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Vemos Ouvimos 
e Lemos, não 
podemos ignorar
PÁG.03 A roda da globalização, que al-
guns dizem ter sido posta em marcha pre-
cisamente por nós, portugueses, com as 
rotas marítimas desenhadas para oriente 
primeiro, e para ocidente depois, apresen-
ta-nos agora para pagamento uma factura 
cruel. Nada que não se esperasse que pu-
desse acontecer, até porque exemplos não 
faltam e com maior e mais pesada ampli-
tude e consequências na escala europeia. 

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.04 “Neste dia paguei  pão e tecidos 
ao  Pacinha e ao Fomento de Évora en-
trou mais dinheiro que vendi 7 sacos de 
cevada ao Flavio pardi .40 em cada quilo, 
mas ela está a baixar com força.
Entrou 1690,00 , Saiu 3.000,00”
Assim anotou José António Lanita na sua 
agenda, no dia 26 de Abril, como durante 
muitos anos fez no seu estabelecimento, no 
Monte da Fidalga, em Montemor-o-Novo.

Passáros mortos 
na apanha 
de azeitona
PÁG.09 Pelo menos 480 pássaros mor-
reram aspirados por máquinas durante 
a apanha noturna de azeitona em áreas 
de olival superintensivo no Alentejo, 
em dezembro e janeiro. Esta é a cons-
tatação do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) com 
base na fiscalização feita a 25 cargas 
de azeitona colhidas em 75 hectares na 
zona de Avis. 

D
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37.ª Volta ao Alentejo arranca 
em Montemor-o-Novo 11

Master-Classe 
de Guitarra 
e Concertos
PÁG.10 A Associação e o Conservatório 
Regional de Évora “Eboræ Mvsica” pro-
move de 8 a 10 de março de 2019  uma 
MasterClasse de Guitarra  sob a orienta-
ção de Filipe Neves Curral. As atividades 
são as seguintes: dia 8 às 21h30 Recital 
de Guitarra pelo orientador; dia 9 das 
10h00-12h30 e das 15h00 às 18h00 – Mas-
terClasse; dia 10 das 10h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h00  e Concerto às 18h00.



2 Março ‘19 3 

Director Nuno Pitti Ferreira TE194A (TE738) (nuno.pitti@registo.com.pt) 
Registo ERC nº125430

Estatuto Editorial em www.registo.com.pt | Sede Editorial Rua Werner Von Siemens, n.º16 -7000.639 Évora

Propriedade
PUBLICREATIVE - Associação para a Promoção e Desenvolvimento Cultural; Contribuinte 509759815 Sede Rua Werner Von Siemens, n.º16 -7000.639 Évora - Email: geral@registo.com.pt  Direcção Silvino Alhinho; Joaquim Simões; Nuno Pitti Ferreira; 
Departamento Comercial comercial@registo.com.pt Redacção Pedro Galego CP 7062 A, Rute Marques CP 3286 A (4823) Fotografia Luís Pardal (editor), Rute Bandeira Paginação Arte&Design Luis Franjoso Cartoonista Pedro Henriques (pedro.
henriques@registo.com.pt); Colaboradores Luís Tirapicos Nunes; Alfredo Barroso; António Costa da Silva; Eduardo Luciano; José Filipe Rodrigues; Norberto Patinho; João Oliveira; Estefânia Barroso; Figueira Cid Impressão Funchalense – Empresa 
Gráfica S.A. | www.funchalense.pt | Rua da Capela da Nossa Senhora da Conceição, nº 50 - Morelena | 2715-029 Pêro Pinheiro – Portugal | Telfs. +351 219 677 450 | Fax +351 219 677 459 Tiragem 10.000 ex | Distribuição Regional | Periodicidade 
Mensal | Nº.Depósito Legal 291523/09 | Distribuição PUBLICREATIVE.

Ficha Técnica
SEMANÁRIO

A Abrir Atual

“A União Europeia, que o é cada vez menos, está a braços com uma salganhada interna”.

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

Recentemente, foi entregue ao Sr. Presidente 
da Assembleia da República um documento 
preparado pela Comissão Eventual de Acom-
panhamento do Processo de Definição da 
“Estratégia Portugal 2030”, para o mesmo ser 
entregue ao Governo. Mais especificamente, 
trata-se de um Relatório com dezenas de re-
comendações para as negociações dos fundos 
comunitários.

Elas refletem a diversidade, a diferença 
ideológica, e isso é muito positivo. É assim que 
deve ser.

O relatório apresentado é um importante 
contributo para que este Governo possa de-
sempenhar da melhor forma as suas funções.

Espero que este relatório ajude o Governo 
ao não falhar mais em termos de execução e 
negociação dos fundos comunitários. Espero, 
também, que este relatório ajude o próximo 
Governo, liderado pelo PSD, a partir de outu-
bro deste ano, a não falhar na execução e nego-
ciação dos fundos comunitários para Portugal.

No entendimento que o PSD fez com o Go-
verno, apresentou algumas “linhas vermelhas” 
que não podiam ser ultrapassadas, uma das 
principais tinha como objetivo:

- Evitar perdas de fundos comunitários, 
principalmente ao nível dos fundos para a coe-
são e da agricultura, comparativamente com 

a programação anterior (Acordo de Parceria / 
Portugal 2020).

O Governo português falhou neste objetivo 
fundamental. O Governo não foi capaz de ga-
rantir esta importante prioridade na discussão 
da nova programação de fundos na União Eu-
ropeia.

Como é que se justifica um corte tão signifi-
cativo no Fundo de Coesão? 

Em termos globais Portugal vai ter um corte 
de quase 7%. A Espanha vai ter um acrésci-
mo de 5%. Nada contra a Espanha em receber 
mais, mas é, efetivamente, uma situação clara-
mente injusta!

Não se pode também aceitar os cortes supe-
riores a 8% previstos para Portugal nos fun-
dos para a agricultura e desenvolvimento rural 
(PAC – Política Agrícola Comum).

Se adicionarmos a toda esta problemática 
os fracos resultados ao nível da execução dos 
fundos comunitários, a posição de Portugal 
ainda vai ficar muito mais fragilizada.

Passaram 5 anos e a taxa de execução do 
Portugal 2020 é apenas de 33%. Ao contrário 
do que diz o Governo, a execução do Portugal 
2020 (33%) é bem inferior ao período homólo-
go do QREN (39%). 

Até hoje não são conhecidos quaisquer re-
sultados sobre os indicadores de desempenho 

O Novo Pacote de Fundos – É Proibido Falhar

Nunca escondi e nunca parei de reiterar a 
mesma posição vezes sem conta – quem cria 
prosperidade são as pessoas e as empresas. Já 
ao Estado cabe facilitar o crescimento e não 
atrapalhar. 

Gosto de falar do futuro do país com fran-
co otimismo e gosto de pensar que acima de 
ideologias político-partidárias, apenas o es-
forço colaborativo entre a iniciativa privada e 
os governos pode gerar confiança e desenvol-
vimento. Porque, quando o Estado funciona 
de forma eficiente, o que muitas vezes não é o 
caso, consegue-se um compromisso que fun-
ciona extremamente bem para todas as partes 
interessadas. 

Portanto, aquela ideia que muita vezes pre-
domina em que o Estado é o único capaz de 
orientar o crescimento, descarto-a e refuto-a 
constantemente. São as pessoas que geram 
riqueza, mas é trabalho dos governos criar 
as regras e o ambiente para a economia fun-
cionar em harmonia. As pessoas só criam 
riqueza quando lhes são dadas as condições 
para isso acontecer e para se verificar esse 
pressuposto, algumas vezes, é exigida a in-
tervenção do Estado. Também admito que 
não se pode confiar tudo à iniciativa privada, 
caso contrário, a engenharia social não teria, 

por exemplo, um bom sistema de educação ou 
as infraestruturas públicas de que necessita. 

O grande senão desta lógica é quando os 
governos são conduzidos por pessoas que 
são incompetentes ou corruptas ou mesmo os 
dois e isso acontece mais vezes do que era de-
sejável. Aquilo que aqui importa reter não é 
pensar como nos podemos desenvencilhar de 
maus governos, mas como podemos garantir 
a idoneidade e credibilidade de todas as insti-
tuições democráticas do Estado. 

Todos os países apresentam, infelizmen-
te, algum nível de corrupção. O problema é 
quando a corrupção se torna generalizada e 
está presente em qualquer interação entre o 
governo e o setor privado. Assim, resolver 
este problema, é um exercício cada vez mais 
difícil, tendo em conta a forma como o siste-
ma politico está estruturado, a  desinforma-
ção dada à opinião pública e a própria quali-
dade dos nossos representantes políticos. 

Voltando ao tema das pessoas e empresas, 
gostaria de deixar a minha posição em rela-
ção a alguns dos incentivos monetários para 
incentivar alguns setores da economia e que, 
apesar de serem um excelente contributo, não 
são aquilo que considero mais importante. 
Mais importante é ter um governo que não 

Os Governos não geram riqueza – as pessoas 
e empresas, sim. 

JOÃO FORTES
Empresário

“Espero que este 
relatório ajude 
o Governo ao não 
falhar mais em 
termos de execução 
e negociação dos 
fundos comunitários“.

Vemos Ouvimos e Lemos, 
não podemos ignorar…. 
A roda da globalização, que alguns dizem 
ter sido posta em marcha precisamente 
por nós, portugueses, com as rotas maríti-
mas desenhadas para oriente primeiro, e 
para ocidente depois, apresenta-nos agora 
para pagamento uma factura cruel. Nada 
que não se esperasse que pudesse acon-
tecer, até porque exemplos não faltam 
e com maior e mais pesada amplitude e 
consequências na escala europeia. 

A deslocalização da indústria que foi en-
saiada durante a última década do século 
XX e a primeira do século XXI, criou uma 
dependência tecnológica intolerável às 
economias europeias que, alegremente, 
baldearam para fora do continente o co-
nhecimento técnico e científico que as ti-
nha mantido como referências na criação 
de bens de consumo, de estabilidade, de 
conforto e de bem-estar sócio económico 
das populações, que com o seu trabalho 
as mantinham vivias e dinâmicas.

Não se soube, ou não se quiseram ler os 
sinais que eram dados por essa deslocali-
zação de empresas para países de mão de 
obra barata e de horários e condições de 
trabalho tidos por normais nesses países, 
mas que para nós ocidentais, são (eram ?) 
perfeitamente inadmissíveis e absoluta-
mente degradantes para a dignidade das 
pessoas que nelas trabalham. 

Não se quer pregar aqui a autoridade 
moral duma visão ocidental do mundo, 
mas a história e o percurso civilizacio-
nal criou em outras áreas geográficas, um 
sentimento de desejo e de interesse em 
comungar desse conforto, nomeadamen-
te nas zonas para onde a economia se des-
localizou, e isso parece-me insofismável.

Acontece que uma coisa pensa o cavalo, 
e outra quem está a montá-lo, como bem 
disse Alexandre O’Neill, e a procura do 
maior lucro possível a custas de menores 
encargos económicos e sociais, foi apelo a 
que os administradores das grandes em-
presas, que são quem conta no xadrez ma-
croeconómico, e governos que, um pou-
co por toda parte têm vindo a deixar de 
cumprir as suas funções mais nobres na 
gestão da coisa pública, para se centrarem 
exclusivamente na criação de condições 
excepcionais ao financiamento e funcio-
namento, sem controlo e fiscalização, das 
lógicas puramente empresariais, ditando 
o estado de coisas a que isto chegou.

A União Europeia, que o é cada vez 
menos, está a braços com uma salga-
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nhada interna, e não apenas por causa 
do “brexit”, que a enfraquece no plano 
internacional face aos seus adversários, 
e que lhe tolhe a capacidade de reagir e 
de discernir com capacidade e compe-
tência os interesses dos seus cidadãos, 
nomeadamente os que habitam os ter-
ritórios da (difícil) Coesão.

Tal parece poder deduzir-se do facto de 
os senhores que estão em Bruxelas, terem 
agora levantado a barreira alfandegária à 
entrada de painéis solares foto-voltaicos 
fabricados na China com destino ao mer-
cado europeu. E, por europeu, diga-se na-
cional e alentejano por extensão. 

Não estão em causa as relações bilaterais 
que o comércio internacional estabelece, 
ainda que por vezes a dimensão dos par-
ceiros, e as condições objectivas que os cir-
cunstanciam, determinem que uns saiam 
mais beneficiados do que outros. O que se 
pedia e esperava, é que, conhecidas as rea-
lidades regionais presentes nos diversos 
países da dita união, que se acautelassem 
minimamente essas realidades locais no 
articulado do acordo agora estabelecido.

Parece de todo anacrónico que uma fá-
brica que produzia painéis solares foto-
-voltaicos para um mercado em franca 
expansão regional e nacional, e apete-
cível ao capital internacional, tenha por 
força desse acordo tributário, sido “obri-
gada” a encerrar portas, criando desem-
prego numa zona onde a tal Coesão não 
arranca, ou tarda em manifestar-se, e a 
anunciar a sua deslocalização precisa-
mente para o país para onde de deslo-
cam todas as deslocalizações, passe-se a 
cacofonia.

E a situação é tanto mais bizarra quan-
to no Alentejo a necessidade deste tipo de 
produto, que era produzido com qualida-
de na fábrica MFS em Moura, e deveria 
servir para alimentar a dezena de cen-
trais foto-voltaicas que se encontram em 
funcionamento na região, mais as que se 
encontram em espera de licenciamento, 
fosse inexplicavelmente descurada.

Ainda que a fábrica não tivesse capa-
cidade para fornecer os painéis para as 
novas centrais em carteira, teria segura-
mente dimensão para acudir às neces-

sidades de manutenção das centrais já 
instaladas, permanecendo até  a possibi-
lidade de ampliar as suas instalações, au-
mentando assim a sua capacidade produ-
tiva, e talvez até de criar novas unidades 
de produção na região.

É que não faz nenhum sentido ter tido 
uma fábrica a produzir localmente e bem 
para uma indústria regional com um 
mercado florescente, e que agora, a pro-
cura nacional destes produtos, tenha que 
ser satisfeita com recurso à importação 
dos mesmissimos painéis que ali eram 
produzidos.

Teria sido possível a Comissão Europeia 
negociar uma cláusula de salvaguarda 
destinada a esta e outras situações se-
melhantes que existam em regiões euro-
peias desfavorecidas e com capacidades 
técnicas e tecnológicas instaladas? 

Poderá por seu lado o governo nacional 
criar esse mecanismo que “obrigue” as 
empresas que pretendem construir cen-
trais foto-voltaicas na região, a ter que uti-
lizar preferencialmente a produção local 
em detrimento daquela que se terá agora 
de importar? 

Imagine-se um cenário em que tería-
mos de importar as nossas castas vínicas 
mais tradicionaios para continuarmos a 
poder produzir o nosso Alfroucheiro, o 
nosso Antão Vaz, o nosso Touriga nacio-
nal, o nosso Roupeiro, o nosso Arinto, o 
nosso Fernão Pires, o nosso Aragonês ou 
Malvasia se, por acaso, um país que to-
masse posição firme no controlo da nossa 
economia nacional e mesmo regional, se 
lembrasse de começar a produzir nos seus 
territórios as referidas castas e, conseguis-
se penetrar o nosso mercado, praticando 
um dumping ao mercado local? 

Como se protegem pois os bens infun-
gíveis? A livre, direi mesmo libérrima, 
circulação de capitais é um bem jurídi-
co reconhecido na legislação europeia e 
mesmo mundial, assim como a de pes-
soas (?) e bens. 

E a do bem-estar social das populações, 
onde pára? Quem a protege?

Termino como comecei pedindo em-
prestados os versos a Sophia: Vemos Ou-
vimos e Lemos, não podemos ignorar…., e 
menos ainda acreditar que tal possa con-
tinuar a ser possível; acrescento eu!

Francisco Sabino
Sociólogo

Mora é o 1º Concelho do Distrito de Évora 
onde a água é mais barata
Câmara Municipal de Mora pratica o tari-
fário mais baixo.

Câmara Municipal de Mora pratica o 
tarifário mais baixo de abastecimento de 
água para consumo doméstico do Distrito 
de Évora, para 120m3/ano.

Em 2016 e 2017, o Concelho de Mora li-
derou a tabela dos preços mais baixos no 
que ao consumo da água diz respeito. Ao 
último ano mencionado correspondeu o 
valor médio de 56,40€/ano, segundo da-

dos fornecidos pela APDA (Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem 
de Águas).

Já segundo o estudo disponibilizado 
pela APFN (Associação Portuguesa de Fa-
mílias Numerosas), para além do 1º lugar 
a nível distrital, Mora  surge em 13º entre 
os 308 concelhos de Portugal, o 7º con-
tinental, com o tarifário praticado mais 
baixo e que menos discrimina em função 
da dimensão de cada família. De realçar 

que este estudo tem assim como base a 
dimensão familiar – de 1 a 10 membros – 
com o preço por m3 a variar entre os 0,35€ 
e os 0,55€, consoante o agregado.

Apesar de todos os poderes de autorida-
de, sancionatórios, regulamentares e de 
supervisão, se encontrarem concentra-
dos na ERSAR (Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos), a Câmara 
Municipal de Mora, gestora da rede de 
abastecimento de águas em todo o Conce-

lho, continua a primar pela prática ape-
nas de valores reais e justos, contrariando 
os valores que outros municípios, onde a 
gestão da água está entregue a empresas 
privadas, já praticam.

É pretensão da autarquia continuar a 
fazer parte do grupo de municípios onde 
os valores praticados são os mais baixos e, 
consequentemente, os mais justos. Apre-
sentar estes resultados só é possível por-
que “A Água Aqui É Nossa!”.

do Portugal 2020. Como poderemos apresen-
tar novas propostas, se não conhecemos os re-
sultados de desempenho da programação em 
curso?

Para além das diversas recomendações e 
com o objetivo de reforçar a capacidade nego-
cial de Portugal no novo Quadro Financeiro 
Plurianual, o PSD propôs:

1 – Desenvolvimento de Programas Ope-
racionais Temáticos, de âmbito nacional, e 
Programas Operacionais Regionais, que con-
tribuam verdadeiramente para a redução das 
assimetrias e o reforço da coesão social, eco-
nómica e territorial de Portugal.

2 – Reduzir significativamente a depen-

dência da administração pública nacional da 
utilização de fundos comunitários para pagar 
despesa corrente do Estado.

3 - Apoiar a requalificação, remodelação e 
reestruturação das redes de infraestruturas na-
cionais existentes;

4 – Diminuir fortemente os níveis de cen-
tralismo da decisão dos fundos comunitários;

5 – Acabar com os níveis elevadíssimos de 
burocratização da utilização dos fundos comu-
nitários nacionais;

6 – Desenvolver mecanismos de discrimina-
ção positiva na utilização dos fundos comuni-
tários nos territórios de baixa densidade; 

7 - Reforçar a capacitação dos agentes cien-
tíficos e económicos para criar um crescimen-
to sustentável e de qualidade.

8 - Portugal deve continuar a defender que as 
especificidades das RUP justificam a existên-
cia de programas europeus específicos a elas 
dirigidos, pelo que o pacote do POSEI deve ser 
mantido e financeiramente reforçado.

9 - Estas especificidades deverão ser tidas 
em conta nos regulamentos dos programas ho-
rizontais (Horizonte Europa e Erasmus +).

Em nome de Portugal e dos portugueses, o 
Governo tem a responsabilidade de não falhar 
mais.

coloque obstáculos no caminho, pedindo, por 
exemplo, licenças, taxas e taxinhas, antes de 
alguém querer abrir o seu negócio. E que cada 
vez que se peça uma nova licença, seja pre-
ciso pagar novamente mais taxas e taxinhas. 

Temos que ter em consideração que Portu-
gal é um país rico e diverso. No nosso Alen-
tejo, o setor agrícola é cada vez mais uma 
história de sucesso construída por empreen-
dedores privados e que se pode expandir 
ainda mais. Além disso, temos tantas outras 
indústrias bem-sucedidas que não vejo razão 

para que isso não possa ser multiplicado, mas 
claro, apenas se existir uma força de trabalho 
capacitada e competitiva em termos globais. 
(e sem o Estado dos obstáculos em toda a 
frente) 

Uma das chaves para este sucesso terá sem-
pre que passar pelo investimento no capital 
humano. Apenas uma população capacitada 
fará a produtividade crescer e tornar o cres-
cimento económico sustentável. Para mim, 
não precisamos de ter grandes “inventores da 
roda”, mas sim, pessoas capazes de absorver 
e adaptar o que  os outros estão a fazer bem. 
Contudo, para isso, é preciso investir mais no 
Ensino Superior para que as nossas Universi-
dades produzam bons engenheiros, químicos 
e informáticos, etc. 

Além disso e para concluir, o sucesso pas-
sará também, inevitavelmente, por colocar 
o sistema político em ordem, de modo a que 
exista estabilidade a nível de governabilida-
de. O país ainda precisa de mostrar que po-
demos contar com um sistema legal eficiente 
e capaz de cumprir os seus deveres e obriga-
ções porque só assim será possível incentivar 
os empreendedores locais e o próprio inves-
timento externo, algo que necessitamos cate-
goricamente. 

“São as pessoas que 
geram riqueza, mas 
é trabalho dos gov-
ernos criar as regras 
e o ambiente para a 
economia funcionar 
em harmonia“.
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Crónicas da Transtagana

Venda do Lanita – Monte da Fidalga - 
Montemor-o-Novo

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

“Neste dia paguei  pão e tecidos ao  Paci-
nha e ao Fomento de Évora entrou mais 
dinheiro que vendi 7 sacos de cevada ao 
Flavio pardi .40 em cada quilo, mas ela 
está a baixar com força.
Entrou 1690,00 , Saiu 3.000,00”

Assim anotou José António Lanita na 
sua agenda, no dia 26 de Abril, como 
durante muitos anos fez no seu esta-
belecimento, no Monte da Fidalga, em 
Montemor-o-Novo.

Amélia sua filha guarda até hoje as 
pequenas agendas com as anotações de 
cada dia, feitas pelo fundador da casa: 
José António Lanita.

Deixámos para traz o Santuário de 
Nossa Senhora da Visitação. 

Avistámos o Castelo de Montemor-o-
-Novo, passámos para a outra margem 
do Rio Almansor e antes de iniciar a 
descida em direção a S. Cristovão pará-
mos no ponto de destino: o Café Lanita.

“Barack” saúda-nos com uns latidos 
que, surpreendentemente, se transfor-
mam num desafio para jogar à bola.

O “border collie” alvinegro segura 
na boca uma pequena bola amarela. 
Coloca-a no chão e “chuta” com o nariz 
em direção a cada um de nós, alterna-
damente, aguardando a devolução do 
esférico.

Repetimos a brincadeira durante al-
guns minutos. Rimos. E o Barack com 
um olhar meigo  parece receber como 
agrado, essa nossa manifestação de con-
tentamento e participação conjunta no 
jogo da bola. 

Orladas com a cor azul do rodapé e en-
cimadas pelo toldo protetor para ame-
nizar o calor do sol quente do verão, ou 
das tardes ensolaradas de Inverno, que 
a sombra é sempre um bem precioso 
na transtagana, lado a lado, lá estão as 
portas da venda e da taberna, sob a casa 
onde no ano de 1956 nasceu Amélia de 
Jesus Alves Lanita dos Santos.

Aqui casou com José António dos 
Santos. Aqui vive.

- Eu não posso pensar em sair daqui. 
São mais de sessenta anos.

Amélia acaba a frase num suspiro, 
que não um lamento, mas antes um 
hino em honra do pai.

Quando a vida atraiçoou o seu irmão, 
ainda novo, não se conformou e decidiu 
dar continuidade à atividade que o pai 
criou e da qual o irmão tinha tomado 
conta, pois que o progenitor de ambos 
partira cedo.

Amélia não suportou ver as portas fe-
chadas.

Deu-lhe alento a ligação à casa onde 
a sua mãe a pôs no mundo e a vivência 
com este meio onde desde pequenita, 
empoleirada atrás do balcão, enchia co-
pos de vinho aos fregueses.

Meteu mãos à obra.
- Enfim com o apoio do meu marido 

vamos fazendo por isto, – confidencia-
-nos enquanto coloca, meticulosamen-
te, as chávenas de café e os copos do 
vinho na máquina de lavar que veio 
substituir a velha pia de mármore e o 

depósito de latão.
Vamos à venda. 
No teto restam dependuradas meia 

dúzia de canecas. Sobreviveram à fá-
brica de loiças de Sacavém, donde são 
oriundas.

Mil memórias de um tempo que pas-
sou e do qual Amélia guarda lembrança 
própria e contada: o pão tinha lugar à 
entrada em sítio apropriado. O toucinho 
e as linguiças numa prateleira de már-
more. Ao lado estavam os queijos. 

As prateleiras da louça estavam sobre 
as tulhas para os cereais.

Ao fundo era o sítio para as fazendas 
(cotim, chitas, agris, linhas e agulhas).

Prateleira especial teve o telefone, 
que sendo único nas redondezas serviu 
para dar boas e más notícias. Quando a 
emigração tomou tamanho, os vizinhos 
combinavam por carta dia e hora para 
telefonar. Era para matar saudades.

- Vinha tudo a granel. Açúcar, arroz, 
massas, aveia, favas e caixotes de sabão, 
que depois pesávamos e colocávamos 
em papluços ou vendíamos embrulha-
do em papel pardo.

Lá estão ainda a faca do bacalhau, os 
funis para o azeite, também para o pe-
tróleo e os pratos da velhinha balança 
a fazer lembrar os avios para toda a se-

mana.
E o “fiado” que  “Zé Lanita” registava 

em livro próprio, nesses anos difíceis da 
segunda guerra mundial.

- É gratificante ouvir que o “Zé Lanita” 
ajudava as pessoas. E essa ajuda muitas 
vezes era a forma de matar a fome aos 
mais pequenos. A vida era diferente. 
Naquele tempo, com grandes invernias 
e sem trabalho sofria-se muito. Também 
por isso enquanto eu puder isto vai fi-
car aberto. Bem sei que era a vida do 
meu pai, mas o que faço também é por  
amor…

José e Amélia passam da taberna para 
a venda pela abertura que liga as duas 
divisões, cada qual com seu balcão.

Os clientes continuam a vir de longe 
para comprar enchidos e queijos, mercê 
do bom nome ganho numa época em 
que se faziam matanças em casa e as 
linguiças “eram curadas” à chaminé.

Mesmo num local de passagem, como 
é este, as pessoas voltam.

Há alguns anos, no inverno vinham 
os caçadores pela madrugada e no verão 
passava quem ia para a praia, em Troia 
ou na Comporta.

Tudo isso foi mudando. E até a “camio-
neta da carreira”, cujo sinal de paragem 
se confunde com a parede da mercearia, 

só passa em dias de semana.
São muitas as histórias vividas numa 

azáfama contínua e partilhada no Mon-
te da Fidalga, onde José Adelino dos 
Santos é criador de bovinos da raça Li-
mousine.

Depois de um cumprimento rápido, 
José foi tratar dos homens ao balcão da 
taberna enquanto a vizinha comprou 
na venda um sumo para as visitas que 
hoje tem em casa.

Os homens saem apressados. A vi-
zinha prolonga a conversa, para nós 
impercetível, mas merecedora do afeto 
atencioso de Amélia. 

Esperamos na rua e voltamos ao jogo 
da bola com o futebolista do Café Lani-
ta.

José, que depois de tratar dos homens 
foi ver dos animais, sacode as botas na 
terra.

Senta-se para descansar e conta-nos 
as suas peripécias enquanto criador de 
gado. Fala do trabalho, dos bezerros e da 
terra e dos sobreiros. 

Preocupa-o a saúde dos sobreiros que 
morrem aos poucos, despojados da cor-
tiça, tirada de empreitada, sem que de 
volta recebam corte a preceito ou o ca-
rinho que a natureza também precisa e 
um afago que a terra agradeceria.
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“A educação assume-se como espinha dorsal das políticas de juventude”.

Atual

Reflectir sobre os jovens e sobre as suas 
perspectivas de futuro não pode ser dis-
sociado da forma como esta fase de vida é 
habitualmente entendida. Como é sabido, 
esta fase de vida tem vindo a alongar-se na 
medida do alargamento das cosmovisões 
«juvenis», resultando nos labirintos de vida 
em que muitos dos jovens se veem enreda-
dos, bem assinalado por José Machado Pais. 
A linearidade outrora presente nos percur-
sos de vida e a ideia de carreira profissional 
estabilizada é algo cada vez mais incerto e, 
num certo sentido, combatidas pela concep-
ção produtivista estimulada pelo neolibera-
lismo, com repercussões evidentes na forma 
como educamos os jovens e pomos adultos 
na vida e no trabalho. Talvez uma das faces 
mais visíveis seja a designação «geração 
nem-nem» com que nós, os «velhos», os da 
«geração rasca», estereotipamos estas novas 
gerações. Mas para a qual, nós e os que nos 
antecederam, fomos os maiores contribuido-
res. Muito disto não é novo e, ao contrário 
do que muitos especialistas sentenciaram, o 
que move o mundo económico continuam a 
ser as forças produtivas e o trabalho, funda-
mentais no processo civilizacional.

E este é um ponto crítico porque apesar da 
crueza, a juventude é enquadrada enquanto 
massa produtiva em potência, integrada num 
sistema educativo competitivo cada vez mais 
direcionado para as necessidades e exigên-
cias do mercado de trabalho (dos jovens e 
das suas famílias, de que o conceito de «es-
cola a tempo inteiro» é exemplo), desvalo-
rizando muitas vezes as áreas de formação 
cívica e artística.

Deste modo, a educação assume-se como 
espinha dorsal das políticas de juventude, 
tendo no movimento associativo (a quem nos 
devemos curvar pela determinação e abne-
gação dos milhares de homens e mulheres 
que o integram) e nessa ligação relativamen-
te obtusa de «desporto e juventude», parcei-
ros de longa data. Será suficiente para resol-
ver os problemas estruturais e conjunturais 
com que os nossos jovens se debatem hoje 
numa sociedade incomparavelmente mais 
complexa? Antes de mais, sabemos que há 
um conjunto de problemas e desafios de na-
tureza estrutural cuja resolução passa neces-
sariamente por políticas públicas nacionais 
que entendam os jovens nas suas múltiplas 
dimensões, necessidades e obrigações. E 
que os envolvam nessa construção.

A este propósito, não deixa de ser parado-
xal que, apesar da lendária irreverência e in-
conformismo associados a esta fase de vida, 
é precisamente entre os jovens que a absten-
ção eleitoral é maior e os níveis de participa-
ção cívica são menores. Estas interrogações 
dissimulam no fundo uma incapacidade la-
tente do Estado em tecer políticas públicas 
estruturais que promovam a integração dos 
jovens na vida adulta devolvendo-lhes pelo 
menos algum do horizonte que lhes tem vin-
do a ser obliterado, por vezes com pesadas 
insensibilidades, tal foi o caso da atenção 
dedicada pelo ex-primeiro ministro Passos 
Coelho às gerações mais instruídas e quali-
ficadas de sempre, mandando-as literalmen-
te «dar uma curva». 

Olhando o interior do país, deprimido e 
assimétrico, em perda populacional e pouco 

Jovens: perspectivas de futuro 
e desenvolvimento económico

ALEXANDRE VARELA
Sociólogo

A duplicação do volume de dados disponí-
veis nos últimos anos e as ferramentas di-
gitais para os obter, agregar e analisar, de-
nominadas de Big Data, tem proporcionado 
novas oportunidades, quer no mundo dos 
negócios, quer da investigação e da ciência. 
Também o sistema agroalimentar, entendi-
do de forma global, da produção primária 
ao consumo de alimentos, está a passar por 
uma revolução digital. As ferramentas e as 
técnicas analíticas aplicadas a grandes volu-
mes de dados, desde os métodos estatísticos 
tradicionais à inteligência artificial, não só 
têm permitido criar processos robustos de 
criação e transmissão de valor, como impli-
cações nas relações de poder entre os par-
ticipantes deste sistema e consequências na 
sociedade.  

Mas, o que é Big Data? Onde estão os da-
dos? De onde vêm?

Quais os problemas que surgem ao trans-
ferir a análise de Big Data para um ambiente 
de produção?

Rastrear sistematicamente a revolução di-
gital no sistema agroalimentar e mapear os 
recursos, bem como as limitações do Big 
Data aplicado à alimentação e à agricultura, 
deve ser uma meta ampla de investigação?

O Big Data difere da tradicional recolha 
de informação seja em termos do volume 
seja do potencial das tecnologias digitais que 
lhe estão associadas e que lhes conferem um 
nível de precisão, armazenamento, proces-
samento e análise incomensurável. Mesmo 
os produtores com menor escala, podem 
recolher informações através de equipamen-
tos agrícolas de precisão e realizar análises 
exactas desses grandes conjuntos de dados 
para suportar processos de tomada de deci-
são. Podem registar informações num aplica-
tivo de telefone digital, por reconhecimento 
de voz ou outra modalidade, sobre o desem-
penho da colheita para prever e direccionar 
futuras prácticas de produção. Podem usar 
ferramentas de gestão agrícola para acesso 
e interacção com outros conjuntos de dados 
fora do sistema agroalimentar. Por exemplo, 
os tratores fabricados pela John Deere têm 
sensores que transmitem dados sobre as con-
dições do solo e das culturas que dão acesso 
a informações que ajudam a decidir.  Mas, 
e as implicações de privacidade dos dados 
recolhidos por este equipamento agrícola 
de precisão da John Deere?  Outra conse-
quência das aplicações de Big Data no sector 
agroalimentar, é a detenção da propriedade 

dos dados gerados por aplicativos como, por 
exemplo, a Monsanto Corproation’s Weed 
I.D. ‘‘app’’? Estas questões merecem refle-
xão, sobretudo, se as implicações menciona-
das no uso do Big Data estiverem directa-
mente relacionadas ao seu desenvolvimento 
com fins lucrativos.

Aplicativos Big Data públicos, sem fins 
lucrativos existem, como é o caso do Agro-
climate Impact Reporter (AIR) criado pelo 
governo do Canadá, mais concretamen-
te pelo Serviço Nacional de Informações 
Agrícolas (NAIS). Dados climáticos de vo-
luntários, agricultores e mídia são obtidos 
através desta ferramenta e, posteriormente, 
anonimizados e mapeados pelo NAIS e dis-
ponibilizados a qualquer pessoa interessada 
em informações sobre condições climáticas 
actuais e/ou históricas, a nível regional ou 
nacional. Este instrumento analítico é expli-
citamente destinado a apoiar os produtores 
a mitigar os riscos relacionados com as al-
terações climáticas e a solicitar programas 
específicos.

Algumas questões de justiça ética são 
colocadas ao Big Data, sobretudo quando 
este é considerado uma realização técnica 
separável do social ou quando as informa-

ções de “crowdsourcing” beneficiam grupos 
profissionais e interesses específicos em vez 
de toda a sociedade. De relembrar o caso 
do Facebook, acusado e legalmente julgado 
pela obtenção não autorizada de dados de 
usuários e deles retirar lucro.

No caso concreto do sistema agroalimen-
tar as implicações éticas do Big Data são 
particularmente incisivas quando se trata 
do desenvolvimento de sementes geneti-
camente modificadas e se considera, por 
exemplo, que essas tecnologias aumentam as 
desigualdades entre agricultores e grandes 
grupos empresariais de agroquímicos. Ou, 
quando se colocam reservas à forma como 
esses dados foram modelados e construídos, 
por quem e como devem ser usados, com-
preendidos e geridos e, com que benefícios, 
limitações, implicações ou consequências. 

No sistema agroalimentar, as consequên-
cias do uso de ferramentas digitais como o 
Big Data, para gerar e analisar informações, 
podem ter significados culturais, políticos, 
ecológicos e materiais, ao permitirem o 
suporte de determinados sistemas agroa-
limentares em detrimento de outros e/ou o 
estabelecimento de relações de poder de de-
terminados intervenientes à custa de outros.

BIG DATA E SISTEMA AGROALIMENTAR

Dinâmicas da Gestão

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

atractivo na fixação de jovens, facilmente 
se conclui que a ligação entre políticas de 
juventude e políticas de desenvolvimento 
estratégico é ténue e fraca. O reforço des-

ta ligação é fundamental para contrariar o 
despovoamento do interior, tantas vezes e 
justamente acusado como uma das mais gra-
ves ameaças à sustentabilidade territorial, 
ambiental, económica e social do país. Tal-
vez o actual Governo esteja a desperdiçar a 
oportunidade dada pela actual correlação de 
forças no Parlamento para levar o Estado a 
assumir as suas responsabilidades em ma-
téria de educação e juventude. E com elas, 
corrigir assimetrias regionais. O “futuro é 
muito tempo”, como dizia L. Althusser…

Olhando o caso de Évora em particular, 
não creio que seja possível pensar em cres-
cimento económico sustentado em sectores-
-chave como os da inovação tecnológica, 
aeronáutica, agroalimentar ou turismo sem 
envolver os jovens e perspectivar as formas 
de os fixar neste território. Seja do ponto de 
vista da formação académica e profissio-
nal, envolvendo escolas e universidade mas, 
também, ao nível do alojamento e da manu-
tenção da qualidade de vida que aqui podem 
encontrar para iniciar os seus percursos 
profissionais e constituir família. E integrar 
todo o potencial criativo e a irreverência que 
lhes são próprios, correlacionados com a 
inovação e superação dos velhos e rezingões 
quadros mentais de que também eu próprio 
começo a ser intérprete. 

Porém, não sejamos [ainda mais] obtusos e 
pensemos que ser jovem é, também, ser livre 
para escolher os seus percursos de vida com 
assunção de responsabilidades e não ficar 
necessariamente sujeito ora aos desígnios 
estratégicos do mundo exterior ora à descar-
tabilidade a que o mercado os vota.

“A linearidade 
outrora presente
nos percursos 
de vida e a ideia 
de carreira 
profissional 
estabilizada é algo 
cada vez mais in-
certo“.
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“Há a consciência da importância em regenerar os tecidos urbanos existentes.”

Atual

Arraiolos –  Revitalização e Reabilitação Urbana
Promover uma estratégia de revitaliza-
ção, bem como de estímulo à recuperação 
do património edificado e à requalifica-
ção urbana, particularmente na área de 
reabilitação é parte integrante da ação do 
Município de Arraiolos e um objetivo a 
concretizar no Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana.

Refira-se que os instrumentos de pla-
neamento urbano são fundamentais 
para quaisquer intervenções quer no es-
paço público, quer nas próprias edifica-
ções particulares.

A quantidade de edifícios em ruína ou 
abandonados carecem de intervenções 
de índole diversa tendentes a resolver es-
tas situações de degradação.

A elaboração do Programa Estratégico 
de Reabilitação Urbana (PERU) no segui-
mento de outras ações inerentes enqua-
dra a Operação de Reabilitação Urbana 
do Centro Histórico de Arraiolos.

Sílvia Pinto, Presidente da Câmara 
Municipal tendo em conta a discussão 
pública deste programa, considerou re-
levante a “participação dos munícipes” 
e, simultaneamente, a prossecução dos  
“objetivos deste programa de interven-
ção numa área fundamental para o con-
celho.”

No documento disponível para consul-
ta refere-se que “a Câmara Municipal tem 

O ruído e a iluminação dos aparelhos cegam os pássaros, que ficam incapazes de fugir.

Atual
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dos seus aglomerados urbanos, através da 
implementação de intervenções pontuais 
nos espaços e edifícios públicos. 

Há, portanto, a consciência da impor-
tância em regenerar os tecidos urbanos 
existentes, e neste contexto a autarquia 
assume um papel fundamental de im-
pulsionador e mediador de um conjunto 
de ações de melhoria de áreas que se ma-
nifestem fisicamente mais obsoletas e de-
gradadas, tanto física como socialmente, 
carecendo, por isso, de intervenções de 
diversas escalas.”

A Câmara Municipal de Arraiolos rei-
terando os principais objetivos a que se 
propõe com a realização da  Operação de 
Reabilitação Urbana de Arraiolos - Centro 
Histórico, pretende levar por diante uma 
reabilitação urbana devidamente pla-
neada, tendo por base um programa de 
ação realista e exequível.

No plano do financiamento de inves-
timentos na área da reabilitação urbana, 
adequado às circunstâncias e especifi-
cidades dos projetos, e diversificando a 
oferta de soluções em condições mais fa-
voráveis do que as disponíveis no merca-
do, o município promoveu durante o ano 
2018 a apresentação do IFRRU 2020 – Ins-
trumento Financeiro para a Reabilitação 
e Revitalização Urbanas, incluindo a pro-
moção da eficiência energética, 
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vindo a atuar no sentido de minimizar 
os problemas de degradação, apostando 

de forma sistemática no melhoramento 
do seu ambiente urbano e regeneração 

Milhares de passáros podem vir a ser mortos 
por máquinas de apanha nocturna de azeitona
Pelo menos 480 pássaros morreram as-
pirados por máquinas durante a apanha 
noturna de azeitona em áreas de olival 
superintensivo no Alentejo, em dezem-
bro e janeiro. Esta é a constatação do Ins-
tituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF) com base na fiscalização 
feita a 25 cargas de azeitona colhidas em 
75 hectares na zona de Avis. Nas contas 
do ICNF dá “uma média de 6,4 aves mor-
tas por hectare”. Se extrapolarmos para os 
15 mil hectares de olival superintensivo 
existentes, pode indiciar a mortandade 
anual de mais de 96 mil aves.

Quando as máquinas de apanha come-
çam a trabalhar à noite, durante o período 
de repouso das aves, o ruído e a ilumina-
ção dos aparelhos cegam os pássaros, que 
ficam incapazes de fugir e acabam por 
ser sugados em grande número. Na An-
daluzia, as autoridades já admitiram que 
poderão ter sido dizimadas “cerca de 2,6 
milhões de aves”.

O presidente do ICNF considera que os 
números de aves mortas no Alentejo “não 
são estatisticamente relevantes para de-
terminar já a proibição da apanha notur-
na”. Segundo o responsável, “é necessário 

reforçar a amostragem na próxima época 
de colheita, entre outubro e janeiro” e só 
depois “se podem tomar medidas mais 
drásticas”. Por agora, limita-se a aconse-
lhar os operadores a “fazerem o espanta-
mento de aves”.

A Quercus e a Sociedade Portuguesa 

para o Estudo das Aves (SPEA) exigem a 
proibição da apanha noturna. “A Diretiva 
Aves diz que não devem ser alvo de dis-
túrbio no período de repouso”, explica Do-
mingos Leitão, da SPEA. E lembra que “se 
espantarem as aves de uma fileira de oli-
veiras elas voam para outra, além de que 

a Diretiva Aves diz que não devem ser 
alvo de distúrbio no período de repouso”.

“Quando são detetados impactos nega-
tivos como estes, as autoridades devem 
agir rapidamente e em conformidade. 
Estamos a falar de centenas de milhares 
de aves mortas”, reforça Nuno Sequei-
ra, dirigente da Quercus, lamentando “a 
falta de regulamentação que permite a 
mortandade das aves e outros impactes 
ambientais, como a erosão e contamina-
ção do solo e a poluição de aquíferos com 
químicos de síntese usados na agricultura 
intensiva e superintensiva”.

A GNR já levantou “um auto de notícia 
por crime de danos contra a natureza”, 
que pune com pena até cinco anos “quem 
eliminar exemplares de fauna ou flora 
em número significativo”. O Ministério 
da Agricultura diz nada saber do assun-
to e explica que só “é responsável pelas 
ações de controlo das áreas que recebem 
ajudas diretas no âmbito da PAC, inde-
pendentemente da cultura” ou de “proje-
tos de investimento apoiados no âmbito 
dos fundos comunitários”, não lhe com-
petindo “outras ações de fiscalização”.

Fonte: Expresso

D.R.

D.R.
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A MasterClasse tem como objetivos estimular o gosto pela música e pela guitarra.

Radar

Com um total de 802 quilómetros, a Volta arranca dia 20 de Março e termina dia 24 em Évora.

Radar

Master-Classe de Guitarra e Concertos
A Associação e o Conservatório Regional 
de Évora “Eboræ Mvsica” promove de 8 a 
10 de março de 2019  uma MasterClasse de 
Guitarra  sob a orientação de Filipe Neves 
Curral .

As atividades são as seguintes: dia 8 às 
21h30 Recital de Guitarra pelo orienta-
dor; dia 9 das 10h00-12h30 e das 15h00 às 
18h00 – MasterClasse; dia 10 das 10h00 às 
12h30 e das 14h00 às 17h00  e Concerto às 
18h00.

A MasterClasse tem como objetivos es-
timular o gosto pela música e pela guitar-
ra; auxiliar na preparação do reportório 
que está a ser estudado pelo participante; 
explorar a interpretação musical nos seus 
aspetos mais variados; abordar aspetos 
técnicos do instrumento e da mecâni-
ca corporal que facilitem a execução do 
mesmo.

As inscrições devem ser efetuadas até 
ao dia 1 de março de 2019.

Podem ser obtidas mais informações 
junto da Associação/Conservatório, atra-
vés do e-mail eboraemusica@mail.evora.
net, ou eboraemusica@gmail.com  telef: 
266746750.

Filipe Neves de Lima Curral iniciou os 
seus estudos musicais aos 6 anos de ida-
de na Academia de Música de Espinho 
na classe de guitarra clássica do Profes-
sor Ricardo Abreu. É licenciado com nota 

-mio do Nível B do II Concurso Interna-
cional de Guitarra Clássica da Golegã, o 
3º lugar no 1º Concurso Internacional de 
Guitarra de Guimarães na categoria E, o 1º 
lugar no 16º concurso internacio-nal da 
cidade do Fundão na categoria superior e 
o 2º prémio no III Concurso Internacional 
de Guitarra Clássica da Golegã no nível B, 
o 1º Prémio no XI Concurso Internacio-
nal de Guitarra de Leiria, o 1º prémio 
no 1º Concurso Nacional de Guitarra do 
Montijo. Frequentou masterclasses orien-
tadas por guitarristas de currículo muito 
relevante. Atualmente, reside em Maas-
tricht (Holanda) onde participa em vários 
projetos artísticos dentro e fora da música 
clássica, dos quais se destacam “Duali-
daD” (peça de teatro para um guitarrista e 
actriz), Andes Ensemble (música popular 
Sul-Americana arranjada para oboé, vio-
loncelo e guitarra), música de câmara com 
o quinteto de sopros Zuiderwind, Flugui-
do (duo de flauta e guitarra), Duo SeiVoce 
(duo de guitarra e mezzo-soprano), entre 
outros.

Esta MasterClasse é organizado pela 
Associação /Conservatório Eborae Mv-
sica, financiado pelo Ministério da 
Educação, e pelo Ministério da Cultura 
– DGArtes e apoiado pela Câmara Muni-
cipal de Évora e órgãos de comunicação 
social.
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máxima no exame final em guitarra 
clássica pela Universidade de Évora, sob 
a orientação do professor Dejan Ivanović. 
Concluiu recentemente o mestrado em 
performance pelo Conservatorium Maas-
tricht, na Holanda, orientado pelo pro-

fessor Carlo Marchione; durante esse pe-
ríodo, teve também oportunidade de ser 
ensinado pela guitarrista Irina Kuli-kova 
através de aulas privadas. Em 2011, no 
Concurso Luso Espa-nhol de Fafe, obtém 
o 3º lugar na categoria V, em 2014 o 1º pré-
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37.ª Volta ao Alentejo arranca em Montemor-o-Novo
Cerca de 120 ciclistas de 18 equipas vão 
formar o pelotão da 37.ª edição da Volta ao 
Alentejo em bicicleta, que estará na estra-
da entre 20 e 24 de Março para percorrer 
mais de 800 quilómetros.

A edição deste ano da “Alentejana”, cuja 
apresentação decorreu na passada terça-
-feira na Biblioteca Municipal Almeida 
Faria, em Montemor-o-Novo, no distri-
to de Évora, é organizada pela Podium 
Events e pela Comunidade Intermunici-
pal do Alentejo Central (CIMAC).

“Apresentamos um percurso equilibra-
do”, que passa por “estas regiões distintas 
que cruzam o Baixo Alentejo com o litoral 
e o Alentejo Central com o Norte Alenteja-
no”, afirmou o director da prova, Joaquim 
Gomes, em declarações aos jornalistas.

O antigo ciclista indicou que a organi-
zação decidiu não convidar para a edi-
ção deste ano as equipas portuguesas de 
sub-23, “por uma questão estratégica”, 
referindo que a prova vai ter “as equipas 
profissionais portuguesas e igual número 
de estrangeiras”.

“Actualmente temos mais equipas profis-
sionais do que tínhamos no passado. Para 
termos as seis equipas de clube [também 
denominadas equipas sub-23], ficaríamos 
com 15 equipas portuguesas, o que acabava 
por retirar capacidade à organização para 
convidar equipas estrangeiras”, notou.

Sem a participação de formações do 
escalão World Tour, o pelotão da “Alen-
tejana”, segundo Joaquim Gomes, vai ter 
cerca de 120 ciclistas de oito equipas por-

tuguesas e outras tantas estrangeiras de 
oito nacionalidades diferentes.

O pelotão luso vai contar com as equi-
pas profissionais do Aviludo-Louletano, 

Efapel, LA Alumínios-LA Sport, Miranda-
-Mortágua, Rádio Popular-Boavista, Spor-
ting-Tavira, UD Oliveirense-Inoutbuild, 
Vito-Feirense-PNB e W52-FC Porto.

Do estrangeiro, está prevista a partici-
pação da Euskadi Basque Country - Mu-
rias e Fundacion Euskadi, de Espanha; 
Bai-Sicasal-Petro, de Angola; Differdange 
Geba, do Luxemburgo; Lokosphinx, da 
Rússia; SRA, da Suíça; Team Wiggins e a 
Selecção U23 Great Britain, do Reino Uni-
do; e UNO X, da Noruega.

Com um total de 802 quilómetros, a Vol-
ta ao Alentejo arranca dia 20 de Março, 
entre Montemor-o-Novo e Moura, naque-
la que é a tirada mais longa, seguindo-se 
a etapa que liga Mértola a Odemira.

Na terceira etapa, o pelotão vai ligar San-
tiago do Cacém e Mora e, para o quarto dia 
de prova, volta a estar prevista uma etapa 
dupla, com os ciclistas a terem de fazer a li-
gação entre Ponte de Sor e Portalegre e um 
contra-relógio em Castelo de Vide.

A sexta e última tirada da “Alentejana”, 
marcada para o dia 24 de Março, come-
ça em Portalegre e termina na Praça do 
Giraldo, considerada a sala de visitas da 
cidade de Évora.

O vencedor da edição de 2018 da Volta 
ao Alentejo em bicicleta, o português Luís 
Mendonça, não participará na prova des-
te ano, por estar lesionado.

Sinalização turística 
inteligente – Lago de Alqueva

O projeto de sinalética turística inteli-
gente para os municípios do Grande Lago 
Alqueva foi apresentado no dia 14 de 
fevereiro no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho Reguengos de Monsaraz. Este 
projeto vai beneficiar as autarquias por-
tuguesas que integram a ATLA – Associa-
ção Transfronteiriça de Municípios Lago 
Alqueva, nomeadamente Reguengos de 
Monsaraz, Vidigueira, Alandroal, Viana 
do Alentejo, Barrancos, Serpa, Moura, 
Portel e Mourão.

O projeto de sinalética turística inte-
ligente representa um investimento de 
321 mil euros cofinanciado a 90 por cento 
pelo Turismo de Portugal no âmbito do 
programa Valorizar o Turismo do Inte-
rior. As autarquias vão implementar um 
serviço inovador denominado Inventrip 
que transmite informação personalizada, 
permitindo aos turistas consultar a oferta 
cultural e turística de cada destino, cons-
truir viagens à medida e reservar aloja-
mentos e atividades.

O sistema é baseado numa nova tec-
nologia com dispositivos eletrónicos 
denominados “beacons”. Estes dispo-

sitivos serão colocados nos postos de 
turismo e nas placas de sinalização 
turística pedonal e vão fornecer infor-
mação atualizada aos turistas para os 
smartphones com sistemas operativos 
Android e IOS, após descarregarem uma 
aplicação.

O Inventrip foi desenvolvido pela Sis-
motur, uma empresa espanhola de con-
sultoria especializada na implementação 
de sistema avançados de sinalização e 
informação turística para a promoção de 
destinos turísticos inteligentes. Nesta ses-
são de apresentação do projeto esteve pre-
sente Carlos Abade, Vogal do Conselho de 
Administração do Turismo de Portugal, 
António Ceia da Silva, Presidente da En-
tidade Regional de Turismo do Alentejo, e 
os responsáveis das autarquias que aderi-
ram ao projeto.

A ATLA foi criada em 2005 e é atual-
mente constituída pelos municípios de 
Alandroal, Moura, Mourão, Portel, Re-
guengos de Monsaraz, Barrancos, Viana 
do Alentejo, Vidigueira e Serpa, e pelas 
autarquias espanholas de Alconchel, 
Cheles, Olivença e Villanueva del Fresno.

D.R. D.R.
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“Ainda criança vim viver para Portugal numa pequena aldeia que só vários anos mais tarde seria promovida a vila.”

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Existem hábitos que tenho como sendo por-
tugueses e que, infelizmente se vão perden-
do, que muito me agradavam. Um deles é 
o velho hábito de dizer “bom dia” àqueles 
que connosco cruzam o caminho e de par-
tilhar dois dedos de conversa sempre que 
possível. 

Nasci e vivi os primeiros anos da minha 
vida em França. Apesar de se tratar de uma 
cidade lindíssima (aconselho fortemente a 
visita de Chambéry, na Savoie, assim que 
tiverem possibilidade) a verdade é que se 
tratava de uma cidade grande em que cada 
um vivia a sua vida, embrenhado nos seus 
pensamentos enquanto caminhava e não 
existia, como tal, o hábito de cumprimentar 
aqueles que por nós passavam. 

Ainda criança vim viver para Portugal 
numa pequena aldeia que só vários anos 
mais tarde seria promovida a vila. As di-
ferenças entre os dois países nos anos 80 
eram mais que muitas, sobretudo quando 
os termos de comparação eram uma cida-
de francesa e uma aldeia portuguesa. Mas 
a aldeia não perdia em todos os pontos em 
relação à cidade. Tinha pormenores encan-
tadores: campos por onde podia correr com 
total liberdade, o contacto com bicharada 
(para além dos óbvios: cães e gatos, desco-
bri que se caçavam grilos, que se apanha-
vam rãs – só para as devolver ao charco em 
seguida -, que se procurava pelos ninhos 
dos pássaros, só para ver os ovos e seguir 
com a nossa vida) e uma população extre-
mamente comunicativa e afável. Numa al-
deia do interior de Portugal nos anos 80 era 
considerado normal os habitantes se cum-
primentarem uns aos outros com o habitual 
“bom dia, como está?” Adorei desde o iní-
cio este hábito. Dá a sensação que perten-
cemos, de facto, a uma comunidade. Quan-
do havia tempo para parar, ou quando as 
pessoas se encontravam nas pequenas lojas 
onde se vendia quase de tudo, na padaria, 
ou a caminho da igreja, toda a gente con-
versava com quem estava: sobre o clima, o 
dia, os últimos acontecimentos na aldeia. 
Era nesses locais, ou ainda, nos cafés, que 
as conversas se punham em dia. É claro que 
adotei este comportamento tão português 

Estranhos tempos estes…

David Costa D.R.

e, enquanto caminhava para a escola – uns 
bons 10 minutos – e por entre muitas brin-
cadeiras, lá ia distribuindo os “bom dia, 
como está?” às pessoas que cruzavam o seu 
caminho comigo. 

Tratando-se de uma aldeia, apenas possuía 
escola primária pelo que, em poucos anos, 
passei a ter de frequentar a escola na cidade 
mais próxima (que apenas distava 5 quiló-
metros). Aí a familiaridade das pessoas per-
deu-se um pouco. Já não estava num meio 
tão pequeno em que quase toda a gente se 
conhecia e já não se distribuía os bons dias 
a quem comigo se cruzava. O ambiente tão 
familiar a que me tinha habituado ia-se per-
dendo e paulatinamente eu ia perdendo este 
meu hábito de dizer “bom dia”. E a verdade 
é que poucas vezes o voltei a encontrar. Dos 
estudos na Covilhã, passei para os estudos 
em Coimbra, para empregos em várias cida-
des e vilas deste país e poucas vezes me vol-
tei a cruzar com este velho hábito de dizer 
“bom dia” às pessoas com quem me cruza-
va. Mas assumo que sinto uma sensação de 
aconchego quando a volto a encontrar num 
local ou numa pessoa.

Verifiquei o ano passado que o velho há-
bito de cumprimentar quem cruza a nossa 
estrada não está definitivamente circuns-
crito às pequenas aldeias do mapa. Quis o 
meu destino de professora que desenvolves-
se o meu trabalho numa vila do Alto Alen-

tejo chamada de Gavião. Gavião é, como os 
próprios habitantes referem, um Alentejo 
diferente. Assumo que quando lá cheguei 
ainda tive algumas dificuldades de adapta-
ção. Contudo, há coisas que me maravilha-
ram nesta pequena vila. Destaco entre elas 
o facto de as pessoas ainda se cumprimen-
tarem com um “bom dia” e um sorriso. Não 
importa se conhecem ou não. Todos somos 
brindados, logo pela manhã, com os cum-
primentos matutinos. E, como já vos disse, 
eu adoro esse velho hábito. Adoro sentir 
que, apesar das manhãs sombrias, muitas 
vezes de nevoeiro, as pessoas abrandam o 
seu passo para nos cumprimentar, nos en-
dereçar um sorriso. E sim, também mantêm 
o hábito de conversarem nas pequenas lojas 
e nas padarias. E em pouco tempo as pes-
soas não só nos reconhecem como já nos 
cumprimentam com um “bom dia, profes-
sora”. E eu adoro isso. Adoro ir à padaria, 
às compras, dar dois dedos de conversa com 
a pessoa do lado, mesmo que não a conhe-
ça. Não pertenço à comunidade mas naque-
les momentos sentia-me acolhida como se 
fosse. Se tivesse que caracterizar Gavião 
numa só frase diria: “Aquela vila em que as 
pessoas ainda têm tempo para se cumpri-
mentarem e desejarem um “bom dia” umas 
às outras”. Sem dúvida que faz a diferen-
ça no mundo em que vivemos. Contudo, 
quando comento isto com algumas pessoas 

mais novas verifico que sentem alguma es-
tranheza nesse comportamento: “dizer bom 
dia a quem nem se conhece? Não fomos en-
sinados a não falar com estranhos?”

É certo que, mesmo nas cidades, por vezes 
nos cruzamos com esta forma de estar que 
tanto admiro. Há uns dias, na minha cidade 
da Covilhã, entrei pela manhã num estabele-
cimento comercial que tem um pequeno café 
para tomar o pequeno-almoço. Enquanto 
procurava mesa, uma senhora com uma ve-
nerável idade, sentada numa mesa sozinha, 
convidou-me para sentar na mesa dela. Acei-
tei e começámos logo a conversar. Começou 
por me dizer que ela era uma “conversadora 
sem atalho” (fala muito). Falou-me do ma-
rido, dos filhos, da sua vida em França, da 
sua vida cá, dos netos, do divórcio de um dos 
filhos. Falou-me da sua juventude e dos seus 
sonhos. Uma riqueza de pessoa. Quando dei 
por mim tinha passado mais de meia hora e 
tive de sair. Disse-me que por ali iria conti-
nuar à espera do marido que estava demo-
rado. Quando ia embora, já de pé, disse que 
tinha sido um gosto conhecê-la e que, sem 
dúvida, tinha tornado o meu pequeno-almo-
ço e até o meu dia bem mais simpáticos. Foi 
aí que notei o ar de espanto de algumas pes-
soas que se encontravam nas mesas ao lado. 
Não tenho o poder de ler mentes mas fiquei 
com a sensação que eram caras de estranhe-
za como quem se questionava: “afinal, aque-
las duas que conversavam tanto instantes 
antes, não se conheciam???”  

Segui o meu caminho pensando que vi-
vemos num mundo muito estranho mesmo: 
passamos os dias a desejar bom dia numa 
qualquer rede social aos “amigos” que mui-
tas vezes incluem os amigos de sempre, mas 
também aqueles que não vemos há mais de 
20 anos, aqueles que apenas conhecemos 
da rede social, aqueles que conhecemos de 
vista. Contudo, estranhamos quando pes-
soas que não se conhecem decidem desejar 
um bom dia quando se cruzam na rua ou 
quando duas pessoas decidem partilhar o 
café e dois dedos de conversa num qualquer 
café da cidade apenas porque o acaso os 
juntou naquele dia e naquela hora…Estra-
nhos tempos estes… 

Segunda etapa do campeonato nacional de Formula 
Windsurfing disputa-se junto ao Centro Náutico de Monsaraz
A segunda etapa do circuito nacional de 
Formula Windsurfing 2019 vai decor-
rer entre os dias 2 e 5 de março junto ao 
Centro Náutico de Monsaraz e à praia flu-
vial de Monsaraz. O Monsaraz Windsurf 
Festival vai pontuar para o campeonato 
nacional, o Portugal Windsurfing Racing 
Series 2019, mas também para o Windsurf 
Race Open 2019 (etapa AFWP), para a 1ª 
Pan Raceboard 2019 e para a 1ª Pan For-
mula Foil 2019.

Monsaraz Windsurf Festival é uma 
competição organizada pelo Clube Naval 
da Fuzeta com o apoio do Município de 
Reguengos de Monsaraz. Durante quatro 
dias deverão realizar-se 12 regatas e a pro-
va só será validada se houver condições 

de vento para se disputarem, no mínimo, 
três regatas.

A primeira largada deverá realizar-se 
no dia 2 de março, a partir das 13h30, se 
o vento estiver entre o intervalo mínimo 
e máximo indicado nas regras de cada 
classe para decorrerem as regatas. O jan-
tar de abertura do campeonato será no 
restaurante Sem-Fim com a atuação do 
Dj Miko.

A primeira regata de cada um dos res-
tantes dias de competição está prevista 
para as 12h, podendo realizar-se mais tar-
de devido ao vento. O programa integra 
ainda no dia 4 de março, às 17h, a Festa 
Sunset Centro Náutico de Monsaraz.

O final do campeonato e a entrega de 

prémios vai decorrer no dia 5 de março a 
partir das 17h30. A organização vai pre-
miar os três primeiros classificados da 
Formula Windsurfing Open e das classes 
Raceboard e Formula Foil, assim como 
os vencedores da Formula Windsurfing 
Sport, Formula Windsurfing Master e 
Formula Windsurfing GMaster.

O Monsaraz Windsurf Festival é a se-
gunda prova do Portugal Windsurf Ra-
cing Series 2019. A primeira etapa do 
campeonato nacional da modalidade 
realizou-se nos Açores e depois de Mon-
saraz a competição vai decorrer em Lagos 
(25 a 28 de abril), Cascais (17 a 19 de maio), 
Portimão (20 a 23 de junho) e Almada (19 
a 21 de julho).

D.R.
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O Presidente da República de-
verá promulgar um diploma do 
Governo que insista na reposi-
ção de dois anos, nove meses e 
18 dias do tempo de serviço “per-
dido” pelos professores durante 
os anos da crise financeira. Um 
segundo veto ou o envio para o 
Tribunal Constitucional estão 
fora de questão, porque Marcelo 
Rebelo de Sousa quer garantir 
que os docentes têm direito, o 
mais rapidamente possível, à re-
posição imediata de uma parte 
do tempo de serviço.

“Se não houver acordo [entre 
professores e Governo] e houver 
apenas a versão governativa em 
diploma, aquilo que o Presidente 
tem de ponderar é que, um novo 
veto significa zero para os pro-
fessores. O que é que é preferível, 
zero ou alguma recuperação de 
tempo de serviço em 2019?”, disse 
esta quinta-feira de manhã Mar-

celo Rebelo de Sousa, à margem 
da cerimónia de evocação dos 50 
anos do sismo de 1969, que decor-
reu em Sagres, no Algarve.

De acordo com o Presidente 
da República, havendo promul-
gação, os partidos com assento 
parlamentar “que já disseram 
que querem mais, podem sem-
pre suscitar um debate no Par-
lamento e, desde que respeitem 
a lei do Orçamento de Estado, 
podem ver se chegam a acordo 
relativamente a outra fórmula 
para outros anos”.

“Vamos esperar para ver se 
aquilo que eu recebo é fruto de 
um acordo ou se é a posição do 
Governo. Se não for fruto de 
acordo a promulgação, a surgir, 
tem três justificações: negocia-
ções já houve, melhor alguma 
recuperação do que nenhuma e 
se os partidos, respeitando a lei 
do Orçamento quiserem ir mais 

longe através de uma vontade 
maioritária, que suscitem a apre-
ciação parlamentar e que votem 
de acordo com a sua consciên-
cia”, referiu

Processo célere
Por sua vez, o Governo quer que 
o processo seja célere. Acabada 
a ronda negocial, com reunião 
prevista para a próxima segun-
da-feira, o Conselho de Minis-
tros deverá aprovar o diploma 
que prevê o reconhecimento em 
2019 de dois anos, nove meses e 
18 dias no descongelamento das 
carreiras dos professores e enviá-
-lo directamente para o Palácio 
de Belém, dispensando a sua 
análise pelas Assembleias Le-
gislativas Regionais da Madeira 
e dos Açores, de acordo com as 
informações recolhidas pelo PÚ-
BLICO junto de um responsável 
governamental.

Évora

Igreja da 
Misericórdia
Igreja da Misericórdia 
de Évora, edificada 
em meados do século 
XVI, reabriu ao culto, 
no sábado dia 16 de 
fevereiro, após obras de 
conservação e restauro 
que duraram cerca de 
um ano
A reabertura da igreja 
ao culto foi ser assina-
lada com uma actuação 
do Coral Évora e uma 
eucaristia presidida pelo 
arcebispo de Évora, 
Francisco Senra Coelho, 
entre outras iniciativas, 
segundo a Santa Casa 
da Misericórdia de Évora 
(SCME).
A intervenção, que im-
plicou um investimento 
de 500 mil euros com o 
apoio de fundos comuni-
tários, envolveu traba-
lhos no exterior e interior 
do edifício, classificado 
como imóvel de interes-
se público desde 1983.
Durante as obras, sete 
pinturas murais a fresco 
com mais de 400 anos, 
que já eram conhecidas 
mas estavam tapadas 
por telas, voltaram a “ver 
a luz do dia” temporaria-
mente e foram alvo de 
conservação e limpeza.

Professores

D.R.

Mais dois linces-ibéricos foram 
libertados no Alentejo, na pas-
sada semana, para reforçar a 
população selvagem da espécie 
a viver no Parque Natural do 
Vale do Guadiana (PNVG).Trata-
-se de uma fêmea, Paprika, nas-
cida no Centro Nacional de Re-
produção do Lince-Ibérico, em 
Silves, e de um macho do Centro 
La Granilla, em Espanha. 
Já este ano tinham sido soltos 
na natureza mais dois linces-
-ibéricos. As libertações destes 
felinos têm como objectivo res-
tabelecer uma população sel-
vagem autónoma, garantindo 
também uma diversidade gené-
tica adequada. 
O lince-ibérico é um dos felinos 
mais ameaçados do mundo. No 
entanto, devido à acção conjun-
ta entre Portugal e Espanha, é 
possível ter hoje na natureza 
650 linces em liberdade na Pe-
nínsula Ibérica, diz ao PÚBLI-
CO a secretária de Estado do 
Ordenamento do Território e da 
Conservação da Natureza, Célia 
Ramos.

Ambos os animais que serão 
agora postos na natureza têm 
onze meses e serão soltos na 
Herdade da Bombeira, no con-
celho de Mértola. 

Linces libertados 
no Alentejo

Ambiente
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9A4M2D..
tudo (ainda) 
em aberto


