquer modo a principal aposta dos 
investidores era carga e manutenção. Carga, 
pensando no que Alqueva potenciava em re-
lação aos produtos da agricultura, manuten-
ção pensando na logística para tal e incluindo 
uma área industrial entre o aeroporto e a lo-
calidade de S. Brissos para instalação de em-
presas especializadas. 

É curioso notar que atualmente se fala mui-
to na diversidade de produtos que a agricul-
tura pode produzir e como seria se houvesse 
meios de transportes adequados para o norte 
e centro da Europa, bem como seria o teci-
do empresarial da região com a introdução 
da componente de manutenção. Para mais é 
de referir que a manutenção libertava espaço 
em Lisboa, criava postos de trabalho espe-
cializados em Beja e permitia ter um cluster 
aeronáutico muito mais vasto e importante no 
Alentejo.

Acresce a proximidade do Porto de Sines, 
como porta de entrada para a europa e a pos-
sibilidade de viabilizar uma unidade de Tele-
port para estabelecer a base de uma rede de 
comunicações entre o continente americano 
e a europa. Porto de Sines que tem hoje mais 

Aeroporto de Beja e não era preciso petição
ALFREDO BARROSO
Engenheiro

importância e viabilidade do que tinha na 
década de 90, valorizando assim o funciona-
mento civil do aeroporto de Beja.

Tive ocasião de visitar, integrado numa de-
legação oficial, o aeroporto de Manston, em 
Inglaterra, resultado dum contrato entre o go-
verno inglês e o Wiggins Group, que permitiu 
transformar a ex-base militar num aeroporto 
de uso civil e em que a principal atividade se 
centrava na carga de produtos de África para 
o Reino Unido e permitia a manutenção de 
média e longa duração. Visitar e ver grandes 
aviões de carga a aterrar com produtos fres-
cos de áfrica para o reino unido.

Para melhor se entender o alcance da pro-
posta, os valores previstos no tempo para as 
diversas fases do investimento, a preços de 
1999 superava os 100 milhões de euros re-

partido por 5 fases: 1999/2000 – 2001/2003 
– 2004/2006 – 2007/2008 e 2009/2010, con-
templando para além do que é inerente ao 
funcionamento dum aeroporto, uma unidade 
hoteleira e uma zona industrial infraestrutu-
rada bem como acessibilidades diretas.

Esta proposta foi apresentada ao governo 
português em 1999, não teve acolhimento 
tanto quanto fui informado na altura e tam-
bém não foi bem aceite por alguns agentes do 
distrito com responsabilidades, que aposta-
vam na manutenção e renovação dos aviões 
russos Antonov, por via dum estudo então por 
eles encomendado, pelo que o grupo desistiu 
do investimento em Beja e apostou noutro em 
Itália, também uma ex-base militar.

Não querendo especular penso que se este 
projeto tem avançado, questões como ligação 
rodoviária de Beja à auto estrada seria uma 
realidade, a ferrovia teria sido intervenciona-
da por força das sinergias resultantes e Beja 
seria mais um polo do cluster aeronáutico 
do Alentejo, para além de Évora e Ponte de 
Sor. Era o Alentejo no seu todo em vez de um 
Alentejo dividido que, comprovadamente, 
não contribui para um desenvolvimento har-
monioso e sustentável do mesmo.

Se tudo isto tem avançado, Beja poderia 
ter, hoje, a componente de passageiros asse-
gurada mesmo não sendo a componente prin-
cipal da sustentabilidade, independentemente 
da solução Montijo que não era sequer falada 
na altura. E não era preciso ser contra nem 
sequer haver qualquer petição! 

“É curioso notar que 
atualmente se fala 
muito na diversidade 
de produtos que a agri-
cultura pode produzir 
e como seria se hou-
vesse meios de trans-
portes adequados 
para o norte e centro 
da Europa”.
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“A nossa intenção é ter um projeto hoteleiro intimamente ligado ao turismo equestre”.

Grupo Vila Galé investe na Coudelaria de 
Alter para “desenvolver o interior”
Foi assinado, na pasada semana,  o con-
trato de concessão de parte do edificado 
da Coudelaria de Alter ao Grupo Vila Galé. 
O contrato foi assinado pelo Presidente e 
pela Vogal da Companhia das Lezírias, 
pelo Subdiretor-Geral de Tesouro e Finan-
ças e pelo Presidente do Grupo Vila Galé, 
numa cerimónia realizada no Ministério 
da Agricultura, em Lisboa. A concessão 
é feita por 50 anos e o investimento total 
para a recuperação do edificado está esti-
mado em 8 milhões de euros.

O Grupo Vila Galé compromete-se a 
construir um hotel temático de 4 estrelas 
com aproximadamente 76 quartos, distri-
buídos pela Casa de Campo, pelas antigas 
cavalariças, pelo edifício administrativo 
e pelas antigas pocilgas. A Enoteca e o La-
gar serão também utilizados em eventos 
temáticos. O hotel vai dispor ainda de spa 
e restaurante, com uma forte aposta na 
gastronomia regional. Este é um projeto 
âncora de dinamização turística e econó-
mica do interior. 

A Coudelaria de Alter, a mais antiga e 
notável coudelaria portuguesa (fundada 
em 1748 pelo rei D. João V) é um impor-
tante polo de dinamização e estruturação 
do turismo equestre nesta região. Tem 
funcionado ininterruptamente no mes-
mo local, tendo superado contingências 
históricas e genéticas, sociais e econó-
micas, sendo considerada por isso a Cou-
delaria mais antiga do mundo com esta 
singular longevidade.

O Ministro da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas 
Santos, sublinhou que “o projeto tem o 
mérito de congregar os esforços de dife-
rentes áreas de governação e de diversas 

D.R.

instituições, colocando este extraordiná-
rio equipamento ao serviço do turismo 
numa região do interior, para cuja dinâ-
mica económica muito contribuirá, se-
guramente”, frisando que “é pelo turis-
mo que passa o futuro da Coudelaria de 
Alter do Chão, não esquecendo as outras 
componentes que dão vida àquele equi-
pamento, nomeadamente a criação e pro-
jeção do Cavalo Alter Real”.

Jorge Rebelo de Almeida, presidente 

do grupo Vila Galé, realçou que este “é 
mais um contributo que queremos dar 
para desenvolver o interior do país. Acre-
ditamos que este hotel ajudará a criar 
um polo de desenvolvimento regional 
no distrito de Portalegre. Por outro lado, 
a nossa intenção é ter um projeto hote-
leiro intimamente ligado ao turismo 
equestre”.

No encerramento da cerimónia, o Mi-
nistro da Economia, Manuel Caldeira Ca-

bral, sublinha que este investimento na 
Coudelaria de Alter “vai representar uma 
enorme oportunidade para o desenvolvi-
mento deste espaço magnífico. O investi-
mento que aqui será feito, e que será inau-
gurado em 2020, vai afirmar ainda mais 
Alter do Chão como um dos principais 
centros de turismo equestre em Portugal, 
promovendo a preservação do cavalo lu-
sitano e o desenvolvimento económico 
do Alto Alentejo”.

Se Portugal fosse impedido de adquirir ao 
estrangeiro medicamentos, alimentos e ou-
tros bens essenciais, em que situação ficaria 
o país?

Se Portugal fosse alvo de um bloqueio e 
impedido de obter financiamento externo, de 
emitir títulos, de utilizar qualquer tipo de ga-
rantia para se financiar no estrangeiro, como 
é que se podia assegurar a normalidade da 
vida do país?

Se fossem financiados grupos de portugue-
ses para desestabilizar processos eleitorais, 
para criar confrontos armados com as auto-
ridades, para assaltar instalações militares, 
para atacar hospitais, creches, inclusivamente 
para roubar equipamentos das Forças Arma-
das e bombardear instalações do Governo, 
em que situação ficaria o país?

É esta a situação que o povo da Venezuela, 
e também a comunidade portuguesa ali resi-
dente, têm enfrentado nos últimos anos.

E para quem ainda tivesse dúvidas, as re-
centes declarações de Donald Trump na As-
sembleia Geral das Nações Unidas a ameaçar 
a Venezuela com uma intervenção militar 
clarificam as intenções, objectivos e respon-

sabilidades dos EUA na situação de deses-
tabilização, ingerência e agressão externa 
àquele país, ao seu povo e também à comuni-
dade portuguesa que ali reside.

Se faltam na Venezuela medicamentos, 
comida e outros bens essenciais é porque a 
Venezuela tem sido impedida de os adquirir a 
outros países por via de um bloqueio imposto 
pelos EUA que impedem quaisquer pagamen-
tos em dólares da e para a Venezuela.

Em 2015, a administração Obama aprovou 
um decreto que considerava a Venezuela uma 
ameaça à segurança nacional dos EUA. Esse 
Decreto veio a ser confirmado por Donald 
Trump, que lhe acrescentou entretanto um 
conjunto de outras medidas de bloqueio e san-
ções económicas com o objectivo de tornar a 
vida daquele país  num inferno para, por fim, 
poder alcançar os seus objectivos de retomar 
o controlo das riquezas daquele país, como 
aconteceu durante décadas e como acontece 
com outros países igualmente sujeitos a este 
tipo de agressões. 

Desde 2017 que os EUA que têm vindo a 
impôr à Venezuela sanções, violando delibe-
radamente o direito internacional e a carta 

das Nações Unidas, utilizando todo o tipo de 
medidas para desestabilizar o país e criar di-
ficuldades ao povo.

Os EUA bloqueiam o acesso da Venezuela 
ao seu sistema bancário, impedindo o país de 
fazer pagamentos em dólares a quaisquer em-
presas estrangeiras com quem pretendessem 
ter relações comerciais. A Venezuela vê-se 
assim impedida de comprar bens alimentares 
e medicamentos ao estrangeiro ou forçada a 
comprá-los a preços muito mais caros e em 
condições muito desvantajosas.

Os EUA proibiram transacções com títulos 
de dívida venezuelana, empurrando o país 
para uma situação em que não consegue ob-
ter financiamento externo, e proibiram igual-
mente quaisquer transações comerciais em 
petros, a criptomoeda criada pelo país para 
vencer o bloqueio financeiro de que está a ser 
alvo. 

Os EUA têm abertamente apoiado os gru-
pos e organizações que nos últimos dois anos 
e meio desenvolveram na Venezuela acções 
terroristas, de sabotagem económica e dos 
circuitos de distribuição e comercialização 
de bens.

Estas ações têm-se intensificado num 
momento em que o Governo venezuelano 
procura concretizar medidas de combate ao 
terrorismo a par de medidas económicas, 
nomeadamente de combate ao açambarca-
mento e à especulação de preços, indepen-
dentemente de quem os promova, visando 
assegurar a melhoria das condições de vida 
dos venezuelanos e também da comunidade 
portuguesa.

É perante isto que cada um tem de tomar 
posição. Quem não tenha aprendido nada 
com o que aconteceu no Iraque, na Líbia e 
até mesmo mais recentemente na Síria, há-de 
continuar a repetir aquilo que a propaganda 
dos EUA nos metem diariamente dentro da 
cabeça através da comunicação social domi-
nante, assim fazendo a opção de dar o seu 
apoio a Donald Trump e aos EUA, à sua ac-
ção desestabilizadora, agressiva e terrorista 
contra a Venezuela e o seu povo.

Quem tenha aprendido com o passado e 
pense pela sua cabeça, quem esteja verdadei-
ramente do lado de quem luta pela democra-
cia, pela paz, pela soberania e independência 
dos povos, tomará partido pela 

Venezuela: olhamos para o lado enquanto a 
tragédia se repete?

JOÃO OLIVEIRA
Deputado e Presidente do Grupo Parlamentar do  PCP
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Crónicas da Transtagana
Amolar tesouras no sopé da Serra D’Ossa

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

José Manuel Pereira Prates amola te-
souras desde garoto.

O ofício aprendeu-o com o pai, na-
tural de Evoramonte, no concelho de 
Estremoz, cidade que hoje acolhe José 
Manuel, em lugar vigiado pela Torre de 
Menagem e pelo Paço Real, certamen-
te, com proteção da “Rainha Santa”, 
sendo que o que pede a sua débil saúde 
são mundanos cuidados.

Deu Estremoz à sua escola o nome 
de “Santa Isabel”. Porém José Manuel, 
nascido a meio do século passado não 
a chegou a frequentar.

Na infância passada com mais nove 
irmãos, o tempo da escola foi trocado 
por outros afazeres. E aprenderes que 
a vida também ensina e é escola boa, 
embora muitas vezes sofrida.

Por esses tempos ajudou na cocaria e 
aos catorze anos fez a primeira “aceifa” 
com a Serra d’Ossa à vista, por terras 
da Freguesia de S. Bento do Mato, onde 
José Manuel nasceu.

Na sua caixa de ferramentas, ao 
sport da bicicleta a pedais agarrada 
por elásticos cortados com tesoura 
afiada pelo próprio, traz tudo o que 
lhe é necessário para por em prática os 
saberes colhidos da vida e agora em-
pregues nesta arte de amolar tesouras 
e facas, gatear tigelas e alguidares, fer-
rar varetas ou atarraxar eixos lassos 
por largo uso.

Preso no quadro da “pasteleira” traz 
o esmeril, (do qual havemos de falar 
mais adiante) peça importante para 
“gastar e apanhar o fio”, trabalho de-

pois aperfeiçoado (qual navalha de 
barbear na loja do “Mestre Barbeiro”) 
no couro preso por meia dúzia de pe-
quenos pregos à caixa de madeira pin-
tada de verde.

Junto aos “gatos” e à torquês está uma 
pedra negra arrancada do ventre da 
Serra d’Ossa, daquelas que nunca vi-
ram o sol, porque essas são as melhores 
para afiar.

No guiador, ao lado dum pequeno 
balde com água, como se fora uma 
bandeira esfrangalhada, uma velha 
camisa mostra a eficiência do artífice e 
o corte certo das tesouras, experimen-
tadas no pano, depois de José Manuel 
ter passado com o polegar pela lâmina, 
primeiro teste para ver se já agarraram 
o “fio”.

No fundo da caixa despertou curio-
sidade um pedaço de cortiça. José Ma-
nuel, sem que sobre tal fosse inquirido 
mostrou a sua utilidade, cortando-lhe 
um bocado com uma faca  acabada de 
amolar.

- “Está boa. Não a lave com água 
quente para não perder o fio”.

Da algibeira tira a velha flauta colo-
rida herdada do pai como o foi o ofício.

Faz saber da sua presença tocando 
a flauta e espalha pela rua a melodia 
para chamar os fregueses.

Dizem que anuncia chuva.
- “Ditados antigos” - riposta José Ma-

nuel, fazendo soar de novo a flauta que 
ecoa para lá da  Serra d’Ossa  e chega ao 
mundo inteiro.

A verdade é que aquando da sua úl-
tima visita à minha terra, ainda soava 
nos ouvidos da Aldeia o som inconfun-
dível da sua flauta e já chovia.

Um chuvisco, é verdade, mas o amo-
la tesouras não anuncia tempestades.

Como prometido, voltamos ao esme-
ril.

Olhando a frágil bicicleta destaca-se 
pela robustez essa máquina “indus-
trial”, como José Manuel chamou ao 
esmeril elétrico, que substituiu a ve-
lhinha roda de pedra puxada com uma 
correia presa na pedaleira.

Explica que com esta máquina as ro-
tações “são mais certas e o esforço físico 
é menor, que os rins já não aguentam”.

É como diz o ditado popular: “a neces-
sidade aguça o engenho”.

“Primeiro que elas apanhem o fio… 
às vezes leva feitio...” confidencia José 
Manuel,  ao mesmo tempo que em mo-
vimentos repetidos, com mão firme, 
coloca a faca sobre o esmeril, deixan-
do ver as faíscas saltar da pederneira, 
mesmo com a luz do sol que ilumina o 
amolador, brilha na lâmina de aço da 
faca e se reflete na cal branca do baixo 
casario.

A conversa, as tesouras e as facas 
para amolar prenderam José Manuel 
durante quase toda a manhã, não po-
dendo por isso ir no mercado de Estre-
moz, como gosta.

Este afamado mercado de levante, 
aos sábados de manhã enche o Rossio 
Marquês de Pombal, no centro da cida-

de. 
Entre mobílias e velharias lá estão os 

produtos do campo: frutas e animais e 
mais todos os legumes.

Também os frutos silvestres da Ser-
ra D’Ossa, consoante a época, que eles 
não se enredam em estufas e regadios 
e crescem em liberdade pelas encostas 
entre caminhos talhados pela nature-
za, essa sim providencial para a vida, 
pois que dá oregãos, ervas para o chá e 
giestas para os “basculhos”.

É sempre grande a azáfama. Soam os 
pregões dos vendedores. Regateiam os 
compradores.

- “… mas no tempo do escudo era me-
lhor...” remata José Manuel referindo 
as vendas no mercado e “os trabalhos 
que eram mais do que hoje.”

É  hora de voltar a casa. Estremoz fica 
para trás, vislumbra-se o Castelo de 
Evoramonte e antes de chegar a S. Ben-
to do Mato prova-se uma amora silves-
tre, nascida numa silva mais afoita que 
vai ganhando terreno entre azinheiras 
e sobreiras a pedirem melhores cui-
dados, pois diz a história da Serra que 
noutros tempos tiveram a dedicação de 
“ermitas” e “roçadores”. E esses já parti-
ram. E falta pastoreio.

A amora está madura e é doce. A na-
tureza que é mãe e tudo quer dar  aos 
seus filhos diz que foi do sol, foi da gea-
da “e foi o calor que ela apanhou!” (1)

 

(1) – “Ó minha amora madura” - can-
ção popular.
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“A Mostra Gastronómica é o culminar das semanas temáticas que os restaurantes acolhem ao longo do ano”.

Arraiolos – Gastronomia,Tapetes
e Produtos Regionais
Sílvia Pinto, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Arraiolos considera que a  “Mos-
tra Gastronómica, a Feira do Tapete e o 
Festival da Empada de Arraiolos, a reali-
zar de  26 de outubro a 4 de novembro de 
2018, são um contributo para a dinamiza-
ção da vida económica e cultural do con-
celho de Arraiolos, com impacto positivo 
no setor do turístico, pela elevada partici-
pação local e pela visita de milhares de 
pessoas...”

Como classificaria este evento?
Da maior relevância para a valorização 
do nosso concelho.

A 19ª Mostra Gastronómica, a Feira 
do Tapete e o 11º Festival da Empada de 
Arraiolos é um dos eventos com maior 
importância na promoção do “Tapete de 
Arraiolos” e da gastronomia do concelho.

A Mostra Gastronómica é o culminar 
das semanas temáticas que os restau-
rantes acolhem ao longo do ano e é bem 
representativa da diversidade da nossa 
cozinha, juntando no mesmo espaço um 
conjunto de produtos locais de elevada 
qualidade.

É visível o contributo da Mostra Gastro-
nómica para a economia local? 
O concelho de Arraiolos tem vindo a au-
mentar a oferta na área do alojamento e 
da restauração com o incremento do tu-
rismo.

Sem quantificar, mas face aos contac-
tos com os diversos agentes económicos  
é um contributo visível e com interesse 
crescente.

A Câmara Municipal de Arraiolos tem 
procurado fazer a promoção do nosso ter-
ritório baseada no que de melhor Arraio-
los pode oferecer – o Tapete de Arraiolos 
– o Património Cultural e Monumental 
– a Gastronomia e a empada de Arraiolos 
– os Vinhos – a doçaria e ainda um con-
junto de produtos da terra comprovando 
que existem novas dinâmicas e  inovação 
também nestas áreas.

Que produtos estamos a falar?
Falamos de produtos com tradição e resul-
tado da dedicação de sucessivas gerações 
arraiolenses, nomeadamente, as cavacas 
de Vimieiro, os pastéis de toucinho, os do-
ces conventuais, os queijos, os vinhos… 

Sem esquecer os prato típicos da cozi-
nha arraiolense e a “Empada de Arraio-
los ®” que ocupa um espaço merecido e 
digno, conferido também pela sua longa 
história na nossa vila.

Que resultados espera da ação de pro-
moção do território?
Naturalmente que os estabelecimentos 
de restauração,  as queijarias, o comércio 
local, as várias unidades de alojamento e 
Turismo Rural, o  equoturismo, o enotu-
rismo possam valorizar a sua atividade.

Duma forma geral são objetivos inte-
grados numa estratégia de desenvolvi-
mento local, sendo um  elemento  fun-
damental para a economia do concelho, 
que pode contribuir para a criação de em-
prego, para a dinamização do tecido em-
presarial e dessa forma contribuir para 

criar melhores condições de vida para a 
população.

Falou do património histórico e cultural, 
a que se referia, concretamente?
Quando falamos do concelho de Arraio-
los fazemos, inevitavelmente, uma asso-
ciação ao “Tapete de Arraiolos” e aí temos 
o Centro Interpretativo do Tapete de Ar-
raiolos para visitar e conhecer mais deste 
artesanato único.

Por outro lado o Concelho de Arraiolos 
tem uma história que se perde no tempo 
mas que se mantém viva na nossa memória 

e que pode ser reavivada e dada a conhecer 
percorrendo os sítios arqueológicos, as ruínas 
romanas na aldeia de Santana do Campo, o 
Convento dos Lóios, a Igreja da Misericórdia 
e a sua azulejaria do Séc. XVII, o “Centro In-
terpretativo Mundo Rural Vimieiro”.

O “Tapete de Arraiolos” continua sem 
ser certificado?
Continuamos confrontados com essa omis-
são por parte do Governo que tem os instru-
mentos legais criados, mas teima em não 
executar as medidas aí preconizadas.

Refiro-me à legislação aprovada na As-
sembleia da República com a criação do Cen-
tro para a Promoção e Valorização do Tapete 
de Arraiolos, previsto na Lei n.º 7/2002.

A Câmara Municipal de Arraiolos con-
tinuará disponível  para colaborar com os 
produtores de tapetes de Arraiolos e com 
as tapeteiras para encontrar as melhores 
formas de reconhecer e valorizar o “Tape-
te de Arraiolos”

Que outros projetos pretende realizar na 
área do turismo?
A Câmara Municipal de Arraiolos man-
tém ao longo dos tempos uma ligação pró-
xima com os agentes económicos e com a 
ERT (Entidade Regional de Turismo).

Essa proximidade permite a criação de 
um espaço de diálogo quase permanente e 
de apoio institucional onde isso é possível.

Quando o Município promove a qualida-
de ambiental, o turismo de natureza, o tu-
rismo equestre, os produtos locais (vinhos, 
queijos, enchidos, azeite e outros, a gastro-
nomia, o artesanato ligado à arte pastoril), 
sem esquecer o património monumental 
concelhio enquanto produto turístico e de 
identidade, capaz de colocar Arraiolos nos 
circuitos nacionais e internacionais, está 
a reforçar o posicionamento do concelho 
como destino turístico de qualidade.

Isso tem sido muito importante para a 
área do turismo.

Neste contexto pretendemos intervir, 
com os instrumentos financeiros dispo-
níveis, na reabilitação urbana, na quali-
ficação do património monumental, na 
criação de novos núcleos museológicos, 
na dinamização de circuitos pedonais, 
roteiros históricos e de natureza, parques 
de campismo e autocaravanismo, turis-
mo equestre, para trazer mais gente ao 
concelho e melhorar a economia local.

A economia do concelho deve porém ser 
diversificada. Para isso temos propostas e  
medidas concretas que são tão importan-
tes quanto as que referi para o turismo.

Évora testa voto electrónico em 2019
Nas próximas eleições europeias, em Maio 
de 2019, vai realizar-se em Portugal mais 
um projecto-piloto de voto electrónico.

 Pode ajudar a diminuir a abstenção que, 
em Portugal, é tendencialmente elevada 
nos actos eleitorais e pode também simpli-
ficar todo o processo de apuramento dos 
resultados. O voto electrónico tem vindo a 
ser testado em Portugal desde 1997 e nas 
próximas eleições europeias, a 26 de Maio 
de 2019, será feita uma nova experiência.

De acordo com o Ministério da Adminis-

tração Interna, irá decorrer um projecto-pi-
loto de voto electrónico presencial no dis-
trito de Évora, o que significa que, em vez de 
fazer uma cruz num papel, os eleitores des-
sa zona do país terão à sua disposição um 
sistema digital para votar nos eurodepu-
tados querem ver no Parlamento Europeu. 
Apesar de electrónico, o voto é presencial, 
pelo que implica a deslocação até às urnas.

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA EM 1997
Esta será a quinta experiência nacional 

com voto electrónico. A primeira foi rea-
lizada nas eleições autárquicas de 1997, 
na freguesia de São Sebastião da Pedrei-
ra, em Lisboa. Segundo informação ofi-
cial, o sistema consistiu numa máquina 
de voto, onde o eleitor inseria um cartão 
para registar o seu voto, cartão esse que 
depois colocava numa urna electrónica 
de controlo. Depois de lido e registado na 
memória da urna, era apagada a infor-
mação do voto, permitindo que o cartão 
pudesse ser utilizado pelo eleitor seguin-

te. Nas autárquicas de 2001, voltaram a 
existir experiências-piloto com um siste-
ma melhorado, desta feita em Sobral de 
Monte Agraço, no distrito de Lisboa, e em 
Campelo, no distrito do Porto.

Os dois pilotos seguintes aconteceram 
em 2004, nas europeias, e em 2005, nas 
legislativas. No primeiro ano, foram 
testados três sistemas de votação elec-
trónica diferentes em assembleias de 
voto de nove freguesias de diferentes 
concelhos.

D.R.
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“Os “livres” são pessoas que não vivem de acordo com as regras pré-estabelecidas”.

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Existe um fantástico poema da Sophia de Me-
llo Breyner Andresen, intitulado “As pessoas 
sensíveis”. Não sendo meu propósito analisar 
esse poema hoje (ainda que aconselhe viva-
mente que o leiam!) irei apenas referir que, 
nele, Sophia denuncia aqueles que ela conside-
ra hipócritas, que sugam o trabalho dos outros 
e que se apresentam, a nível religioso, cheios 
de devoção. E é sobre pessoas hipócritas que 
hoje me apetece tecer alguns comentários. Não 
propriamente aqueles que vivem do trabalho 
dos outros e que se apresentam como “falsos 
santos” mas daqueles que me sugam um pou-
co de vida, bem-estar e até de alegria pela sua 
forma de estar e de ver a vida e por se apresen-
tarem como, também eles, “falsos santos”.

A nossa vida está recheada de pessoas hipó-
critas. As pessoas de que vou falar consideram, 
normalmente, que ocupam uma certa posição 
na sociedade e que desempenham um cer-
to papel nela. Tenho por hábito identificá-los 
com uma imagem que me ficou das minhas 
aulas de história: o baixinho e gordo pequeno-
-burguês. Claro que é apenas uma imagem 
fictícia e que muitos dos que identifico não 
se assemelham, fisicamente, à caracterização 
que acabo de fazer. Tem sobretudo a ver com 
uma certa forma de estar na vida. São pessoas 
muito “sensíveis” que se preocupam com os 
problemas de toda a gente e, sobretudo, com 
a forma de viver de cada um. Pessoas que se 
preocupam com a moral. Pessoas que apontam 
o dedo na esperança que o dedo acusador não 
lhes seja apontado a eles!

Não sejamos ingénuos. Não são pessoas 
preocupadas com a vida dos outros por serem 
totalmente altruístas. Nada disso. Gostam de 
estar aqui e ali, percorrer vários locais, falar 
com toda a gente e incluir-se em todas as con-
versas, quais “libelinhas” para assim ter pleno 
conhecimento da vida de toda a gente. Assim 
poderão fazer uma das coisas que mais gos-
to lhes dá: tecer comentários (habitualmente 
pouco positivos) sobre toda a gente. 

São pessoas que raramente dizem o que pen-
sam sobre um assunto. Dizem o que se espera 
que eles digam. Por isso tentam nunca entrar 
em conflito com ninguém. É claro que, pelas 
costas, outro galo cantará. Munidos das pre-
ciosas informações que foram recolhendo aqui 
e ali, irão usá-las a fim de mostrar o quão er-
radas são as outras pessoas e o quantos eles 
são corretos, vivendo pelas regras! Por isso 
esses “sensíveis” enchem o discurso de frases 
feitas como “a moral e os bons costumes”, o 
“apresentar-se com decoro” e outras que tais. 
Apontam o dedo a todos aqueles que fogem do 

As Pessoas Sensíveis
Robb leahy on unsplash

estilo de vida que consideram correto (casa-
mento, filhos, casa, carro e cão). Os divorcia-
dos, os solteiros, os que escolheram a profissão 
antes da relação, os que têm opções sexuais di-
ferentes, os que vestem de um modo diferente, 
os que têm a coragem de ser e fazer diferente, 
entre tantos outros, são seres merecedores de 
desconfiança e de crítica. Afinal essa gente 
põe em causa o estado das coisas! O mundo 
pode ficar desarrumado! 

Os “livres” são pessoas que não vivem de 
acordo com as regras pré-estabelecidas. O 
grande problema para “os sensíveis” são essas 
pessoas que decidiram ser diferentes, decidi-
ram quebrar as regras. São corajosos que de-
cidiram pegar a vida pelos cornos, como se de 
um touro se tratasse, e que não aceitam que 
ela, a vida, lhes dê menos do que eles mere-
cem. Não se acomodam. Por isso têm coragem 
de lutar pela felicidade nem que essa felicidade 
implique mudar de vida, mudar de cidade ou 

país, divorciar…Vivem pelo que acham cor-
reto e provam que o mundo é cheio de cor. E 
isso afronta os “sensíveis” que veem o mundo 
a preto e branco. Para eles tudo é muito bem 
definido, sejam cores, sejam regras, sejam for-
mas de viver. Claro que não poderão aceitar 
qualquer pessoa que lhes mostre que viver é 
misturar toda uma série de tons, misturar as 
regras e obedecer apenas à mais importante: 
ser feliz. 

Os “sensíveis” consideram os “livres” 
como uma ameaça ao seu mundinho cons-
truído com tanto cuidado. Por isso o “livre” 
lhe causa tanta brotoeja. Esses seres cheios 
de liberdade podem causar brechas naquela 
vida de fachada. Ao estarem de bem com a 
vida poderão dar a entender aos outros que 
existem várias formas de ser feliz e que o im-
portante é viver. Poderão dar a entender que 
é legítimo recusar-se a viver um dia atrás do 
outros sem ter outro objetivo que não seja o 

sobreviver a uma vida sensaborona. Poderão 
dar a entender que a vida é para ser vivida e 
não suportada. OS “livres” perceberam isso. 
Os “sensíveis” eventualmente terão percebi-
do mas falta-lhes a coragem para seguir essa 
máxima. E é por isso que os “sensíveis” tanto 
criticam e apontam os dedos aos “livres”. Uns 
descobriram que há um caminho a trilhar, 
pro vezes difícil, para ser feliz. Os outros 
acomodaram-se a um papel que a sociedade 
lhes impôs. Sentaram-se a ver a vida passar e 
revoltam-se quando veem alguém em grande 
atividade a ser feliz, à sua maneira.

O que realmente me incomoda nos “sensí-
veis”? O embaterem contra mim com as suas 
ideias pré-concebidas e roubarem-me, nem 
que seja por instantes, a minha paz e a mi-
nha alegria de viver…Só por isso falo neles. 
Voltando ao poema da Sophia citado termino 
dizendo: “Perdoai-lhes Senhor/ Porque eles sa-
bem o que fazem”.

Problemas com a operacionalização da Lei da Inclusão
Há algo a acontecer nas escolas que está 
a deixar siderados muitos pais que têm 
filhos com necessidades educativas espe-
ciais severas. As limitações dos seus filhos 
não desapareceram, mas de repente mui-
tos deles deixaram de ter os apoios de que 
dependem para conseguirem aprender.

Muitos destes alunos estão em aulas 
desde o passado dia 17 sem que ninguém 
os ajude a decifrar o que os professores 
transmitem aos seus colegas que não têm 
as mesmas dificuldades. Ou estão em 
casa porque as escolas onde pertencem 
assumiram não ter ainda meios para os 
acolherem.

A razão pela qual está a viver este “cons-
trangimento” deriva, segundo acusam 
pais e professores, de uma mudança de 
“paradigma” em relação à educação espe-
cial que o Ministério da Educação optou 
por levar por diante já este ano lectivo, 
apesar de só a ter instituído legalmente 
em Julho, a três meses do início deste ano 
lectivo, sendo que destes 90 dias, 30 eram 
de férias de quem trabalha nas escolas.

!”Não percebe metade do que vai ano-
tando, já que não tem ninguém especiali-
zado a seu lado que o ajude a descodificar 
o que o está ser transmitido” - Cristina 
Franco, mãe de Vasco.

Com a entrada em vigor do novo regi-
me da educação inclusiva, que veio subs-
tituir o da educação especial, acaba-se o 
conceito de necessidades educativas es-
peciais e as medidas de apoio são alarga-
das a todos os estudantes, embora os que 
apresentem maiores dificuldades sejam 
alvo de apoios mais especializados.

Para concretizar estas mudanças, as 
escolas estão obrigadas a reavaliar os 
alunos para decidirem que medidas de 
apoios serão aplicadas. É um processo que 
só se iniciou este mês. Neste caminho, 
muitos alunos deixaram por agora de ter 
os apoios de que necessitam, o que poderá 

ter consequências graves, alertam pais e 
professores, que no passado domingo se 
manifestaram em Lisboa.

Já o Ministério da Educação, em respos-
tas ao PÚBLICO, garante que as equipas 
multidisciplinares, a quem compete a se-
lecção dos apoios a aplicar, “foram consti-
tuídas e o trabalho está a desenvolver-se 
nas escolas”. Afirma também que “o ca-
minho é gradual, sendo este um ano de 
transição”.

O Ministério da Educação contrapõe, 
ainda, que as queixas que tem recebido 
“são pontuais, têm sido acompanhadas e 
resolvidas caso a caso”. 
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Para este ano encontram-se escalonados um total de 42 alunos que beneficiarão das refeições gratuitas. 

Radar

Câmara Municipal de Mora investe na 
Acção Social Escolar
À semelhança do que tem sucedido nos 
anos transactos, a Câmara Municipal de 
Mora estabeleceu um conjunto de apoios, 
integrados na Acção Social Escolar (ASE), 
destinados a auxiliar a comunidade es-
colar do Concelho de Mora e respectivos 
agregados familiares.

Dando cumprimento ao programa 
eleitoral sufragado pela população do 
Concelho de Mora a 1 de Outubro de 
2017 e sendo o combate ao insucesso e 
ao abandono escolar precoce uma das 
preocupações da autarquia, os apoios 
concedidos nesta área de acção visam 
a criação de uma resposta educativa 
adaptada às necessidades de alunos e 
pais. Pretende-se, para além do supra-
mencionado, contribuir para a valori-
zação da educação e das qualificações 
dos jovens estudantes de Brotas, Cabe-
ção, Mora, Pavia e Malarranha.

Em termos regulamentares, a Acção So-
cial Escolar prevê a abrangência de mo-
dalidades de apoio como a alimentação, 
transporte, auxílios financeiros, acesso a 
recursos didácticos e pedagógicos, bem 
como o material de limpeza, entre outros.

Para o ano lectivo 2018/2019, encon-
tram-se escalonados um total de 42 alu-
nos, que beneficiarão das refeições gratui-
tas. De referir que o escalão do aluno no 
âmbito da ASE corresponde ao escalão do 
abono de família. No que diz respeito aos 
alunos do Pré-Escolar, as refeições serão 
igualmente asseguradas gratuitamente. 
Ainda dentro da alimentação, pelo se-
gundo ano consecutivo foi estabelecido 
um acordo entre a autarquia e a Associa-
ção Protectora da Casa de Repouso dos 
Reformados de Brotas, para fornecimen-

to das refeições aos alunos do Jardim de 
Infância desta freguesia, também estas 
gratuitas.

As Fichas de Trabalho, tal como suce-
deu no ano lectivo 2017/2018, foram ofe-
recidas pela Câmara Municipal de Mora, 
com a diferença de que para o presente 
ano foram disponibilizadas tanto para o 
1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) como para 
o 2º. Para o efeito, os encarregados de edu-
cação devem dirigir-se à Secção Financei-
ra e Administrativa no edifício dos Paços 
do Concelho e apresentar a factura da 
compra, para que sejam ressarcidos desse 
valor.

Na área dos transportes, a edilidade ga-

rante o mesmo aos alunos do Pré-Escolar 
e 1º CEB, residentes em Malarranha, Bro-
tas e zonas periféricas de Mora para as 
respectivas escolas. No caso dos alunos 
que frequentam outros ciclos de ensino 
e se desloquem, necessariamente, para 
a Escola da sede de Concelho, a Câmara 
Municipal financia o pagamento inte-
gral do passe escolar. Para as visitas de 
estudo, a autarquia coloca ao dispor do 
Agrupamento de Escolas o autocarro para 
a realização de nove visitas fora da região 
Alentejo e dez na região Alentejo. 

Às Escolas do Concelho de Mora serão 
ainda entregues 300 cartolinas, 150 res-
mas de papel tamanho A4, 700€ para 

aquisição de material escolar diverso, 
1100€ para tinteiros e 3500€ para material 
de limpeza. Ao que acresce o pagamento 
mensal das assinaturas de telefone das 
Escolas das freguesias.

Este painel de medidas de apoio in-
clui também a disponibilização dos ser-
viços da Oficina da Criança que a cada 
ano lectivo desenvolve o seu próprio 
programa de actividades dirigido à co-
munidade escolar, e as Piscinas Muni-
cipais para as aulas de natação, assim 
como o transporte para as mesmas, nos 
horários estabelecidos para o efeito. So-
bre o prolongamento de horário, no caso 
específico de Mora, o serviço é efectua-
do pelo Centro Social e Paroquial Nossa 
Senhora da Graça, medida esta integra-
da na Componente de Apoio à Família 
e financiada no valor correspondente 
pela Câmara Municipal.

De acrescentar que a Câmara Munici-
pal de Mora se encontra igualmente ao 
dispor para colaborar no programa Eco-
-Escolas, assim como nas actividades te-
máticas que acontecem ao longo do ano, 
como são exemplo o Natal, o Carnaval, o 
Dia da Árvore ou o Dia da Criança. É tam-
bém prestado apoio na organização do 
corta-mato escolar, nomeadamente atra-
vés da cedência do Parque de Feiras para 
que o mesmo lá se realize. 

O programa de Acção Social Escolar da 
Câmara Municipal de Mora tem por base 
a promoção da igualdade de direitos e 
oportunidades para todas as Crianças do 
Concelho de Mora. Para além de se tratar 
de um investimento na educação, é um 
contributo para o bom funcionamento 
das Escolas do Concelho. 

A internacionalização, um processo comple-
xo e nem sempre bem-sucedido, é encarado 
como um repto e uma necessidade para a 
maioria das empresas, por razões tão diversas 
como a procura de mercado e o acréscimo po-
tencial de vendas, o conseguir economias de 
escala e eficiência, a obtenção de recursos e 
competências e a diminuição ou repartição de 
riscos, entre outras. Desta forma, se justifica 
o aumento substancial das operações inter-
nacionais e o esbatimento das fronteiras dos 
mercados nacionais para o mercado global, 
com a consequente crescente interdependên-
cia entre os países e as empresas. 

No contexto de Portugal, um mercado redu-
zido, em quantidade e valor e uma economia 
aberta, internacionalizar significa não apenas 
crescimento, desenvolvimento, sustentabi-
lidade e competitividade para as organiza-
ções (e nalguns casos também a sua sobre-
vivência), mas simultaneamente, um efeito 
benéfico para o saldo da balança comercial 
de bens e serviços e um suporte preventivo 
a eventuais resultados económicos desfavo-
ráveis. Curiosamente, para muitas empresas, 
o processo de internacionalização está ain-

da numa fase inicial apesar do aumento das 
exportações em distintos sectores. O facto 
de algumas empresas serem de primeira ou 
segunda geração, leva a que ainda não este-
jam completamente instaladas nos mercados 
internacionais, acabando por vender direc-
tamente a distribuidores ou a clientes finais. 
Outras, em sectores em alteração profunda, 
passam da venda a granel para as organiza-
ções locais e nacionais, para o lançamento de 
marca própria e, também para a exportação. 
Independentemente da dimensão ou grau de 
maturidade, muitas empresas têm apostado 
na internacionalização, de forma isolada, em 
grupo e em parceria com instituições com-
petentes e investido em feiras, tradeshows e 
numa série de outros eventos para promover a 
sua marca nos mercados internacionais. 

Para além de uma grande oportunidade e 
desafio para as empresas, os mercados in-
ternacionais representam um dilema quanto 
à decisão a tomar, pelo impacto significativo 
que as forças de globalização, a competição, 
as barreiras e as mudanças que lhe estão ine-
rentes, podem trazer.  O processo de interna-
cionalização nem sempre é fácil e enfrenta 

DILEMA E BARREIRRAS DA 
INTERNCIONALIZAÇÃO

Dinâmicas da Gestão

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

muitas barreiras, umas de ordem interna 
devido à falta de conhecimento, experiência 
e investigação adequada dos mercados in-
ternacionais antes destes serem abordados 

e outras externas. A dimensão reduzida das 
empresas e a sua falta de escala é, por vezes, 
ultrapassada por operações muito atomiza-
das, com uma presença pouco expressiva em 
cada mercado. Tal situação, quando aliada a 
outras barreiras relacionadas com a falta de 
planeamento estratégico e com recursos hu-
manos sem conhecimento e experiência em 
mercados internacionais e em procedimentos 
aduaneiros e outros, não permite atingir um 
posicionamento forte no mercado nem con-
seguir retornos que suportem investimentos 
em marketing, em comunicação eficaz dos 
produtos (na maioria das vezes desconheci-
dos no mercado de destino), e em pesquisa. 
Também a colaboração entre empresas está 
ainda pouco desenvolvida, perdendo-se opor-
tunidades de redução de custos e obtenção de 
economias de escala através de relações mais 
estreitas e de alianças estratégicas relevantes 
e eficazes. 

Dependendo do estádio de desenvolvimen-
to do processo de internacionalização das 
empresas, as barreias à internacionalização 
ou são impeditivas deste ou dificultam a sua 
continuidade. 

“A dimensão reduzida 
das empresas e a sua 
falta de escala é, por 
vezes, ultrapassada 
por operações muito 
atomizadas, com 
uma presença pouco 
expressiva em cada 
mercado”.

C.M. Mora - D.R.
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“Aprendizagem do futebol e consolidação de comportamentos/valores são indispensáveis à formação.”

Radar

Filosofia Benfica Escolas de Futebol 
A Benfica Escolas de Futebol tem hoje 
uma estratégia e metodologia de ensino 
do treino de futebol muito particular, ba-
seado numa formação integral do atleta 
muito mais abrangente do que apenas 
formar jovens futebolistas. Visa ser um 
espaço de aprendizagem da modalidade, 
mas também um espaço de aprendiza-
gem e consolidação de valores e compor-
tamentos absolutamente fundamentais 
na formação das crianças e jovens.

É neste «misto» de aprendizagem da 
modalidade futebol e consolidação de 
comportamentos/valores indispensáveis 
à formação da criança/jovem que nos 
posicionamos. Daí que a nossa visão não 
esteja somente focada nos resultados des-
portivos, mas sim no processo de treino e 
nas competências que se trabalham com 
o jogo, refere fonte da organização.

 “Um bom treinador ou um bom/boa 
técnico(a) desportivo(a) na área do treino 
de crianças e jovens, deve ter a clara noção 
que a sua actividade não se limitará a pre-
parar e transmitir o treino. Ele/Ela desem-
penhará uma função de grande impacte 
social, educativo, formativo e desportivo 
(…)“Paralelamente educamos a discipli-
na, os valores, o gosto pela organização, 
a atitude, a coragem, a capacidade de so-
frimento, a perseverança, a tenacidade, a 
imprevisibilidade, alimentando sempre a 

auto-confiança e a auto-estima e blindan-
do tudo isto com valores como a solidarie-
dade, a humildade, o altruísmo e o respeito 
pelas regras, colegas e adversários”.

A Benfica Escolas de Futebol - Évora, 
dentro da sua autonomia e contexto es-
pecífico, procura diariamente incutir esta 
filosofia e trabalhar para atingir um pa-
tamar de excelência. É sustentado neste 

processo pedagógico e metodológico que 
baseamos/norteamos a nossa acção, ob-
viamente com a nossa própria forma de 
estar e trabalhar. A nossa própria filoso-
fia coloca muito ênfase na alegria pelo 
treino, pelo jogo e pela paixão Benfica. A 
nossa maior ambição é ter atletas felizes, 
realizados e identificados com a modali-
dade e com a escola de futebol!

A Biblioteca Municipal “Almeida Faria”, 
em Montemor-o-Novo, no âmbito do 
Clube de Leitura, recebeu o escritor João 
de Melo. O escritor açoriano propor-
cionou um final de tarde inesquecível 
para os muitos leitores e admiradores 
presentes. O autor convidado começou 
por partilhar os momentos da sua 
infância nos Açores que ecoam em toda 
a sua obra de ficção. As suas referências, 
para além de Gabriel García Márquez, 
são as histórias da sua avó Deolinda, 
que lhe transmitiu um mundo cheio 
de magia, que mais tarde se apercebeu 
poder ser literatura. Porém, João de 
Melo não se vê como um escritor regio-
nalista, pois sempre pretendeu, como 
o próprio disse, “Fazer dos Açores um 
lugar de todo o mundo”. Para João de 
Melo, a literatura é memória e conhe-
cimento de si e do outro. A tarde termi-
nou com Cante Alentejano, pelo Grupo 
Coral de Fora d’Oras, que surpreendeu 
os presentes com uma modinha dos 
Açores. Este encontro contou ainda 
com a presença do Vereador Gil Porto e 
do escritor montemorense Almeida Fa-
ria, cujo nome foi atribuído à biblioteca 
municipal.

Escritor João 
de Melo em 
Montemor-o-Novo

Escola de Futebol Benfica Évora - D.R.
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“Uma situação destas não deve estar sujeita ao livre arbítrio da oferta e da procura”.

Rio defende políticas públicas no apoio 
ao alojamento para estudantes
O presidente do PSD defendeu na passada 
semana que deve ser encontrada uma so-
lução pública para o problema dos eleva-
dos custos do alojamento universitário, 
considerando que os estudantes não po-
dem ficar dependentes “do livre arbítrio 
da oferta e da procura”.

“Uma situação destas não deve estar 
sujeita ao livre arbítrio da oferta e da pro-
cura e deve haver uma política pública 
para o efeito, com mais ou menos ajuda 
municipal, mas seguramente nacional”, 
defendeu Rui Rio, num colóquio organi-
zado pelo Conselho Nacional de Juventu-
de (CNJ) na sede do partido, em resposta 
a uma pergunta do presidente da Fede-
ração Académica do Porto, João Pedro 
Videira.

Para o presidente do PSD, as universi-
dades, em conjunto com o Ministério da 
Educação, “têm de ter oferta de alojamen-
to de molde a que não sejam as condições 
do mercado castradoras da liberdade do 
estudante poder estudar”, o que passaria 
pela construção de residências univer-
sitárias e uma menor concentração nas 
áreas de Lisboa e Porto.

Rio escusou-se a responder diretamen-

te à pergunta de João Videira sobre a cida-
de do Porto, da qual foi autarca, até por-
que “seria polémica”: “Se fosse presidente 
da Câmara Municipal do Porto, dava a 
resposta direitinha”.

“Direitinho” foi também a forma como 
o líder do PSD classificou o seu percurso de 
vida, em resposta a uma pergunta sobre que 
conselho daria “ao Rui Rio com 25 anos”.

“Não faria nada de diferente, fiz direi-
tinho: com 25 anos estava a trabalhar, 
com 26 saí para o serviço militar”, afir-
mou, aproveitando para fazer um ‘à par-
te’ que provocou risos entre os jovens na 
assistência. “Não estive na guerra, só na 
guerra cá dentro – aliás continuo na guer-
ra agora, só que na altura era graduado e 
agora sou general, há quem diga general 
sem tropas”, acrescentou, em tom bem-
-disposto.

O presidente do PSD assegurou que vol-
taria a entrar na política, apesar de admi-
tir não ser “o melhor caminho para se en-
contrar a felicidade e ganhar dinheiro”, 
e deixou um conselho a um jovem que 
hoje tenha 25 anos. “Façam como eu fiz”, 
aconselhou.

Fonte: Lusa

D.R.
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A Rede sugere e assume “caminhos de atuação concreta com vista à transformação dos estilos de vida”.

Igreja apela, também,  a uma 
“conversão interior ecológica”
A Rede «Cuidar da Casa Comum» quer 
afirmar dentro das instituições cristãs 
que a “conversão interior” é também uma 
“conversão ecológica” e que estas altera-
ções têm de ser promovidas nas “comuni-
dades” e seus respetivos espaços.

A Rede ‘Cuidar da Casa Comum’, projeto 
ecuménico que envolve várias institui-
ções, organizações, obras e movimentos 
católicos e cristãos, promoveu uma ini-
ciativa «Também somos Terra» que re-
sultou numa carta compromisso onde os 
responsáveis manifestam a intenção de 
procurar caminhos de encontro.

A Rede quer promover “nas comunidades 
cristãs e nos respetivos espaços, paróquias, 
escolas, obras e movimentos, uma efetiva 
conversão ecológica”, pode ler-se no compro-
misso enviado à Agência ECCLESIA.

Os responsáveis querem, individual-
mente e em grupo, aprofundar e difundir 
a “reflexão partilhada na encíclica Lauda-
to Si’ – Sobre o cuidado da casa comum”, 
“procurar caminhos de encontro entre 
toda a família humana, na busca da pro-
moção e concretização de uma ecologia 
integral”,

O texto compromisso aponta ainda a 

importância de acompanhar “no espaço 
eclesial”, as questões ecológicas de âmbi-
to nacional e mundial, “evidenciando as 
suas causas e consequências, de modo a 
desenvolver uma consciência coletiva 
acerca da sua relevância e urgência”.

A Rede compromete-se a sugerir e a 
assumir “caminhos de atuação concreta 
com vista à transformação dos estilos de 
vida”.

De uma forma individual, o texto ape-
la a tarefas pessoais, “com humildade e 
convicção” para fazer da “casa comum” 
um lugar “habitado por todos, sem espaço 
para descartados, nem sobrantes”.

O Dia de Oração pelo Cuidado da Cria-
ção e do Tempo para a Criação, proposto 
pelo Papa Francisco para o dia 1 de se-
tembro, será sempre uma data a incenti-
var e a celebrar, indica o texto.

O texto recupera ideias da encíclica do 
Papa Francisco, de 24 de maio de 2015, no-
meadamente de que a Terra “se encontra 
hoje entre os pobres mais abandonados e 
maltratados” e reitera a confiança na ca-
pacidade de a humanidade “colaborar na 
construção da nossa casa comum”.

Fonte: Agência Ecclesia

D.R.
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A Diabetes Mellitus tipo1 é uma das doenças crónicas mais frequentes nas crianças e nos adolescentes.

Pediatria de Évora melhora qualidade de 
vida das crianças e jovens com Diabetes
O Serviço de Pediatria do HESE tem agora 
um Centro de Tratamento de Dispositivos 
de Perfusão Subcutânea Contínua de In-
sulina (PSCI) e já colocou 38 dispositivos 
(bombas de insulina) a crianças da região 
com Diabetes Mellitus tipo1.

O Centro de Tratamento de Dispositivos 
de Perfusão Subcutânea Contínua de In-
sulina do Serviço de Pediatria do HESE 
foi um projeto iniciado em 2014, que con-
tou com o especial empenho da equipa 
da Consulta Multidisciplinar da Diabe-
tes na Criança e Adolescente do Serviço 
de Pediatria do HESE para a abertura do 
Centro em Évora, para toda a Região do 
Alentejo. Existiam apenas Centros em 
Lisboa, Coimbra e Porto. Em dezembro 
de 2017, foi aprovada pela Direção-Geral 
da Saúde (DGS) a candidatura no âmbito 
do Programa Nacional para a Diabetes, e 
é, desde janeiro de 2018, Centro de Trata-
mento de Dispositivos de Perfusão Subcu-
tânea Contínua de Insulina (PSCI). Foi o 
primeiro Centro do Sul. Com uma equipa 
dedicada e especializada nesta área é pos-
sível garantir a equidade dos cuidados no 
Alentejo para todas as crianças com esta 
patologia. Desta forma, as crianças da re-
gião já não têm que se deslocar a Lisboa 
para colocação bombas de insulina e seu 
seguimento.

Para a Drª Isabel Joaquim, responsável 
pelo Centro e pela e Consulta Multidis-
ciplinar da Diabetes na Criança e Ado-
lescente, “a concretização deste projeto, a 
abertura do Centro de Tratamento de Dis-
positivos de Perfusão Subcutânea Contí-
nua de Insulina em Évora, é fundamen-
tal para garantir a equidade dos cuidados 
às crianças do Alentejo com esta patolo-
gia. Por outro lado, a existência destes 
novos sistemas de infusão contínua sub-
cutânea de insulina permite uma melhor 
qualidade de vida das crianças e jovens 
com Diabetes Mellitus tipo1 e também 
um melhor controle metabólico, o que 
origina menores complicações no futuro.” 
E acrescenta que “ até agora já mudámos 
a vida de 38 crianças e esperamos conse-
guir um total de 45 até ao fim do ano”.

A colocação de bombas de insulina é 
um processo que envolve a equipa da 

Todo o Terreno de Mafra a Reguengos de Monsaraz
O primeiro passeio todo-o-terreno en-
tre Mafra e Reguengos de Monsaraz vai 
decorrer nos dias 5 e 6 de outubro com 
a participação de 45 viaturas 4x4 e SUV 
(Sports Utility Vehicles). Mais de 130 pes-
soas vão fazer um percurso superior a 200 
quilómetros de extensão entre Mafra e 
Mora, seguindo depois para Reguengos 
de Monsaraz.

O passeio inicia-se na sexta-feira, dia 5 
de outubro, às 8h, com a partida das via-
turas junto ao Palácio Nacional de Mafra. 
Os participantes vão atravessar o país por 
estradas de terra batida até Mora, locali-
dade onde será o almoço.

As viaturas partem às 14h30 do Flu-
viário de Mora e às 19h está prevista a 
chegada ao produtor de vinhos Ervi-
deira, próximo de Reguengos de Mon-
saraz, onde decorrerá uma prova de 

No sábado realiza-se um passeio pelo 
concelho de Reguengos de Monsaraz. Pe-
las 9h30, as viaturas seguem por estradas 
de terra batida até ao Grande Lago Alque-
va, com paragens na vila medieval de 
Monsaraz e na praia fluvial de Monsaraz, 
onde vão degustar produtos regionais. A 
finalizar, às 15h, haverá o almoço com 
entrega de prémios e à noite realiza-se 
mais uma festa para os participantes no 
Bar JP2, desta vez um baile com o grupo 
Sons e Tons.

Este passeio todo-o-terreno é organi-
zado pelo Município de Reguengos de 
Monsaraz, pelo Município de Mafra e 
pela equipa Prolama, fundada por Rui 
Sousa e Carlos Silva, que é patrocinada 
no Campeonato Nacional de TT pela mar-
ca Reguengos de Monsaraz – Capital dos 
Vinhos de Portugal.

Consulta Multidisciplinar da Diabetes 
na Criança e Adolescente, as famílias e as 
crianças. Exige várias sessões de esclare-
cimento, ensino e adaptação de todos ao 
novo equipamento. Apesar de demorado, 
é um processo muito compensatório. 

Helder Ornelas, Diretor do Serviço 
de Pediatria reconhece que “este Cen-
tro constitui uma diferenciação muito 
importante para o Serviço de Pediatria. 
Como Diretor de Serviço, é um orgulho 
a concretização deste objetivo, especial-
mente para as crianças com Diabetes Me-
llitus tipo1 desta região. É de salientar o 
excelente trabalho desenvolvido por esta 
equipa multidisciplinar especializada, 

que reúne médicas e enfermeiras, cuja 
motivação e empenho tornaram possível 
a abertura deste Centro.”

A Diabetes Mellitus tipo1 é uma das 
doenças crónicas mais frequentes nas 
crianças e nos adolescentes. A terapêutica 
com insulina necessária para a vida des-
tas crianças e adolescentes é administrada 
em várias injeções diárias (no mínimo 5) ou 
com a bomba de insulina e também fazem 
várias picadas para avaliação das glicémias 
capilares, a fim de obter o melhor controle 
metabólico possível pelos ajustes frequen-
tes realizados. A exigência de cuidados a 
que obriga implica grande envolvimento 
das famílias e, nas crianças mais pequenas 

e adolescentes, a cuidados quase perma-
nentes, o que condiciona a vida de todos. A 
implementação em Portugal de outra for-
ma de administração de insulina, através 
dos sistemas de infusão contínua subcutâ-
nea de insulina (bombas de insulina), veio 
permitir uma melhor qualidade de vida 
dos doentes. No âmbito do Programa Na-
cional para a Diabetes, o Ministério da Saú-
de pretende que, até ao final de 2019, todos 
os menores com diabetes tipo 1 inscritos na 
plataforma da DGS tenham acesso gratuito 
a tratamento com estes dispositivos.

Fonte: Gabinete de Comunicação e Ma-
rketing HESE

vinhos. Depois do jantar haverá uma 
festa para os participantes do passeio 

no Bar JP2 com a atuação do Dj El Pra-
teado.

IPO Porto - D.R.

C.M. Reguengos de Monsaraz - D.R.
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A secretária de Estado Adjunta e 
da Educação, Alexandra Leitão, 
admitiu na passada  sexta-feira 
que o Governo poderá ainda 
introduzir “alguns acertos” ao 
projecto decreto-lei sobre a recu-
peração do tempo de serviço, na 
sequência de algumas questões 
levantadas pelos sindicatos de 
professores durante a sessão de 
negociação suplementar desta 
sexta-feira.

Alexandra Leitão confirmou 
que, com esta reunião, o proces-
so negocial em torno da recupe-
ração do tempo de serviço con-
gelado chegou agora fim sem 
existir um acordo. “Os sindicatos 
continuam a insistir nos nove 
anos, quatro meses e dois dias 
quando o Governo já deixou cla-
ro que a sua posição final é a de 
recuperar dois anos, nove meses 
e 18 dias”, disse.

Um destes eventuais acertos, 

que “eventualmente poderá ser 
estudado”, diz respeito aos cerca 
de 46 mil professores que progre-
diram de escalão este ano e que 
nos termos do projecto de diploma 
só sentiriam os efeitos da recupe-
ração do tempo de serviço em 
2021, indicou Alexandra Leitão.

Os professores estão a mobi-
lizar-se para uma semana de 
greves, regionais, entre 1 e 4 de 
Outubro, que culminará com 
uma manifestação nacional a 5 
de Outubro. Esta segunda-feira 
o protesto acontece na região de 
Lisboa.

No projecto de diploma que 
foi enviado esta semana aos 
sindicatos estabelece-se que a 
contabilização do tempo de ser-
viço congelado só começará a ser 
feita a partir de 1 de Janeiro de 
2019. O tempo de permanência 
em quase todos os escalões da 
carreira docente (existem 10 no 

total) é de quatro anos. A partir 
de 2019, todos os que mudarem 
de escalão (estima-se que sejam 
13.264 nesse ano) verão abatidos 
quase três anos a este prazo por 
via da contabilização de parte 
do tempo de serviço congelado, 
o que vai “acelerar a sua progres-
são”, indicou Alexandra Leitão 
em declarações ao PÚBLICO nes-
ta quinta-feira.

Ministério garante que tem-
po de serviço vai ter efeitos nos 
vencimentos de vários professo-
res já em 2019

O líder da Fenprof considera 
também que o diploma poderá 
estar ferido de “inconstituciona-
lidade”, uma vez que determi-
na a contabilização de apenas 
dois anos, nove meses e 18 dias, 
quando na Lei do Orçamento de 
Estado para 2018 está “consagra-
da a recuperação de todo o tem-
po de serviço”. 

Festival Gastronómico

“Vila Viçosa à 
Mesa”
Tem início no próximo 
dia 1 de Outubro e 
decorrerá até ao dia 7, 
a Semana do Javali, 
integrada no Festival 
Gastronómico “Vila 
Viçosa à Mesa”. 
Elevar mais alto a oferta 
gastronómica, aliciar e 
trazer aos estabeleci-
mentos de restauração 
os muitos turistas e 
visitantes que procuram 
o concelho foi o objetivo 
que a Câmara Municipal 
de Vila Viçosa lançou 
com o Festival Gastro-
nómico “Vila Viçosa à 
Mesa”, com ofertas te-
máticas que evidenciam 
o melhor que há para 
degustar, durante o ano 
na primeira semana de 
cada mês.
A semana de 1 a 7 
neste mês de Outubro 
é consagrada ao Javali; 
a caça ao javali é uma 
prática na região, permi-
tindo aos apreciadores 
degustarem as diversas 
formas da sua confeção, 
iguarias que “fazem 
crescer água na boca” e 
deliciam quem se senta 
à mesa.
O mês de Novembro 
terá como temática a 
Caça.

Educação

Fenprof - D.R.

O CAME – Centro de Acolhi-
mento às Micro e Pequenas e 
Médias Empresas do concelho 
de Montemor-o-Novo, recebeu 
uma oficina no âmbito do pro-
grama Tourism Up.

Os Territórios Criativos e o Tu-
rismo de Portugal são promoto-
res do Tourism Up, um programa 
de aceleração de âmbito nacio-
nal desenhado para apoiar pro-
jetos de empreendedorismo nas 
áreas do turismo e promoção de 
produtos endógenos, preferen-
cialmente em territórios de bai-
xa densidade e/ ou afastados dos 
grandes centros urbanos.

O programa disponibiliza 
5000€ em prémio monetário. 
As candidaturas ao Tourism Up 
podem ser efetuadas através da 
inscrição numa das 30 nas ofi-
cinas do roadshow, como esta 
que aconteceu em Montemor, 
e que teve como júri o vereador 
Gil Porto, Paula Cinzas do ser-
viço de turismo e Filipe Galego 
da Adral. O três projetos sele-
cionados no CAME foram, em 
1.º lugar, o Monte Pa Parar (que 
passou para a fase de aceleração), 
em 2.º Chaparral – Turismo Sus-
tentável e, na 3.ª posição, o Proje-
to Alcáçovas Outdoor Trails.

CAME recebe 
Tourism Up

Montemor-o-Novo

PUB

Governo conta 
tempo de 
serviço dos 
professores 
mas..sem 
acordo


