
Director Nuno Pitti Ferreira | Julho de 2019 | Mensário| ed. 300 | 0.50€

www.registo.com.pt

SEMANÁRIO









www.registo.com.pt

SEMANÁRIO Director Nuno Pitti Ferreira | Julho de 2019 | Mensário| ed. 300 | 0.50€

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

266771284

PUB

Para lá do 
esquecimento…

Crónica - Estefânia Barroso

PÁG.08 Há dias, num diálogo com uma 
amiga, falávamos da importância e do 
peso do passado nas nossas vidas presen-
tes, do seu valor, do facto de ser ou não re-
lembrado com saudade e nostalgia. Perce-
bi, no decorrer da conversa, que as nossas 
opiniões divergiam quanto ao tema. Ela 
era de opinião que o passado deve estar 
onde ele está: atrás das costas. 

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.04 Cada recanto da transtagana 
Évora, remete-nos para a sua milenar 
fundação. 
Os palácios, a toponímia, as ruas estreitas 
ou os capitéis mais ou menos ornamen-
tados, sublinham o esplendor da sua an-
tiguidade. 
Descemos a Praça do Giraldo, que ganhou 
o nome por reverência a Geraldo Geraldes 
e deitámo-nos à conversa sem pavor...

Arraiolos e 
Universidade 
assinam protocolo
PÁG.08 Na sessão de abertura do evento “O 
Tapete está na Rua’19”, a CM de Arraiolos e a 
Universidade de Évora assinaram um pro-
tocolo que visa a investigação pelo UÉvora – 
Laboratório HERCULES na área da tinturaria 
e outras matérias ligadas ao Tapete de Arraio-
los. Refira-se que esta é uma infraestrutura de 
investigação da UÉ “vocacionada ao estudo e 
à valorização do património cultural, através 
de metodologias das ciências dos materiais.”  

D
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Évora apresenta Artes à Rua 03

Rio propõe 
descida de 
impostos
PÁG.12 Ainda não há medidas concre-
tas, mas já há metas e objetivos orçamen-
tais. O PSD revelou o cenário macroe-
conómico subjacente ao seu programa 
eleitoral (2019-2023), isto é, o caminho 
económico que pretende seguir caso che-
gue ao Governo, onde inclui as metas que 
pretende alcançar e as folgas que preten-
de vir a ter para aplicar as medidas que o 
PSD entende serem essenciais. 
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

A Abrir

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

Esta semana foi discutida uma petição na 
Assembleia da República do Movimento de 
Cidadão “Beja Merece +”. Os Peticionários 
do Movimento de Cidadão “Beja Merece +” 
merecem um agradecimento e felicitação 
por toda a dedicação na defesa da sua região. 
26101 assinaturas é obra!

De facto, o Alentejo Merece Mais!
Os alentejanos não merecem que os seus 

filhos nasçam em estações de serviço, dentro 
de ambulâncias, porque as maternidades da 
região lhes barram as portas à chegada. Não 
há muito tempo, 3 dos 4 hospitais distritais da 
região, tinham as maternidades encerradas 
no mesmo dia.

Sim, os alentejanos não merecem a falta de 
serviços de saúde de qualidade, de falta de 
médicos especialistas, da falta de enfermei-
ros, de tanto tempo de banhos de água fria 
para os mais fragilizados num dos maiores 
hospitais da região. Não merecem!

Os alentejanos não merecem que a eletri-
ficação da linha ferroviária Casabranca – 
Beja não seja uma prioridade. É desumano 
a utilização de uma velha locomotiva, sem 

condições de climatização, que anda sempre 
avariada!

O Baixo Alentejo não merece que a linha 
ferroviária não chegue à Funcheira e por isso 
não sirva a região. Os alentejanos do Campo 
Branco não merecem ficar isolados do desen-
volvimento!

Os alentejanos não merecem que o com-
boio de mercadorias da linha Sines-Caia não 
tenha estações que sirvam as empresas da re-
gião. Os alentejanos não merecem ficar a ver 
os comboios a passar!

O Baixo Alentejano não merece a falta de 
conclusão de infraestruturas rodoviárias de-
cisivas para o desenvolvimento da região, 
como é exemplo o IP8 / A26). Uma parte está 
pronta, mas não se compreende a falta de uti-
lização (há muito concluída e por inaugurar 
https://youtu.be/gc7LpOb0Y9I). O Alentejo 
não merece ter um aeroporto às moscas, sem 
que este faça parte de uma estratégia nacional 
para os transportes aéreos. 

Os alentejanos não merecem ver os produ-
tos de Alqueva serem transformados fora da 
região. Os alentejanos não merecem que não 

O Alentejo merece mais

“Classificado como 
unidade hospitalar de 
nível II, o Hospital de 
Évora tem uma área 
de influência de meio 
milhão de habitantes 
dispersos por 47 mu-
nicípios, assumindo-
se como um hospital 
de todo o Alentejo nas 
redes de referenciação 
hospitalar por espe-
cialidade”.

ALEXANDRE VARELA
Sociólogo

Quando no dia 7 de maio de 2004, o então 
ministro da saúde anunciou a construção do 
novo hospital de Évora a inaugurar em 2009, 
pouco fazia prever que volvidos 15 anos e 5 
governos (descontemos o governo cavaquia-
no de Pedro Passos Coelho com a duração de 
um mês), tudo estaria na mesma. É certo que 
em 2008 foi adjudicado o projecto de arquite-
tura a um consórcio liderado pelo galardoa-
do Souto Moura... E, mais recentemente, em 
janeiro de 2019, o primeiro-ministro António 
Costa bisou voltando a anunciar a construção. 
Mas desta vez em Évora perante uma plateia 
de gente dominada pelo sentimento agridoce 
de quem já viu muito. Nessa circunstância, 
preparou um envelope financeiro de 40 mi-
lhões de euros provenientes de fundos comu-
nitários. Eis a novidade! Que, em todo o caso, 
não afastou o espectro da parceria público-
-privada já presente nas cogitações do tal mi-
nistro da saúde em 2004. É justo assinalar que 
tais cogitações sobreviveriam aos sucessivos 
governos tendo agora, circunstancialmente, 
sido travadas pela designada «geringonça». 
A este respeito não é demais recordar que, 
daqueles 5 governos, apenas um não gozou 
de apoio maioritário na Assembleia da Repú-
blica, permitindo concluir pela falácia e pelo 
engodo que constitui o permanente apelo dos 
partidos do arco do poder à constituição de 
maiorias absolutas… Ou seja, não foi por fal-

ta de maiorias absolutas que o hospital, a opti-
mização do Aeroporto de Beja, electrificação 
e modernização das linhas ferroviárias ou 
a conclusão da rede rodoviária do Alentejo, 
marcaram passo ao longo dos anos.

Classificado como unidade hospitalar de 
nível II, o Hospital de Évora tem uma área 
de influência de meio milhão de habitantes 
dispersos por 47 municípios, assumindo-se 
como um hospital de todo o Alentejo nas re-
des de referenciação hospitalar por especia-
lidade. Ali trabalham mais de 1500 pessoas, 
a maioria das quais altamente qualificadas, a 
trabalhar em condições de extrema vulnera-
bilidade quer ao nível das instalações físicas 
progressivamente deterioradas quer ao nível 
da pressão a que são diariamente sujeitas pela 
sobrecarga de trabalho, pelo relacionamento 
com doentes e familiares e pela insuficiência 
de recursos com que a Administração do Hos-
pital se debate. Infelizmente, uma realidade 
relativamente comum às restantes unidades 
hospitalares públicas do país, em conhecido 
estrangulamento financeiro.

Em suma, ali trabalham mais de 1500 seres 
humanos, na generalidade com elevado nível 
de empenho, profissionalismo e compromis-
so, para além do que é perceptível por muitos 
dos que ali recebem cuidados de saúde, para 
além das exigências metafísicas de outros 
tantos...

Hospital Central [Público] do Alentejo
Crónica de uma ilusão anunciada, anunciada, anunciada, anunciada

A estas árduas condições de trabalho, so-
memos os problemas de recrutamento de 
novos profissionais para o interior do país, 
agravados nos casos de Beja, Portalegre e 
Santiago do Cacém, resultando numa situa-
ção insustentável para assegurar a idoneidade 

formativa, a idoneidade dos serviços e, por 
conseguinte, o funcionamento em contínuo 
do serviço de urgência, derradeira expressão 
de confiança dos cidadãos no Estado, a par 
dos tribunais.

É neste dramático caldo que os sucessi-
vos governos alardeiam a construção de um 
novo hospital, minando o que [ainda] resta da 
confiança dos profissionais e dos utentes «de 
segunda» que habitam no imenso e romanti-
zado Alentejo dos resorts de Lisboa. É neste 
dramático caldo que o atual governo diz ter 
preparado a três meses das Eleições Legisla-
tivas o lançamento do concurso da obra, sem 
dizer como pretende concretizar uma emprei-
tada de 170 milhões de euros com pouco mais 
de 40 milhões, uma vez que não se conhece 
rúbrica no Orçamento de Estado nem nos 
compromissos plurianuais.

Nesta história que já vai longa, não seria 
decerto honroso acrescentar mais um episó-
dio de desprezo pelo Alentejo e pelo interior 
do país, fosse porque o lançamento do con-
curso viesse a ser cancelado fosse porque, 
no seu decorrer, viesse a ficar deserto após 
o acto eleitoral de Outubro. Tudo parece ser 
possível nesta história. Tudo menos a concre-
tização de uma necessidade identificada no 
final do século passado. 

Mas nos próximos meses, contemos com o 
habitual, habitual, habitual.

se aproveitem fundos para a criação de áreas 
de acolhimento empresarial e a criação dum 
cluster agroindustrial para transformar os 
produtos das nossas terras.

O Alentejo merece que exista uma forte 

articulação entre o seu maior potencial: Os 
produtos de Alqueva, a sua transformação, as 
infraestruturas empresariais, o turismo, uma 
ferrovia e rodovia que sirvam as pessoas e as 
suas empresas, devidamente articulados com 
um aeroporto de excelência. Sines também 
deve fazer parte da estratégia de desenvolvi-
mento da região.

Os alentejanos não merecem continuar a 
ser enganados pelos governos socialistas e 
agora também comunista, que tudo lhes pro-
meteu, mas nada fez!

4 anos perdidos! Afinal, quais são os pro-
jetos executados por este Governo na Região? 
Lembrem-se de um? 

Uma região que tem tudo para dar certo 
merece mais. Uma região com um valor pa-
trimonial e ambiental tão rico merece mais. 
Uma região com forte identidade e cultural-
mente distinta merece mais. Uma região com 
excelência nos seus produtos merece mais.

De facto, o Alentejo Merece Mais. As suas 
gentes merecem mais. 

Uma região que alimenta merece muito 
mais!

“Os alentejanos não 
merecem que os seus 
filhos nasçam em 
estações de serviço, 
dentro de ambulân-
cias, porque as mater-
nidades da região lhes 
barram as portas à 
chegada.”.
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“Artes à Rua irá contribuir para a afirmação de Évora como cidade de cultura”.

Festival de artes públicas arranca este mês
O “Artes à Rua – Festival de Artes Públi-
cas”, que terá lugar em Évora de 13 de ju-
lho a 5 de setembro, foi apresentado ofi-
cialmente, na passada semana,  na Casa 
do Alentejo em Lisboa, com atuações de 
“Ópera Giraldo e Samira” e “Venga Venga”.

Dirigindo-se à Comunicação social e ao 
conjunto das entidades oficiais que mar-
caram presença, Eduardo Luciano, Ve-
reador da Cultura da Câmara Municipal 
de Évora, entidade organizadora, referiu-
-se ao evento como um festival de cara-
terísticas únicas, diferente dos festivais 
artísticos tradicionais. Segundo Eduardo 
Luciano, o Artes à Rua irá contribuir para 
a afirmação de Évora como cidade de cul-
tura, olhando para o futuro sem perder a 
memória do passado, bem preservado no 
valioso património que ostenta.

Ao longo de perto de dois meses, em 
espetáculos de periodicidade quase diá-
ria, cerca de 300 participantes, oriundos 
de mais de 12 países, entre atores, artis-
tas visuais (da escultura, da fotografia, 
da pintura ou da performance), cantores, 
bailarinos, músicos e muitos outros, pro-
tagonizam os perto de 100 espetáculos e 
intervenções artísticas.

Na sua terceira edição, em 2019, o Artes 
à Rua volta à cidade associando-se ao in-
tento de candidatura de Évora a Capital 
Europeia da Cultura em 2027. Promovi-
do pela Câmara Municipal de Évora, o 
festival é concebido em parceria com ar-
tistas, criadores, agentes, programadores 
e públicos, refletindo uma narrativa de 
tolerância, de paz e de interculturalidade, 
decorrente da leitura que a autarquia faz 
das artes como forma de emancipar os ci-
dadãos e de potenciar a criatividade e to-
das as expressões do pensamento, conse-
quentemente, como meio de transformar 
a sociedade.

Durante o Artes à Rua, Évora converte-
-se num único e grande palco ao ar livre, 
oferecendo a residentes e visitantes da ci-
dade uma programação cultural que reú-
ne nomes sonantes das artes, portugueses 
e estrangeiros, assim como novas cria-

D.R.

ções, de artistas consagrados e de artistas 
eborenses emergentes.

A cantora e compositora irlandesa 
Sharon Shannon; a sua congénere norte-
-americana Madeleine Peyroux, a artista 
francófona originária do Haiti, Moonli-
ght Benjamin; o icónico Chico César, do 
Brasil; a dupla Martirio e Chano Domin-
guez, de Espanha; ou o português Manel 
Cruz são apenas alguns dos nomes que 
este ano atuam no festival.

As novas criações são uma das suas 
prioridades. No Artes à Rua vão estrear-
-se trabalhos de: Omiri, com “Alentejo Vo-
lume 1 Évora”; das Mulheres de Palavra, 
projeto criado de raiz, e propositadamen-

te, que junta as cantoras Uxia, Mynda 
Guevara, Mara e Emmy Curl ao grupo 
eborense Vozes do Imaginário; da produ-
ção Mar-Planície que, mediante textos do 
escritor José Luís Peixoto, agrega os artis-
tas Carlos Martins, o Grupo de Cantares 
de Évora, João Paulo Esteves da Silva, 
Mário Delgado, Carlos Barreto, Alexandre 
Frazão, Manuel Linhares, Joana Guerra e 
José Manuel Rodrigues; e a Ópera Geral-
do e Samira, com música de Amílcar Vas-
ques Dias, encenada por F. Pedro Oliveira, 
com a participação de Nélia Pinheiro, da 
Companhia de Dança Contemporânea de 
Évora, e de grandes vozes líricas nacionais 
e internacionais, como Marco Alves dos 

Li algures uma breve notícia que me preocu-
pou sobremaneira e me fez pensar madura-
mente neste assunto que parece não consti-
tuir uma terrível preocupação para algumas 
pessoas, ou melhor, altas individualidades 
com muito peso neste mundo em que vive-
mos. E tal notícia, escrita por um cientista, 
dizia que se não defendermos o nosso plane-
ta, em 2050 a Humanidade pode exterminar. 

Ora este presságio muito assustador, na 
douta opinião duma pessoa que estuda e sabe 
o que diz, pode acontecer daqui por trinta 
anos! Nós estamos afinal a destabilizar a 
biosfera global nas mais diversas frentes? 
Estaremos nós próprios a extrair cada vez 
mais recursos do meio ambiente, enchendo-
-o, por outro lado, com enormes quantidades 
de lixo, o que dá azo a uma profunda altera-
ção da composição dos solos, da água e da 
atmosfera? Sei da existência dum movimen-
to de jovens que está procurando salvar-nos 
deste grande perigo, mas tal será suficiente? 

Os homens têm que se unir, têm que dar as 
mãos, têm que pensar muito seriamente na 
salvação das gerações atuais e futuras. Sim, 
porque se esta previsão se transformar em 
realidade, a minha geração e até as que me 
antecedem e sucedem, como é o caso dos 
meus pais podem vir a ser os protagonistas 
deste autêntico holocausto. De que estamos 
então à espera? Não será tempo de arrega-
çar as mangas e encetarmos este trabalho 
extremamente importante a fim de se evitar 
a hecatombe? Precisa-se de mais acção e me-
nos conversa, porque, pelos vistos, o colapso 
ecológico espreita-nos e enfrenta-nos como 
inimigos. Pode tornar-se num monstro que 
nos aniquila dum momento para o outro. Da-
qui por 30 anos? Daqui por 50? Daqui por 
um século? Tal acontecerá se o ser humano 
não acordar da letargia em que se encontra 
estou disso convencido.

Parece que nos preocupa mais a guerra nu-
clear com mísseis cada vez mais perfeitos, 

com alcances inimagináveis e que ao pé da 
bomba que destruiu Hiroxima há apenas três 
quartos de século, pode fazer-se comparação 
entre um elefante e uma pulga! A dar-se esta 
guerra que, felizmente, neste momento, pa-
rece estar um tanto ou quanto adormecida, 
então aquela a que já me referi não tem tem-
po para acontecer. 

Mas que a Humanidade está envolvida em 
grandes perigos, disso é que não podemos 
ter quaisquer dúvidas. E a verdade é que o 
evitar-se um e outro dos grandes perigos 
ainda pode estar nas mãos dos homens e 
mulheres que habitam o globo, se sentirem 
o grande peso da responsabilidade que têm 
sobre os ombros e se, naturalmente, derem 
as mãos, tal como milhares de jovens já o 
estão a fazer movidos por uma jovem que 
conseguiu reunir centenas e já vai nos mui-
tos milhares. Não será já tarde, muito tarde? 
Mas até pode ser que ainda vamos a tempo. 

Há que ter esperança. Algo teremos que 

fazer e já, se acaso nos quisermos salvar. 
Não podemos guardar para amanhã aquilo 
que temos obrigação de fazer hoje para nos 
salvarmos. É que não há nenhum país, por 
mais poderoso que seja, que consiga travar 
sozinho o aquecimento global. Impossível! 
Terá que haver uma muito forte união entre 
todos, mas todos os países do Mundo. Di-
zem-me que não é fácil e têm toda, mas toda 
a razão. Em face disto, terei de chegar à con-
clusão que é impossível. Portanto, por minha 
culpa, a que se junta a culpa de muitos mi-
lhares de milhões de seres humanos… esta-
mos simplesmente tramados! E será, como 
alguém prevê, dentro de 30 anos que acon-
tece o colapso? Sabe-se lá! E o que fazemos 
todos, face à situação? Pensamos nisto de 
vez em quando, alarmamo-nos e depois o 
nosso pensamento concentra-se no futebol, 
nos grandes festivais, no almoço do dia de 
amanhã e… no deixa andar! A Humanidade 
é assim mesmo.

Salvemos o nosso Planeta
ALEXANDRE VELEZ FERREIRA
Empresário

Santos ou Natasa Sibalic, de uma orques-
tra, do Coro Eborae Musica e de outros 
instrumentistas, bailarinos e cantores.

Adicionalmente, à semelhança dos dois 
anos anteriores, e no que se refere a novas 
criações, mas de artistas locais ou com 
residência em Évora, também em 2019, 
o Artes à Rua abriu uma chamada para 
estes criadores. Desta resultaram mais de 
40 propostas, protagonizadas por mais de 
100 artistas, as quais integram também a 
programação geral do festival.

Este ano, uma das opções de programa-
ção contempla ainda o público infantil e 
familiar. O espetáculo Canções de Roda, 
com Ana Bacalhau, Jorge Benvinda, Sér-
gio Godinho e Vitorino, é uma das pro-
postas selecionadas neste sentido, haven-
do outras ofertas que passam pelo teatro 
e pela música para estes públicos em es-
pecial.

A sua programação é assim transver-
sal, vai desde a animação de rua, cinema, 
circo, dança, escultura, fotografia, litera-
tura, música - nas suas vertentes de clássi-
ca, jazz, hip hop, rock, etc. -, teatro, ópera, 
entre outros domínios artísticos. Todos 
resultantes em espetáculos, produções e 
encontros em vários espaços públicos da 
cidade, ao ar livre, e gratuitos. E nos vá-
rios palcos, montados pela cidade, 

E todo o programa está agrupado por 
ciclos e/ou outros festivais e por exten-
sões de festivais. No primeiro caso estão o 
Transiberia Mundi, o Guitarras Ao Alto, o 
FIME, a Música Portuguesa a Gostar Dela 
Própria ou O Bairro, este um festival de 
hip hop. Em extensões de festivais a que 
o “Artes à Rua” se associa surgem o Ev.Ex, 
que traz a música e a poesia experimental 
à cidade; o Festival Cister Música, de Alco-
baça; o Lisbon Music Fest ou o Ethno Por-
tugal, da Associação Pé de Xumbo.

Como parceiros, o Artes à Rua conta 
com o Festival de Músicas do Mundo de 
Sines, o Inatel, o Palácio Cadaval, a Dire-
ção Regional de Cultura do Alentejo e a 
Entidade Regional de Turismo do Alente-
jo e Ribatejo.
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Crónicas da Transtagana

Jovens que gostam da “Terra” 
e da cultura alentejana sem idade

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

Cada recanto da transtagana Évora, re-
mete-nos para a sua milenar fundação.

Os palácios, a toponímia, as ruas es-
treitas ou os capitéis mais ou menos or-
namentados, sublinham o esplendor da 
sua antiguidade.

Descemos a Praça do Giraldo, que ga-
nhou o nome por reverência a Geraldo 
Geraldes e deitámo-nos à conversa sem 
pavor, abraçando raízes e evidenciando 
referências duma cultura alentejana re-
conhecida, nos temperos da comida, no 
molhar do pão em cada prato, no cantar 
da  avó ou no modo de estar observado, 
identificado e gostado.

Conversar é das coisas  mais fascinan-
tes que podemos fazer.

“Todos podemos dizer o que pensa-
mos”. Às vezes estamos de acordo, mas 
isso não torna a conversa mais fácil.

Difíceis são os tempos que correm, 
onde as “fragilidades geram violência” e 
“mais depressa se impõe o medo do que 
o respeito”. 

Ainda assim a  juvenil “insatisfação 
é um estímulo para nos puxar para a 
frente”.

Na serenidade do Jardim Público, parti-
lhando a benévola sombra que protege 
o busto de Florbela Espanca, ignoramos 
o ferido Coreto para aconchegar o olhar 
para lá da muralha, onde podemos lo-
brigar uma nesga da dourada e infinita 
planície.

E se há coisa que não falta ao Alentejo 
é espaço.

Gabriel, encantador de palavras, olha 
através da água no repuxo que se eleva 
do lago, para disso se certificar. Ele que 
veio do litoral, dum meio densamen-
te povoado, conclui: “Aqui tens espaço 
para olhar. E para ver...”

Vitória sente-se em casa, mesmo que 
a imensidão da planície contraste com 
a sua terra, que não com a planura do 
oceano. “Se fechar os olhos posso até 
ouvir o mar”. O mar que é dela, que o 
trouxe da sua Ilha e agora carrega em 
sonhos para “um futuro que é nosso”.

O Francisco e o Zé nasceram no Alen-
tejo e mesmo que este seja “tão grande”, 
Francisco procura o “maior” e aceita-lo-
-à em qualquer lugar, sendo que o Zé 
viveria melhor na cidade que qualquer 
citadino no campo.

Em comum têm a idade e o gosto pe-
las artes.

Cada um tem a sua própria experiência 
em áreas culturais diversas.

O hip-hop e a representação ou o hu-
mor, a imagem fotografada ou desenha-
da seja própria ou refletida, o ballet e o 
teatro ou a poesia exprimem a sensibi-
lidade intrínseca de cada um destes jo-
vens. 

A arte é escrever e dançar e represen-
tar e fixar noutra dimensão uma men-
sagem, mesmo que envolta em lingua-
gem diferenciada.

Aprendizagens alternativas que o as-
sociativismo transforma em saber em-
pírico, pois que não raras vezes a escola 

fica aquém.
À volta da mesa ou numa qualquer 

tertúlia a música será sempre tema e o 
que acontece no mundo também.

O mundo que quando se chama pla-
neta merece mais atenção, pois que o 
ambiente é preocupação unânime en-
tre estes jovens de dezanove anos que 
partilham a ideia de que é preciso tratar 
bem a nossa “casa”. 

E podem lá os jovens desta idade ter 
ralações?

Claro que têm. E grandes porque são 
universais e sem solução visível, o que 
exige uma agremiação de ideias para o 
resultado necessário. 

Acreditam que a ciência será a fonte 
para as respostas que precisamos.

As barreiras são muitas e elevam-se 
em todos os lugares e em tempos dife-
rentes que cada geração desconfia sem-
pre da que vem a seguir. 

Questionam, lançam ideias e falam 
de exemplos, de outras realidades e de 
outros países.

E lançam mão de todas as hipóteses 
para salvar a Terra. 

Calhando até “temos que mudar de 
vida”.

E a inquietação vem sempre. 
Vem pela arte. Vem pela liberdade. 
Vem pelas desigualdades, também.
Vem pela escola que só avalia as res-

postas dadas sobre o que te impingem.
Vem pelo país que não é capaz para 

acolher o teu conhecimento e a tua cria-
tividade. E te manda embora inda que 
tu não queiras “abalar”. 

Mas mesmo na quietude da pequena 
cidade, sem medo de viver, “Há sempre 
qualquer coisa que eu tenho que fazer; 
Qualquer coisa que eu devia resolver; 
Porquê, não sei; Mas sei; Que essa coisa 
é que é linda.” (1)

“Cigarros fumados”
Não desesperes homem! 
Exclama ela enquanto despejo 
O meu ser nas ondas do fumo, 

Olho para ela apreensivo e digo-lhe 
-Desespero por bater cinza incessan-

temente 
Com a fé de me ver renascer de lá, 
E ter visto as beatas tornarem-se mais 

do que os dias que me restam para vi-
ver. 

Todos os dias da minha vida têm fica-
do gravados nas beatas por consequên-
cia do meu desespero, 

Fumo na esperança de um dia me dis-
solver no meio do fumo, 

E ser livre como ele, 
E como uma criança que brinca sem 

pensar na morte, 
Continuo a fumar todos os dias mes-

mo sabendo que serei sempre o que vê 
o fumo e nunca, nem por um sublime 
minuto, será o fumo. 

Ela ri-se e diz me 
- Não desesperes com isso homem, 
Um dia todos morremos e todos voa-

mos como o fumo.

(Autor:  Gabriel Ventura)
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Atual

“Estes quatro anos são da inteira responsabilidade do PS, do BE e do PCP.”

O crescimento da economia mundial nos 
últimos anos tem sido muito modesto, si-
tuando-se em 2017, de acordo com os da-
dos do Banco Mundial, em 3,2%. Segundo 
a mesma fonte, o crescimento económico 
foi ainda mais tímido na União Europeia 
(2,5%), na América do Norte (2,3%) e na 
América Latina (1.7%). Estes números de-
monstram a fraca capacidade das econo-
mias para gerar novos empregos, melhorar 
as condições de trabalho e partilhar ganhos 
de produtividade. O empreendedorismo e a 
inovação são frequentemente considerados 
elementos chave para contrariar esta ten-
dência. Neste âmbito, os jovens universi-
tários são um grupo particularmente bem 
posicionado para desenvolver ações em-
preendedoras, nomeadamente, a criação de 
novos negócios com caráter inovador.  Por 
conseguinte, importa estimular este grupo 
para o empreendedorismo, conhecendo e 
atuando nos fatores que determinam a sua 
intenção empreendedora. 

Recentemente foi publicado no Journal 
of Small Business and Entrepreneurship 
um estudo realizado na Universidade de 
Évora, intitulado “Determinant Factors 
of Entrepreneurial Intention Among Uni-
versity Students in Brazil and Portugal”, 
que avalia como é que os traços de perso-
nalidade, a formação e educação na área 
do empreendedorismo, o reconhecimento 

social, as competências próprias e a atitu-
de empreendedora influenciam a intenção 
dos estudantes universitários de criar o seu 
próprio negócio. Este estudo foi aplicado a 
uma amostra de 600 estudantes provenien-
tes da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná e da Universidade Federal do Es-
tado do Paraná no Brasil e da Universidade 
de Évora em Portugal.  

Os resultados do estudo indicam que exis-
te entre os estudantes universitários uma 
forte intenção empreendedora, manifesta-
da pelo objetivo de serem empreendedores, 
pelo desejo de criarem uma nova empresa no 
futuro e por estarem dispostos a fazer o que 
for necessário para se tornarem empreende-
dores. Esta intenção empreendedora é in-
fluenciada de forma positiva pelos traços de 
personalidade, pelas competências próprias 
e pela atitude empreendedora. Nos traços 
de personalidade, é de referir caraterísticas, 
como ser extrovertido, independente e com 
ideias próprias, bem como ter intenção de 
procurar atividades que conduzam à felici-
dade. No caso das competências próprias 
sobressaem as capacidades de comunicação, 
de resolver problemas, liderança, criativida-
de e a capacidade de reconhecer oportunida-
des. Em termos da atitude empreendedora, 
os aspetos mais importantes relacionam-se 
com a satisfação de ser empreendedor, com 

a oportunidade de dispor de recursos e de 
adquirir alguma experiência antes de lançar 
o próprio negócio. 

Contrariamente ao que seria de esperar, 
o estudo mostra que a formação e educação 
em empreendedorismo e o reconhecimento 
social têm um efeito positivo na intenção 
empreendedora dos estudantes universi-
tários, mas este efeito não é significativo. 
Muitos estudos defendem que a formação 
especializada em empreendedorismo é um 
dos determinantes da intenção empreende-
dora. No entanto, a opinião contrária tam-
bém é frequente. O reconhecimento social 
da atividade de empreendedor também é 
frequentemente tida em conta na intenção 
empreendedora em determinados contex-
tos. No entanto, é necessário não esquecer 
que as ações empreendedoras são facilita-
das pelos valores vigentes e pelas crenças 
sociais partilhadas. Ou seja, nas socieda-
des que que valorizam o empreendedoris-
mo, o reconhecimento social é um bom 
antecedente da intenção empreendedora, 
mas nas sociedades em que estes valores 
não são prioritários, a sua inf luência é re-
lativamente reduzida.

O estudo da Universidade de Évora tam-
bém estudou as diferenças na intenção 
empreendedora dos estudantes universitá-
rios devido ao género, ao país de origem 
e ao enquadramento familiar. Tal como na 

maioria dos estudos sobre a matéria, o gé-
nero masculino mostra uma intenção em-
preendedora superior à do género feminino. 
O efeito do país de origem está muito de-
pendente da matriz cultural e do contexto 
sócio económico. Neste caso, talvez devido 
à reconhecida proximidade entre Brasil e 
Portugal, o efeito do país de origem não se 
faz sentir na intenção empreendedora. No 
que diz respeito ao contexto familiar ava-
liou-se sobretudo o contato direto no seio 
da família com empreendedores e ativida-
des empreendedoras. Os resultados tam-
bém permitem concluir que esta variável 
pode ter um feito positivo na intenção em-
preendedora dos estudantes universitários, 
mas não é determinante nem significante.  

De um ponto de vista prático, os resul-
tados do estudo da Universidade de Évo-
ra podem ajudar a definir medidas de po-
lítica orientadas para o estímulo de uma 
cultura empreendedora, bem como ajudar 
a desenvolver os ecossistemas empreende-
dores existentes. Para além disso, podem 
constituir um ponto de partida para uma 
ref lexão sobre o modelo tradicional de 
ensino-aprendizagem nas Universidades, 
sugerindo um modelo mais moderno, mais 
integrado e mais focado nas caraterísticas 
pessoais dos alunos e na aquisição e desen-
volvimento de competências genéricas e 
especializadas.

A intenção empreendedora entre 
os estudantes universitários

Dinâmicas da Gestão

RUI FRAGOSO
Departamento de Gestão e CEFAGE, Universidade de Évora

LUÍS NUNES DOS SANTOS
Estudante

A legislatura caminha a passos largos para 
o seu fim, os debates quinzenais já acaba-
ram, as comissões parlamentares estão a 
terminar, e ao trabalho parlamentar visível 
resta o grande debate do Estado da Nação. 

Sou sincero caro leitor, estou expectante 
com este debate, por um lado adivinho um 
lavar de roupa suja por parte da dita gerin-
gonça, alias, já começou, por outro a figu-
ra do bode expiatório de serviço do regime 
socialista já não pode ser Passos Coelho.

Estes quatro anos são da inteira respon-
sabilidade do PS de António Costa, do BE 
de Catarina Martins e do PCP de Jerónimo 
de Sousa.

Acho por isso que ganhamos em ref le-
tir sobre o Estado da Nação, dos vários 
temas que poderia escolher para início de 
ref lexão escolho para este artigo a saúde, 
porque é um dos temas da ordem do dia, 
mas sobretudo porque podemos medir a 
eficácia do Estado e da gestão deste gover-
no pela forma como está o sistema nacional 
de saúde. 

Para se entender o grave problema da 
saúde em Portugal vou tentar dar vários 
exemplos factuais distribuídos pela geo-
grafia do nosso pais, uma vez que é um 
problema transversal que afeta desde o 
pais rural até ao pais citadino das grandes 
cidades e atesta por isso a ineficácia das 

políticas públicas na saúde.
O primeiro exemplo prende-se numa si-

tuação inconcebível de falta de médicos 
no interior do país, este já é um problema 
crónico, mas que se tem vindo a acentuar 
nos últimos quatro anos. A falha do Estado 
em contratar médicos obstetras no Hospi-
tal de Beja levou a que uma mãe desse à 
luz numa ambulância que por emergência 
parou no posto de combustível. Este é um 
triste exemplo de como este governo olha 
para o interior, mas mais triste ainda é, 
quando constatamos que os cidadãos por-
tugueses estão demasiadas vezes entregues 
a si próprios.

Mas infelizmente a falta de obstetras não 
é só um problema do interior e do Portugal 
rural, em Lisboa, o Estado também falha, 
ora vejamos, está em curso para o verão que 
os grandes hospitais da Grande Lisboa fun-
cionem em regime rotativo os seus serviços 
de obstetrícia, ou seja, vão fechar à vez. 
Ao ver estas notícias qualquer português 
comprova com facilidade que a natalidade 
não está nas preocupações deste governo. 
Os jovens pais têm que ter confiança nos 
serviços de maternidade do hospital da sua 
região a ordem dos médicos calcula que fal-
tam 150 obstetras de norte a sul do nosso 
país, esta é uma situação bem grave que 
não descansa quem quer ter filhos.

Esta semana ficámos a saber também 
que o tempo médio de espera do atendi-
mento das chamadas para o INEM no mês 
de Junho ficou na ordem dos 6 minutos, 
quando o tempo recomendado deveria ser 
de 7 segundos, quantas situações podiam 
ter sido resolvidas quando quase 10 mil 
chamadas foram perdidas e só metade re-
cuperadas. A vida das pessoas tem que es-
tar em primeiro lugar.

Voltando ao interior, desta feita Évora e 
mais uma vez sobre o estado do SNS. O 
Hospital do Espírito Santo de Évora está 
há um mês sem água quente, o motivo é 
grave uma vez que certamente pela falta 
de manutenção das instalações técnicas 
do dito hospital foi detetada Legionela. É 
inadmissível esta situação durar um mês, 
por ser um caso que afeta todos os doen-
tes que por motivos de saúde se deslocam 
a esta unidade hospitalar, desde o bebé que 
nasce e precisa de banho ao idoso interna-
do, a solução não pode ser tomar banho de 
água fria. Nos estatutos do SNS está bem 
patente como missão: “propiciar aos uten-
tes cuidados compreensivos e de elevada 
qualidade” 

Este governo nas suas decisões destes 
quatro anos de legislatura contraria a mis-
são do SNS, porque o cuidado dos utentes 
não está de modo algum assegurado, raro 

é o dia que não existem noticias da rotu-
ra iminente do nosso sistema nacional de 
saúde.

Nos últimos dias também se tem falado 
muito na lei de bases da saúde e em como 
alguma esquerda que apoiou este governo 
do PS/BE/PCP quer acabar com as parcerias 
público/privadas na saúde sem qualquer cri-
tério. Esta mesma esquerda está muito fora 
do país real, está apanhada pela ideologia 
cega da sua única verdade absoluta.

As pessoas têm que ter o direito a es-
colher qual o hospital e quais os cuidados 
que querem ter. Mas acima de tudo os ci-
dadãos têm é que ter acesso a uma saúde 
de qualidade, onde o serviço prestado seja 
irrepreensível e de excelência, tanto no pri-
vado como no público.

Não deve ser possível no nosso SNS 
coisas como bebés nascerem nas estradas 
sem qualquer amparo, como não devia ser 
possível não haver água quente num hospi-
tal seja em que lugar for. O juramento de 
Hipócrates diz a certa altura: “a saúde de 
meu doente será a minha primeira preo-
cupação” 

E quem geriu o SNS nestes quatro anos 
não o pode afirmar, por aqui se pode ver o 
estado da nação no que toca à saúde por-
tuguesa

Isto está mau!

O enfermo Estado da nossa Saúde!



7 



8 Julho ‘19

“Esquecer seria apagar as minhas memórias e ao apagá-las eu estaria a apagar um pedaço de mim.”

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Há dias, num diálogo com uma amiga, faláva-
mos da importância e do peso do passado nas 
nossas vidas presentes, do seu valor, do facto de 
ser ou não relembrado com saudade e nostalgia. 
Percebi, no decorrer da conversa, que as nossas 
opiniões divergiam quanto ao tema. Ela era de 
opinião que o passado deve estar onde ele está: 
atrás das costas. Considerava que importante 
era o momento presente e que o que tinha pas-
sado, as pessoas que tinham feito parte daquele 
tempo pretérito e que não faziam parte do pre-
sente, deviam ser banidas da nossa memória, 
relegadas ao esquecimento. Já eu, a eterna sau-
dosista, achava que o passado deve ser relem-
brado naquilo que ele tem de bom, que se devia 
guardar o que nos fez bem, relembrar, com sau-
dade aquelas pessoas que gostámos e que num 
momento da nossa vida foram importantes para 
nós, independentemente de hoje pertencerem a 
uma vida que ficou lá atrás. 

Tal conversa fez-me recordar um dos filmes 
da minha vida: “The Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind”, ou, na sua tradução em por-
tuguês, “O Despertar da Mente”, o fabuloso 
filme protagonizado por Jim Carrey e Kate 
Winslet. Para quem não viu, aconselho, antes 
de mais a ver este já antigo mas maravilhoso 
filme. O filme é uma mistura de comédia ro-
mântica com ficção científica: um médico in-
ventou uma máquina que nos permite apagar 
da memória uma pessoa e os momentos dolo-
rosos que ela nos fez passar. Quando Joel (Jim 
Carrey) percebe que a sua antiga companheira, 
Clementine (Kate Winslet), aquela que ele tem 
como o “seu amor verdadeiro”, o apagou com-
pletamente da sua memória, e descobre como 
ela o fez, toma a decisão de, também ele, se 
submeter ao mesmo tratamento e apagar Cle-
mentine da sua memória. Perante uma relação 
que terminou mal, percebemos que, para se-

Para lá do esquecimento…

Imagem de Sarandy Westfall em unsplash

guir em frente, ambas as personagens prefe-
rem apagar todas as memórias ligadas àquela 
relação. Não vos falarei mais do filme (caso 
não tenham visto, espero ter aguçado a vossa 
curiosidade) mas lembro que na época este fil-
me me fez pensar e refletir muito. Se tivésse-
mos oportunidade de esquecer, apagar alguém 
que fez parte da nossa vida, deveríamos fazê-
-lo? Como seria a minha vida se pudesse apa-
gar, facilmente, todas as dores provocadas por 
amores e paixões mal resolvidas? Como seria 
eu, enquanto pessoa, se conseguisse desvincu-
lar da minha mente todos aqueles momentos 
que antes me tinham trazido conforto e bem-
-estar mas que se tinham convertido em dores 
e mágoas e, mais tarde, em cicatrizes?

E a verdade é que estas questões vieram 
mais uma vez à tona aquando da conversa com 
a minha amiga e andaram a assombrar-me os 
pensamentos durante uns dias. Na teoria, o 
conceito parece-me correto e adequado. Não 
devemos olhar para o passado. Quem vive no 
passado vive com uma âncora atada aos pés, 
que não o deixa seguir em frente. A verdade é 
que o olhar tem de estar projetado no presen-
te e a nossa atenção focada naqueles que nos 
acompanham. A máxima tem de ser esquecer 
o passado e projetar-nos, sempre, no futuro. 
Contudo, a verdade é que não consigo pensar 
assim. Jamais conseguiria tomar uma atitude 
tão drástica como a Clementine do The Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind. No meu modo 

de pensar e analisar o passado, apagar alguém 
das minhas memórias, por mais dolorosas que 
as memórias que essa pessoa me traz possam 
ser, iria deixar um vazio estranho no meu pre-
sente. E concluí que eu, pura e simplesmente, 
não quero esquecer, nem os momentos bons, 
nem os momentos maus. Esquecer seria apagar 
as minhas memórias e ao apagá-las eu estaria 
a apagar um pedaço de mim, a esquecer-me de 
quem fui e, consequentemente, de quem sou. 
Aquela que sou hoje é o resultado do que fui, 
da soma dos momentos bons com os momentos 
mais dolorosos e, sobretudo, das aprendizagens 
que realizei com esses momentos. E não quero 
esquecer nada disso. Quero guardar tudo num 
cantinho bem recôndito da minha alma e do 
meu coração, com algum carinho e sem res-
sentimentos. Quero pensar que aprendi com os 
maus momentos. Se não me lembrasse deles, se 
não fizessem parte do meu ser, o que me impe-
diria de voltar a cometer os mesmos erros? Sem 
a aprendizagem que o passado nos pode trazer 
o que somos nós? Apenas conchas ocas a cons-
truir constantemente um presente recheado dos 
vazios que o passado esquecido deixou. 

Tenho hoje uma certeza: nem que existisse 
uma máquina para me fazer esquecer, como 
no filme, nem que criassem uma pílula do es-
quecimento, como aquela de que falava com a 
minha amiga, nunca iria recorrer a elas. Con-
sidero que as minhas memórias são demasiado 
valiosas. Cabe-me a mim encontrar uma forma 
de lidar com as memórias dolorosas do preté-
rito, descobrir um modo de desatar as amarras 
daquilo que é demasiado pesado no passado, 
para o deixar seguir para um lugar aprazível 
e sem dor e guardar no coração apenas aquilo 
que é bom de guardar: as memórias felizes. 

E vocês, tomariam a pílula do esquecimento ou 
escolheriam manter todas as memórias intactas? 

Na sessão de abertura do evento “O Tape-
te está na Rua’19”, a Câmara Municipal de 
Arraiolos e a Universidade de Évora assi-
naram um protocolo que visa a investiga-
ção pelo UÉvora – Laboratório HERCULES 
na área da tinturaria e outras matérias 
ligadas ao Tapete de Arraiolos.

Refira-se que esta é uma infraestrutura 
de investigação da Universidade de Évora 
“vocacionada ao estudo e à valorização 
do património cultural, através de meto-
dologias das ciências dos materiais.”  

A Presidente da Câmara Municipal de 
Arraiolos, Dra. Sílvia Cristina Tirapicos 
Pinto e a Reitora da Universidade,  Prof.ª 
Doutora Ana Costa Freitas assinaram o 
referido protocolo que formaliza a coo-
peração entre a Câmara Municipal e a 
Universidade no âmbito das atividades 
desenvolvidas pelo Centro Interpretativo 
do Tapete de Arraiolos.

Sílvia Pinto considerou que este proto-
colo “permitirá consolidar as medidas de 
salvaguarda do Tapete de Arraiolos cons-
tituindo um contributo importante para 
o desafio permanente de preservar e qua-
lificar o Tapete de Arraiolos.” 

A Reitora da Universidade,  Prof.ª Douto-
ra Ana Costa Freitas deu relevância ao pa-
pel da Universidade na sua relação com o 
meio onde se insere enquanto entidade de-

tentora de conhecimento cientifico e à sua 
capacidade de o transmitir e de o colocar ao 
serviço das pessoas, fazendo o caminho na 
conjugação do saber com a experiência.

Através  da equipa da UÉvora – Labora-
tório HERCULES, coordenada pela Prof.ª 
Doutora Cristina Dias será promovida 
a reformulação da informação e meios 
museológicos e museográficos fornecidos 
aos visitantes do CITA no que concerne a 
conteúdos subordinados às temáticas do 
tingimento das lãs com corantes naturais 
e consequente degradação da cor.

Será prestada consultoria científica na 
confeção de tapetes de Arraiolos no CITA 
para fins exclusivamente museológicos, 
apoio técnico e material no que concerne 
ao projeto de realização de uma exposi-
ção temporária no CITA com tapetes de 
Arraiolos confecionados com a técnica do 
bordado em ponto pé-de-flor sobre telas de 
estopa de linho e com lãs tingidas com co-
rantes e mordentes naturais em laborató-
rio químico e disponibilização de recursos 
humanos e apoio científico no desenvolvi-
mento de workshops e atividades educati-
vas relacionadas com o tingimento das lãs 
com corantes e mordentes naturais dirigi-
dos, em específico, à comunidade escolar e, 
em geral, a toda a comunidade abrangida 
pelo discurso museológico do CITA.

Município de Arraiolos e Universidade de 
Évora assinam protocolo
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Ainda não há medidas concre-
tas, mas já há metas e objetivos 
orçamentais. O PSD revelou o 
cenário macroeconómico subja-
cente ao seu programa eleitoral 
(2019-2023), isto é, o caminho eco-
nómico que pretende seguir caso 
chegue ao Governo, onde inclui 
as metas que pretende alcançar 
e as folgas que pretende vir a ter 
para aplicar as medidas que o 
PSD entende serem essenciais. 
Em linhas gerais, são estas as pro-
messas do PSD para as eleições 
legislativas: reduzir impostos, 
prometendo uma redução da car-
ga fiscal no valor total de 3,7 mil 
milhões de euros até 2023 (com 
especial enfoque nas empresas, 
numa primeira fase, mas tam-
bém no rendimento das famí-
lias), eliminar o défice estrutural 
(ou seja, prevê um superavit na 
ordem dos 0,2% do PIB), redução 
gradual da dívida pública e au-

mento do investimento público e 
das exportações. Tudo, num cená-
rio onde o PIB cresce mais (2,7% 
do PIB em 2023) do que o previsto 
pelo atual Governo.

Segundo explicou Rui Rio, o 
cenário macroeconómico de-
senvolvido pela equipa do PSD 
(sob a coordenação de Álvaro 
Almeida e Joaquim Miranda 
Sarmento), baseia-se no cenário 
de políticas invariáveis do Con-
selho de Finanças Públicas de 
março de 2019, acrescentando 
aí o impacto das medidas que o 
PSD pretende implementar caso 
seja Governo. No cenário previs-
to pelo PSD, a diferença face ao 
cenário previsto pelo Conselho 
de Finanças Públicas assenta 
sobretudo no aumento da quota 
de mercado das exportações, que 
sobe na ordem dos 4%, e no au-
mento do investimento público 
(mas também privado), que Rio 

estima vir a aumentar na próxi-
ma legislatura.

Menos impostos. Famílias e 
empresas beneficiadas
Em relação aos impostos, Rui Rio 
promete reduzir a carga fiscal. A 
promessa do PSD é baixar a car-
ga fiscal até aos 33,3% do PIB em 
2023 (sendo que se fixa nos 34,9% 
em 2019), prevendo uma redu-
ção de 1,5 pontos percentuais até 
2023, que é o mesmo que dizer 
que promete um corte de impos-
tos de 3,7 mil milhões de euros 
ao longo da legislatura. 

A única ponta do véu que o 
PSD revela no cenário macroe-
conómico distribuído aos jorna-
listas é que vai haver, em relação 
às famílias, uma “redução da car-
ga fiscal em sede de IRS sobre os 
rendimentos das pequenas e mé-
dias poupanças”, bem como vai 
haver, em relação às empresas.

Biodiversidade

UÉ recebe 
especialistas 
em Meiofauna
Évora será a cidade anfi-
triã da 17th International 
Meiofauna Conference 
(SeventIMCO), confe-
rência que irá juntar em 
Portugal especialistas 
em meiofauna de todo o 
mundo. Esta Conferên-
cia, realiza-se de 3 em 
3 anos, em diferentes 
locais do mundo e vem 
celebrar em Portugal o 
seu 50º aniversário e 
terá lugar entre 7 e  12 
de Julho de 2019, no Au-
ditório da Universidade. 
Irão ser apresentados e 
discutidos pelos princi-
pais especialistas de 34 
países os mais recentes 
avanços relacionados 
com o conhecimento da 
Biodiversidade, Conser-
vação e Funcionamen-
to dos ecossistemas 
aquáticos, com parti-
cular destaque para os 
ecossistemas marinhos 
de mar profundo.
Meiofauna consiste em 
pequenos organismos 
que vivem nos espaços 
intersticiais dos sedi-
mentos aquáticos, des-
de lagos de montanha, 
rios, estuários até aos 
sedimentos marinhos de 
grande profundidade.    

Política

D.R.

O Boletim Climatológico do 
Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera (IPMA), divulga-
do na quarta-feira, indica que a 
situação de seca meteorológica 
se manteve no final de Junho, 
tendo-se verificado um “ligeiro 
aumento” da área em seca extre-
ma na região Sul.

De acordo com o relatório, 
33,9% do território continental 
estava em seca extrema ou se-
vera, 22,7% em seca moderada e 
40,9% em seca fraca. Tudo soma-
do, 97,5 do território estava em 
situação de seca.

Comparativamente a Maio, 
houve uma “diminuição sig-
nificativa” da percentagem de 
água no solo no litoral Norte e 
Centro, mantendo-se no inte-
rior Norte e Centro, no Vale do 
Tejo, no Alentejo e Algarve infe-
rior a 20%. O mês de Junho, se-
gundo o IPMA, foi muito mais 
frio do que em anos anteriores, 
mas a precipitação manteve-se 
normal.

Catorze das 59 albufeiras mo-
nitorizadas em Portugal conti-
nental tinham em Junho reser-
vas superiores a 80% do volume 
total e dez estavam a 40%, se-
gundo o Sistema Nacional de 
Informação de Recursos Hídri-
cos (SNIRH).

Seca mantém-se
Clima

PUB

Rio propõe IVA 
da electricidade 
e do gás para 
6% e extinge 
adicional do IMI


