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Gripe  “epidémica” 
dentro de uma 
semana
PÁG.06 A directora-geral da Saúde, Gra-
ça Freitas, admitiu na passada sexta-feira 
que a gripe possa entrar em período epi-
démico dentro de uma semana, mas disse 
que a situação actual é “de normalidade”.
A questão da gripe foi objecto de uma reu-
nião na DGS, mas segundo a responsável 
tratou-se de uma reunião de rotina, para 
avaliar a situação e os indicadores em re-
lação ao frio e aos vírus da gripe.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.04 Na história recente desta vila trans-
tagana, poucas foram as casas comerciais 
fundadas na primeira metade do século pas-
sado, que lograram chegar aos nossos dias. 
Na Rua Cunha Rivara, das drogarias e mer-
cearias dessa época, restam a “Casa Carona” e 
o “Grémio da Lavoura”. Ao estabelecimento 
de retrosaria e fanqueiro fundado pelo Sr. 
António Doménico da Silva Carona foi pelo 
próprio dado o nome de “Loja das Noivas”.

Mora aprova 
orçamento 
de 11 milhões
PÁG.08 A Câmara Municipal de Mora e 
a Assembleia Municipal aprovaram, por 
maioria, em reuniões realizadas a 31 de 
Outubro e 30 de Novembro, respectiva-
mente, as Grandes Opções do Plano e o 
Orçamento para 2019, ao qual correspon-
de um montante de cerca de 11 milhões 
de euros. O documento em causa com-
preende as opções estratégicas definidas 
pelo actual executivo.

D
.R

.

Alentejo mantém produção de Vinho
03

Rui Rio 
solidário com 
professores
PÁG.12 O presidente do PSD considerou 
na passada semana que o Governo tem 
obrigação de encontrar uma solução que 
reconheça a contagem integral do tempo 
de serviço dos professores, respeitando a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
depois do veto presidencial ao diploma 
do executivo.
“Estou totalmente de acordo com o que 
Presidente da República determinou.”
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

A Abrir Atual

O Alentejo deverá ter uma produção idêntica à do ano passado e o Algarve um aumento na ordem dos 5%.

Alentejo mantém produção de vinho 
equivalente a 2017
As elevadas temperaturas deste ano cau-
saram prejuízos em quase todas as regiões 
vitivinícolas e as consequências são visí-
veis nas colheitas: a produção de vinho 
deverá recuar este ano 20% em relação a 
2017 e ficar no valor mais baixo das últi-
mas duas décadas. É para esse cenário que 
apontam os primeiros números do Insti-
tuto Nacional de Estatística (INE), que 
contabiliza a produção deste ano em 5,2 
milhões de hectolitros.

Nas previsões agrícolas divulgadas em 
finais de Novembro, o INE afirma que a 
produção será “uma das menores produ-
ções de vinho” das últimas duas décadas, 
prevendo mesmo que o valor seja o mais 
baixo daquele período.

“As condições meteorológicas até mea-
dos de Outubro permitiram que as vindi-
mas, que decorreram com atrasos signifi-
cativos face ao habitual, se efectuassem 
sem incidentes e com as uvas a chegarem 
aos lagares em bom estado sanitário e 
com teores de açúcar regulares”. Mas, ex-
plica o INE, assim que ocorreram as pri-
meiras chuvas mais intensas nesse mês 
– nos dias 13 e 14 de Outubro – a qualida-
de baixasse, o que precipitou a conclusão 
das vindimas.

“Para a produção, e face ao atraso do ci-
clo, as condições meteorológicas de Agos-
to foram determinantes e verificou-se 
que o calor excessivo causou escaldões 
nos bagos, embora com reflexos distintos 
em função da casta, da exposição e da ida-
de da vinha”.

Só o Alentejo e Algarve são excepção. 
De resto, em todas as regiões vitivinícolas 
haverá um recuo na quantidade de vi-
nho produzido. “A extensão dos prejuízos 
causados pelas elevadas temperaturas foi 
variável, mas estendeu-se por quase to-
das as regiões vitivinícolas”.

O Alentejo deverá ter uma produção 
idêntica à do ano passado e o Algarve um 
aumento na ordem dos 5%. Para as outras 
regiões, o INE não especifica as variações 
na produção. Para o conjunto das regiões, 
espera-se que a quebra chegue aos 20%, 
comparando os 5,2 milhões de hectolitros 
deste ano com os 6,5 milhões registados 
em 2017.

Neste inicio de 2019, terei de afirmar, mais 
uma vez, que são enormes as assimetrias que 
permanecem no nosso país de pequenas di-
mensões, é certo, mas até por esse facto se 
tornam mais estranhas. Por conseguinte, são 
absolutamente necessárias atitudes muito 
mais arrojadas por parte do Governo (e não 
só) para tornar um pouco mais harmoniosa 
esta situação entre a faixa litoral e o interior 
do nosso Portugal Continental. Compreendo 
perfeitamente que no Orçamento do Estado 
para 2019 estão previstos alguns incentivos 
para atração de investimentos em locais mais 
afastados do Atlântico, mas são uma gota de 
água no mesmo. Precisa-se de muito, muito 
mais, pois é confrangedor assistir-se à densi-
dade sufocante de atividades em quase todo o 
litoral, mormente Lisboa, Porto e outras cida-
des à beira-mar plantadas, enquanto muitos, 
mas muitos locais do interior vão definhando 
por falta de população, existindo mesmo vi-
las e aldeias cujas populações, cada vez mais 
reduzidas e envelhecidas, rejubilam quando 
nasce uma criança, cujo  futuro, se não sur-
gir um grande travão, vai ser o de partir um 
dia para o litoral ou para outro qualquer pais 
deste nosso mundo. Não tenhamos quaisquer 
dúvidas. 

A CP, por exemplo, preocupa-se com a li-
nha Lisboa - Porto e … pouco mais. Falando 
no nosso Alentejo, experimente o leitor viajar 
de Casa Branca para Beja e facilmente veri-

E as assimetrias continuam...
VELEZ CORREIA
Major

A 26 de Outubro último, contudo, a Or-
ganização Internacional da Vinha e do 
Vinho (OIV) já tinha alertado para o facto 
de a produção portuguesa em 2018, previ-
sivelmente, estar em risco de ser “a mais 
fraca dos últimos seis anos”, apontando 
aquele organismo inter-governamental 
para 5,3 milhões de hectolitros.

“Em Portugal”, apontava então a OIV, 
“as condições meteorológicas propícias 
ao aparecimento de míldio e oídio impac-
taram fortemente na produção de 2018, 
que terá uma queda de 22% face a 2017”. 
Portugal e a Grécia (para onde está esti-
mada uma perda de 15% e a mais baixa 
produção desde 2003), acabam por destoar 
da média da união europeia, onde a OIV 
aguarda uma produção 19% superior a 
2017, para 168,4 milhões de hectolitros.

No total, prevê a OIV, a produção mun-
dial de vinho deverá alcançar 282 mi-
lhões de hectolitros (mais 31 milhões de 
hectolitros do que em 2017), e será “uma 
das das mais elevados desde 2000”, graças 
sobretudo à Itália, França e Espanha, com 
um contributo também da Argentina 
(mais 23%) e do Chile (mais 36%).

Menos produtividade da azeitona
Não é apenas no vinho que se esperam 
quebras. O mesmo deverá acontecer com 
a campanha da azeitona e com a pro-
dução nas fruteiras. A produtividade da 
azeitona para azeite, afirma o INE, “de-
verá reduzir-se em 15%, resultado de uma 
grande variabilidade de produção nos oli-
vais tradicionais de sequeiro”.

“A maturação da azeitona para azeite 
encontra-se atrasada mais de um mês 
face à campanha anterior. A carga nos oli-
vais tradicionais de sequeiro (que repre-
sentam cerca de três quartos da área total 
desta cultura) é bastante heterogénea, 
tendo, duma forma generalizada, bene-
ficiado da precipitação ocorrida ao longo 
de Outubro, verificando-se um aumento 
do calibre da azeitona”, refere o INE.

“Nos olivais intensivos e super-inten-
sivos de regadio não se registaram restri-
ções à utilização de água de rega, se bem 
que a carga de frutos também seja inferior 
à do ano anterior. Globalmente estima-se 
uma produtividade 15% inferior à alcan-
çada em 2017, mas bastante acima da mé-
dia dos últimos cinco anos”.

Muitas vezes associa-se a melhoria das con-
dições económicas dos mercados a investi-
mento, crescimento e criação de emprego, 
focando a tónica em grandes empresas mul-
tinacionais e negócios globais ou no apoio de 
ONGs. Na realidade, na maioria dos casos, 
sobretudo em economias emergentes, são 
os empreendedores e as pequenas e médias 
empresas (PME), muitas vezes informais, 
as que induzem prosperidade económica. 
O Banco Mundial estima que aproximada-
mente 400 milhões dos empreendedores em 
África, Ásia e América Latina, assumam 
cerca de 60% dos empregos e 40% do PIB 
(Produto Interno Bruto).

Qual o maior desafio dos pequenos 

empreendedores nos mercados?
Normalmente assume-se o acesso ao fi-

nanciamento como o principal constrangi-
mento. 

Então e os clientes? 
Não deve primeiro ser identificado ou 

criado o mercado que garanta a venda do 
produto ou serviço antes do capital finan-
ceiro ser efetivamente investido no negócio?

Não será necessário compreender as ne-
cessidades e desejos dos clientes e a forma 
de abordar as suas preferências para melhor 
os satisfazer face à concorrência?

Deve o produto ou serviço ser ajustado 
ao mercado ou ser oferecido algo completa-
mente diferente? O segmento considerado é 

grande e rentável o suficiente para escalar as 
receitas e sustentar o crescimento lucrativo?

Estas questões, comuns a todos os em-
preendedores, são muitas vezes descuradas, 
concentrando-se a atenção apenas em finan-
ças ou operações, sendo o marketing ignora-
do ou desvalorizado.

Quais os tipos e os efeitos das interven-
ções de marketing nas PME? 

A experiência em distintos projetos e paí-
ses mostra que, na maioria das vezes, uma 
intervenção de marketing funciona como um 
mecanismo de mudança e aumenta o desem-
penho. As tipologias de intervenção podem 
incluir formação e aquisição de competên-
cias de marketing, mudança de práticas de 

gestão, inovação de modelos de negócios, 
desenvolvimento de produtos ajustados ao 
mercado e, criação, entrega e captura de va-
lor ao cliente. 

Para avaliar os efeitos das intervenções 
de marketing e o potencial de crescimento, 
usam-se auditorias, pesquisas de mercado 
e de necessidades do cliente, expansão do 
portfólio de produtos e, escolha de um novo 
canal de vendas, entre outras. 

Obviamente que para ajudar os empreen-
dedores de PME a crescer com ações de ma-
rketing, se assume que os empresários que 
as suportam, são indivíduos transformado-
res, não adversos ao risco e que tentam criar 
e agregar valor aos clientes.

Marketing como mecanismo de mudança em PME

Dinâmicas da Gestão

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

D.R.

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

Passaram 3 anos de governação socialista 
com o apoio de todos os partidos da esquer-
da parlamentar (PS, BE, PCP e PEV), sem 
que fossem efetuadas quaisquer reformas 
estruturantes para o País. Passaram 3 anos 
e Portugal não avançou! O País perdeu uma 
grande oportunidade de se preparar para o 
futuro. A governação socialista não foi ca-
paz de aproveitar os ventos favoráveis da 
economia internacional para elevar o País 
para um novo patamar de progresso e desen-
volvimento.

A falta de reformas estruturantes e a fal-
ta de investimento público (nomeadamente 
que consiga assegurar os níveis mínimos 
dos serviços públicos) nos últimos 3 anos 
têm provocado graves problemas ao País. O 
Estado tem falhado sistematicamente: falha 
na área da saúde; falha na proteção dos bens 
das famílias e das empresas; falha na segu-
rança das nossas estradas e ferrovia; falha 
nos transportes ferroviários e fluviários, fa-
lha em grande parte dos equipamentos pú-
blicos; falha na valorização do interior do 
País; falha demasiado com os serviços pú-

blicos; falha às pessoas.
O Governo para disfarçar os seus erros e 

omissões, engana sistematicamente os por-
tugueses. O Governo gere sempre muito 
bem a sua imagem. Consegue criar a sensa-
ção que tudo está bem, quando os problemas 
estão à porta de cada um.

Deparamo-nos perante um País carente de 
reformas. Reformas que nos preparem para 
as potenciais “intempéries” futuras. Esta-
mos perante um País adiado! A “coisa” não 
vai bem!

Os resultados mais recentes devem servir 
de alerta, ora vejamos:

O crescimento no 3.º trimestre abrandou 
para 0,3% (metade dos 0,6% do trimestre 
anterior), em resultado de uma fortíssima 
contração das exportações, só superada pelo 
colapso de 2009. Em parte, tal ficou a dever-
-se a problemas temporários na AutoEuropa. 
É um alerta que não nos pode deixar des-
cansados!

Alguma perda de dinamismo da atividade 
turística ajudou a provocar um desempenho 
menos positivo das exportações de serviços. 

Reformas é que nem vê-las!

Castanhas e amêndoas em alta
Na maçã e na pêra, há recuos de 15% e 

20%, respectivamente, em relação à cam-
panha anterior. A causa, diz o INE, está 
na “conjugação de fracas polinizações, 
problemas fitossanitários e da onda de ca-
lor” do mês de Agosto. No kiwi, a carga de 
frutos é heterogénea registando-se danos 
em alguns pomares devido à passagem 
da tempestade Leslie, estimando-se uma 
produção inferior à de 2017 (menos 5%)”, 
afirma o INE.

Nas culturas anuais, o INE também 
aponta para uma redução de 10% na 
produção de girassol em relação ao ano 
passado e prevê uma descida de 26% no 
tomate para a indústria, neste caso “devi-
do exclusivamente à diminuição da área 
instalada”.

A tempestade Leslie também teve con-
sequências nas searas, levando a que as 
campanhas de Primavera e Verão do mi-
lho não conseguissem crescer apesar do 
aumento da área semeada – os ventos for-
tes causaram estragos nas searas do Baixo 
Mondego e Pinhal Litoral, diminuindo o 
rendimento unitário e fazendo com que 
a produção se mantenha nos níveis da 
campanha anterior. No arroz, acrescenta 
o INE, os campos do Baixo Mondego “so-
freram danos que conduziram a uma di-
minuição de 5% na produção”.

Positiva é a produção de castanha, onde 
se espera uma subida de 5%, para 31,1 mil 
toneladas.

No amendoal, os investimentos re-
centes do Alentejo - que já ultrapassou 
o Algarve em 2015 como segunda maior 
região nesta cultura -, nomeadamente em 
torno do complexo de regadio de Alque-
va, deverão compensar as quebras pre-
vistas para o Interior Norte. Nesta última 
região - onde se localizam quatro quintos 
(80%) da área total de amendoais do país 
- a “precipitação na plena floração dificul-
tou a polinização, conduzindo a reduções 
significativas na produtividade regional”, 
explica o INE. Tudo contado, acrescenta o 
gabinete estatístico nacional, a produção 
deverá ser de 15,1 mil toneladas, “44% 
acima da média do último quinquénio”, 
acrescenta.

ficará que está no pior do terceiro-mundismo. 
Se não tiver que fazer parte do trajeto a pé 
terá muita sorte, pode crer. E atrevo-me mes-
mo a afirmar que se a CP fosse um Banco 
daqueles cujos mandantes andam pelos tri-
bunais devido às grandes falcatruas, já tinha 
sido intervencionada e salva com os nossos 
dinheirinhos! De certeza absoluta. Mas ela 
não tem autonomia, porque está sob o jugo do 
Ministério das Finanças que, naturalmente, 
fica suspenso perante o Presidente do Euro-

grupo! E é assim que o défice se encontra… à 
frente das pessoas!

E como falámos da CP e na cidade de 
Beja, não podemos deixar de falar, talvez 
pela centésima vez, no Aeroporto cá do nos-
so território e que está ali mesmo à beiri-
nha da capital do Baixo Alentejo. Para que 
serve? Para mostrar os maiores aviões que 
se fabricam no mundo? Para evitarem a 
amaragem duma aeronave que andou des-
controlada pelo ar? É pouco, muito pouco, 

é mesmo irrisório. Como dizia o meu avô, 
na sua pequena propriedade junto à vila de 
Lavre (mais uma povoação alentejana a ex-
tinguir-se) referindo-se aos animais por ele 
conduzidos, puxando a carroça e quando o 
arreliavam “raios te nunca partam!” dando 
assim outro sentido ao adágio de “raios te 
partam!”, também o neto, referindo-se ao 
Aeroporto Alentejano e perante a inação do 
Governo no referente ao não aproveitamento 
do mesmo, afirma alto e bom som “raios te 
nunca partam!”. É inqualificável tal situa-
ção, na verdade, e já ouvi vozes de pessoas 
altamente entendidas que não compreendem 
a razão porque Beja não é aproveitada para 
equilibrar Humberto Delgado que, diga-se 
de passagem, anda muito mas muito dese-
quilibrado. Pensa-se no Montijo, porquê? É 
porque fica no litoral? Desta forma, as assi-
metrias continuam, mormente a sul do Tejo, 
onde se encontra o tal deserto, segundo de-
terminado ministro… 

É lamentável que tal suceda, só porque, se-
gundo alguns fica, longe! Mas longe de quê? 
Da capital do país? Um comboio rápido não 
precisa mais de uma hora para lá chegar. O que 
há é uma má vontade impressionante por parte 
de… nem sei de quem! Quiçá daqueles que di-
zem que o interior tem de ser desenvolvido?... 

Prezados leitores um bom Ano de 2019 e 
que surja o milagre do aproveitamento do Ae-
roporto em causa.

Outro alerta preocupante!
A Balança Corrente portuguesa registou 

um défice nos 10 primeiros meses do ano de 

2018, colocando um termo a um ciclo de ex-
cedentes externos, que durou 5 anos. Outro 
alerta!

Segundo o Banco de Portugal a economia 
deverá continuar a abrandar durante o ano 
de 2019. Mais um alerta!

O desempenho medíocre da produtividade 
no futuro antecipável está já a determinar a 
perda de vigor da atividade económica.

Moral da história, se continuarmos a tri-
lhar este caminho, sem reformas e sem in-
vestimento público adequado, o País não 
passará da “cepa torta”.

Um dia destes vamos deparar-nos com 
mais uma situação trágica e lá vamos pro-
curar “novos” responsáveis. Chegaremos 
à triste conclusão que é o Estado quem se 
encontra a falhar sistematicamente, e, mais 
uma vez, não são julgados os verdadeiros 
responsáveis. 

O País com esta (des)governação não vai 
longe, não vai mesmo. E Portugal?  E os por-
tugueses? Esses claro, serão certamente os 
mais lesados.

Espero estar fortemente enganado!

“A falta de reformas 
estruturantes e a falta 
de investimento pú-
blico (nomeadamente 
que consiga assegurar 
os níveis mínimos 
dos serviços públicos) 
nos últimos 3 anos 
têm provocado graves 
problemas ao País”.
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Crónicas da Transtagana

“Casa Carona” - loja das Noivas 
que em Arraiolos são lendas

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

Na história recente desta vila trans-
tagana, poucas foram as casas co-
merciais fundadas na primeira 
metade do século passado, que lo-
graram chegar aos nossos dias.

Na Rua Cunha Rivara, das 
drogarias e mercearias dessa 
época, restam a “Casa Carona” e 
o “Grémio da Lavoura”.

Ao estabelecimento de retro-
saria e fanqueiro fundado pelo 
Sr. António Doménico da Silva 
Carona foi pelo próprio dado 
o nome de “Loja das Noivas”, 
quiçá a remeter-nos para a len-
da mais conhecida da terra: “A 
Sempre Noiva”, ou para o velho 
adágio dedicado à “A Noiva de 
Arraiolos”.

Recuperadas, cuidadosamen-
te, as velhinhas estantes de ma-
deira, matizadas com as cores 
lisas da cambraia e com o colo-
rido dos estampados da chita, 
acolhem o “tweed” e o burel, a 
flanela e a estemenha, o linho e 
o algodão, o tafetá e o cetim  ou  a 
nobre seda. 

Entre fitas, colchetes, botões, 
agulhas e dedais, sobreviveram 
e merecem zelosos cuidados os 
velhinhos metros de madeira, 
com marca da aferição gravada, 
conforme determinação de pos-
tura municipal em desuso. 

Ao entrar na loja percebe-se o 
que é o comércio tradicional e 
aquelas que são as suas carac-
terísticas mais vezes aludidas: a 
proximidade e o atendimento. 

A D. Maria da Luz e o Sr. Fer-
nando Carona com a linda idade 
de oitenta e dois anos dão cor-
po a essa definição, através da 
forma simpática como recebem 
quem entra na loja.

É um enlevo conhecer a sua 
dedicação e perceber o encanto 
induzido pelos bons sentimentos.

Foram eles que mantiveram a 
loja viva quando faltou a saúde 
ao Sr. António Carona e depois à 
D. Arlete Gomes.

A D. Maria da Luz foi a primei-
ra a permanecer mais tempo na 
loja para ajudar os sogros. 

Quando se reformou, o Sr. 
Fernando Carona, filho do fun-
dador desta casa, veio também, 
para que em conjunto com a sua 
esposa fosse possível dar conti-
nuidade à atividade que o seu 
pai iniciou.

À entrada da porta da loja fru-
tificam duas oliveiras que nos 
fazem acreditar na ligação mi-
tológica desta espécie à paz e à 
recompensa, tal é a serena tran-
quilidade para escolher o tecido 
pretendido.

Longe vão os tempos em que a 
casa tinha seis empregados e 

Atual

A 31 de Dezembro, comparando com Novembro, o volume de água armazenada subiu em seis bacias monitorizadas.

Bacia hidrográfica do Guadiana tem aumento 
próximo dos 15%
A maior parte das bacias hidrográficas ti-
nha no fim de Dezembro menos água ar-
mazenada do que a média das últimas três 
décadas, mas mais do que no final de 2017, 
indicam dados oficiais disponibilizados 
na passada quarta-feira.

A 31 de Dezembro, comparando com 
Novembro, o volume de água armaze-
nada subiu em seis bacias monitorizadas 
- Ave, Douro, Ribeiras do Oeste, Sado, Gua-
diana e Barlavento - e desceu em outras 
seis - Lima, Cávado, Mondego, Tejo, Mira e 
Arade.

Segundo os números oficiais sobre a 
disponibilidade hídrica armazenada a 31 
de Dezembro, a que a Lusa teve acesso, na 
passada quarta-feira, há menos água em 
nove das 12 bacias hidrográficas quando 
comparando com a média desde 1990/91. 
As excepções são as bacias do Ave, Guadia-
na e Arade.

No entanto, se a comparação for Dezem-
bro de 2017 o panorama é completamente 
diferente, porque agora as disponibilidades 
são superiores em todas as bacias hidrográ-
ficas, com excepção da bacia do Lima.

A bacia do Sado, das que mais sofria com 
a seca há um ano, tem neste momento 
cerca do dobro da água armazenada em 
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Gripe  “epidémica” dentro de uma semana
A directora-geral da Saúde, Graça Frei-
tas, admitiu na passada sexta-feira que a 
gripe possa entrar em período epidémico 
dentro de uma semana, mas disse que a 
situação actual é “de normalidade”.

A questão da gripe foi objecto de uma 
reunião na Direcção-Geral da Saúde 
(DGS), mas segundo a responsável tratou-
-se de uma reunião de rotina, para ava-
liar a situação e os indicadores em relação 
ao frio e aos vírus da gripe que circulam.

“Em relação à gripe a actividade está a 
ser particularmente tardia”, disse Graça 
Freitas à Lusa, à margem da cerimónia 
de posse dos órgãos sociais da Associação 
Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

A directora-geral explicou que nesta al-
tura, em Portugal e na Europa, circulam 
vírus com “baixa intensidade” e que não 
se entrou ainda no período epidémico, 
o que deve acontecer dentro de “poucos 
dias” ou “uma semana”.

Graça Freitas disse que o plano de in-
verno está activado, há uma planificação 
e há informação e monitorização da pro-

de albufeiras avaliadas e são as de Vilar-
-Tabuaço (bacia do Douro), com 38%, a de 
Vale do Rossim (bacia do Mondego), com 
22%, e as de Divor e Cabril, na bacia do Tejo, 
a primeira a 24% e a segunda a 38%.

Os casos mais drásticos são na bacia do 
Sado, onde quatro barragens estão a me-
nos de 40%. Se em Fonte Serne (33%) e Roxo 
(38%) a situação não é tão preocupante, já 
são mais graves os casos das albufeiras de 
Monte da Rocha, com 11% de capacidade e 
Campilhas, a 10%.

Na bacia do Guadiana duas albufeiras 
estão também com menos de 40% de água, 
a da Vigia, com 22% da capacidade total, e 
a do Caia, com 31%.

Em relação às bacias hidrográficas as 
maiores diferenças entre o fim de Novem-
bro e o dia 31 de Dezembro de 2018 regis-
tam-se na bacia do Lima, que desceu de 
37,2% de armazenamento para 26,8, a do 
Douro, que subiu de 60,3 para 64,7, e a do 
Ave, que também subiu de 50,3 para 83, 8.

Comparando o dia 31 de Dezembro de 
2018 com 31 de Dezembro de 2017, a bacia 
do Sado, por exemplo, estava a 23,4% em 
2017 e na última semana a 45,2%. O Gua-
diana passou de 64,3 no fim de 2017 para 
79,1 no fim de 2018.

Dezembro de 2017. E as 11 albufeiras ac-
tualmente com armazenamento inferior 
a 40% também são agora menos de metade 
das 24 em 2017.

O resumo sobre as disponibilidades hí-
dricas, que vai ser publicado na página 
da Agência Portuguesa do Ambiente, in-
dica que das 60 albufeiras monitorizadas 

11 tinham no final de Dezembro de 2018 
disponibilidades superiores a 80% e outras 
11 tinham disponibilidades inferiores a 
40%. Em Novembro eram menos três as 
barragens com menos de 40% de armaze-
namento de água.

As barragens com menos de 40% da ca-
pacidade correspondem a 18% do total 

tores de risco”, pelo frio, pela gripe e por 
outros vírus, e aconselhou a população a 
não procurar as urgências dos hospitais 
como primeira opção.

“O grande conselho que damos é que 
não vão directamente à urgência. A pri-
meira porta de entrada no sistema de saú-
de, nesta altura, é o SNS24, através do nú-
mero 808242424”, salientou Graça Freitas, 
lembrando que nessa linha há enfermei-
ros treinados para fazer a triagem e que 
as pessoas podem ser tratadas em casa ou 
nos Centros de Saúde.

Graça Freitas aconselhou também as 
pessoas a não tomarem antibióticos por 
iniciativa própria, porque não são efi-
cientes em doenças que são virais, a pro-
tegerem-se do frio e a hidratarem-se.

Questionada pela Lusa, a directora-ge-
ral disse que a DGS está a equacionar no 
futuro poder alargar a vacina da gripe a 
pessoas a partir dos 60 anos, mas salien-
tou que o fornecimento de vacinas da gri-
pe é complicado e também de uma “logís-
tica complexa”.

cura dos cuidados de saúde e “neste mo-
mento está tudo dentro da normalidade”.

A responsável alertou para a necessi-

dade de as pessoas se protegerem do frio, 
salientou que este é o “período do ano de 
maior actividade para desenvolver fac-

Évora com aviso amarelo por causa do frio
Doze distritos de Portugal continental es-
tão sob aviso amarelo, até à próxima ter-
ça-feira, devido à persistência de valores 
baixos da temperatura mínima, de acordo 
com o Instituto Português do Mar e da At-
mosfera (IPMA).

Na informação divulgada no passado 
domingo no seu site, o IPMA colocou sob 
aviso amarelo os distritos de Aveiro, Braga, 
Bragança, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lis-
boa, Porto, Santarém, Setúbal e Vila Real.

No Porto, os valores são idênticos com 
temperaturas mínimas também de qua-

tro graus e máximas a chegar aos 16.
No interior, na Guarda, os termómetros 

vão oscilar entre os três e os nove graus, 
de mínima e máxima, respectivamente.

No distrito de Braga as mínimas che-
gam aos -3 graus centígrados e as máxi-
mas aos 16 graus. Bragança acordou com 
-2 de temperatura mínima, podendo as 
máximas chegar aos 14.

De acordo as previsões do IPMA, até 
quarta-feira, as temperaturas vão conti-
nuar a descer, sendo esperadas mínimas 
de zero graus em Vila Real, Santarém, 

Leiria, Évora e Setúbal, enquanto em Bra-
gança os termómetros vão descer até aos 
-4 graus e Braga aos -3.

Em Lisboa, os termómetros vão oscilar 
entre os quatro e os 14 graus e o Porto en-
tre os seis e os 16. A cidade de Faro será a 
mais quente do continente, com as máxi-
mas a rondar os 17, mas com mínimas de 
cinco graus.

Segundo o IPMA, irá assistir-se a um 
acentuado arrefecimento nocturno com 
formação de geada nos próximos três dias, 
e formação de geada, em especial nos va-

les e terras baixas, podendo persistir em 
alguns locais do nordeste transmontano.

Os centros de saúde da região de Lisboa 
e Vale do Tejo começaram a partir de sex-
ta-feira a activar os seus planos de contin-
gência devido ao frio, reforçando equipas 
e alargando os horários.

Anualmente, quando as temperaturas 
começam a baixar e quando a circulação de 
vírus respiratórios se intensifica, as urgên-
cias hospitalares, sobretudo, sentem um 
aumento de afluxo de doentes e este ano há 
já relatos de sobrelotação nalguns hospitais.

vendia cortes de tecido, que as 
modistas e costureiras arraio-
lenses ou das redondezas trans-
formavam em lindos vestidos, 
para as raparigas estrearem em 
dias festivos.

Atualmente as modistas 
são duas ou três e contam-se 
pelos dedos das mãos as cos-
tureiras.

Tomavam-se medidas para fa-
tos e havia chapéus de feltro.

Vendiam-se capotes e peliças. 
A loja possuía também moldes 

para gabões sendo que o burel 
era encomendado aos viajantes 
que vinham do norte com esse 
propósito.

A dimensão da loja, com duas 
portas para a Rua Cunha Rivara 
e outra para a Rua da Amoreira 
permitia uma gestão criteriosa 

para exposição e venda dos vá-
rios produtos e diferenciados te-
cidos.

Apesar do turista ser um po-
tencial cliente, são sobretudo as 
pessoas da terra que vêm com-
prar os produtos da loja.

O turismo acaba por trazer al-
gum movimento à terra e ao co-
mércio local onde compram sobre-
tudo atoalhados. Às vezes botões.

Noutros tempos vendiam-se 
muitas achegas para a costura, 
arte que se aprendia em casa 
como ofício. 

Continuamos a encontrar nas-
tros e galões para cortinados, 
fitas de debruar ou fitas trafor, 
entre os demais utensílios de 
costura procurados pelas clien-
tes de sempre.

Hoje a área da loja foi reduzi-
da e o Sr. Fernando teme pelo 
futuro da retrosaria. 

Pequenos objetos a que fica-
ram afeiçoados como a velhi-
nha mala de cartão que o Sr. 
António Carona transportava, 
diariamente, da sua casa para 
a loja e da loja para a sua casa, 
bem como a dobadoira que 
ocupa lugar decorativo, são 
bens cheios de memórias que 
a família guarda.

Destes dois contou a D. Ma-
ria da Luz, com desvelo a sua 
história.

E se a mala é um objeto pes-
soal que nos remete para a ati-
vidade comercial da “Loja das 
Noivas”, já a dobadoira nos 
encaminha para o artesanato 
mais conhecido da nossa ter-

ra, o Tapete de Arraiolos. Mas 
sobretudo é o valor estimativo 
que se releva neste elemento 
imortalizado na pintura des-
se ilustre arraiolense, Dordio 
Gomes (1890-1976) insigne 
pintor, professor na Escola Su-
perior de Belas-Artes do Porto 
até 1960 e primo de D. Arlete 
Gomes.

Figura a dita dobadoira 
num quadro de Dordio Gomes 
integrado na coleção que en-
tre 1927 e 1932 realizou para o 
Salão Nobre dos Paços do Con-
celho de Arraiolos, onde além 
deste artefacto para dobar a lã 
para os tapetes de Arraiolos, 
podemos sentir toda a força 
da cor da transtagana nas te-
las que retratam Arraiolos e o 
Alentejo.
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As Grandes Opções do Plano e o Orçamento espelham a continuidade de uma gestão financeira rigorosa.

Atual

Mora aprova orçamento de 11 milhões de euros
A Câmara Municipal de Mora e a Assem-
bleia Municipal aprovaram, por maioria, 
em reuniões realizadas a 31 de Outubro 
e 30 de Novembro, respectivamente, as 
Grandes Opções do Plano e o Orçamento 
para 2019, ao qual corresponde um mon-
tante de cerca de 11 milhões de euros.

O documento em causa compreende 
as opções estratégicas definidas pelo ac-
tual executivo municipal, privilegiando 
uma política que preconiza a valoriza-
ção das pessoas, da qualidade dos servi-
ços prestados e do território. De realçar 
que o Orçamento aprovado é o resultado 
do somatório das despesas de investi-
mento com as despesas correntes, que a 
autarquia prevê levar a cabo ao longo do 
ano 2019.

Destacamos agora algumas das áreas 
de intervenção e respectivas medidas 
em que se prevê investimento. No que 
diz respeito à Educação, antevê-se a im-
plementação do Programa Municipal de 
Inclusão e Combate ao Insucesso Esco-
lar dirigido à comunidade escolar local, 
bem como continuar a oferecer os cader-
nos de actividades a todos os alunos do 
1º e 2º CEB. 

Sobre a Cultura, há a dizer que se en-
contra cabimentado o valor de 241.500€, 
que engloba eventos anuais do Conce-
lho, cuja consolidação tem vindo a ser 
gradual ao longo dos anos, bem como a 
realização/apoio a actividades de carác-
ter eventual e o apoio ao movimento 
associativo. Ainda dentro da Cultura, 
surge aqui a hipótese de criação de uma 
Casa das Profissões com alusão à Olaria, 
na freguesia de Brotas. 

Falando da área do Desporto, uma 
quota-parte do bolo orçamental inclui 
igualmente, e a título de exemplo, a con-
servação dos equipamentos desportivos, 
o apoio à animação desportiva e a cons-
trução de uma mini-pista de atletismo 
na freguesia de Pavia. Com respeito pela 
estrutura social do Concelho, a Acção So-
cial continua a ser uma área cujo inves-
timento é fulcral. 

Ao Cartão Municipal de Idoso, à Ofici-
na Domiciliária, à Universidade Sénior, 
ao Cartão Municipal Jovem, ao Apoio 
à Natalidade e ao Programa de Apoio 
aos Estágios Profissionais estão destina-
dos 136.500€. No que toca à Habitação 
e Urbanismo, o Orçamento prevê, no-
meadamente, a revisão/elaboração dos 
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Programa Municipal de inclusão e combate ao insucesso escolar para o Agrupamento de Escolas de Mora

instrumentos de gestão territorial, dar 
continuidade ao Programa de Recupe-
ração de Casas Degradadas, a construção 
das infraestruturas do novo loteamento 
municipal de Mora e a implementação 
do projecto da “Laranjinha”, em Cabeção. 

A Câmara Municipal de Mora conti-
nuará a garantir o apoio à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Mora em que parte deste apoio servi-
rá para assegurar o funcionamento do 
atendimento permanente. 

No sector do Ambiente, existirá um 
reforço essencial de investimento na 
remoção dos resíduos e limpeza pública, 
entre outras acções relativas ao Sanea-
mento, aos Resíduos Sólidos e Higiene 
Pública, ao Paisagismo e à Protecção Ci-
vil, que ao seu todo corresponde o valor 
previsto de 281.000€. 

Dentro do Sistema de Abastecimento 
de Águas está prevista, por exemplo, a 
conservação do depósito de Malarranha. 

Na área do Turismo, para além de todas 
as iniciativas que visam a valorização 
e divulgação turística do Concelho, em 
cima da mesa encontramos a criação de 
um Parque de Autocaravanas, na zona 
envolvente do Parque Ecológico do Ga-
meiro. 

Contemplados no Orçamento, mais 
precisamente na Promoção Económi-
ca do Concelho, estão contemplados os 
eventos principais que contribuem para 
o desenvolvimento económico de todas 
as freguesias, a saber: Mostra Gastronó-
mica da Caça, Prova do Vinho Novo de 
Cabeção, São Martinho em Pavia, Expo-
Mora, Mês das Migas, entre outros. 

No presente Orçamento, 695.000€ des-
tinam-se à construção, conservação e 
reparação de Edifícios Municipais, cons-
trução e apetrechamento do novo edi-
fício da Oficina da Criança, projecto de 
eficiência energética nas Piscinas Muni-
cipais e na Escola de Pavia e à aquisição 

e reparação de viaturas e outros equipa-
mentos. 

Dentro da Inovação, Competitivida-
de e Modernização, destacam-se a con-
cretização do projecto Life-Fluviário e 
a participação na estratégia e eficiência 
energética do Alentejo Central. Sobre as 
Comunicações e Transportes, a autarquia 
dará continuidade ao trabalho desenvol-
vido até à data, nomeadamente as me-
lhorias de acessibilidades, manutenção 
de pavimentos, sinalização diversa. No 
entanto, ainda neste sector, evidencia-
mos a construção da uma nova rotunda 
na Avenida do Fluviário, em Mora. 

Tendo como princípios base o equilí-
brio, a prudência e o desenvolvimento 
do Concelho, as Grandes Opções do Pla-
no e o Orçamento para 2019 espelham a 
continuidade de uma gestão financei-
ra rigorosa, que mantém o objectivo de 
não deixar sem resposta as necessidades 
mais prementes da população.

Renováveis abastecem mais de metade do 
consumo nacional de electricidade
As energias renováveis foram respon-
sáveis pelo abastecimento de 52% do 
consumo nacional de eletricidade em 
2018. Este valor ultrapassa a marca ob-
tida em 2017 quando as renováveis pe-
saram 40% no consumo no país.

A energia eólica e a hidroelétrica fo-
ram as maiores responsáveis por este 
valor, com cada uma abastecer 23% do 
consumo registado em Portugal du-
rante o ano passado. Segue-se a bio-
massa com 5% e a solar fotovoltaica 
com 1,5% do consumo, segundo os da-
dos divulgados pela REN na passada 
semana.

A produção de eletricidade por fon-

tes não renováveis foi responsável pelo 
abastecimento dos restantes 48%. Ape-
sar das energias renováveis em con-
junto terem pesado mais no consumo, 
o gás natural foi a fonte de energia que 
mais contribuiu para o consumo, com 
uma fatia de 27%. Já o carvão pesou 
21% no consumo de eletricidade em 
Portugal.

Pelo terceiro ano consecutivo, Portu-
gal teve um saldo exportador positivo, 
isto é, a eletricidade vendida a Espa-
nha foi superior à eletricidade compra-
da ao exterior, correspondendo a 5% do 
consumo nacional de eletricidade.

Durante o ano de 2018, o consumo 

de energia atingiu um total de 50,9 te-
rawatts hora, mais 2,5% face a período 
homólogo. Este valor equivale ao se-
gundo consumo anual mais elevado 
de sempre, depois do máximo atingido 
em 2010.

Já o consumo de gás natural recuou 
6,8% em 2017 face a período homólogo, 
atingindo a marca de 64,9 terawatts 
hora. Apesar da quebra, este foi o se-
gundo valor mais elevado de sempre 
depois do registado no ano de 2017, que 
foi um ano recorde. A venda de gás na-
tural para a produção de electricidade 
foi responsável por 32% do consumo 
total em 2018.
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Montados minimizam efeitos das 
alterações climáticas
Uma das imagens de marca do Alente-
jo é o montado, muitas vezes, adornado 
por sombras majestosas de sobreiros ou 
azinheiras. Mas esta paisagem pode ser 
afectada pelas alterações climáticas. 
Afinal, o montado é um ecossistema 
que domina nas zonas semiáridas, onde 
a água disponível para as plantas já é 
limitada, o que torna estas áreas vulne-
ráveis à desertificação. Portanto, Alice 
Nunes – do Centro de Ecologia, Evolu-
ção e Alterações Ambientais (cE3c) da 
Universidade de Lisboa – quis perceber 
o que estava a acontecer no montado e 
observou as funções desempenhadas 
pelas plantas. É com elas que pretende 
declarar guerra às alterações climáticas. 

O que é ao certo o montado? O Livro 
Verde dos Montados (editado em 2013 
pelo Instituto de Ciências Agrárias e 
Ambientais Mediterrâneas da Univer-
sidade de Évora) define-o assim: “Origi-
nalmente classificado como um siste-
ma agro-silvo-pastoril e descrito como 
um sistema multifuncional onde se 
equilibram e conjugam as actividades 
agrícolas, pecuária e florestal, devido 
ao decréscimo de importância das cul-
turas sobcoberto, o montado tende a ser 
considerado como um sistema silvo-
-pastoril.”

No Sul de Portugal, o montado tem 
mais de um milhão de hectares. E espa-
lha-se por grande parte do Alentejo e por 
uma área significativa da Beira Baixa 
Interior e da serra algarvia. “Tratando-se 
de um sistema ecológico desenvolvido 
pelo homem, o montado foi sendo aper-
feiçoado ao longo do tempo em Portugal, 
de modo a melhorar o aproveitamento 
e a rentabilização dos escassos recursos 
numa região caracterizada por um cli-
ma mediterrânico e solos pobres”, refere 
a mesma publicação, alertando que as 
árvores têm vindo a diminuir e não tem 
existido uma renovação.

Alice Nunes teve tudo isto em conta 
quando começou a sua “expedição” pelo 
montado alentejano na Primavera de 
2012. Foi sobre ele que a investigadora 
decidiu fazer o doutoramento. A razão 
por ter escolhido o montado é simples: 
“Estes ecossistemas são emblemáticos 
em Portugal e importantes do ponto de 
vista cultural, estético, da paisagem, da 
resiliência das populações nessas áreas, 
da forma como as actividades lá se de-
senvolvem, assim como da sua adapta-
ção ao clima ao longo dos séculos.”

Sobretudo devido à redução da chuva 
e de chuva mais intensa em períodos 

No Sul de Portugal, o montado tem mais de um milhão de hectares. 

Atual

mais curtos, os montados enfrentam no-
vos desafios. As actividades humanas 
e um clima árido também contribuem 
para o fenómeno de desertificação. Por 
isso, Alice Nunes quis compreender este 
ecossistema de forma a vir a adaptá-lo a 
estas ameaças.

Armas contra a desertificação
No terreno, os agricultores e proprietá-
rios agro-florestais  também se mostram 
preocupados com a situação do monta-
do no futuro. “Vão constatando que a 
precipitação é cada vez menor, que a 
qualidade das pastagens tem diminuí-
do e que isso se reflecte na quantidade 
de alimento para o gado”. Ao todo, for-
ma estudados 54 lugares desde Monte-
mor-o-Novo até às zonas de Almodôvar 
e Ourique.

Alice Nunes tinha um objectivo bem 
definido: perceber o que acontecia à 
comunidade de plantas do montado. 
“Olhámos não só do ponto de vista do 
número de espécies que existem [no 
montado] ou da taxonomia das plantas 
como também observámos as funções 

que elas desempenham no ecossistema, 
que é um conceito que pode chamar-se 
‘diversidade funcional’”, explica Alice 
Nunes.

Acabou por concluir que a diversi-
dade funcional das plantas responde 
à aridez de forma mais consistente do 
que a diversidade das espécies por si só. 
E verificou ainda que a tal diversidade 
funcional das plantas diminui com o 
aumento da aridez e isso acontece de 
forma não linear. Ou seja, a partir de 
um certo nível de aridez e do uso que se 
faz da terra há um decréscimo ou desa-
parecimento dessas funções.

Ao saber isto, fica-se assim mais pre-
parado para começar a combater as alte-
rações climáticas no montado. Ou seja, 
para se ajustar o uso do solo e evitar a 
degradação do ecossistema.

 “Prevê-se que o aumento da aridez 
[provocada] pelas alterações climáticas 
venha a expandir-se para outras áreas 
e a acentuar-se”, avisa Alice Nunes. Este 
estudo pode ser assim uma ferramen-
ta para os gestores de território. Como? 
“Não só nas acções de restauro e na in-

trodução de espécies, mas também para 
perceberem que nível de intensidade 
e uso do solo é mais adequado para as 
condições que existem”, explica a in-
vestigadora. O desafio é fazer passar 
esta informação para associações flo-
restais e de agricultores, proprietários 
agro-florestais, câmaras municipais ou 
qualquer outra entidade envolvida na 
gestão do território.

 “Num cenário de maior aridez, a mor-
talidade de sobreiros e azinheiras que 
hoje já é preocupante pode aumentar”, 
alerta Alice Nunes, acrescentado que 
desta forma as árvores ficam mais vul-
neráveis a outros factores como doenças 
e pestes. “A regeneração natural – o re-
nascer de novas árvores – que actual-
mente é muito baixa pode vir a ficar 
menor por causa da aridez. As plântulas 
de sobreiro e da azinheira são muito 
sensíveis a condições de falta de água, 
o que pode limitar mais a regeneração 
e até pôr em causa o futuro do montado 
enquanto ecossistema.”

Fonte editada: Jornal Público (Teresa 
S. Serafim)

Arcebispo de Évora evocou vítimas da 
derrocada da estrada N 255
O arcebispo de Évora presidiu, no pas-
sado Domingo, dia 6, à Missa na igreja 
matriz de Borba, evocando as vítimas 
da derrocada na Estrada 255 entre Borba 
e Vila Viçosa, que provocou cinco mor-
tes, no último dia 19 de novembro.

Em comunicado, a Arquidiocese de 

Évora recorda que D. Francisco Senra 
Coelho já celebrou uma Eucaristia, a 21 
de novembro, na igreja do Senhor Jesus 
dos Aflitos, em Borba, pelas vítimas, fa-
miliares e habitantes da região afetada 
pela tragédia.

Uma semana depois, o arcebispo pre-

sidiu à Eucaristia na Paróquia de Santa-
na, em Bencatel, também pelas vítimas 
da derrocada na Estrada Municipal.

Nas celebrações da Solenidade da 
Imaculada Conceição, a 8 de dezembro, 
em Vila Viçosa, os familiares das víti-
mas participaram na Eucaristia Solene 

no Solar da Padroeira, presidida pelo 
arcebispo de Évora e com a participação 
do presidente da República Portuguesa.

A 23 de dezembro, D. Francisco Senra 
Coelho presidiu à Missa Dominical na 
Paróquia de Alandroal, pelas vítimas 
do acidente.

D.R.
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É possível negociar no tempo a forma como se reconhece os nove anos.

Rio defende contagem faseada do tempo de 
serviço dos professores ou reformas antecipadas
O presidente do PSD considerou na passa-
da semana que o Governo tem obrigação 
de encontrar uma solução que reconheça 
a contagem integral do tempo de serviço 
dos professores, respeitando a sustenta-
bilidade das finanças públicas, depois do 
veto presidencial ao diploma do executi-
vo.

“Estou totalmente de acordo com o que 
Presidente da República determinou. 
Acho que determinou o mais lógico e se, 
por exemplo, na Madeira, onde o Governo 
regional é do PSD, ou nos Açores, onde o 
Governo regional é do PS, conseguiram 
fazer uma negociação a contento entre os 
professores e o Governo, aqui em Portu-
gal [continental], o Governo da República 
também tem obrigação de o conseguir, 
contando o tempo todo, mas sempre res-
peitando a sustentabilidade das finanças 
publicas”, afirmou Rui Rio, em conferên-
cia de imprensa, no Porto.

O Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, vetou o diploma do Go-
verno que prevê a recuperação parcial do 
tempo de serviço dos professores. Numa 
nota publicada na página da Internet da 
Presidência da República, o chefe de Es-
tado justificou a devolução ao executivo 
sem promulgação por entender que a nor-
ma incluída pelos partidos no Orçamento 
do Estado para 2019 obriga a que o diplo-
ma “seja objeto de processo negocial”.

O líder do maior partido da oposição 
reconheceu, contudo, que a recuperação 
do tempo de serviço não pode ser feita 

de uma vez, mas criticou o Governo, a 
quem pediu abertura negocial. “Particu-
larmente na última reunião, já depois da 
aprovação do Orçamento do Estado, não 
houve bom senso, o Governo chamou os 
sindicatos, fez uma curta reunião para 
dizer que afinal já negociou e, com isto, 
cumpriu o Orçamento do Estado. Isso é 

que foi uma habilidade política que não 
é aceitável. Aquilo que nos propusemos e 
foi aprovado na Assembleia da República 
é uma negociação, não é uma farsa de ne-
gociação”, lembrou.

Rui Rio admitiu que se fosse primeiro-
-ministro “não podia dar tudo”, subli-
nhando, contudo, que é possível negociar 

no tempo a forma como se reconhece os 
nove anos, fazendo-o “em quatro ou cin-
co anos” ou com a antecipação da conta-
gem do tempo para a reforma.

“Acho que o Governo perante isto, tem o 
parlamento todo contra. O Partido Socialis-
ta ficou isolado, tem agora esta atitude do 
Presidente da República, tem os sindicatos 
que demonstram abertura para negociar e 
não têm uma posição rígida, eu acho que fi-
caria muito mal ao Governo persistir nesta 
teimosia, não dar um pouco o braço a tor-
cer e, neste caso, o braço a torcer é negociar 
de espírito aberto”, defendeu, sublinhando 
que acredita haver condições para o Gover-
no “emendar” esta situação.

O Governo lamentou que o veto do 
Presidente da República impeça que seja 
contabilizada a recuperação parcial do 
tempo de serviço dos professores, a partir 
de janeiro, e prometeu um “novo processo 
negocial” com os sindicatos.

No comunicado, o executivo refere ain-
da que vai esperar a “entrada em vigor do 
Orçamento do Estado para 2019 para ini-
ciar um novo processo negocial com as 
estruturas sindicais” dos professores, que 
têm vindo a exigir que sejam contabiliza-
dos os nove anos, quatro meses e dois dias 
que as carreiras estiveram congeladas.

Apesar de esta solução, dos nove anos, 
quatro meses e dois dias, “ter sido expres-
samente rejeitada pela Assembleia da 
República na votação na especialidade 
do Orçamento do Estado para 2019”, lê-se 
ainda no texto.

Jerónimo de Sousa crítica opção do 
Aeroporto no Montijo
Jerónimo de Sousa sobre o aeroporto do 
Montijo acrescentou que as infraestru-
turas vão “beneficiar um grande grupo 
económico”, considerando que, “nesta 
pressa” e “correria, até as questões am-
bientais vão”. “Aquilo não vai ser um 
aeroporto, vai ser um apeadeiro para 
beneficiar um grande grupo económi-
co, a Vinci francesa, em que fazem um 
aeroportozinho”, quando o que o país 
precisa é de “um aeroporto maior, numa 
perspetiva de desenvolvimento econó-
mico”, afirmou Jerónimo de Sousa. 

No seu discurso num almoço conví-
vio em Vidigueira (Beja) com militantes 
e apoiantes do PCP, o secretário-geral 
comunista criticou o Governo por ter 
privatizado a ANA – Aeroportos de Por-
tugal: “Entregaram durante 50 anos a 
concessão a essa multinacional”, a Vin-
ci, que ficou dona “dessa gestão de todos 
os aeroportos do país” e “fazem um aero-
portozinho ali no Montijo”. 

Segundo Jerónimo de Sousa, “agora, 
vem o Governo dizer, bom, não estu-
dámos bem os impactos ambientais” e, 
apesar de “o problema” até não ser “esse, 
naturalmente, nesta pressa, nesta corre-
ria, até as questões ambientais vão”. “O 
problema de fundo” é que “daqui a al-
guns anos, e oxalá estejamos cá, vamos 
descobrir que, afinal, aquele aeroporto 
não serve o país como infraestrutura 

fundamental”, argumentou. O que o 
país precisa, insistiu Jerónimo de Sou-
sa, é de “um grande aeroporto e não de 
um pequeno apeadeiro, como Governo 
pretende fazer para beneficiar a multi-
nacional francesa”.

 O Estado português e a ANA – Ae-

roportos de Portugal vão assinar, esta 
semana, um acordo sobre o modelo de 
financiamento para a construção do 
novo aeroporto no Montijo e o reforço 
da capacidade do atual aeroporto Hum-
berto Delgado, em Lisboa, revelou fonte 
da gestora de aeroportos. 

O presidente da Câmara do Montijo 
já disse, na passada quinta-feira, que 
o estudo de impacto ambiental sobre a 
construção do novo aeroporto será en-
tregue no primeiro trimestre de 2019, 
não estando em condições de ser divul-
gado na terça-feira, dia da assinatura 
deste acordo.

 Na sexta-feira passada, por sua vez, o 
ministro do Planeamento e das Infraes-
truturas assegurou que serão cumpridas 
integralmente as eventuais medidas de 
mitigação que venham a ser definidas 
pelo estudo de impacto ambiental para 
o aeroporto complementar do Montijo. 
“Está absolutamente fora de questão 
que alguém esteja a pensar fazer um ae-
roporto sem cumprir todas as medidas 
de declaração de impacto ambiental. 
Mas, como imaginam, não se poderia 
realizar um aeroporto sem definir que 
aeroporto se ia fazer e como é que ele ia 
ser pago”, afirmou Pedro Marques aos 
jornalistas, em Mangualde. 

A cerimónia decorrerá na base da For-
ça Aérea no Montijo, com a presença do 
primeiro-ministro, António Costa, do 
ministro do Planeamento e das Infraes-
truturas, Pedro Marques, do ‘chairman’ 
(presidente do Conselho de Adminis-
tração) e presidente executivo (CEO) da 
Vinci, Xavier Huillard, e do presidente 
da Vinci Airports, Nicolas Notebaert.

D.R.
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É desta união de vontades que surge agora este projecto, denominado Évora I Campus Residence.
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Évora avança com a construção de nova 
residência universitária
A assinatura do contrato de adjudicação 
para construção e exploração de residên-
cia universitária destinada a estudantes 
da Universidade de Évora teve lugar no 
passado dia 18 de Dezembro de 2018, no 
Colégio Espírito Santo.

Trata-se de um passo essencial para 
a resolução da falta de alojamento para 
estudantes em Évora que levou um con-
junto de entidades públicas a encetar es-
forços para, em conjunto, resolverem um 
problema tão premente.

É desta união de vontades que surge 
agora este projecto, pioneiro em Portugal, 
denominado Évora I Campus Residence 
desenvolvido pela sociedade imobiliária 
SkyCity, que venceu respectivo concurso 
público internacional. O complexo resi-
dencial será construído num terreno com 
27.599m2, próximo das piscinas munici-
pais de Évora, na Freguesia da Malagueira. 
É dotado de 306 camas para universitários 
e professores residentes, distribuídos por 
114 habitações, com preços médios de 200 
euros e inclui ainda salas de estudo, ser-
viços de apoio, restaurante/bar, anfiteatro, 
mercearia, cuidados médicos e de enfer-
magem, lavandaria, entre outros serviços.

Os trabalhos de construção decorrem ao 

longo do próximo ano, prevendo-se que a 
residência seja concluída ainda em 2019. É 
um projecto ecológico onde a energia solar 
será ponto assente, bem como a ilumina-
ção LED, a reutilização de águas pluviais 
para rega e sanitas, tendo também recolha 

e triagem do lixo. Faz também parte do 
projecto a plantação de vegetação local, 
uma quinta ecológica e um parque auto-
móvel com carregadores eléctricos.

A sessão de abertura contou com inter-
venções da Reitora da Universidade de 

C.M. Évora | D.R.
Évora, Ana Costa Freitas; do Presidente da 
Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto 
de Sá; do Administrador da SkyCity, S.A, 
Fernando Barreto; do Secretário de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
João Sobrinho Teixeira e da Presidente da 
Associação Académica da Universidade 
de Évora, Ana Rita Silva.
O sério empenho na resolução da falta de 
alojamento para os estudantes foi mani-
festado por todos os envolvidos, tendo os 
vários intervenientes falado do que está 
já a ser feito em concreto nessa matéria.

Para além da colaboração ao nível do 
enquadramento urbanístico e posterior 
licenciamento pelo Município, o Presi-
dente da Câmara Municipal informou 
que se procedeu recentemente à alteração 
dos estatutos da empresa municipal de 
habitação, Habévora, com vista a alargar 
o seu objeto social ao designado merca-
do social de arrendamento e assim res-
ponder à falta de oferta de alojamentos 
a preços acessíveis. Com esta alteração, o 
Município prevê contribuir para a dispo-
nibilização de diversos fogos especifica-
mente dirigidos à população estudantil, 
alguns dos quais já em processo de recu-
peração.
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“A ideia que tenho é que cada vez mais vivemos num ambiente em que temos de viver com as regras e pelas regras”.

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Sou uma pessoa que gosta de gatos. Por isso, 
sempre partilhei a minha vida com felinos e 
partilho a minha casa com uma gata há mais 
de 13 anos. Tal partilha tem-me permitido ob-
servar e analisar muitos dos comportamentos 
dos felinos. E, tenho que o assumir, aprecio 
em muito a forma de ser dos gatos. A felina da 
casa apresenta duas características que muito 
me agradam. De um modo geral, e depois de 
um momento de maior atividade, a gata Car-
lota decide sempre descansar. E tenho a dizer 
que ver um gato a dormir oferece, a quem o 
observa, um sentimento de paz e uma calma 
fantásticos. Todo ele é tranquilidade e har-
monia. Usando uma expressão muito nossa, 
“dormem o sono dos justos”! E quase que nos 
parecem sorrir quando estão deitados em al-
gum sítio bem confortável que eles apreciem: 
ao sol e/ ou calor. É impossível não invejar 
essa paz, esse bem-estar que eles aparentam 
ter quando dormem. Outra das características 
que muito aprecio na gata que por cá vive é 
aquilo que denomino de “os cinco minutos de 
loucura” diários. Normalmente esses cinco 
minutos de loucura, que se caracterizam por 
corridas desenfreadas pelo corredor, miados 
que se assemelham a rugidos de leão, saltos 
em altura e até recriação de pequenas cenas 
de caça a qualquer coisa que se descubra pelo 
chão, acontecem pela manhã. E garanto que 
não acontecem por muito mais de dez/ quinze 
minutos. Passado este momento, o bicho volta 
à sua pacata vida de realizar a fotossíntese ao 
sol, comer e escolher outro local para dormir 
se o sol desapareceu. E do que tenho obser-
vado ao longo destes anos, a gata necessita 
deste momento de loucura para extravasar as 
suas energias de modo a poder repousar nos 
momentos a seguir.

É dessa observação, desta mistura de cal-
ma e loucura, que concluí que também nós 
seres humanos precisamos dos nossos cinco 
minutos de loucura para que o dia e a vida nos 
façam sentido. Haverá algo mais aborrecido e 
stressante do que uma vida seguida todos os 
dias pelas regras ditadas pela sociedade? 

“Loucure-se”

Photo by Val Vesa on Unsplash

A ideia que tenho é que cada vez mais vi-
vemos num ambiente em que temos de viver 
com as regras e pelas regras. E isso pode ser 
extremamente desgastante…para além de 
aborrecido. Todos os dias, se formos afortu-
nados, temos de levantar ao som do desper-
tador, vestir o nosso melhor ar de trabalhador 
eficiente e exercer a nossa atividade em, pelo 
menos, oito horas do nosso dia. E quando 
termina o trabalho? Vestimos um outro pa-
pel adequado à sociedade que nos rodeia: o 
de mãe/ pai, filha(o), mulher/ marido e, mais 
uma vez, cumprimos com os papéis que nos 
são atribuídos, da maneira mais eficiente que 
nos é possível. Procuramos nunca falhar por-
que a sociedade em que nos movemos não 
aceita falhanços. Temos de ser os melhores 
trabalhadores, os melhores pais, os melhores 
tudo…Pela graça de todos os santos temos 
um manancial de manuais de comportamento 
sempre à mão de semear, ali no Google, que 
nos podem ensinar tudo o que queremos para 

melhorar! Ali aprendemos a ser os melhores 
em todas as áreas! 

E quanto ao nosso corpo? A mesma coisa. 
Impusemos (ou impuseram-nos) algo que já 
se vai assemelhando a uma ditadura. As mi-
lhentas apps que colocámos no nosso smar-
tphone lembram-nos a toda a hora que é o mo-
mento de beber um copo de água, que ainda 
não demos os passos que estavam agendados 
para aquele dia, que ainda não realizámos 
o exercício físico que estava planeado para 
aquela semana, ou que não estamos a cumprir 
com o número de horas que devíamos dormir. 
Procuramos seguir planos alimentares que 
são saudáveis porque afinal a sociedade hoje 
manda que tenhamos uma alimentação equi-
librada e que sejamos todos desportistas à 
procura da melhor condição física, condição 
essa que nos oferecerá a melhor qualidade de 
vida. E quando falhamos numa dessas 1001 
coisas agendadas para o nosso dia? Quando 
não houve corrida porque estava frio e o sofá 

chamava por nós? E aquele dia da semana 
em que fomos jantar com uns amigos e nos 
excedemos tanto na comida como na bebida 
porque os amigos são dados a excessos? E o 
ter ido passear e ter esquecido completamente 
de beber os copos de água que deveriam ter 
sido bebidos ao longo do dia? E o ter saído 
com amigos, ter deitado bem mais tarde e não 
ter cumprido com o plano de horas de sono!? 
E?..E?.. E agora? Agora sentimos que falha-
mos no nosso plano de sermos “perfeitamente 
os melhores”! Aí chega o nosso sentimento 
de culpa. Pungente. Torturante. Sentimo-nos 
péssimos e falhados!

A tudo isso digo um veemente não! A tudo 
isto digo, “quebrem-se as regras!” É claro que 
não defendo um quebrar das regras total. Não 
defendo que se esqueça o despertador e o tra-
balho. Muito menos que se descure a profis-
são, a saúde ou os nossos papéis familiares. O 
que defendo é que se dê espaço aos “5 minutos 
da loucura” que a minha gata se oferece todos 
os dias. Que se quebrem algumas regras. Que 
haja um dia na semana em que não se contam 
calorias, em que se escolha vegetar num sofá, 
em que se abuse nos doces, nos chocolates ou 
naquilo que nos aprouver! Que se dê lugar, em 
certos momentos, aos excessos apenas e só 
porque nos apetece! Haja, por vezes, o esque-
cimento das regras sociais e faça-se o que real-
mente temos vontade de fazer! Sair do cami-
nho previamente trilhado não significa que o 
mundo vai parar de girar. Muito pelo contrário. 
Ele irá continuar a sua rota, garanto!

 E nós? Nós, sem dúvida, sentir-nos-emos 
bem mais vivos depois destes momentos de 
loucura, depois desse momento de quebra das 
normas. Esquecer as regras de quando em vez 
só nos poderá trazer aquela sensação boa que 
sentimos quando descalçamos um sapato que 
nos apertava o pé. Como que uma cura para 
aquele pé dorido. Alívio e bem-estar para o 
nosso corpo e mente. Como tal, o conselho 
que deixo é que, para este novo ano que ainda 
agora se iniciou, siga estas ideias e, de vez em 
quando… “loucure-se”!

Câmara de Évora assinou contrato-programa no âmbito do 
Programa BEM - Beneficiação de Equipamentos Municipais
A Vereadora Sara Dimas Fernandes este-
ve presente na assinatura dos contratos-
-programas no âmbito do Programa de 
Beneficiação de Equipamentos Munici-
pais, que decorreu na Comissão de Coor-
denação de Desenvolvimento Regional 
do Alentejo (CCDR-A), no passado dia 21 
de dezembro.

Foram 14 os municípios alentejanos 
que assinaram os contratos deste progra-
ma, num valor global de 3,5 milhões de 
euros. 

Para além dos representantes dos mu-
nicípios, a iniciativa contou ainda com a 
presença do Secretário de Estado das Au-
tarquias Locais, Carlos Miguel, do Secre-
tário de Estado da Valorização do Interior, 
João Paulo Catarino, da Diretora Geral da 
Direção Geral das Autarquias, Sónia Ra-
malhinho e do Presidente da CCDR Alen-
tejo, Roberto Grilo. 

O Município de Évora irá beneficiar de 
um apoio de cerca de 94 mil euros para 

beneficiação das suas Piscinas Munici-
pais, permitindo continuar a estratégia de 

melhoramentos que tem vindo a ser rea-
lizada desde o mandato anterior. Depois 
da requalificação da piscina interior e dos 
chapinheiros, já realizada, chegará agora 
a hora das piscinas olímpica e aprendiza-
gem, bem como a requalificação da Casa 
da Mata. Como afirmou a vereadora, o 
financiamento cobre apenas um terço 
do necessário para as duas obras, mas é já 
um apoio considerável.

O Programa BEM tem com objetivo 
apoiar intervenções que valorizem o pa-
trimónio cultural, e enquadra-se na es-
tratégia definida no Programa Nacional 
para a Coesão Territorial. Este programa 
destina-se à valorização de infraestrutu-
ras e equipamentos dos Municípios do in-
terior, de uso coletivo da população, no-
meadamente, desportivas, remodelação 
de piscinas, centros de interpretação ou 
beneficiação de cineteatros.

C.M. Évora | D.R.
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Tinha sido libertado no concelho de Mértola no âmbito do projecto Life em 2016.

Radar
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Lince Ibérico morre perto de Mértola
Mistral, um macho de lince-ibérico, foi 
encontrado morto, na passada semana 
(quarta-feira, dia 2 de janeiro), na estra-
da nacional 122, a cerca de dez quilóme-
tros de Mértola, distrito de Beja.

Em Maio de 2018, um outro lince, 
chamado Olmo, foi também atropelado 
naquele local, junto à Herdade da Cela, 
o que fez com que este tenha sido já con-
siderado pelo Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF) um 
ponto negro de atropelamentos para 
esta espécie. 

Em comunicado, o ICNF explica que 
aquele é “um local onde ocorrem tra-
vessias recorrentes de animais selva-
gens, entre áreas de habitat natural ad-
jacente, e apresentando condições que 
propiciam o atropelamento”.

O ICNF revela ainda que o Mistral 
nasceu em 2015 no Centro de Reprodu-
ção em Cativeiro de Lince-Ibérico de 
Zarza de Granadilla (Espanha) e tinha 
sido libertado, em Maio do ano seguin-
te, no concelho de Mértola, no âmbito 
do projecto Life para a reintrodução do 
lince-ibérico em Portugal e Espanha.

O animal fixou-se na Herdade da Cela 
onde, segundo o ICNF, “manteve um 
território de cerca de dez quilómetros 
quadrados e terá acasalado duas vezes 
com a fêmea Moreira, sendo o provável 

ram libertados num cercado de adapta-
ção em Mértola e, em Fevereiro do ano 
seguinte, abriram-se as portas deixan-
do-os ir para o meio natural.

Taxa de sobrevivência alta 
Embora admita que “o risco de atropela-
mento continua a ser uma ameaça para 
a espécie em toda a Península Ibérica”, 
o ICNF sublinha que a taxa de sobrevi-
vência dos exemplares reintroduzidos 
pelo projecto Life Iberlince em Portu-
gal continua a ser alta (cerca de 75%).

Apesar de, em 2018, terem morrido 
também duas fêmeas afogadas em Ser-
pa e uma outra fêmea atropelada, entre 
Tavira e Olhão, o ICNF faz um balaço 
positivo do ano de 2018 para esta es-
pécie em Portugal, referindo os esfor-
ços de monitorização da população de 
linces, assim como o nascimento de 29 
crias em meio natural e a estabilização 
de 11 fêmeas reprodutoras.

De acordo com o ICNF, o “Vale do Gua-
diana tornou-se uma das áreas de rein-
trodução com maior sucesso a nível ibé-
rico”, algo possível “graças à colaboração 
de proprietários e das zonas de caça, a 
uma gestão sustentável do território, à 
abundância elevada de coelho-bravo e 
a uma atitude favorável à presença do 
predador”.

progenitor de quatro crias”.
Na passada semana, o corpo de Mis-

tral foi recolhido, cerca das 9h, pela 
equipa de monitorização do ICNF, com 
sede no Parque Natural do Vale do Gua-

diana, com sinais de atropelamento.
Sobe assim para quatro o número de 

atropelamentos de linces-ibéricos liber-
tados no Vale do Guadiana, desde 2015. 
No final de 2014, os primeiros linces fo-
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O ano começou com uma des-
cida do preço dos combustíveis, 
mais acentuada na gasolina gra-
ças a uma baixa do imposto so-
bre os produtos petrolíferos (ISP) 
de três cêntimos. Mas o efeito 
rapidamente será travado. Não 
só porque a valorização do pe-
tróleo, ampliada pela queda do 
euro, vai         provocar um au-
mento dos preços esta semana, 
mas porque na passada sexta-
-feira foi publicada que atualiza 
as taxas de carbono cobradas so-
bre o preço dos combustíveis.

De acordo com a portaria pu-
blicada na noite de sexta-feira, 
a taxa de carbono vai conhecer 
um agravamento que chega aos 
1,5 cêntimos por litro do gasóleo. 
Esta atualização já estava previs-
ta no Orçamento do Estado, mas 
só foi aplicada quatro dias depois 
de ter descido o imposto petrolífe-
ro da gasolina. Os adicionais co-

brados no imposto a título de taxa 
de carbono vão subir 1,3 cêntimos 
na gasolina e 1,5 cêntimos no ga-
sóleo. As novas taxas têm efeito a 
partir de 1 de janeiro, mas como 
só foram divulgadas em portaria 
no dia 4 de janeiro, as petrolíferas 
não as puderam refletir no preço 
na bomba antes.

Como a atualização desta taxa 
e o aumento previsto por causa 
das condições de mercado, que 
irá variar entre 1,5 cêntimos no 
gasóleo e os 2 cêntimos por litro 
na gasolina, a descida dos preços 
sentida no início do ano deverá 
ficar anulada. Isto no caso da 
gasolina. No gasóleo, o efeito 
será mais penalizador já que este 
combustível não beneficiou da 
descida do ISP.

Os aumentos anunciados para 
a próxima semana interrompem 
um ciclo de 11 semanas de bai-
xas consecutivas nos preços fi-

nais da gasolina e do gasóleo.
Segundo a portaria, a atuali-

zação da taxa de carbono segue a 
evolução dos preços das licenças 
de CO2 no mercado europeu de 
carbono que sofreram uma forte 
valorização no ano passado. O ob-
jetivo deste adicional ao imposto, 
criado na reforma da fiscalidade 
verde aprovada pelo Governo do 
PSD/CDS, é incentivar a descar-
bonização da economia.

Rio acusa governo de “sistemá-
tico discurso enganador”
“Ora cá temos, mais uma vez, im-
posto para lá, taxa para cá; e no 
fim, o contribuinte a pagar mais. 
Quando perceberá o Governo 
que estas habilidades vão ter de 
parar? Até porque muitos portu-
gueses já começaram a perceber 
este sistemático discurso enga-
nador”, escreveu o líder do PSD 
na sua conta de Twitter .

Cultura

Homenagem 
ao Dr. 
Joaquim 
Torrinha
A Câmara Municipal de 
Vila Viçosa deliberou 
associar-se à homena-
gem do centésimo ani-
versário do nascimento 
do Dr. Joaquim Fran-
cisco Soeiro Torrinha, 
promovido pela família 
e por amigos do ilustre 
calipolense.
Como é amplamen-
te reconhecido, o Dr. 
Joaquim Torrinha foi 
um eminente historia-
dor calipolense na área 
de cerâmica popular 
alentejana, de azulejaria 
e de história local, assim 
como um reputado far-
macêutico.
A sessão de homena-
gem terá lugar no dia 12 
de Janeiro de 2019, no 
Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, pelas 
10h30, e contará com 
a presença de distintos 
investigadores no âm-
bito da História da Arte, 
Azulejaria e Farmácia.
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A CM de Arraiolos, em comuni-
cado, repudiou o encerramento 
do balcão do Banco BCP em Ar-
raiolos, por tornar, ainda, mais 
dificil a  valorização do interior, 
a captação de investimentos e fi-
xação das populações.
A autarquia  “lamenta e conde-
na a decisão de encerramento da 
agência do balcão de Arraiolos 
do Millennium bcp, manifesta 
solidariedade aos funcionários 
do balcão, acompanha a indig-
nação dos clientes e considera 
que as questões colocadas não 
podem ficar sem resposta.”

“Pode a população continuar 
a contar com o empenho da CM 
em ações e projetos tendo como 
objetivos o desenvolvimento 
económico, social e cultural do 
concelho e a construção dum 
futuro melhor, para as quais não 
contribuem decisões de abando-
no das nossas terras.”

O comunicado considera ain-
da que o Governo não pode nem 
deve alhear-se do exercício da ati-
vidade bancária. Não se podem 
“salvar” os bancos para, depois, es-
tes também darem o seu contribu-
to ao abandono do interior do País. 

Encerramento 
do balcão de 
Arraiolos do 
Millennium bcp
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Taxa de 
carbono 
obriga a 
aumento do 
preço dos 
combustíveis


