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ANPC encerra 
operações 
em Borba
PÁG.06 O presidente da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil (ANPC) con-
siderou encerrada, no passado sábado, a 
operação na pedreira em Borba (Évora), 
depois de ter sido “feito tudo aquilo que 
podia e devia ser feito”, considerando que 
é “praticamente impossível” haver mais 
vítimas. “Do ponto de vista da Proteção 
Civil, consideramos que a operação está 
encerrada”, disse o presidente da ANPC.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.04 S. Martinho é hoje sobretudo a 
festa do vinho, a data em que se inaugura o 
vinho novo, ...parodiando cortejos religio-
sos em versão báquica, que entram nas ade-
gas, bebem e brincam livremente e são a 
glorificação das figuras destacadas da bebe-
dice local constituída em burlescas irman-
dades...”. Também em Pavia é inspirada nas 
festividades do S. Martinho, a tradição de 
escrever quadras nas paredes das casas. 

Alentejo 
procura 
investimentos
PÁG.08 Uma missão de captação de 
investimento estrangeiro para o Alen-
tejo liderada por José Calixto, Presiden-
te da Câmara Municipal de Reguengos 
de Monsaraz, esteve na China e na sua 
região administrativa especial de Hong 
Kong entre os dias 5 e 9 de novembro no 
âmbito do projeto Alentejo Global Invest, 
promovido pela ADRAL – Agência de De-
senvolvimento do Alentejo. 

D
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“O Casarão” da Pastoral Universitária 
celebrou o 1º Aniversário 03

“Raiva” já 
nos cinemas
PÁG.12 Os enquadramentos são perfeitos, 
a montagem precisa, a fotografia deslum-
brante. Há uma contenção de gestos, um 
tratamento magnífico do silêncio, típico da 
maneira de estar alentejana. O filme é feito 
de um poderoso jogo de silêncios e sombras, 
de esgares que valem por mil palavras, mas 
também da dureza do quotidiano, da misé-
ria e de Bento, filho deficiente em que se 
centram todas as emoções.
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

A Abrir Atual

O diretor do espaço conta com a colaboração de universitários na organização do ‘Casarão’.

Arcebispo presidiu à Eucaristia de abertura do 
novo ano da Pastoral Universitária de Évora
A Pastoral Universitária da Arquidiocese 
de Évora dinamiza o ‘Casarão’, com o ob-
jetivo de ajudar os estudantes na sua vida 
de fé e ser espaço de estudo e convívio, no 
centro histórico da cidade.

“Serve todos os estudantes universi-
tários. Alguns vêm simplesmente para 
estudar, para tirar uma dúvida, há pes-
soas não batizadas que vêm a esta casa, 
passam aqui, vêm assistir um concerto. 
Tem este grande objetivo de ajudar na 
sua vida de fé, na sua vida espiritual, na 
sua vida humana porque é uma fase da 
vida em que surgem muitas questões”, 
desenvolve o padre Jesuíta Fernando 
Ribeiro.

O ‘Casarão’ foi inaugurado a 11 outubro 
de 2017 e o diretor da Pastoral Universitá-
ria de Évora ainda sente “esta casa como 
um bebé” que viu nascer e “agora está a 
começar a dar os primeiros passos”, de-
pois de um primeiro ano a “dar a conhe-
cer”, de “aproximar dos universitários, de 
criar relação”.

O ‘Casarão’ tem ao dispor salas de es-
tudo e biblioteca, salas para reuniões de 
grupos, sala para conferências, uma cozi-
nha, uma capela e um pátio, bem como o 
gabinete do diretor disponível para todas 
as conversas.

“Tenho o telefone disponível mas mais 
do que telefone estou eu disponível; 
Acontecem muitas conversas interessan-
tes que ajudam até a preparar outras con-
versas mais sérias”, acrescenta o sacerdote 
Jesuíta.

O programa de atividades anual não é 
fechado, há conferências, testemunhos, 
cursos, grupos de encontro, reflexão e ora-
ção, concertos, iniciativas no exterior, e 
para o padre Fernando Ribeiro “é muito 
curioso, bastante interessante” que as coi-
sas que mais aderem são “as Eucaristias e 
momentos de oração”.

O diretor do espaço conta com a colabo-
ração de universitários na organização do 

“O trágico acontecimen-
to ocorrido, exige que as 
entidades competentes, 
municipais ou nacio-
nais, tomem as medidas 
necessárias para mitigar 
os impactos negativos 
e que se identifiquem 
situações de potencial 
risco nas explorações e 
condições de segurança 
dos caminhos públicos 
existentes na zona”.

No passado dia 19 de Novembro, o país foi 
surpreendido com o trágico acontecimento 
em Borba, com o desmoronamento de uma 
antiga estrada nacional, de que resultaram, 
além de prejuízos materiais, vítimas mor-
tais.

Como em tragédias anteriores, temos 
assistido nestes dias ao jogo do empurra, 
com as partes envolvidas sacudindo res-
ponsabilidades, desviando as atenções das 
reais causas que levam a situações extre-
mas. A descentralização e desresponsabili-
zação que o Estado tem vindo a promover 
de infraestruturas, ao mesmo tempo que 
desinveste nas entidades competentes que 
se veem sem recursos materiais e humanos 
para cumprir as suas funções. 

Recordemos que foi após a construção 
da variante entre a A-6 e Vila Viçosa, em 
2005, que a estrada nacional n.º 255 foi 
desclassificada e passou a ser estrada mu-
nicipal. Como noutros processos de des-
centralização (alguns em curso, de que o 
da educação para os municípios é o mais 
expressivo), tal transferência não é acom-
panhada das verbas necessárias à manuten-
ção e operação. Já para não falar da capaci-
tação de competências.

Enquanto o Estado se demitia daquele 

troço, o licenciamento de pedreiras mante-
ve-se na sua esfera de competências através 
da Direcção Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), na dependência do Ministério da 
Economia. Caberia aos organismos compe-
tentes da Administração Central, entre as 
quais a DGEG, e até 2005 as Estradas de 
Portugal, a responsabilidade de fiscalizar 
a exploração e cumprimento da lei daque-
la (ou qualquer outra) pedreira, que fora 
legalizada em 1989. É conhecido o subfi-
nanciamento a que muitas destas entidades 
têm vindo a ser sujeitas, com prejuízos gra-
ves para a sua normal actividade, nomea-
damente de fiscalização, por não disporem 
dos meios humanos e muitas vezes mate-
riais para irem ao terreno. 

Esta indústria extractiva é fundamental 
para o desenvolvimento da região. O trá-
gico acontecimento ocorrido, exige que 
as entidades competentes, municipais ou 
nacionais, tomem as medidas necessárias 
para mitigar os impactos negativos e que se 
identifiquem situações de potencial risco 
nas explorações e condições de segurança 
dos caminhos públicos existentes na zona. 

O momento exige o cabal apuramento de 
responsabilidades das diversas entidades 
responsáveis pela gestão do espaço público 

Borba: da tragédia desresponsabilização do Estado
JOÃO PIMENTA LOPES
Deputado do PCP no Parlamento Europeu

Não há dúvida que a Guarda Nacional Re-
publicana, dentro das suas possibilidades, 
tem vindo a realizar, na sua área de acção, 
um excelente trabalho no que concerne à 
defesa dos idosos que vivem sós e, por ve-
zes, num estado de isolamento tal que é de 
arrepiar, como, por exemplo, aqueles que 
vivem, muitos deles desde que nasceram, 
nos característicos montes alentejanos que 
são o seu ninho de amor e que vão aguen-
tando até ao ponto em que lhes faltam as 
forças e que, em grande parte dos casos, se 
vêem obrigados a recolher aos lares que, 
para muitos, representam um grande trau-
ma… até se habituarem. E é uma situação 
que tende a continuar, pois 20% da popu-
lação portuguesa ( um em cada cinco ha-
bitantes) já está na terceira idade, ou seja, 
tem mais de 65 anos, sendo Portugal o 5º 
país mais envelhecido dos países da OCDE 
( Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Económico). E por este andar, 
em 2050, a percentagem duplicará e chega-
remos aos 40%! Mas aí já é problema para 
as novas gerações.

Mas referi-me ao excelente trabalho que 
a GNR tem vindo a fazer junto, especial-
mente, dos idosos isolados no sentido de 

evitar que venham a ser vítimas de burlas, 
roubos, violações, espancamentos, etc, 
etc, etc. É trabalho que, na realidade, aju-
da um pouco, tem a sua eficácia, mas não 
é suficiente em muitos e variados casos, 
especialmente naqueles que estão comple-
tamente isolados e sem forças para a sua 
defesa. E a verdade é que os nefastos acon-
tecimentos sucedem-se com frequência. 

Que fazer então? Será a questão que os 
prezados leitores já estão a colocar-me. 
Pois bem, eu confesso sinceramente que 
não sei, porque o problema é extremamente 
complicado, sobretudo no caso de montes 
isolados. Vejamos então: um casal criou ali 
fortes raízes com o nascimento dos filhos, 
a sua criação e depois a sua abalada em 
busca de novos horizontes, alguns para ter-
ras distantes ( França, Luxemburgo, Suiça, 
América, etc, etc.) e os contactos realizam-
-se, quando é possível, no Natal, na Pás-
coa ou em pleno Verão. Os netos lá se en-
raizaram e criaram as suas amizades, não 
vislumbrando o seu regresso ao lugar onde 
vivem os seus avós. E o casal vai resistin-
do, até que um parte para a viagem que não 
tem regresso. Ao que fica, por mais que lhe 
custe, só lhe resta a opção de um Lar, mas, 

Problemas da velhice
VELEZ CORREIA
Major

e da sua conservação, bem como do licen-
ciamento e exploração das pedreiras.

Mas ao mesmo tempo que este processo 
de apuramento corre, não devemos esque-
cer que esta tragédia está a gerar uma outra 
situação dramática: a incerteza a que estão 
vetados os trabalhadores que ali operavam. 

Urge garantir o direito remuneratório des-
tes trabalhadores. E a par, no contexto das 
largas dezenas de explorações de extração 
de mármore no distrito, que se reforce o 
exercício fiscalizador das entidades com-
petentes, seja no que concerne às condi-
ções de segurança no trabalho, seja no que 
às próprias condições laborais diz respeito, 
nomeadamente dando combate à precari-
zação das relações laborais.

As estratégias de desenvolvimento exi-
gem a inversão do caminho de abandono 
das populações, nomeadamente no inte-
rior, através do encerramento de serviços 
públicos. Exige o reforço do investimento 
nas infraestruturas, tanto rodoviária como 
ferroviário entre outras, a criação de um 
projecto de desenvolvimento regional in-
tegrado, ou a adequação regional de pro-
gramas como o PNPOT, e uma adequada 
programação dos fundos da UE. Exige 
uma estratégia assente nas potencialidades 
e recursos existentes no território, que te-
nha como suporte um sistema de infraes-
truturas e equipamentos de gestão pública, 
e com o robustecimento das instituições 
regionais e locais (incluindo a criação das 
regiões) que garanta a participação popular 
nas decisões. 

‘Casarão’ e no acolhimento de outros es-
tudantes que são os ‘caseiros’.

“O nome caseiro diz isso mesmo que 
foram convidados para tomarem conta 
da casa, sentirem a casa como deles. Sen-
tindo-se bem trazem outros e envolvem 
colegas em atividades para além que me 
ajudam em atividades concretas, a orga-
nizar, a arrumar, coisas muito praticas 
também”, desenvolveu.

O arcebispo de Évora presidiu à Euca-
ristia de abertura do novo ano da Pasto-

ral Universitária, em 3 de outubro, pas-
sado, e disse que o ‘Casarão’ é “um lugar 
para se partilhar, para se estar, para se 
viver uns com os outros” a dimensão 
cristã e ao mesmo tempo para celebrar 
a fé.

“Foi muito bom perceber que vindos de 
diversas partes de Portugal, os universi-
tários se juntam e se procuram a partir de 
uma dimensão de ideal de fé. Vi-os com 
muitos projetos, muitos sonhos, muita li-
berdade, numa relação de sintonia muito 

interessante com a cidade e também com 
o sacerdote que os acompanha”, desenvol-
veu D. Francisco Senra Coelho à Agência 
ECCLESIA.

O ‘Casarão’ abre portas de segunda a 
quinta-feira, das 15h30 às 23h00, na Rua 
do Raimundo, a cerca de 100 metros da 
Praça do Giraldo, no centro histórico da 
cidade património da humanidade da 
UNESCO.

Fonte: Agência ECCLESIA (Texto editado)

mesmo aí, em certos casos, é um problema, 
visto que a modestíssima pensão que aufe-
re está longe de ser suficiente para pagar a 
estadia. Admitamos que os filhos têm pos-

sibilidades de dar uma ajuda, o que nem 
sempre sucede, diga-se de passagem e em 
abono da verdade. E pronto. Este caso, fru-
to da minha imaginação, mas baseado em 
factos reais, está resolvido. Mas os outros, 
tantos e tantos outros? Os serviços ligados 
à Segurança Social vão acompanhando, 
como não podia deixar de ser, mas conti-
nua a ser pouco. É que os problemas vão-se 
amontoando cada vez em maior número e 
a solidão é um grande factor de risco para 
problemas como a demência e a depressão.

Deste modo, o Governo terá de olhar o 
problema com “ olhos de ver” e desenvol-
ver estratégias para um grande combate. 
E tem de ser já, porque no nosso Alentejo, 
apesar de se afirmar que as pessoas andam 
sempre cansadas, muitas delas vão procu-
rando “ não guardar para amanhã o que se 
pode fazer hoje!”.

E o “ Pelo Alentejo” continua a trabalhar, 
aproveitando o ensejo para desejar ao Mun-
do Natal Feliz e um 2019 que promova o 
bem- estar, a felicidade para todos e, sobre-
tudo, a PAZ que não é mais que o perfeito 
entendimento da Humanidade, coisa que 
jamais se conseguiu, mas continuemos a 
viver na esperança.

“Os serviços ligados 
à Segurança Social 
vão acompanhando, 
como não podia de-
ixar de ser, mas conti-
nua a ser pouco.”.

As mudanças climáticas, talvez a maior amea-
ça ambiental do século XXI, afecta, de forma 
profunda e transversal, cidadãos comuns, 
empresas, governos, economias e natureza, 
ou seja, as diversas áreas da sociedade, eco-
nómica, social e, sobretudo a ambiental.

Embora a cerimónia de abertura da 24.ª 
Conferência da Partes (COP24) da Con-
venção-Quadro das Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla 
em inglês), ocorra hoje e vá juntar, na fase 
final entre 11 e 14 de dezembro, líderes de 
vários países, os trabalhos para debater 
compromissos específicos de combate às 
alterações climáticas e o papel das tecnolo-
gias e dos cidadãos iniciaram-se ontem, em 
Katovice na Polónia.

No caso da agricultura, associado a este 
tópico, surge o debate sobre bio-economia 
e as oportunidades oferecidas pela ligação 

entre biologia e tecnologia, pela redução 
dos factores de produção, pela optimização 
do uso das plantas, pela circularidade da 
economia e, pela melhoria dos lucros.  

Deve, o sector agrícola, esperar muita da 
bio-economia?

A bio-economia abrange todos os secto-
res e sistemas baseados em recursos bioló-
gicos o que inclui a agricultura, a silvicul-
tura, a pesca, a alimentação, a bioenergia e 
os bio-produtos. É um sector fundamental 
ao crescimento das áreas rurais e costeiras 
e um dos maiores e mais importantes da 
UE, empregando 18 milhões de pessoas e 
movimentando cerca de 2 mil milhões de 
euros. Representa o uso dos recursos bioló-
gicos, da agricultura, do mar, da f loresta ou 
de resíduos, assim como a possibilidade da 
biomassa fornecer uma alternativa atraente 
aos combustíveis fósseis.  

Desenvolver a bio-economia - a compo-
nente renovável da economia circular – não 
permite apenas encontrar formas inova-
doras de fornecer alimentos, produtos e 
energia sem esgotar os recursos biológicos 
limitados do planeta, possibilita também 
a criação potencial de emprego, cerca de 
um milhão, segundo a Comissão Europeia. 
Claro que mais investigação sobre os subs-
titutos biológicos para um número conside-
rável de derivados de petróleo e sobre a quí-
mica dos materiais compostos e técnicos 
para a optimização da planta, é necessária.

Apesar das iniciativas de bio-economia 
serem apenas uma solução parcial para os 
problemas que ameaçam o planeta, estraté-
gias para aproximar bio-inovações do mer-
cado e para reduzir os riscos dos investi-
mentos privados em soluções sustentáveis, 
são necessárias e importantes. Igualmente, 

acções-piloto para promover o desenvolvi-
mento da bio-economia são fundamentais. 
Entre elas, a gestão de resíduos ou da agri-
cultura hipo-carbónica, a ampliação do uso 
de fertilizantes a partir da biomassa, a mo-
nitorização do progresso e dos potenciais 
perigos da agricultura intensiva e, a avalia-
ção da real contribuição da bioenergia que, 
apesar de recentemente ter sido denunciada 
pelos conservacionistas como contribuin-
do para o desmatamento e aumento das 
emissões, foi igualmente considerada pela 
Agência Internacional de Energia, no seu 
relatório de 8 de outubro, como uma ener-
gia renovável negligenciada.

Mais conhecimento e investigação são 
necessários!

Iniciativas já testadas e validadas, devem 
mudar de escala!

A estratégia deve ser global! 

AGRICULTURA E BIOECONOMIA

Dinâmicas da Gestão

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

Pastoral Universitária de Évora | D.R.
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Crónicas da Transtagana

Pavia: Quadras de S. Martinho 
escritas a carvão

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

“O S. Martinho é hoje sobretudo a festa do 
vinho, a data em que se inaugura o vinho 
novo, ...parodiando cortejos religiosos 
em versão báquica, que entram nas ade-
gas, bebem e brincam livremente e são 
a glorificação das figuras destacadas da 
bebedice local constituída em burlescas 
irmandades...” (1)

Também em Pavia é inspirada nas fes-
tividades do S. Martinho, a tradição de es-
crever quadras nas paredes das casas. 

“Sem origem datada, acontecia noutras 
épocas quando fechavam as tabernas ou 
depois de se visitarem as adegas, para 
provar o vinho novo”.

Em Pavia foi uso dizerem-se décimas 
nas tabernas. Conta-se que por vezes 
eram ditas ao desafio, sendo que “pagava 
uma rodada de vinho quem não pegava 
no ponto”.

A poesia popular é desde sempre reposi-
tório de tradições. 

Narra vivências e destaca a crítica polí-
tica e social, os acontecimentos locais ou 
a dureza do trabalho. 

A ironia, claro, tem presença certa.
Vamos ao encontro de Hélder Pires e 

de José Salgueiro, marcada que foi esta 
visita para os antigos Paços do Concelho 
de Pavia, vila que recebeu de D. Dinis 
foral em 1287, posteriormente renovado 
por D. Manuel, tendo este “Foral Novo” 
sido concedido em Lisboa, quando de-
corria o ano de 1516, deixando Pavia de 
ser concelho lá pelos meados do Século 
XIX.

Mas não começou aqui, nem terá fim a 
história desta terra, que tem na anta erigi-
da entre o IV e o III milénio A.C., monu-
mento nacional desde 1910, sinal claro e 
revelador da antiguidade do povoado.

Em Pavia assume lugar de destaque e é 
motivo de orgulho das suas gentes a poe-
sia. Récitas, encontros de poetas e livros 
publicados dão-nos conta duma ativida-
de que envolve dezenas de autores.

Aqui acontece a poesia. 
Não a podemos dissociar da vida local, 

sabendo igualmente da sua presença em 
todo o Alentejo, abordando temas como o 
trabalho, a vida no campo e os aconteci-
mentos de cada momento, com o caráter 
repentista que a caracteriza.

Interpretes e autores da poesia popular, 
e de outras escritas versejadas ou não, ha-
víamos tido uma primeira tertúlia no res-
taurante “Retiro do Motorista”, com José 
Salgueiro, Gabriel Pires, Francisco Matos 
e Hélder Pires, para falar dos escritos a 
carvão que, anualmente, se fazem nas 
paredes da vila.

São eles continuadores deste costume, 
pela prática continuada transformado 
em tradição singular, com data marcada 
no calendário das festividades que assi-
nalam o S. Martinho. 

“Temos tradições enraizadas no território 
sem que tenham sido necessárias gran-
des organizações. As coisas acontecem 
porque existe uma intenção. Às vezes são 
um exteriorizar de estados de alma. A 

única forma de dizer. Vieram do tempo do 
medo. O medo que tomou outras veredas 
e veio ter connosco quando já não o sen-
tíamos.”

Confio na emoção do Garrafinha, na 
moderação do Balha, na tranquilidade 
do Xico da Bomba e na inspiração do Ale-
xandre Dinis.

Há em cada rua uma história, um mo-
mento para meditar, uma recordação, 
uma conversa onde se cruzam sonhos 
e vontades. E entre elas também aque-
la que é a maior: a vontade de mudar o 
mundo para melhor.

Esta é uma noite única onde fixam de 
forma efémera numa quadra, escrita a 
carvão nas alvas paredes, consequências 
que, certamente, advêm do vinho, aten-
tando no conteúdo dos versos:

“És irmão do S. Martinho
De todos o mais ousado
Quando bebes um copinho
Só queres cantar o fado”

“És irmão de S. Martinho
E poeta por descobrir
Quando bebes um copinho
É só versos a sair”

“És irmão de S. Martinho
Olhas para ele a sorrir
Bebes um copo de vinho
Deixas-te logo dormir”

As quadras, geralmente, iniciadas com o 

verso “És irmão do S. Martinho” são escri-
tas à porta de quem as motivou, por ocor-
rência ou característica pessoal, do povo 
conhecida.

- Tudo dentro do respeito, tendo o cuida-
do necessário para não ofender os visados 
- assegura Hélder Pires.

Diz-nos José Salgueiro:
- As quadras devem ter fundamento. 

Não podem ser ladeira acima. Os miúdos 
da escola vêm ler os versos. Isso é uma 
grande responsabilidade na passagem 
para os mais novos desta velha tradição.

À volta do lume o magusto e o vinho 
novo trazem à lembrança outras épocas. 

Recordam-se histórias passadas e corre-
rias pelas ruas escuras, que nem sempre 
eram bem aceites “os irmãos de S. Marti-
nho”.

Comparam-se tempos. São diferentes. 
Os melhores são os de hoje, mesmo que 
não perfeitos.

E à volta da fogueira que aquece a alma 
e seca lágrimas furtivas, acredita-se no 
futuro.

Criadas e escritas por homens e mulhe-
res que amam a sua terra e as suas gentes 
e preservam os seus costumes, serão as 
suas quadras de S. Martinho, segunda-
-feira procuradas pelas crianças das esco-
las, que com sonoras risadas, asseguram 
que em breve serão as suas mãos mascar-
radas de carvão, a escrever poesia na vila 
de Pavia.

(1) Ernesto Veiga de Oliveira1910-1990 
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Costa da Silva considerou “fundamental” o apoio às famílias e empresas do sector dos mármores.

Atual

Proteção Civil deu por encerradas 
operações de salvamento em Borba 
O presidente da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC) considerou encer-
rada, no passado sábado, a operação na 
pedreira em Borba (Évora), depois de ter 
sido “feito tudo aquilo que podia e devia 
ser feito”, considerando que é “pratica-
mente impossível” haver mais vítimas

“Do ponto de vista da Proteção Civil, 
consideramos que a operação está encer-
rada”, disse o presidente da ANPC, Moura-
to Nunes, numa conferência de imprensa 
no quartel dos Bombeiros de Borba.

Segundo o responsável, que falava de-
pois de ter sido recuperado o corpo da 
quinta vítima mortal do deslizamento de 
terra e derrocada de um troço da estrada 
255 para pedreiras locais, concretizado  
sábado, “nunca” se pode dizer que “está 
bem encerrada” uma operação desta na-
tureza, com vítimas.

“Quando há vítimas, uma operação” 
destas “nunca é um êxito”, mas, “face às cir-
cunstâncias, que já sabíamos que havia ví-
timas, e face àquilo que era possível fazer 
num espaço temporal o mais curto possí-
vel e sem provocar a ocorrência de mais 
vítimas, eu direi que foi feito tudo aquilo 
que podia e devia ser feito”, realçou.

Questionado pelos jornalistas sobre a 
possibilidade de existirem mais vítimas 
do acidente, o presidente da ANPC ar-
gumentou que “garantias absolutas não 
existem”, mas tal é “praticamente impos-
sível”.

“O que há é a probabilidade elevadíssi-
ma de que recolhemos todos os corpos, to-
das as vítimas que estavam na pedreira, 
face às descrições que temos, que não são 
muitas, mas são as possíveis”, frisou.

Ao 13.º dia da operação de socorro em 
Borba, devido ao deslizamento de terra e 
colapso de um troço da estrada munici-
pal 255 para o interior de duas pedreiras 
contíguas, no dia 19 de novembro, o dis-
positivo da Proteção Civil retirou da água 
a segunda viatura que se encontrava sub-
mersa.

O corpo do único ocupante do veículo, o 
de um homem, de 85 anos, de Alandroal, 
encontrava-se no interior e teve de ser 
desencarcerado, tendo sido transportado 
para os serviços de Medicina Legal em 
Évora, para autópsia, disseram à agência 

Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.
O presidente da ANPC explicou que 

esta segunda viatura já tinha sido dete-
tada ao final do dia de sexta-feira, graças 
aos equipamentos remotos da Marinha, e 
que decorreu hoje “uma operação muito 
meticulosa, muito complexa” para a reti-
rar e resgatar “o corpo da última vítima”, 
ou seja, daquela que se pensa “que seja, de 
facto, a última vítima que estava dentro 
da pedreira”.

Segundo Mourato Nunes, ao nível da 
Proteção Civil, “não há razão para con-
tinuar a drenagem da água da pedreira 
mais profunda, mas decorrem “estudos e 
análises” por parte da Câmara de Borba e 
de “outros organismos que têm responsa-
bilidades inspetivas nesta área”, cabendo 
a estas entidades a decisão de prossegui-
rem ou não com a operação.

Elogiando os “13 dias de trabalho muito 
profícuo” e “em rede” que envolveu “todos 
os agentes da Proteção Civil, assim como 
outros organismos, o presidente da ANPC 
frisou que, “nesta operação nada foi fácil” 
e teve uma “dimensão ciclópica”, mas “era 
importante”, sem colocar em risco a segu-
rança dos operacionais, recuperar os cor-
pos das vítimas e “entregá-los às famílias”.

O deslizamento de um grande volume 
de rochas, blocos de mármore e terra e o 
colapso de um troço de cerca de 100 me-

tros da estrada municipal 255, entre Bor-
ba e Vila Viçosa, para o interior de duas 
pedreiras contíguas ocorreu no dia 19 de 
novembro às 15:45, provocando a morte 
de dois operários e a queda de dois veícu-
los automóveis que circulavam na via, de 
que resultaram três vítimas mortais.

Os corpos dos dois trabalhadores da em-
presa de extração de mármores da pedrei-
ra que estava ativa foram os primeiros a 
ser recuperados: o maquinista da retroes-
cavadora, de 50 anos, no dia seguinte ao 
acidente e o auxiliar da máquina pesada, 
de 57 anos, no dia 24.

Sexta-feira, dia 30, foi retirada do plano 
de água da pedreira mais profunda, que 
estava sem atividade, a primeira viatu-
ra, sendo recuperados os corpos dos dois 
ocupantes, a terceira e quarta vítimas 
mortais: dois homens, cunhados, de 37 e 
53 anos.

O Ministério Público instaurou um in-
quérito para apurar as circunstâncias do 
acidente, dirigido pelo Departamento de 
Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évo-
ra, e duas equipas da Polícia Judiciária 
procedem a averiguações.

O Governo pediu uma inspeção urgen-
te ao licenciamento, exploração, fiscaliza-
ção e suspensão de operação das pedrei-
ras situadas na zona de Borba.

Deputado do PSD pede apoio para as fa-

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

Na sua proposta para o orçamento pós-2020, 
a Comissão Europeia tenciona reduzir cer-
ca de 6% na Política de Coesão e na Políti-
ca Agrícola Comum (PAC). Não me parece 
uma decisão correta.

Existem vários países que terão seus fun-
dos melhorados, muitos deles com níveis 
mais altos de desenvolvimento, o que não 
me parece aceitável.

Na realidade, a distribuição dos fundos de 
coesão, que deveriam ter como grande prin-
cípio a aproximação dos países mais pobres 
aos mais ricos, não acontece. Com os novos 
critérios, países como o Luxemburgo, a Di-

namarca e a Espanha saem beneficiados. É 
um contrassenso!

No âmbito da PAC, Portugal verá um au-
mento de 4% no primeiro pilar e uma redu-
ção de 15% no segundo pilar, o que impli-
ca uma maior divergência face aos outros 
países.

O segundo pilar da PAC (que financia o 
desenvolvimento rural), com um corte de 
15% para todos os Estados-Membros, fará 
com que o nível de divergência aumente sig-
nificativamente.

Portugal recebe quase 50% no segundo 
pilar, enquanto outros países recebem ape-

nas 10%. um corte de 15% não é igual para 
todos.

Distribuição equilibrada de pagamentos? 
Sim, mas com critérios objetivos. Países 
como Portugal estão mais sujeitos ao impac-
to das alterações climáticas, falta de água, 
incêndios e desertificação.

O esforço dos agricultores em países como 
Portugal é mais significativo. É por isso que 
as políticas europeias devem promover a 
convergência.

Sem verdadeiras apostas no desenvolvi-
mento local não há vida nas nossas comuni-
dades rurais. 

Não apostar no desenvolvimento local e 
rural é perder a verdadeira identidade e cul-
tura dos territórios.

Não apostar nos territórios de baixa den-
sidade, no desenvolvimento local e rural é 
perder a maior riqueza do nosso território. 
Territórios sem gente é pobreza. É perder os 
produtos que nos tornam diferentes. É de-
mocraticamente errado!

Este é um preço que não se deve pagar!
Não apostar fortemente nas Políticas da 

Coesão e no segundo pilar da PAC (que fi-
nancia o desenvolvimento rural) pode vir a 
ser um erro histórico.

NOVA ERA DE FUNDOS COMUNITÁRIOS PODE 
SER INJUSTA PARA PORTUGAL

mílias das vítimas e região
O deputado do PSD António Costa da 

Silva defendeu na passada semana um 
maior envolvimento e apoio do Governo 
na sequência do colapso de uma estrada 
para dentro de duas pedreiras em Borba, 
causando dois mortos e três desapareci-
dos.

“Tivemos um secretário de Estado” no 
local, no dia em que ocorreu o acidente, 
no dia 19 deste mês, “ mas era importante 
que o Governo se envolvesse e participas-
se mais no terreno e que apoiasse aquelas 
famílias”, afirmou.

O parlamentar social-democrata eleito 
pelo círculo de Évora frisou que se trata de 
um caso em que o Governo do PS “deve 
ser pró-activo e ter um papel interventi-
vo”, dando como exemplo o que fez o Pre-
sidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que foi “ao terreno”.

Por outro lado, António Costa da Sil-
va considerou “fundamental” o apoio às 
empresas do sector dos mármores situa-
das na faixa entre Borba e Vila Viçosa, 
alegando que a estrada que colapsou era 
“importante” para a economia local.

“Não existindo aquela estrada, signi-
fica que as empresas daquela zona vão 
ter mais encargos, problemas e demoras 
e é fundamental uma actuação rápida, 
urgente e emergente”, alertou, referindo 
que “o Governo tem um papel decisivo” 
na ajuda às empresas.

O deputado social-democrata subli-
nhou que, nesta altura, as atenções de-
vem estar concentradas “nas famílias e 
amigos das vítimas” do acidente, recusou 
“aproveitamentos políticos” e lamentou 
que haja “quem o tente fazer”.

“O Estado devia ter cumprido o seu pa-
pel e não cumpriu, mas sobre isso, neste 
momento, não há nada a fazer. Temos de 
pensar para a frente, ajudar as famílias 
das vítimas e ajudar as empresas que la-
boram naquela zona e que empregam 
muita gente”, acrescentou.

Costa da Silva notou que as autorida-
des responsáveis pela investigação do 
acidente devem fazer o seu trabalho sem 
que haja pressão, indicando que, depois 
desse trabalho, terá de ser feito “uma ava-
liação e leitura política” do caso.

Lusa | D.R.
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Alentejo procura investimento estrangeiro 
na China e em Hong Kong
Uma missão de captação de investimento 
estrangeiro para o Alentejo liderada por 
José Calixto, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Reguengos de Monsaraz, esteve 
na China e na sua região administrati-
va especial de Hong Kong entre os dias 
5 e 9 de novembro no âmbito do projeto 
Alentejo Global Invest, promovido pela 
ADRAL – Agência de Desenvolvimen-
to do Alentejo. Esta missão decorreu nas 
cidades de Xangai, Ningbo e Hong Kong 
e visou a obtenção de investimentos es-
truturantes para a competitividade da re-
gião nos setores da mobilidade, logística e 
portos, agrícola e agroalimentar e tecno-
logias da informação. 

Para além de José Calixto, integraram 
esta comitiva os presidentes das câma-
ras Municipais de Alcácer do Sal, Sines, 
Odemira, Santiago do Cacém e Grândola, 
da Comunidade Intermunicipal do Alen-
tejo Litoral, da Comunidade Portuária 
de Sines e da Administração dos Portos 
de Sines e do Algarve, assim como por 
responsáveis da Universidade de Évora, 
da ADRAL, do AICEP Global Parques, da 
autarquia de Vendas Novas e da Caixa de 
Crédito Agrícola.

No dia 5 de novembro, a delegação efe-
tuou reuniões com a China Tianying, a 
Federação do Comércio e da Indústria de 
Xangai e a Câmara de Comércio Silk Road, 
visitou a feira China International Im-
port Expo e teve um encontro de trabalho 
com o Ministro da Agricultura, Capoulas 
Santos, no Consulado Geral de Portugal 
em Xangai. No dia seguinte, a comitiva 
teve reuniões com a Câmara de Comércio 
de Ningbo, com a Ningbo Hangzhou Bay 

Esta missão decorreu nas cidades de Xangai, Ningbo e Hong Kong e visou a obtenção de investimentos.

Atual

New Zone e com o Presidente da Câmara 
Municipal de Ningbo, Qiu Dongyao.

O dia 7 de novembro foi preenchido 
com reuniões na Zona de Comércio Livre 
de Ningbo e no Porto de Ningbo, o maior 
do mundo em tonelagem de carga movi-
mentada anualmente, de forma a estrei-
tar relações comerciais com o Porto de 
Sines. O último dia em Ningbo incluiu a 
apresentação do Alentejo à administra-
ção do Centro Nacional de Alta Tecnolo-
gia Industrial.

No dia 9 de novembro, a missão de cap-

tação de investimento estrangeiro para 
o Alentejo esteve em Hong Kong, onde 
reuniu com a empresa China Harbour 
Engineering Company, a NWS Holdings e 
a Orient Overseas international Limited, 
tendo também realizado uma sessão de 
networking com empresas locais na sede 
da InvestHK.

O Alentejo Global Invest é promovido 
pela ADRAL, PACT - Parque do Alentejo 
de Ciência e Tecnologia e ERTA - Entida-
de Regional de Turismo do Alentejo com 
uma alargada parceria regional (aicep 

Global Parques, comunidades intermuni-
cipais do Alto Alentejo, Alentejo Central, 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, CCDR-A 
- Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Alentejo e EDIA - Em-
presa de Desenvolvimento e Infraestru-
turas do Alqueva), visando a articulação 
regional para a promoção e atração de in-
vestimento externo no Alentejo em seto-
res prioritários e infraestruturas de gran-
de porte da região, capazes de alavancar 
um novo paradigma de desenvolvimen-
to económico e social do território.

Quase 60% do azeite que o Brasil consome 
é de origem portuguesa
Na última campanha, de Outubro de 2017 
a Agosto de 2018, as ”importações brasilei-
ras de azeite e óleo de bagaço de azeitona 
aumentaram 28%”, atingindo “o montante 
máximo de 76.816,6 toneladas face à ante-
rior campanha e ultrapassou os volumes 
médios das quatro campanhas preceden-
tes”.

A estimativa, feita pelo Conselho Oleíco-
la Internacional (COI), adianta ainda que 
82% do que o Brasil importou entre Ou-
tubro de 2017 e Agosto de 2018 de azeite e 
óleo de bagaço de azeitona – usado em al-
guns países misturado com o azeite – teve 
origem em países europeus.

Portugal, líder histórico no fornecimen-
to mundial de azeite ao Brasil, viu na cam-
panha de 2017/2018 a sua quota reforçada, 
de 57% para 59%, totalizando vendas de 
45.183,8 toneladas para aquele destino. 
Entre a campanha de 2016/2017 e a campa-
nha de 2017/2018 o aumento foi de 32,08% 
em termos de volume vendido por Portu-
gal ao Brasil.  

“Observa-se que Portugal, principal for-
necedor do Brasil, mantêm-se não só o lí-
der naquele mercado, em valor absoluto e 
relativo, como reforça a sua quota de mer-
cado face à campanha precedente”, resu-

me a última newsletter do COI.
Preço recua na produção
Nos três principais mercados europeus, 

o preço do azeite virgem extra pago à pro-
dução recuou nos últimos meses. Segundo 
o COI – Conselho Oleícola Internacional, 
o preço à produção em Espanha (Jaén) foi 
de 2,62 euros por quilo de azeite de virgem 
extra em meados de Outubro, “ou seja, 
uma diminuição de 30% face a igual perío-
do da campanha anterior”.

Na Itália (Bari), “o preço à produção ul-
trapassou a fasquia de cinco euros no 

início do mês de Setembro de 2018”, tendo 
“estabilizado no meio de Outubro nos 5,08 
euros por quilo”. “Ou seja, menos 5% que 
no período homólogo da campanha prece-
dente”, afirma o COI.  

Na Grécia (Chania), os preços recuam 
34% em Setembro, para os 2,58 euros por 
quilo.

Fora da União Europeia, na Tunísia 
(Sfax) pagou-se 3,43 euros por quilo à pro-
dução m Junho, uma diminuição de 18% 
face a igual período da campanha anterior.

Os dados deste organismo que reúne os 

principais produtores mundiais de azei-
te apontam contudo que, nas últimas 20 
campanhas, globalmente, houve “um 
aumento constante até a campanha de 
2012/13, antes de ocorrer uma diminuição 
associada à crise económica e a desvalo-
rização da moeda brasileira durante esse 
período”. As importações brasileiras de 
azeite acabaram por retomar a partir da 
campanha de 2015/2016,para atingirem o 
máximo durante a última campanha”.

No caso do fornecimento português, 
sem contar com o último ano, a campanha 
melhor foi de 2013/14, com 43.072,5 tonela-
das: face a esse período, o crescimento de 
2017/2018 de vendas de azeite português 
ao Brasil é de 4,9%, com igual quota de 59% 
dentro do total das importações de azeite 
brasileiras.

Desde 2013/2014, Portugal não teve uma 
quota inferior a 57%, tendo atingido o má-
ximo de 60% em 2014/2015. Espanha, se-
gundo maior fornecedor de azeite e óleo de 
bagaço de azeitona ao Brasil, nunca ascen-
deu a mais de 21% de quota (em 2013/2014). 
Na última campanha, ficou-se pelos 16% 
(12.382 toneladas), seguida da Argentina 
(10%, com 7.594 toneladas) e da Itália, com 
6% de quota (4.250 toneladas).

D.R.

C.M. Reguengos de Monsaraz | D.R.
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Mora alarga área de intervenção, bem como na quantidade de materiais oferecidos.

Atual

PUB

Aprovado regulamento que trás mais medidas 
de incentivo à recuperação de casas degradadas
A Câmara Municipal de Mora tem em vi-
gor, desde Fevereiro de 1997, um progra-
ma que apoia a recuperação de casas de-
gradadas em determinadas zonas de cada 
uma das freguesias do Concelho de Mora, 
designado por Programa de Recupera-
ção de Casas Degradadas. O programa 
tem vindo a sofrer alterações, no sentido 
de poder abranger um maior número de 
habitações. Depois de em 2005 e 2011 ter 
sido expandida a área de intervenção em 
algumas freguesias, este ano a Autarquia 
voltou a apostar no alargamento da área 
de intervenção, bem como na quantidade 
de materiais oferecidos, em todas as fre-
guesias.

Os apoios atribuídos para a Recupe-
ração de Casas Degradadas foram alar-
gados.

A Câmara Municipal de Mora reconhe-
ce ser essencial preservar e reabilitar o 
património urbanístico dos núcleos urba-
nos das freguesias e neste sentido, regula-
mentou o referido programa com o obejc-
tivo de reforçar o apoio à recuperação de 
habitações degradadas. 

Foi alargada área de abrangência, no-
meadamente nas Áreas de Reabilitação 
Urbanas - ARU, nas freguesias, e Opera-

ção de Reabilitação Urbana, na sede de 
Concelho - ORU.

Poderá consultar a área de intervenção 
em cada freguesia, delimitada pela linha 
assinalada a vermelho no link do site da 

Câmara Municipal de Mora: http://www.
cm-mora.pt/pt/site-servicos/gabinete-
-municipe/Paginas/Avisos0718-7270.aspx

Estando o acesso ao crédito para aqui-
sição de habitação própria cada vez mais 

condicionado, esta medida da autarquia 
acaba por ser uma boa alternativa para os 
proprietários de edifícios que necessitem 
de obras de conservação e beneficiação, 
podendo dar-lhe uma nova utilidade e 
conferindo um aspecto mais cuidado às 
nossas vilas.

Os apoios são os seguintes: 
Elaboração dos projetos de obra, quan-

do necessário; acompanhamento técnico 
da obra, bem como a fiscalização neces-
sária; remoção de entulho e transporte a 
vazadouro; execução dos ramais de liga-
ção às redes públicas de águas e esgotos; 
isenção de taxas relativas ao processo de 
licenciamento, ocupação de via pública e 
construção e ligação de ramais de água e 
esgoto. Fornecimento de areia, cal, coran-
tes com os pigmentos tradicionais, tinta 
branca, cimento e cobertura (telhas, ta-
mancos e cumeeiras).

Poderão candidatar-se ao programa os 
proprietários, ou inquilinos com a devida 
autorização do proprietário, de imóveis 
degradados que se situem nos arruamen-
tos abrangidos pelo mesmo e que estão 
definidos nas plantas das sedes de fregue-
sia, e cuja construção tenha sido concluí-
da há pelo menos 30 anos.

C.M. Mora | D.R.
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“Desconfio que existe uma playlist de músicas de Natal que não aceita grandes novidades nem grandes alterações”.

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Estamos no início do mês, por exce-
lência, do Natal!

 Sim, é verdade que as grandes su-
perfícies comerciais já inauguraram 
esse período desde, praticamente, o 
fim de agosto (Perdoem-me o exage-
ro, mas é quase isso que sinto). Sim, 
é verdade que as cidades, de um 
modo geral, já têm a instalação das 
luzes de Natal feita, ainda que a sua 
maioria ainda não tenha sido ligada, 
até ao momento em que escrevo esta 
crónica. O facto é que temos assis-
tido, basicamente, ao chegar pé ante 
pé da época de Natal desde o mês de 
outubro. Ainda assim, o seu grande 
início dá-se, habitualmente, na pri-
meira semana de dezembro com dois 
grandes acontecimentos: o efetivo li-
gar das luzes de Natal pelas cidades 
e vilas deste país, por um lado, e o 
início da banda sonora afeta a essa 
época nas rádios nacionais e locais, e 
em toda e qualquer loja que se preze, 
por outro.

E é nessa chegada anual que re-
sidem as minhas dúvidas. Não me 
consigo decidir se o All I want for 
Christmas is you, Have yourself a 
merry Christmas, Last Christmas, 
Feliz Navidad, It’s beginning to 
look a lot like Christmas, ou a nos-
sa portuguesa Nessa noite branca, 
entre outras, são uma doce recorda-
ção que nos chega ano após ano ou, 
pelo contrário, se são um pesadelo. 
A verdade é que quando a época se 
inicia até sabe bem reencontrar es-
ses velhos companheiros de estrada 
que nos levam a cantarolar, mais 
que não seja, os refrãos. Conhece-
mos aquelas músicas naquilo que 
nos parece ser um “desde sempre”. 
Sentimos alguma nostalgia, aflo-
ram as recordações de natais pas-
sados que também aconteceram ao 
som daquelas eternas músicas nata-
lícias. Sentimos que este ano em es-
pecial o nosso espírito natalício vai 

Músicas de Natal: sonho ou pesadelo?

Fotografia: Danielle Mah on Unsplash
corremos o risco de ouvir a mesma 
música umas 10 vezes por hora! As-
sumo que há algumas, como o Last 
Christmas dos Wham, que no início 
da época me fazem subir o volume 
do rádio e cantarolar. Aconteceu 
essa situação exatamente no dia em 
que escrevo esta crónica. Contudo, 
a dose é demasiado elevada durante 
esta época que agora se inicia para 
se continuar a apreciar esse reen-
contro! O mesmo acontece com as 
outras músicas de Natal: ouvem-se 
em todo o lado! E sentes que, aos 
poucos, este exagero vai criando 
uma certa irritação sem saberes ex-
plicar bem porquê.

Anexadas a estas músicas de Na-
tal chegam sempre umas outras que, 
não sendo de Natal, poderiam ser. E 
também estas são ouvidas, ano após 
ano, especialmente nesta época. A 
encabeçar a lista uma música que, 
assumo, será a única que consigo 
ouvir desde sempre, sem me cansar: 
We are the world. Tendo em conta 
que a música foi gravada com o in-
tuito de arrecadar fundos para com-
bater a fome no continente africano, 
faz-me algum sentido que a mesma 
seja recordada numa época que se 
quer de sentimentos positivos. Ou-
tra música que não sendo de Natal é 
sempre muito recordada (talvez pelo 
próprio título) será a do malogrado 
George Michael, Jesus to a child. 

Inevitavelmente estas músicas re-
cuperam vida no mês de dezembro, 
ano após ano, e com o decorrer do 
mês assumo que uma leve náusea se 
vai instalando quando as ouço.

A verdade é que a lista de can-
ções de Natal é interminável mas 
as rádios e, sobretudo, as grandes 
superfícies comerciais, insistem em 
criar em nós uma tradição: ouvir, 
quase em loop, sempre as mesmas 
canções, sem grandes alterações na 
playlist. Todos os anos algum can-

tor ou grupo tenta criar um novo 
hit natalício: Christmas lights dos 
Coldplay é, quanto a mim, uma das 
músicas de Natal mais perfeitas 
que foram lançadas. Curiosamente, 
é pouco ouvida nas rádios e acho 
que nunca a ouvi num espaço co-
mercial. A própria Sia lançou o ano 
passado um álbum recheado com 
dez canções de Natal: Everyday is 
Christmas. Contudo, não me lem-
bro de ouvir sequer uma música 
que fosse do álbum. Desconfio que 
existe uma playlist de músicas de 
Natal que não aceita grandes no-
vidades nem grandes alterações. É 
imperioso que a lista em questão 
seja ouvida entre 1000 e 1500 ve-
zes durante o mês de dezembro sob 
pena do mundo acabar se tal não 
acontecer!

Assumo: ainda o Natal não é che-
gado e já eu me sinto meio stressa-
da com a repetição eminente destas 
melodias e harmonias. Sei que a 
partir de agora, e durante o próxi-
mo mês, onde quer que vá, onde 
quer que esteja, as benditas serão 
omnipresentes. E aquilo que será, 
no início, pouco mais que um som 
de fundo chegará, ao fim de muito 
pouco tempo, a um barulho prati-
camente ensurdecedor que enlou-
quece qualquer um. E sim, tal como 
acontece todos os anos, sinto que 
essa repetição ad nauseam das mes-
mas músicas, trará o efeito contrá-
rio do pretendido: em vez de ajudar 
à construção do espírito natalício, 
começará a germinar, em todos os 
massacrados, uma vontade incon-
trolável que a época termine e que 
tudo volte ao normal, com ruas, lo-
jas, centros comerciais sem música 
ambiente natalícia e com as rádios 
a passar o tipo de música que lhes 
é habitual.

A época natalícia está agora a co-
meçar. Avizinham-se dias difíceis!

brotar a 100%. Vamos adorar as de-
corações, as músicas, as correrias. 
Vamos preparar uma excelente ceia 
de Natal! Vamos estar imbuídos dos 
maiores e melhores sentimentos. 
Vamos fazer o bem e acreditar num 
mundo melhor!

Contudo, com o passar do tempo, 
ouvir estes hits constantemente tor-
na-se algo próximo de um pesadelo. 
Quantas vezes por dia ouvimos a 
mesma música? Se andarmos a pas-
sear pelas ruas da cidade, ou se esti-
vermos já a fazer compras de Natal, 

“Santana do Campo: as suas gentes e as suas tradições”
Sílvia Pinto, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Arraiolos presente na apresenta-
ção do Documentário sobre Associativis-
mo - “Santana do Campo: as suas gentes 
e as suas tradições”, dirigindo-se aos pre-
sentes enalteceu a vida Associativa em 
Santana do Campo e a importância deste 
movimento “para a democracia e para 
o futuro das comunidades locais, com 
enorme relevo na defesa do interior, na 
coesão e vitalidade do território.”

A iniciativa organizada pelas Associação 
Social Unidos de Santana do Campo; Cen-
tro Cultural e Desportivo de Santana do 
Campo; Futebol Clube de Santana do Cam-
po; Copcampo - Cooperativa de Consumo 
Popular de Santana do Campo; Associação 
de Reformados de Santana do Campo; Clu-
be de Caçadores de Santana do Campo teve 
o apoio da Câmara Municipal de Arraiolos 
e da Junta de Freguesia de Arraiolos.

O documentário foi produzido para a 
população de Santana do Campo, com o 
apoio de todas as coletividades da aldeia, 
Junta de Freguesia de Arraiolos e Câmara 
Municipal de Arraiolos com realização de 
António Menêzes & Rietske van Raay.

O programa integrou o “Showcooking” 
- Cozido na Cocaria, iniciativa ligada às 
práticas do trabalho no campo, que con-
sistiu na utilização de panelas de barro 
para confecionar um cozido em lume de 
chão e rememoriar formas de cozinhar 
no mundo rural, pelos trabalhadores agrí-
colas.

O evento permitiu ainda a confrater-
nização entre mais de duas centenas de 
participantes no almoço convívio orga-
nizado pelas associações de Santana do 
Campo, com o apoio da Câmara Munici-
pal de Arraiolos e da Junta de Freguesia 
de Arraiolos.  

C.M. Arraiolos | D.R.
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Os enquadramentos são perfeitos, a montagem precisa, a fotografia deslumbrante.
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“Raiva” adaptação de “Seara de Vento” 
nos cinemas
A história parte de um caso real, no 
Alentejo profundo, nos anos 30. As no-
tícias dos jornais falavam de um louco 
que, sem motivo aparente, matara um 
lavrador e a sua família, e que, de segui-
da, oferecera grande resistência à guar-
da, matando, mesmo, o chefe da polícia.

 E estranhava-se o facto de este impie-
doso assassino ter tantos homens no seu 
funeral. Manuel da Fonseca, grande ex-
poente do neorrealismo português, cor-
reu atrás da história, nos anos 50, para 
lhe descobrir a verdade escondida: na 
base estava uma luta de classes, o as-
sassino era afinal vítima do senhor das 
terras, que, por vingança, lhe bloqueara 
todos os caminhos para sustentar a sua 
família numerosa. 

Perante o desespero e a miséria, num 
sistema em que o senhor controlava 
tudo e todos, vingara-se num aparato-
so tiroteio. Ingredientes de um faroeste 
à portuguesa, convertidos no romance 
Seara de Vento, agora adaptado ao ci-
nema por Sérgio Tréfaut, com o nome 
Raiva.

Tréfaut tem o olhar preciso sobre o 
Alentejo, com um respeito absoluto so-

bre a essência da obra. Mas apenas ao 
primeiro olhar pode parecer que este 
é um filme tardio de neorrealismo. Há 
uma certa artificialidade estética assu-
mida, contrária ao naturalismo neor-
realista dos italianos. 

Os enquadramentos são perfeitos, a 
montagem precisa, a fotografia deslum-

brante (magnífico trabalho de Acácio de 
Almeida). Há uma contenção de gestos, 
um tratamento magnífico do silêncio, 
típico da maneira de estar alentejana. O 
filme é feito de um poderoso jogo de si-
lêncios e sombras, de esgares que valem 
por mil palavras, mas também da dure-
za do quotidiano, da miséria e de Bento, 

filho deficiente em que se centram to-
das as emoções.

O filme, a preto-e-branco, constrói-se 
com lentidão e ponderação, mas sem 
nada de supérfluo. Estruturalmente, é 
um spoiler de si próprio. Começa-se pelo 
final, a cena do tiroteio, e depois percor-
re-se a história em analepse, deixando 
o espectador desperto para o lado psi-
cológico das personagens, descolando-
-se aí do pendor idealista romântico do 
romance.

Tréfaut é ousado no elenco. Diz ter fei-
to o filme a pensar em Isabel Ruth, mas 
fez apostas de risco, com bom resultado, 
a começar pelo “não ator” protagonis-
ta. E coloca Leonor Silveira num papel 
inesperado, nos antípodas dos que de-
sempenhou para Manoel de Oliveira.

Nas vésperas das filmagens de Raiva, 
Sérgio Tréfaut foi surpreendido com a 
morte de Nicolau Breyner, que fazia de 
Mira, o taberneiro. O realizador optou 
por reescrever o guião, de forma a reti-
rar a personagem, dando mais espaço a 
Lia Gama, que fazia o papel de esposa 
de Nicolau, e assim lhe prestou home-
nagem.

Visão | D.R.
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As Jornadas Mundiais da Juven-
tude (JMJ) de 2022, presididas 
pelo papa, vão realizar-se em 
Portugal. A notícia foi avança-
da no passado sábado pela Lusa, 
que citava o site Religionline, 
depois de o PÚBLICO ter noticia-
do que Marcelo Rebelo de Sou-
sa iria às Jornadas Mundiais da 
Juventude no Panamá, em Ja-
neiro, na esperança que a candi-
datura portuguesa apresentada 
em 2017 seja bem sucedida. Vai 
sê-lo. O anúncio oficial será feito 
nessa altura. Fontes eclesiásticas 
confirmam ao PÚBLICO que a 
confirmação é aguardada. 

O local já está escolhido (numa 
das zonas limítrofes da cidade de 
Lisboa) bem como a delegação 
do Patriarcado de Lisboa que já 
está a trabalhar nos preparativos 
do evento, em estreita articula-
ção com a Câmara de Lisboa.

Os outros candidatos eram a 

República Checa e a Suécia, sen-
do que as jornadas mundiais al-
ternam entre a Europa e o Resto 
do Mundo.

A Religionline afirma que o 
anúncio oficial será feito no Pa-
namá, nas próximas JMJ, que 
decorrem de 23 a 27 de Janeiro, 
e nas quais estará presente o car-
deal-patriarca de Lisboa, Manuel 
Clemente, e outros bispos portu-
gueses, para receberem a passa-
gem de testemunho do papa e do 
bispo da Cidade do Panamá.

“Nessa ocasião, o patriarca de 
Lisboa, acompanhado de uma 
delegação de jovens portugueses 
e de Lisboa, receberá a cruz das 
jornadas -- o mais importante 
símbolo das JMJ, que os jovens 
do país de acolhimento trans-
portarão e que servirá de centro 
para diferentes iniciativas, ao 
longo do tempo de preparação”, 
lê-se no site de informação reli-

giosa católica.
O cardeal-patriarca de Lisboa 

oficializou o pedido para rece-
ber a JMJ no final de 2017 e des-
de 2012 que em várias reuniões 
do Conselho Pontifício para os 
Leigos (CPL), do Vaticano, a hipó-
tese de Portugal tem estado a ser 
pensada, segundo o ‘site’.

As anteriores edições da JMJ 
realizaram-se em Colónia, na 
Alemanha, em 2005, Sidney, na 
Austrália, em 2008, em Madrid, 
em 2011, com o papa Bento XVI, 
no Rio de Janeiro, em 2013, e em 
Cracóvia, na Polónia, em 2016, 
com o actual pontífice.

O Presidente da República vai 
marcar presença nas Jornadas 
Mundiais da Juventude, que se 
realizam no Panamá de 20 a 29 de 
Janeiro, na esperança de que o papa 
Francisco possa anunciar que as 
próximas jornadas, em 2022, serão 
em Portugal, apurou o PÚBLICO.

Turismo

Portugal é 
o “Melhor 
Destino do 
Mundo”
Portugal ganhou 17 
prémios atribuídos pelos 
World Travel Awards numa 
gala realizada pela pri-
meira vez em terras lusas. 
Lisboa é dupla vencedora 
nos “óscares do turismo”. 
O resultado é histórico.
Portugal foi eleito o 
“Melhor Destino do 
Mundo” pelo segundo 
ano consecutivo. O país 
ganhou um total de 17 
“óscares do turismo”, 
atribuídos pelos World 
Travel Awards, numa ceri-
mónia que ocupou o Pátio 
da Galé, em Lisboa, no 
passado sábado. A capital 
portuguesa é, aliás, uma 
das grandes vencedoras: 
Lisboa foi eleita “Melhor 
Cidade Destino” e “Melhor 
Destino City Break” a nível 
mundial.
Esta foi a primeira vez que 
a gala de entrega dos pré-
mios — que já vai na sua 
25.ª edição — se realizou 
em Portugal, à semelhan-
ça do que aconteceu a 
23 de Novembro, quando 
o Pavilhão Carlos Lopes 
recebeu a estreia em 
absoluto da gala do Guia 
Michelin em terras lusas.

Religião

D.R.

A Assembleia Legislativa da 
Madeira aprovou na passada 
quarta-feira, por unanimidade, 
a proposta de decreto legislativo 
regional que consagra a recupe-
ração integral do tempo de ser-
viço congelado dos professores: 
9 anos, 4 meses e 2 dias. Embora 
o acordo entre governo e profes-
sores estivesse selado há muito, 
faltava a proposta ser votada no 
parlamento regional. Umas das 
expectativas dos docentes era ver 
qual o sentido de voto do PS Ma-
deira: votou a favor da proposta, 
tal como todos os outros partidos. 
No continente, o governo de An-
tónio Costa encerrou as negocia-
ções com os professores com uma 
proposta unilateral de recuperar 
apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias.

No entanto, na discussão do 
Orçamento do Estado para 2019, 
o Parlamento forçou o Executivo 
a voltar a abrir negociações com 
os professores.

Na Madeira, a recuperação do 
tempo de serviço prestado pelos 
professores integrados na carrei-
ra docente da região autónoma 
vai processar-se de forma fasea-
da, durante sete anos, entre 2019 
e 2025, representando uma des-
pesa na ordem dos 28 milhões de 
euros.

Madeira aprova 
9A4M2D
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