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Concelho de Mora

MIGAS À MESA
 É já de há seis anos a esta parte 
que anualmente, no mês de Fevereiro, a 
Câmara Municipal de Mora leva a efeito, 
nos restaurantes do Concelho, o Mês das 
Migas.
Na sexta edição desta iniciativa gastronó-
mica, que decorre de 1 a 28 de Fevereiro, 
participam em Brotas, O Poço, em Cabe-
ção, A Palmeira, Os Arcos, O Fluviário e 
o Solar da Vila, em Mora, Afonso, Mo-
rense, O António, Bombeiros e Solar dos 
Lilases, em Pavia, o Forno. 
 Os pratos de migas são opções 
constantes dos menus dos restaurantes 
locais, no entanto, durante este mês a 
oferta é adaptada ao evento, com mais 
variedades e diversas combinações. Os 
espargos, os coentros, os enchidos, a ba-
tata, as ovas, o bacalhau e, claro está, o 
pão alentejano são apenas alguns dos in-
gredientes que compõem estes pitéus. As 
receitas são de base tradicional, fazendo 
das migas um dos pratos mais típicos da 
gastronomia alentejana. Pode dizer-se 
que para quem procura a tradição local 
à mesa, os pratos de migas são autênti-

cas caixas de recordações que reportam a 
tempos antigos.  
 Sendo Fevereiro um mês de épo-
ca baixa, a Câmara Municipal de Mora, 
entidade organizadora deste e de outros 
eventos que trazem movimento ao Con-
celho, assume como objectivo primordial 
do Mês das Migas a valorização da gas-
tronomia e dos restaurantes locais, atra-
vés da promoção de um prato típico tão 
apreciado pelo público em geral. 
 Para a sexta edição, à semelhança 
do que sucedeu em 2018, a organização 
renova a aposta na realização de “Migas 
com Chefe”. Um conceito diferenciador, 
em que cozinheiros com percursos pro-
fissionais distintos são convidados a co-
zinhar com as equipas dos restaurantes 
participantes do Mês das Migas; as con-
fecções serão depois colocadas à prova 
dos clientes. “Migas com Chefe” acres-
centa valor e dinamiza o Mês das Migas, 
evento de sucesso no Concelho de Mora. 
Para mais informações consulte o site da 
Câmara Municipal de Mora: www.cm-
-mora.pt. 

Em que contexto surgiu a ideia do Mês 
das Migas? 
A ideia do mês das Migas surgiu quando 
há alguns anos me confrontaram várias 
vezes com a criação da Confraria das 
Migas. A ideia foi ficando guardada e 
aquando a preparação do programa elei-
toral das Eleições Autárquicas de 2014, 
ocorreu-me transformar a ideia da Con-
fraria das Migas na Semana das Migas, à 
imagem do que já acontece com a Mostra 
Gastronómica da Caça. Após as eleições, 
reunimos com os restaurantes e foi-nos 
sugerido que se prolongasse a iniciativa 
durante um mês, não ficando apenas por 
uma semana. Chegamos à conclusão que 
os encargos para preparar uma semana 
seriam os mesmos para um mês inteiro 
de evento. E foi assim que, em muito boa 
hora, a Câmara Municipal de Mora abra-
çou esta iniciativa gastronómica.

Porquê as migas?
Porque as migas são um prato tradicional 
do Concelho de Mora. Todos os restau-
rantes têm as tradicionais migas de es-
pargos, que são as mais características da 
nossa região, durante todo o ano. As mi-
gas eram aquele prato que acompanhava 
os trabalhadores rurais, porque fazer as 
tradicionais migas é muito fácil, bastava 

ter o pão, um dente de alho, azeite e um 
rabo de bacalhau. As migas são para nós 
um património também cultural.

Porque o mês de Fevereiro?
Apostamos no mês de Fevereiro por se 
tratar de um mês de época baixa, em 
termos turísticos. É um mês em que as 
pessoas se deslocam menos, porque está 
frio. Não é propriamente um mês de fé-
rias. A aposta neste mês surgiu no sen-

tido de proporcionar à restauração local 
um mês positivo a nível económico.

Quais são os objectivos do evento?
Os objectivos do evento são, naturalmen-
te, beneficiar os restaurantes a nível eco-
nómico, sendo que nesta altura servem 
muito mais refeições. Segundo o feedba-
ck de alguns restaurantes aderentes, este 
passou a ser o melhor mês do ano. São 
milhares as pessoas que vêm ao Conce-
lho. Um outro objectivo é dar a conhecer 
outras valências turísticas e culturais que 
temos disponíveis no Concelho.

Presidente da Câmara Municipal de Mora, Luís Simão
fala-nos do Mês das Migas e do sucesso deste evento
gastronómico, que acontece no Concelho que preside

e que decorre durante o mês de Fevereiro

“(...) Os objectivos do evento 
são, naturalmente, beneficiar os 
restaurantes a nível económico 
(...) Um outro objectivo é dar a 

conhecer outras valências turísti-
cas e culturais que temos dispo-

níveis no Concelho.”
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Qual a avaliação que faz do Mês das 
Migas?
É claramente uma aposta ganha, porque 
ao longo destes anos o que temos com-
provado é que são cada vez mais as pes-
soas que vêm até ao Concelho de Mora 
para degustar os mais variados pratos de 
migas. 
No decorrer destas últimas cinco edições 
deste evento gastronómico, temos sido 
confrontados com novidades interessan-
tes, que temos que destacar. O facto dos 
restaurantes, durante este mês, inovarem 
na variedade de migas que têm dispo-
níveis nas suas ementas. Hoje saem das 
nossas cozinhas as migas de coentros, de 
feijão com couve, de hortelã, de cogume-
los, de ovas, de batata. Ou seja, os nossos 
restaurantes não se ficaram apenas pelas 
tradicionais migas de espargos. A inova-
ção dos restaurantes permitiu diversifi-
car a oferta, fazendo as delícias dos que 
nos visitam.

Considera que é visível o contributo 
deste evento para o desenvolvimento 
do Concelho de Mora?
Sem dúvida que é um investimento com 
retorno. Principalmente para os restau-
rantes, são eles que mais beneficiam com 
este evento gastronómico. Consequente-
mente mexe com a economia do Conce-
lho, porque para confeccionarem os pra-
tos de migas vão ter que adquirir mais 
artigos e é nesse sentido que a economia 
do Concelho sente, nesta altura do ano, 
um saldo positivo. 
Assistimos, também neste mês e ao longo 
destes cinco anos, uma maior afluência 
ao Museu Interactivo do Megalitismo ao 
Fluviário de Mora. Quem por aqui passa 
para provar as nossas migas, aproveita e 
vai visitar ou revisitar o que temos para 
oferecer, não ficando apenas pela nossa 
gastronomia, o que me parece bastante 
positivo.

Considera que o Mês das Migas é uma 
forma de captar visitantes para outras 
alturas do ano?

O facto de termos mais visitantes no mês 
de Fevereiro e se saírem daqui satisfeitos 
com a oferta gastronómica que propor-
cionamos, naturalmente que lhe irá abrir 
o apetite para voltar noutras alturas do 
ano. Assim esperamos!

Expectativas em relação ao número de 
visitantes neste mês para a presente 
edição?
Parece-me que nesta edição o número 
de pessoas vai continuar a crescer. Isto 

porque este ano, em termos de publici-
dade, iniciámos o mês a marcar uma for-
te presença num programa televisivo de 
entretenimento, em que o destaque foi o 
Mês das Migas. E pelo elevado número 
de pessoas que já nos ligaram a inter-
rogar quando arranca o Mês das Migas, 
penso que o evento continua a despertar 
interesse nas pessoas. Temos certamente 
condições para que seja mais uma edição 
de sucesso e um excelente mês para os 
nossos restaurantes e para o Concelho de 
Mora.

Para além do Mês das Migas, o que é 
que o Concelho de Mora tem para ofe-
recer o resto do ano?
O nosso Concelho tem muito para ofe-
recer! Para além da magnífica gastrono-
mia, que os restaurantes oferecem todo o 
ano, é preciso relembrar que o Fluviário 

é um grande ponto de atração de pessoas 
ao Concelho, agora complementado pelo 
Museu. Mas ao longo do ano temos uma 
série de eventos como a Mostra Gastro-
nómica da Caça, a Prova do Vinho Novo 
de Cabeção, as provas de orientação, os 
campeonatos do mundo de pesca des-
portiva, as nossas feiras e festas nas várias 
freguesias. São muitos os motivos que as 
pessoas têm para vir durante o ano até ao 
Concelho de Mora.

Em relação ao desenvolvimento turísti-
co, podemos hoje dizer que o Concelho 
de Mora é já considerado destino turís-
tico de referência?
Notamos que, actualmente somos mui-
to procurados como destino de férias e 
descanso. Deixámos de ser apenas uma 
terra de passagem. Hoje podemo-nos 
afirmar como um destino turístico pela 
diversidade de ofertas que temos, pelo 
povo acolhedor que somos, sobejamente 
conhecido. Estou convicto de que traba-
lhando em conjunto reunimos todos os 
requisitos para proporcionar uma exce-
lente estadia a quem nos visita.

Quer deixar alguma sugestão e/ou apelo?
Venham até cá! Comam bem! Aprovei-
tem e visitem o Fluviário e o Museu e 
divirtam-se! E que quando regressarem 
às suas casas fiquem com vontade de nos 
voltar a visitar, é para isso que todos os 
dias trabalhamos na Câmara Municipal 
de Mora, para que os que cá estão te-
nham uma boa qualidade de vida e para 
os que vêm de fora fiquem satisfeitos e 
nos revisitem!

“É claramente uma aposta ga-
nha, porque ao longo destes anos 
o que temos comprovado é que 

são cada vez mais as pessoas que 
vêm até ao Concelho de Mora 
para degustar os mais variados 

pratos de migas.”

“Quem por aqui passa para 
provar as nossas migas, apro-
veita e vai visitar ou revisitar 

o que temos para oferecer, não 
ficando apenas pela nossa gas-

tronomia (...)”

Foto: Museu Interactivo do Megalitismo
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Governo atento 
à Xylella 
fastidiosa
PÁG.06 O ministro da Agricultura,  Ca-
poulas Santos,  defendeu , em Espanha, 
no final do mês passado, a necessidade 
de articular uma estratégia de preven-
ção e combate à bactéria Xylella fasti-
diosa, cuja presença foi detetada em Por-
tugal em meados de Janeiro. Capoulas 
Santos, esteve reunido com o seu homó-
logo espanhol, Luis Planas Puchades, 
em Mérida.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.04 Maria já sabia das Crónicas da 
Transtagana, que procuram relatar “si-
tuações com interesse pela sua singula-
ridade ou com uma abordagem diferen-
ciada, com ligação ao território onde a 
intervenção humana seja menos notada 
sem que se pretenda que o seja, mas onde 
se sinta a autenticidade da terra, dos seus 
ofícios, dos seus cheiros e das suas cores.”
Marcámos encontro.

Campo Maior 
recupera 
muralhas
PÁG.10 O ministro do Planeamento e 
das Infra-estruturas, Pedro Marques, des-
tacou na passada sexta-feira que “a maior 
obra” de recuperação de património em 
curso no Alentejo, com apoio de fundos 
comunitários, está a ser realizada nas 
muralhas de Campo Maior, no distrito 
de Portalegre. “Esta é a maior obra de re-
cuperação de património das que foram 
aprovadas no Alentejo 2020.”

D
.R

.

Sociedade do Bem
porque podemos ser Felizes 03

PCP quer 
mudanças na 
lei da inclusão
PÁG.12 O PCP defende, por exemplo, 
turmas reduzidas, equipas multidisci-
plinares, e adaptação de edifícios e equi-
pamentos. 

O PCP vai pedir a apreciação parlamen-
tar do regime jurídico da educação inclu-
siva, defendendo mudanças no actual 
regime e pedindo os meios necessários 
às necessidades de todas as crianças com 
deficiência.
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

A Abrir

Um destes dias, ao chegar ao meu ga-
binete de trabalho, reparei que sobre a 
minha secretária, entre outra papelada 
do costume, estava um periódico com o 
título de REGISTO que, confesso, desco-
nhecia totalmente. Dei-lhe, naturalmen-
te, uma vista de olhos, verif iquei que é 
Évora a sua origem e guardei-o para, em 
casa, o ler com mais atenção. Quando, 
ao escritório, chegou a minha colega, 
perguntei-lhe se sabia quem é que tinha 
deixado tal jornal na minha secretária 
e logo obtive a resposta: “Fui eu! Esta-
vam três exemplares na clínica onde fui 
tratar dos dentes e a Belinha viu-me a 
desfolhar um e disse-me que era oferta 
do Alentejo.”

Pois bem, como, segundo me parece, 
tenho uma certa vocação para a escrita 
e depois de ler alguns artigos de opinião 
que me pareceram interessantes, logo 
pensei em, mensalmente, dedicar uns 
momentos ao jornal do meu Alentejo, 
desde que a respetiva Direção me autori-
ze, como é evidente, a f im de extravasar 
as minhas alegrias e as minhas inquie-
tações referentes não só ao “Alentejo da 
minha Alma”, como cantava o Francisco 
José, como ao país e ao mundo que está 
repleto de problemas, alguns deles mui-
to sérios. Sendo um jovem de 30 anos, 
acabadinhos de fazer, tenho, na melhor 
das hipóteses, uns bons anos de vida se, 

entretanto, não surgir algum “contratem-
po” a que todos, jovens, menos jovens e 
velhos, estamos sujeitos. Mas, vamos lá, 
se atingir o nível médio de vida para o 
sexo a que pertenço (à volta dos 80 anos), 
ainda por cá andarei mais meio século. 
Penso constituir família, como é natural 
e vir a ser pai. Mas, além da minha ati-
vidade profissional cheia de escolhos, o 
meu futuro preocupa-me e já me preo-
cupa igualmente o futuro dos seres que 
eu e a minha futura mulher traremos ao 
mundo. Pessimista? Não! Realista a cem 
por cento, pois confesso que não tenho 
a menor ideia de como será o mercado 
de trabalho no nosso globo, por exemplo, 
quando chegarmos à metade do século 
XXI em que vivemos. É que a aprendi-
zagem automática e ainda a robótica irão 
provocar uma grande revolução em quase 
todas as áreas profissionais. E tal, desde 
há muito, se está verif icando, tanto nas 
grandes indústrias como na agricultura, 
pois uma única máquina executa o traba-
lho que, há algumas décadas, era execu-
tado por 10,20 ou 50 seres humanos.

Assim, já há quem afirme que estamos 
à beira dum cataclismo aterrador, porque 
daqui por duas décadas (ou menos) mi-
lhares ou milhões de pessoas se tornarão 
supérf luas do ponto de vista económico! 
Tais previsões não passarão duma histe-
ria sem qualquer fundamento? Não sou 

Pessimismo?
ALEXANDRE VELEZ FERREIRA
Empresário

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

O projeto de construção da Linha Ferro-
viária de Mercadorias Sines-Caia é, sem 
dúvida alguma, muito importante para a 
região e para o País, o qual certamen-
te contribuirá para a promoção da com-
petitividade da economia portuguesa. 
No entanto, existem condicionalismos 
decisivos que têm que estar claramente 
identif icados e resolvidos. Um deles tem 
ver com a escolha do troço de passagem/
paragem em Évora.

O projeto de investimento ferroviário 
Sines-Caia é efetivamente muito rele-
vante quer no contexto local quer a ní-
vel nacional, mas o traçado estudado, 
aproveitando um canal existente dema-
siado próximo das populações residen-
tes, implica o atravessamento da cidade 
num sub-troço específ ico, levanta várias 
dúvidas, facto que mereceu a oposição 
local da população, Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal de Évora.

É importante lembrar que o Município 
de Évora tinha aprovado, por unanimida-

de, em reunião pública de câmara, uma 
moção sobre o tema, inicialmente apre-
sentada pelo PSD e cujo texto foi alte-
rado, abarcando contributos da gestão 
CDU e dos vereadores do PS.

A moção, intitulada “Governo deverá 
salvaguardar a segurança e bem-estar 
dos eborenses”, defende “um corredor 4, 
paralelo ao Itinerário Principal 2 (IP2), 
ou o corredor 3 como soluções que me-
nos penalizam as populações”.

A escolha do corredor intermédio, 
prejudica claramente a população, prin-
cipalmente os moradores do Bairro de 
Santo António, da Garraia e da Quinta 
do Evaristo.

Tenho acompanhado este problema 
com preocupação desde o início, e, po-
dendo estar iminente uma decisão menos 
ponderada por parte do Governo relati-
vamente ao trajeto definitivo deste cor-
redor, torna-se necessário evitar que se 
cometa um erro demasiado grave!

Neste sentido, para além de inúmeras 

FERROVIA NO ALENTEJO: O TROÇO DE 
ÉVORA NÃO PODE SER UM ERRO HISTÓRICO

pessimista mas, terei de o repetir, sou 
realista e estou mais ou menos a par do 
que passa no planeta em que vivo e que 
(aqui não tenho quaisquer dúvidas) pode 

iniciativas realizadas ao longo do tem-
po, o PSD apresentou na Assembleia da 

República um requerimento para a rea-
lização de audições da APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente (entidade que 
elaborou a Avaliação de Impacto Am-
biental), Associação de Moradores da 
Garraia e Movimento de Cidadãos Évora 
Unida.

Com o mesmo objetivo o PCP propôs 
a audição do Ministro do Planeamento e 
das Infraestruturas, IP – Infraestruturas 
de Portugal, SA, Câmara Municipal de 
Évora e Grupo de Cidadãos “Eborenses 
em Defesa da sua Terra”.

Espero que após a realização de todas 
estas audições, f ique clara a necessidade 
de o Governo efetuar a escolha que me-
lhor sirva os eborenses.

A intenção de ligar Sines à Europa já 
vinha do Governo anterior, estando pre-
visto no Plano Estratégico dos Transpor-
tes e Infraestruturas (PETI). Este é um 
projeto consensual. No entanto, alguns 
dos problemas apontados têm que ser re-
solvidos. E é só disso que se trata!

“A escolha do corredor 
intermédio, prejudica 
claramente a popula-
ção, principalmente 
os moradores do 
Bairro de Santo 
António, da Garraia 
e da Quinta do 
Evaristo.”

vir a ser destruído totalmente num abrir 
e fechar de olhos. Os grandes cientistas, 
através de estudos profundos, têm vindo 
a trabalhar afincadamente na construção 
de instrumentos bélicos para o fazer. E 
estão espalhados pelas grandes potên-
cias mundiais, como aliás é do conheci-
mento de todos nós. E não vamos mais 
longe. Todos sabemos como terminou a 
II Guerra Mundial, pois a bomba atómi-
ca destruiu completamente duas grandes 
cidades japonesas: Hiroxima e Nagasaki. 
E o homem não parou de aperfeiçoar as 
armas mortíferas para a destruição da 
Humanidade mas, paradoxalmente, tam-
bém não parou no sentido de procurar 
aumentar a esperança de vida da Huma-
nidade. Quem diria, por outro lado, que 
a inteligência artif icial (produto da inte-
ligência humana) está progressivamente 
a ter melhor desempenho que os seres 
humanos em muitos sectores? Mas é uma 
verdade. E tal estado de coisas, embora 
me satisfaça, por outro lado assusta-me 
e não sei até que ponto virá a prejudicar 
o futuro dos f ilhos que espero trazer ao 
mundo. Eu afirmei por duas vezes não 
ser pessimista, mas dá-me a impressão 
que neste primeiro trabalho me revelei 
como tal. Até para o mês que vem e… 
felicidades para o Registo que gostaria 
de passar a ver sobre a minha secretária 
todos os meses.

“Quem diria, por outro 
lado, que a inteligên-
cia artificial (produto 
da inteligência 
humana) está 
progressivamente
 a ter melhor 
desempenho que os 
seres humanos em 
muitos sectores? 
Mas é uma verdade.”
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Um projeto que alia as dimensões da família, da escola e da comunidade em torno da literacia emocional.

Sociedade do Bem: nascida no Alentejo 
e premiada no país
Fundada em 2015 com o objetivo de 
implementar programas de educação 
emocional que combatam a falta de con-
fiança e autoestima, dificuldades relacio-
nais, a indisciplina, o insucesso escolar, 
o bullying, a agressividade, preconcei-
tos e conflitos nas escolas, a instituição 
particular sem fins lucrativos Sociedade 
do Bem já chegou a mais de mil crian-
ças alentejanas que, através de ativida-
des desenvolvidas de uma forma lúdica, 
aprendem a identificar as suas emoções, 
as emoções dos outros, a manter a calma, 
a colocar-se no lugar dos outros, a comu-
nicar de uma forma assertiva ou a refletir 
antes de agir.

Susana Pedro começou a desenvolver as 
bases da Sociedade do Bem em 2015. O obje-
tivo deste projeto, desenvolvido no âmbito 
de um curso promovido pela Fundação Eu-
génio de Almeida, do qual sairia vencedor 
era, de acordo com a fundadora, “resolver 
um problema que existe sobretudo na tran-
sição do pré-escolar para o 1.º ano. Ao nível 
das famílias, estas passam a focar-se mais 
nos resultados curriculares e menos no 
desenvolvimento emocional das crianças. 
Por outro lado, no 1.º ciclo passa a haver um 
único professor, que tem a seu cargo mais 
de 20 alunos e metas curriculares cada vez 
mais exigentes. A par da família e da escola, 
existe a comunidade, mas esta mantém-se 
à margem deste processo. Criar um projeto 
que aliasse as dimensões da família, da es-
cola e da comunidade em torno da literacia 
emocional, pareceu-me ser a solução mais 
adequada para resolver este problema”.

Para a fundadora e presidente da Socie-
dade do Bem, cujo percurso profissional 
se encontra ligado à educação de ado-
lescentes e adultos, o desenvolvimento 
da literacia emocional deveria ser feito 
de uma forma preventiva e desde tenra 
idade, uma vez que “aprender a manter 
a calma ou a controlar impulsos, impli-
ca conhecer e treinar uma série de estra-
tégias que de nada valem se as crianças 
ou as suas famílias desconhecerem a sua 
existência”.

Criaram-se, assim, as bases para a imple-
mentação do projeto-piloto “Pequenos Co-

rações Gigantes”, na Escola Básica Galopim 
de Carvalho, em Évora, e ao longo de 3 me-
ses foram desenvolvidas sessões dinâmicas 
com as crianças, em estreita articulação com 
a professora titular e com os pais. Para além 
de uma ligação da escola às famílias, “para o 
programa, foi o convidado o nosso primeiro 
Heartbuilder, um voluntário, alguém que 
intervém positivamente na comunidade e 
tem capacidade de inspirar as crianças a par-
tir do seu exemplo. Neste caso, foi Henrique 
Sim-Sim, coordenador do Banco de Volun-
tariado da Fundação Eugénio de Almeida, 
que quis mostrar às crianças que pequenas 
atitudes podem criar um impacto positivo 
na vida dos outros”.

Foram então várias as solicitações por 
parte de professores, que queriam desen-
volver o programa “Pequenos Corações 
Gigantes” nas suas turmas. Não tardaram 
em chegar apoios para que esta ideia pu-
desse chegar a mais crianças, pois “para 
além de se terem juntado profissionais de 
diversas áreas ligadas à infância, que aju-
daram a robustecer o projeto, a Sociedade 
do Bem recebeu apoio técnico e financei-
ro da Cooperativa António Sérgio para a 
Economia Social, que nos permitiu dar os 
primeiros passos enquanto associação”, 
salienta Susana Pedro.

Nos anos seguintes envolveram-se mais 
pessoas da comunidade e aprofundados 
novos temas: Silvino Neves Costa e Maria 
Inácia, da Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos do Cidadão Cidadão Deficiente 
Mental são Heartbuilders que levam as 
crianças a desconstruir estereótipos e pre-
conceitos e a compreenderem que a defi-
ciência deve ser encarada como mais uma 
característica no meio de tantas outras; Su-
sana Cunha e Luísa Silva, do Cantinho dos 
Animais de Évora, despertam sentimentos 
de empatia e compaixão pelos animais, 
de forma a prevenir a crueldade e maus 
tratos. Também o artista João Cutileiro, o 
músico Manuel Guerra, a atleta Rita Bar-
roso, a pintora Felippa Lobato, a enfermei-
ra Antónia Martins, o fotógrafo Joaquim 
Carrapato, entre outros, assumem o papel 
de Heartbuilders junto das crianças e aju-
dam-nas a ter um papel mais ativo na co-
munidade, seja através da organização de 
uma exposição, da apresentação de uma 
música ou da recolha de vestuário para 
quem mais precisa.

Para a fundadora, “o facto de termos cria-
do um projeto inovador, com uma forte 
componente comunitária e inclusiva, fez 
com a Sociedade do Bem merecesse va-
liosas distinções a nível nacional, como é 
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o caso do Concurso FAZ – IOP – Ideias de 
Origem Portuguesa, da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Prémio Por um Bairro Melhor, 
da SIC Esperança, Visão e Comunidade EDP, 
Concurso de ideias inovadoras promovido 
pelo IES – Social Business School e Deloitte, 
Prémio Nuno Viegas Nascimento da Fun-
dação Bissaya Barreto ou da Confederação 
Portuguesa do Voluntariado”, que valoriza-
ram não só “o carácter inovador do projeto 
mas também a sua estrutura facilmente 
replicável em todo o país”.

A par do programa “Pequenos Cora-
ções Gigantes”, a equipa multidisciplinar 
da Sociedade do Bem tem criado outros 
programas, como oficinas de literacia 
emocional, atividades de tempos livres, 
programas para famílias e comunidade 
educativa ou atividades de enriqueci-
mento curricular.

Em 2017 foi lançado o primeiro livro 
infantil da Sociedade do Bem, “Que cores 
têm as tuas palavras?” cujo objetivo é aju-
dar as crianças a compreenderem o que 
sentem e ainda este ano serão lançados 
dois novos projetos na área editorial des-
tinados aos mais jovens, que se vão cons-
tituir como ferramentas para professores 
e educadores, assim como os pais, pode-
rem trabalhar as competências sociais e 
emocionais das crianças.

Em 2018 a Sociedade do Bem levou ao 
Parlamento Europeu um grupo de in-
vestigadores, autores e académicos para 
colocar na agenda europeia a relevância 
da inteligência emocional nas crianças 
em idade escolar e cujo resultado vai ser 
publicado brevemente. “Para além destes 
projetos, encontramo-nos a desenvolver o 
programa “Pequenos Corações Gigantes” 
e as oficinas de literacia emocional, em 
parceria com os municípios, no âmbito 
dos planos de promoção do sucesso esco-
lar promovidos por algumas autarquias 
do Alentejo”, refere Susana Pedro.

“Pretendemos chegar ao maior número 
possível de crianças no Alentejo no mé-
dio prazo e, um dia, vermos os nossos pro-
gramas implementados em todas as esco-
las do país”, prevê, confiante, a fundadora 
da Sociedade do Bem.

Assim como o título sugere, numa alusão a 
uma das melodias mais saudosistas dos Rádio 
Macau, contrabalançado em tom de metáfo-
ra, recordo que também para o nosso querido 
Interior do país, parece ser sempre tudo, per-
petuamente, demasiado longe. Sentimo-nos 
frágeis, vulneráveis e indefesos e, historica-
mente, temos razões para isso. 

Temos sido uma das representações sociais 
em Portugal que durante o século passado, 
estendendo-se até ao presente, mais empur-
rada tem sido para a  emigração. Embarcar no 
avião durante a noite, lembrando no manto as 
recordações da família e dos amigos, buscan-
do melhores condições de vida e o sustento 
que aqui dificilmente se encontraria com a 
devida condignidade. 

Como se isso não bastasse, aqueles que fi-
cam, com resiliência, esperança e tenacidade, 
fazem todos os sacrifícios financeiros possí-
veis para proporcionarem aos seus filhos as 
habilitações superiores nas grandes metrópo-
les, ansiando que eles, por sua vez, encontrem 
a sua carreira, o seu caminho e futuro. 

Continua a banalizar-se e debitar-se pala-
vreado barato sobre a desertificação, a coe-
são e descentralização, no entanto, por mais 
moda que seja colocar estes substantivos nos 
discursos políticos, continuamos a ser trata-
dos como portugueses de segunda classe. 

Tudo se vai desmoronando e nós, de forma 
passiva, vamos assistindo com parcimônia 
ao encerramento dos serviços de correio e da 
banca, ao fecho de escolas, à redução de ser-

viços nos Hospitais e ao abandono de redes 
viárias e da ferrovia. É bem verdade que no 
caso do Alentejo somos um cantinho pouco 
interessante em termos eleitorais, mas isso 
não invalida que não sejamos considerados 
como cidadãos de plenos direitos. 

O fenómeno social da desertificação exi-
ge uma perspetiva diferente sobre a descen-
tralização. É necessário existir uma maior 
proximidade, mais apoios, um regime fiscal 
diferenciado e ousado e a disponibilização de 
serviços fundamentais e basilares para apoiar 
as empresas como motores das economia lo-
cais.  

A nível do turismo, muitos programas têm 
surgido com vista à valorização do territó-
rio e consequente mitigação das assimetrias, 

mas a coesão do território não se pode basear 
apenas numa visão setorial isolada. O turis-
mo por si só não é suficiente para quebrar a 
tendência do despovoamento, exigindo-se 
uma resposta de diversos atores económicos 
e políticos para o reforço da prioridade que é 
ter um país mais igual e equilibrado. 

No arranque de um ano marcado por elei-
ções legislativas, queremos ter a certeza que 
também precisam de nós para construir o fu-
turo de Portugal. Que se vão empenhar neste 
propósito, investindo no interior, criando me-
didas de apoio ao desenvolvimento efetivo e 
de crescimento da economia local, mas, aci-
ma de tudo, que se fale menos e se faça mais 
porque parece que amanhã é sempre longe 
demais.

Amanhã é sempre longe demais
JOÃO FORTES
Empresário
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Exclusivo

Crónicas da Transtagana

“A Ilha - Arts and Crafts” - artesanato 
artístico de autor, em S. Pedro do Corval
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Maria já sabia das Crónicas da 
Transtagana, que procuram re-
latar “situações com interesse 
pela sua singularidade ou com 
uma abordagem diferenciada, 
com ligação ao território onde a 
intervenção humana seja me-
nos notada sem que se pretenda 
que o seja, mas onde se sinta a 
autenticidade da terra, dos seus 
ofícios, dos seus cheiros e das 
suas cores.”

Marcámos encontro.
“A Ilha - Arts and Crafts”, “Pos-

tcards from the island”, a arte e o 
questionar permanente de Ma-
ria estão ao nosso alcance em S. 
Pedro do Corval.

Maria preocupa-se com o mun-
do. 

E o mundo é todo o universo, 
o seu e o dos seus. E seus são os 
amigos. E são a terra e as plantas 
e os animais e as pessoas.

Também o é a sua rua.
A Rua da Ilha não é o mundo 

todo. Mas é toda a sua raiz.
A vida está cheia de lugares e 

de encontros. De regressos tam-
bém. 

Ao futuro, para conhecer o 
passado e caminhar.

A gateira, com visível ser-
ventia, dá entrada para o pátio. 
Uma ilha dentro da “Ilha” onde 
a límpida água do tanque reflete, 
inesperadamente, serenidade. 
Mesmo que à sua volta fervilhe 
o desassossego da criação.

Na terra da Maria a arte não 
tem um lugar. Porque o lugar é 
a arte.

Maria desde criança que ouve 
chamar a sua casa de família de 
“a ilha”. 

“A casa tem sido a minha fonte 
de inspiração” há anos. “Postais 
da ilha” é um projeto de artesa-
nato artístico de autor em me-
mória ao meu pai, que durante 
muitos anos alojou o telegrafo e 
todo o serviço dos correios, aqui 
em sua casa”.

A casa de todos os seus ante-
passados, do avó abegão. 

Da mercearia resistem remi-
niscências dos “papluços” para 
o feijão a granel, da bomba me-
didora de petróleo e das tulhas 
para os cereais.

Agora é dar a volta e reinven-
tar-se todos os dias, para de outra 
forma, “olhar o que conhecia”.

Maria sabe que a “Aldeia do 
Mato” quis outro nome e desde 
meados do século XX, tomou 
o de S. Pedro do Corval, sendo 
atualmente um centro oleiro 
de valor reconhecido, pela qua-
lidade das suas loiças, onde não 
faltam saber, tradição e criativi-

dade.
Nesta freguesia do concelho 

de Reguengos de Monsaraz são 
por demais conhecidas a Ermida 
de Nossa Senhora doA Rosário e 

o Menir dos Namorados, a mais 
a “A festa dos Amieiros” cujas 
lendas nos desafiam a percorrer 
a história desta terra Alentejana, 
que sofre as agruras do território 

interior envelhecido.
E Maria que da Rua da Ilha 

vislumbra uma nesga da Praça 
questiona-se, inquieta de querer 
fazer:

- Como é que posso ajudar a 
minha aldeia?

Com arte. Com a tua arte.

Maria conheceu as papoilas na 
sua infância e veio redescobrir 
na pintura de Georgia O’Keeffe, 
nascida nos Estados Unidos da 
América em 1887, a multiplici-
dade de cores e formas duma 
flor, que no Alentejo é vermelha 
e sublinha o dourado das searas.

Com a sua formação, em In-
glaterra - University of Brighton 
- no final do Século XX consoli-
dou o gosto pela fotografia de 
arte e de autor, a importância 
de combater a massificação e de 
procurar a sustentabilidade dos 
projetos culturais.

“A Ilha - Arts and Crafts” é foto-
grafia, pintura e artesanato. São 
peças utilitárias mas bonitas.

Na “ilha” entre a Rua do Poço 
e a Praça o seu impulso criativo 
junta em “Post Cards – by Maria 
Carapeto” as papoilas, objetos do 
quotidiano do alentejo e memó-
rias do rodopio dos carteiros, que 
os levam e entregam para pode-
rem comunicar e dar a conhecer 
a sua terra e a arte que cada um 
sente e dá.

Maria passa pelo poço abando-
nado e procura-lhe préstimo.

Descansa o olhar nas “bim-
binelas” brancas onde pairam 
alvas flores bordadas por sábias 
mãos.

Cada volta na renda que a vi-
draça deixa ver é um bocado de 
serão, uma conversa à soalheira, 
rosetas juntas por tantas histó-
rias, a emergirem nas lembran-
ças sobre como  “tecer lérias”.

Volta ao poço com a água para-
da, a pedir utilização sustentável 
e amiga do ambiente e interroga-
-se, sempre, porque questionar é 
fundamental e “uma das razões 
de viver”.

E certo é que o conhecimento 
existe. Logo é preciso dar-lhe uso 
acertado para que a  água possa 
ser útil e um benefício para a co-
munidade.

Maria quer a sua terra viva.
Porque “criar é vital” acredita 

que a “economia criativa” pode 
ser um caminho.

Fala com paixão. Multiplicam-
-se as ideias.

Já perguntou “Quem somos 
nós?” num projeto envolvente 
de ligação à Aldeia.

Com “Postcards from the is-
land” chegará a todos os lugares. 

Por aqui acontece o Alentejo, 
mesmo que distinto, sem perder 
a sua identidade, porque não “há 
como fugir-lhe, está-nos no san-
gue”.
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Atual

Em causa está uma bactéria transmitida pelo insecto Philaenus spumarius.

Governo articula medidas com Espanha 
contra Xylella fastidiosa
O ministro da Agricultura,  Capoulas San-
tos,  defendeu , em Espanha, no final do mês 
passado, a necessidade de articular uma es-
tratégia de prevenção e combate à bactéria 
Xylella fastidiosa, cuja presença foi detetada 
em Portugal em meados de Janeiro.

O Ministério da Agricultura avançou, 
em comunicado, que Capoulas Santos, 
que esteve reunido com o seu homólogo 
espanhol, Luis Planas Puchades, em Mé-
rida, defendeu “a necessidade de articular 
a estratégia de prevenção e de combate à 
propagação da doença, por forma a limitar 
ao máximo, e se possível, eliminar, as pos-
sibilidades de contágio”.

Em causa, está uma bactéria transmiti-
da pelo insecto Philaenus spumarius (vul-
garmente conhecido como cigarrinha-da-
-espuma), que se alimenta do xilema das 
plantas e cujo ciclo se inicia na primavera.

Portugal tem já em curso o Plano de Con-
tingência Nacional, que estabelece o con-
junto de procedimentos destinados a garan-
tir uma rápida resposta em caso de detecção.

“Em Espanha, vêm sendo detectados 
alguns focos nas baleares, na região de 
Madrid e na região de Alicante”, indicou 
o ministério liderado por Capoulas Santos.

 D.R.
de lavanda no jardim de um ‘zoo’ em Vila 
Nova de Gaia, no Porto, conforme disse à 
Lusa, na altura, uma fonte comunitária.

A presença da bactéria que ataca espé-
cies como oliveiras e amendoeiras e para 
a qual não há cura foi detectada “em 41 
plantas de lavanda num jardim de um 
‘zoo’ – ou seja, não numa zona agrícola – 
em Vila Nova de Gaia”.

Na sequência da identificação da pre-
sença da bactéria, salientou a mesma fon-
te, estão a decorrer acções para confirmar 
a origem da infecção, tendo sido também 
demarcada a área afectada conforme as re-
gras da União Europeia.

Adicionalmente, foi estabelecida uma 
área demarcada que compreende 100 me-
tros da zona infectada e uma zona tampão 
circundante de cinco quilómetros, ambas 
sob forte vigilância.

Comissão Europeia confirma chegada 
de bactéria Xylella fastidiosa a Portugal

Por outro lado, foram destruídas todas as 
plantas infectadas com a subespécie e restrin-
gida a circulação a todos os operadores nas 
áreas demarcadas (que incluem duas planta-
ções e sete centros de jardinagem) de modo a 
impedir a saída de plantas específicas.

Em cima da mesa, esteve ainda a refor-
ma da Política Agrícola Comum (PAC), no 
âmbito da qual Portugal e Espanha in-
tegram um grupo de cerca de 20 Estados-
-membros, que se manifestam contra a 
redução do orçamento.

O Governo português tem também 

como meta a manutenção da taxa de co-fi-
nanciamento nacional que, actualmente, 
está nos 15% e a União Europeia (UE) pro-
põe que passe a 30%.

Em 18 de Janeiro, Portugal informou ofi-
cialmente a Comissão Europeia da presen-
ça da bactéria Xylella fastidiosa em plantas 

PUB
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Esta foi a primeira sessão no Museu para as escolas e jardins de infância das freguesias rurais.

Atual

Voar na Asa dos Livros traz crianças das 
freguesias rurais ao Museu
Os alunos da EB1 de Valverde realiza-
ram no dia 29 de Janeiro uma visita pe-
dagógica ao Museu Nacional Frei Ma-
nuel do Cenáculo, em Évora, integrada 
no projecto municipal “Voar na Asa dos 
Livros”.

A guiar a visita esteve a técnica peda-
gógica do Museu, Maria do Céu Grilo, 
que mostrou aos alunos um conjunto 
de animais fantásticos e explicou por-
menores curiosos sobre cada um. O per-
curso começou com as esculturas dos 
leões e finalizou com a da hidra. Pelo 
meio, surgiram também o cão, a cabra, 
o touro, o javali, mas também várias 
criaturas mitológicas como as gárgulas, 
o sileno, o dragão, o centauro, entre ou-
tras. Inclusive uma escultura que mos-
tra um pequeno diabo aos pés de S. Bar-
tolomeu, cuja lenda relata ter sido este 
capturado pelo santo.

Ao circularem um pouco por todo o 
museu, os alunos ficaram a conhecer 
melhor o espaço e as valiosas coleções 
que alberga, nomeadamente no domí-
nio da escultura e da pintura, uma vez 
que muitos deles é a primeira vez que 
tomam contacto com este património 
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histórico e artístico. No final, na sala 
da pintura portuguesa, conheceram o 
livro “Os Animais Fantásticos” de José 
Jorge Letria, narrado pela técnica mu-

nicipal, Alexandra Guerreiro.
Foi ainda sugerido que cada aluno 

desenhe, já na sala de aula, um animal 
fantástico por si imaginado, para apre-

sentar às técnicas do projecto Voar na 
Asa dos Livros, quando estas forem visi-
tar a turma à freguesia, visita a agendar 
oportunamente.

Esta foi a primeira de um conjunto de 
sessões no Museu para as escolas e jar-
dins de infância das freguesias rurais, 
contando as sessões com alunos de Val-
verde, Guadalupe e Azaruja. Proporcio-
nar a oportunidade aos alunos do meio 
rural de virem conhecer e usufruir 
dos equipamentos culturais da cidade, 
aliando isto à valorização do livro e à 
educação patrimonial é objectivo cama-
rário deste trabalho que visa sobretudo 
incutir o gosto pela leitura e o aumento 
do conhecimento, fortalecendo ao mes-
mo tempo a identidade e a cidadania.

Recorde-se que o Projeto de Promo-
ção do Livro e da Leitura “Voar na Asa 
dos Livros”, promovido pelo Município 
de Évora em colaboração com diversos 
agentes e instituições do Concelho, tem 
por objetivo fomentar hábitos de leitu-
ra, contribuindo para a difusão do livro 
e do conhecimento e procurando pro-
mover a qualidade da aprendizagem 
para todos.
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“Uma geração frágil que, apesar da sua beleza, desaparece facilmente.”

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Tem-se cruzado comigo, nos últimos tem-
pos (em textos, em discursos políticos, em 
vários artigos de opinião) a expressão “Flo-
co de neve” para classificar toda uma ge-
ração, a saber, a dos jovens que atingiram 
a idade adulta na década de 2010. Antes de 
mais quero clarificar que me incomoda um 
pouco este velho hábito de rotular tudo e to-
dos, nomeadamente as diferentes gerações. 
Foram os baby boomers, após a Segunda 
Guerra Mundial, a Geração X e, ultima-
mente, os Millenials. É óbvio que algumas 
características semelhantes poderão ser en-
contradas em grande parte dos elementos 
de cada geração mas, como se sabe, para 
toda a regra existe a sua exceção. Quero 
com isto dizer que (e ainda bem) nem to-
dos os jovens que atingiram a idade adulta 
na década de 2010 encarnarão todas estas 
características ainda que tenha de assumir 
que no meu trabalho de professora se têm 
cruzado muitos indivíduos que encaixam 
perfeitamente na definição de “Geração 
Floco de Neve”.

Então como poderemos definir esta ge-
ração?

Estamos perante uma geração que é, 
acima de tudo, muito frágil (daí a deno-
minação “f loco de neve”) que, apesar da 
sua beleza, desaparece facilmente. Dessa 
fragilidade ressalta a grande dificulda-
de em aceitar pontos de vista diferentes 
dos seus. Tudo o que possa desafiar a sua 
visão do mundo é percecionado como 
ameaça, pois coloca as suas certezas em 
causa. Estamos, é claro, perante pessoas, 
por isso, extremamente rígidas que ten-
dem a relacionar-se apenas com aqueles 
que defendem os mesmos pontos de vista 
que os seus (espaços seguros onde as suas 
certezas não sejam questionadas) e com 
uma fraca resiliência.

Há que ter em conta que estes jovens 
adultos são fruto da educação que lhes foi 
dada e que, de alguma forma não os prepa-
rou para o futuro e para as exigências que a 
idade adulta acarreta. Estes jovens adultos 
foram criados com uma noção exacerbada 
do eu, fazendo-os sentir como crianças úni-
cas e especiais. É claro que todos nós somos 
seres únicos e especiais mas esta geração 
foi educada de um modo a que esse sentido 
de “ser especial”, esse sentido do eu se tor-
nasse exagerado. Criou-se, com a intenção 
de dar o melhor aos filhos, uma geração de-

Depois dos Millenials… a Geração Floco 
de Neve

Photo  - Kacper Szczechla on Unsplash

masiado centrada nela própria. Muitos des-
tes pais educaram os filhos dizendo “sim” a 
tudo, providenciando-lhes toda e qualquer 
necessidade mas também, toda e qualquer 
vontade. Foram crianças que cresceram 
sem grandes frustrações, adquirindo, de 
um modo geral e de uma forma bastante 
fácil, tudo quanto desejavam. O resultado 
disso foi crescer considerando que ninguém 
lhes devia impor limites. Não será essa uma 
das razões para os grandes problemas ao ní-
vel das atitudes e do comportamento que a 
escola enfrenta? 

Esta relativa facilidade em adquirir re-
sultados, este sentido exacerbado do ser, 
que pode resultar em egocentrismo po-

derá levar, também, à ideia generalizada 
que não há que esforçar muito uma vez 
que somos especiais e temos o êxito ga-
rantido. Quantos jovens adultos não têm 
abdicado de um estágio ou de um local de 
trabalho porque lhes estava a ser exigido 
mais do que aquilo que eles consideravam 
ser exigível? Quando percebem que para 
se atingir objetivos há que trabalhar mui-
to, o mundo criado na sua mente, centra-
do neles, cai por terra. Tal situação leva, 
nesse momento, a que muitos encarem o 
mundo de uma forma hostil, em que todos 
os que têm uma opinião contrária à deles 
são ofensivos, não lhe dando o seu real va-
lor. Por isso, sentem-se vítimas do siste-

ma. Para eles, a responsabilidade do seu 
insucesso está claramente nos outros e no 
mundo, em vez de assumir a vida a duas 
mãos e tentar mudar o que podem mudar.

São jovens adultos que foram criados de 
uma forma em que todo e qualquer pro-
blema seria resolvido pelos pais. A super-
proteção a que esta geração foi sujeita não 
os deixou enfrentar as dificuldades e os 
problemas do mundo real. Muitos destes 
jovens adultos não tiveram oportunidades 
para desenvolver a tolerância às frustrações 
o que os tornou, obviamente, pouco resi-
lientes. Mais uma vez afirmo que a culpa 
desta geração “floco de neve” está na edu-
cação errada que os pais deram. 

Todos os aspetos acima referidos con-
f luem num só traço distintivo: esta gera-
ção apresenta dificuldades em enfrentar o 
mundo e os seus desafios pelo que tenta 
fechar-se muitas vezes no seu mundo pe-
quenino, a sua zona de conforto, de onde 
recusa sair. Não desenvolveram uma su-
ficiente tolerância à frustração (uma vez 
que raramente foram expostos a ela) pelo 
que o mais pequeno obstáculo pode levar 
à desmotivação. Não desenvolveram uma 
inteligência emocional adequada e como 
tal não sabem lidar com as emoções ne-
gativas que certas situações (sobretudo a 
nível escolar e de emprego) proporcionam. 
Esse pouco desenvolvimento da inteligên-
cia emocional leva-as a serem mais rígidas 
e a criar as tais “zonas de conforto” onde 
tudo coincida com as suas expetativas. É, 
quanto a mim, uma geração frágil que se 
diz ter uma maior facilidade em desenvol-
ver problemas relacionados com ansiedade 
e depressão.

Apesar de tudo o que acima foi referi-
do, volto a sublinhar que para toda a regra 
existe sua exceção. Todos somos fruto da 
educação que tivemos e da sociedade em 
que nos movemos, sem dúvida. Contudo 
as nossas diferenças individuais é que nos 
tornam únicos. Por isso, não faltarão por 
aí exemplos de jovens adultos que não en-
caixam em característica nenhuma das que 
foram elencadas, jovens que serão exemplo 
de resiliência e capacidade de superação. 
Tenho-me cruzado com alguns na minha 
vida pessoal e profissional! Felizmente.

Nota: Este texto é uma crónica, um artigo 
de opinião.

Reguengos de Monsaraz promoveu em Madrid o 
astroturismo, o vinho e as atividades no Lago Alqueva
Reguengos de Monsaraz esteve repre-
sentado nos dias 26 e 27 de janeiro na 
39ª edição da Fitur – Feira Internacio-
nal de Turismo de Madrid. Para acom-
panhar a promoção institucional de 
Reguengos de Monsaraz, a autarquia 
levou a CARMIM, os operadores de pas-
seios de barco e de desportos náuticos 
Alqueva Cruzeiros e Sem-fim, o Obser-
vatório do Lago Alqueva e a Reserva 
Dark Sky Alqueva.

Desta forma, o município ajudou a 

promover os vinhos produzidos no 
concelho, as atividades que podem ser 
feitas pelos turistas no Lago Alqueva 
e o astroturismo. A câmara municipal 
levou também os técnicos de turismo 
para este certame internacional para 
estabelecerem contactos com operado-
res turísticos e agências de viagens.

A Fitur teve 886 expositores e a parti-
cipação de 10.487 empresas de 165 países 
e regiões. A edição deste ano teve mais 
de 100 mil visitantes.



9 



10 Fevereiro ‘19

Esta é a maior obra de recuperação de património das que foram aprovadas no Alentejo 2020.

Radar

PUB

Campo Maior recupera muralhas
O ministro do Planeamento e das Infra-
-estruturas, Pedro Marques, destacou na 
passada sexta-feira que “a maior obra” de 
recuperação de património em curso no 
Alentejo, com apoio de fundos comunitá-
rios, está a ser realizada nas muralhas de 
Campo Maior, no distrito de Portalegre.

“Esta é a maior obra de recuperação de 
património das que foram aprovadas no 
Alentejo 2020. Aprovámos quase 60 mi-
lhões de euros de investimento e aqui 
estão cinco milhões de euros de investi-
mento aprovado”, referiu.

Falando aos jornalistas à margem de 
uma visita às obras de requalificação 
das muralhas de Campo Maior, que ter-
minam no final deste ano, o governante 
disse que os trabalhos vão permitir a “de-
volução” do património aos portugueses.

“É uma devolução deste património à 
vila de Campo Maior e aos portugueses, 
porque ela [a muralha] esteve, por condi-
ções de ocupação ilegal, durante muito 
tempo sem poder ser usufruída pelos ha-
bitantes ou pelas populações que procu-
rassem Campo Maior”, observou.

Cerca de 220 pessoas viveram durante 
décadas em condições precárias junto às 
muralhas de Campo Maior, tendo sido rea-
lojadas em 2016 numa outra zona da vila.

O projecto de recuperação das mura-
lhas prevê, entre outras acções, a criação 

A unidade fabril, que conta com mais 
de 700 postos de trabalho permanentes e 
temporários, espera, depois de expandir a 
unidade, criar mais 150 empregos na vila 
alentejana.

de um percurso pedonal iluminado en-
tre o Mártir Santo (igreja situada no inte-
rior das muralhas) e o Museu Aberto de 
Campo Maior, zona onde vai ser também 
construído o Museu das Festas do Povo.

Em Campo Maior, além de visitar as 
obras de requalificação das muralhas, Pe-
dro Marques participou na sessão de assi-
natura de um contrato para a expansão da 
empresa Hutchinson, na zona industrial.

D.R.
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O PCP defende, por exemplo, 
turmas reduzidas, equipas mul-
tidisciplinares, e adaptação de 
edifícios e equipamentos. 

O PCP vai pedir a apreciação 
parlamentar do regime jurídico 
da educação inclusiva, defen-
dendo mudanças no actual regi-
me e pedindo os meios necessá-
rios às necessidades de todas as 
crianças com deficiência.

O PCP diz que “sempre foi crí-
tico” do actual regime “pelo que 
significava de cortes no apoio às 
crianças e jovens com necessida-
des especiais, pelo que significa-
va de segregação com a criação 
de unidades estruturadas e pela 
sua referenciação médica”.

Para o PCP, “esta é uma maté-
ria sobre a qual importa discu-
tir e reflectir”, defendendo que 
é “fundamental” a constituição 
de turmas reduzidas, a formação 
de professores, a constituição de 

equipas multidisciplinares, a 
existência de equipas multipro-
fissionais para a intervenção pre-
coce na infância e a adaptação 
dos edifícios e equipamentos.

“É indispensável, para a efec-
tiva inclusão destas crianças e 
jovens, a existência de ajudas 
técnicas, de financiamentos, de 
uma acção social escolar orien-
tada para uma efectiva igual-
dade de oportunidades, de uma 
organização e gestão democráti-
ca na vida escolar e dos recursos 
educativos e mentalidades aber-
tas à inovação e à mudança”, diz 
o PCP.

O PCP diz ter “profundas preo-
cupações” em relação ao actual 
regime, defendendo uma articu-
lação estreita entre a escola, o Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS) e a 
Segurança Social e criticando que 
o diploma continue a ser “omisso” 
em matéria de inclusão e integra-

ção dos jovens com necessidades 
especiais no ensino superior.

Para os comunistas, o actual 
diploma “não tem em conta a 
realidade das escolas” ou as difi-
culdades sentidas pelas escolas, 
pelas crianças e jovens com defi-
ciência ou as suas famílias.

O ME defende que o novo mo-
delo é adequado e baseia-se   em 
“ abordagem multinível para 
a identificação de medidas de 
acesso ao currículo e às apren-
dizagens”.  A nova visão assenta 
em três níveis de medidas educa-
tivas: as universais, destinadas a 
todos os alunos com o objectivo 
de promover a participação e o 
sucesso escolar; as selectivas,  
aplicadas aos estudantes cujas 
necessidades de aprendizagem 
não foram supridas pelas medi-
das iniciais; e as adicionais, para 
quem apresenta dificuldades 
acentuadas e persistentes.

Cultura

Tudo 
começa com 
um esboço
A instalação artística 
com pintura “Tudo co-
meça com um esboço”, 
de Maria Beatitude, vai 
estar patente de 2 de 
fevereiro a 24 de março 
na Igreja de Santiago 
– Galeria de Arte, em 
Monsaraz. A mostra 
integra o ciclo de expo-
sições Monsaraz Museu 
Aberto e pode ser apre-
ciada diariamente entre 
as 9h30 e as 13h e das 
14h às 17h30.
Nesta instalação artísti-
ca, rolos de papel com 
laranja fluorescente 
nas extremidades vão 
sair do altar da igreja e 
ficarão desenrolados no 
espaço onde vão estar 
expostas as pinturas em 
técnica mista e acrílico 
sobre tela. A artista vai 
apresentar em Monsa-
raz os quadros “Corpo”, 
“Alma”, “Espirito” e 
“Abstração” e os dípticos 
“Cama e Mesa”, “O outro 
como tu mesmo”, “Espi-
ritual”, “Real” e “Infinito”.
Maria Beatitude é 
licenciada em Design e 
Tecnologias das Artes 
Gráficas pelo Instituto 
Politécnico de Tomar. 

Educação

D.R.

De 9 a 24 fevereiro 2019 decor-
rem nos estabelecimentos de res-
tauração aderentes as “Semanas 
do Porco” integradas na Mostra 
Gastronómica  do Concelho de 
Arraiolos.

As semanas temáticas decorre-
rão ao longo do ano, culminan-
do com 20ª. Mostra Gastronómi-
ca, o 12º. Festival da Empada e 
Feira do Tapete de Arraiolos, no 
Arraiolos Multiusos de 25 de ou-
tubro a 03 de novembro.

Este é um tempo de reencon-
trar os pratos típicos da cozinha 
arraiolense e alentejana.

Esta é a época do ano em que 
os ciclos das culturas e da vida 
no campo traziam à mesa a “car-
ne do alguidar” e se faziam os 
enchidos.

Sílvia Pinto, Presidente da Câ-
mara Municipal de Arraiolos, 
referiu que esta “iniciativa de 
promoção da gastronomia con-
ta com mais de duas dezenas de 
estabelecimentos de restauração 
de todo o concelho, podendo 
aqui encontrar os sabores pecu-
liares da cozinha arraiolense e 
alentejana, procedentes de usos 
e costumes cuja prática conti-
nuada lhe outorgam a autentici-
dade gastronómica que é dada a 
conhecer a quem nos visita”.

Mostra 
Gastronómica

Arraiolos

PUB

Comunistas 
querem 
mudanças 
no regime 
da educação 
inclusiva


