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Entrevista
a Jorge Macau
PÁG.12 Arraiolos recebe de 25 de outu-
bro a 3 de novembro a 20ª Mostra Gas-
tronómica, o 12º Festival da Empada e a 
Feira do Tapete de Arraiolos.
Jorge Macau, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Arraiolos refere que “entre 2001 
e 2018 duplicou o número de dormidas no 
concelho” e considera que a oferta gastro-
nómica, patrimonial, cultural e turística 
de Arraiolos é de excelencia.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.06 Isidro Lobo nasceu em 1954.
Trilhou o caminho dos rapazes da sua 
idade e foi ajuda de gado.
Aos sete anos, numa concertina do seu 
pai, aprendeu a sua primeira “música”, 
que ainda hoje toca: “O meu amor é pa-
deiro”.
Com pouca idade iniciou a sua vida pro-
fissional, numa casa de artesanato, na 
Graça do Divor, sua terra natal.

Festival 
Islâmico 
de Marvão
PÁG.09 A histórica vila de Marvão, no 
Alto Alentejo, vai recuar no tempo para 
evocar a época da sua fundação pelo 
guerreiro Ibn Maruam, no século IX, com 
a realização de um festival islâmico.
Promovida pelo município, a 14.º edição do 
festival “Al Mossassa” vai decorrer no inte-
rior das muralhas de Marvão, no distrito de 
Portalegre, entre os dias 04 e 06 de Outubro, 
para lembrar as raízes árabes da vila.
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Portel homenageou Irmãs Franciscanas 03

Semana 
Gastronómica 
Sabores do Lago
PÁG.09 A Semana Gastronómica Sabores 
do Lago vai decorrer de 4 a 13 de outubro em 
10 restaurantes do concelho de Reguengos 
de Monsaraz. Esta iniciativa organizada 
pelo Município de Reguengos de Monsaraz 
está integrada no Reguengos à Mesa, que in-
clui quatro semanas gastronómicas durante 
o ano. Vão ser propostos aos clientes pratos 
confecionados com os peixes que podem ser 
pescados no Grande Lago Alqueva. 
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

A Abrir Atual

Portel deliberou um Voto de Louvor pelo trabalho realizado pelas Irmãs ao longo de todos estes anos.

Portel presta Homenagem às Irmãs da Congregação 
Franciscana Missionárias de  Nossa Senhora
Numa cerimónia que teve lugar no dia 26 
de setembro no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho em Portel, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Portel, José Manuel 
Grilo, o Arcebispo de Évora D. Francisco 
Coelho, a Provedora da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Portel, Maria Luísa Farinha, 
o Pároco de Portel José Lello e a Superio-
ra Provincial Maria Ludovina Ferraz, a 
que se juntaram muitos populares, Portel 
decidiu assinalar a despedida das “suas” 
Irmãs da Congregação das Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora com um 
agradecimento pelas mais de 8 décadas 
de serviço à comunidade.

Ao longo de 85 anos Portel escreveu 
parte da sua história ao lado destas Irmãs, 
provenientes de muitas regiões de Portu-
gal, sobretudo do norte onde se encontra 
a sede da sua instituição estabelecendo 
deste modo uma relação de cumplicidade 
e amizade com toda a comunidade. Portel 
prestou-lhe uma justa homenagem, atra-
vés do reconhecimento e agradecimento 
público por toda a actividade religiosa e 
assistencial no concelho de Portel, con-
tribuindo sempre com o seu empenho, 
dedicação e determinação para a melho-
ria dos serviços de saúde e de apoio social 
prestados à comunidade.

Também a autarquia de Portel, reco-
nheceu a nobreza do profundo trabalho 
de prestação de cuidados de saúde e so-
ciais, deliberando por unanimidade em 
reunião de câmara em 18 de Setembro 
deste ano, um Voto de Louvor pelo tra-
balho realizado pelas Irmãs ao longo de 
todos estes anos.

A Congregação das Franciscanas de 
Calais, fundada no século XIX, remonta 
as suas origens mais profundas à Idade 
Média, uma vez que três das casas que se 
vão unir, no século XIX, se encontravam 
filiadas a uma comunidade da Terceira 
Ordem Regular estabelecida em Saint-
-Pol, no Norte de França, desde o século 
XIII, mesmo antes da morte de S. Francis-
co, que ocorreu em 1226. Entre os muitos 
conventos de franciscanas hospitaleiras 
que vieram a surgir pelo Norte de França 

encontram-se as sete casas que estão na 
origem da Congregação de Calais: AIRE-
-SUR-LA-LYS, SAINT-OMER, MONTREU-
IL-SUR – MER, BETHUNE, LENS-ARTOIS, 
ARRAS e CALAIS. A tempestade desenca-
deada pela Revolução Francesa, iniciada 
em 1789, levou à dissolução, perseguição, 
expulsão e secularização das suas reli-
giosas; passada a onda anti-religiosa e 
anti-congreganista dos últimos anos do 
século XVIII, as comunidades voltaram a 
restabelecer-se. 

Em meados do século XIX, o grande 
movimento de renovação religiosa que 
se manifestou por toda a França e levou 
ao aparecimento de perto de trezentas 
Congregações, suscitou nas Comunidades 
Franciscanas da Diocese de Arras, o de-
sejo de uma vida religiosa mais intensa, 
mais autêntica e profunda, a necessidade 
de uma verdadeira reforma, a qual veio 
a inspirar a união das sete Casas, tendo 
partido a iniciativa da aproximação, da 
Comunidade de Calais. Em 1851, o Bispo 

de Arras, Pierre Louis Parisis, uma das 
figuras mais ilustres da Igreja francesa 
oitocentista, reconheceu a necessidade 
e importância da união de todas as co-
munidades franciscanas numa mesma 
Congregação, pelo que, encarregou da 
realização de tal projecto o Ab. Adolphe 
Duchenne (1813-1881), Capelão das Fran-
ciscanas do Hospício de Saint Pierre de 
Calais, o qual veio a ser o instrumento 
activo da união. A 30 de Maio de 1854, dá-
-se a união das sete Comunidades Fran-
ciscanas do Norte de França. O Bispo de 
Arras nomeou como primeira Superiora 
Geral, após sufrágio unânime das Reli-
giosas, uma das mais diligentes obreiras 
da união, a Irmã Louise Mabille. Na sua 
circular dirigida à nascente Congrega-
ção, Mère Louise, inspirada pelo Espírito 
Santo, identifica o carisma congrega-
cional – ”Espírito de Família de União e 
Comunhão”, tão bem traduzido nas suas 
palavras: “... Sejamos todas membros dum 
mesmo corpo que se ajudam e animam. 

Que todas e cada uma, segundo a medida 
da graça, trabalhemos na obra para a qual 
Deus nos escolheu. 

Ele estará ao nosso lado, para que ne-
nhuma dificuldade nos abale. Ele nos 
tomará pela sua mão, para que sigamos 
o Seu caminho. Tenhamos uma coragem 
que seja não apenas grande, mas de gran-
de alento e de longa duração; e para a Ter, 
peçamo-la Àquela que no-la pode dar. 

Ele no-la dará sempre, se, com simpli-
cidade de coração, correspondermos à 
sua graça.” (Junho 1854) O decreto sole-
ne de aprovação definitiva da Congrega-
ção data de 10 de Março de 1873 e as suas 
Constituições foram aprovadas por sete 
anos. Após este período de experiência, 
passaram a definitivas por um decreto 
solene de 11 de Março de 1892. As Francis-
canas de Calais passaram a Congregação 
de direito pontifício. Desde os primeiros 
anos que se seguiram à união das sete Ca-
sas, as Franciscanas de Calais começam a 
ser solicitadas de toda a parte.

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Penso que já terei por aqui dito uma ou outra 
vez que nutro uma relação algo específica 
com as palavras: amo umas, odeio outras…
para além das mais que muitas que me são 
indiferentes, como não poderia deixar de 
ser. Hoje não quero falar daquelas que me 
incomodam, seja pelo som (sim, há palavras 
que têm até um significado inocente mas 
que soam tão mal que não consigo gostar 
delas. “Pedagogo” soa bem a alguém? Não 
acredito!), seja pela realidade que represen-
tam (alguém consegue dizer “furúnculo” 
sem ficar meio enojado? Aposto que não!) 
Hoje quero falar-vos de palavras que gosto, 
que me soam bem, que me fazem sorrir por-
que transmitem realidades boas de pensar: 
“saudade”, “resiliência”, “amor”, “sonho”, 
“cafuné” (faz parte do português com açú-
car mas acho que devia ser adotada por nós, 
de tão bonita que é) não são palavras tão bo-
nitas que despertam no nosso semblante, e 
sobretudo nas nossas mentes, um sorriso que 
pode estar entre o sorriso tímido e o sorriso 
rasgado? Gosto delas! Fazem-me sentir bem 
quando falo delas. São palavras positivas 
que criam na pessoa que as usa, de forma 
afirmativa, pensamentos bons, sensações 
agradáveis. 

A estas que acima citei, e que perten-
cem a um grupo não fechado que poderá 
comportar mais umas quantas palavras de 
luz, juntaria aquela que é para mim A PA-

LAVRA. Falo, como não poderia deixar de 
ser, da palavra “Esperança”. Gosto tanto da 
palavra em questão que a mandei tatuar em 
mim. Não em português, pelas simples ra-
zão que se trata de uma palavra algo grande, 
mas em inglês, contendo apenas em qua-
tro letras todo um significado de luz, força 
e resistência. Sempre fui de opinião que o 
pensamento positivo atrai coisas positivas 
para nós e para a nossa vida. Sempre fui de 
opinião que encontrar algo de que rir perante 
as adversidades só nos dará mais força para 
as encarar sem medo. Na minha forma de 
ver a palavra ESPERANÇA encerra em si a 
realidade que ela define: uma força interior, 
uma crença de que as coisas, cedo ou tarde, 
irão correr bem, uma fé na certeza de que 
nada dura para sempre, nem as dores, nem as 
tristezas, nem as preocupações e muito me-
nos os desamores. É claro que a esperança 
só por si, não pode tudo. A ela tem de estar 
associada uma outra palavra que ainda não 
tinha citado mas que também faz parte do 
lote das preferidas: a Perseverança. É ela que 
dá forças à esperança para acreditar que os 
momentos menos bons têm um fim, é ela que 
nos faz crer que lá longe nos espera a porta 
do arco-íris com muito daquilo que ansiá-
mos e desejámos, ainda que as indicações 
que tal ponto algum dia seja atingido sejam 
parcas. E isto porquê? Porque ainda que a 
esperança seja algo intrínseco a nós, sem a 

Sobre a Esperança…
perseverança ela poderia desaparecer, dar-
-se por vencida. Contudo, com a força que 
a perseverança empresta à esperança, somos 
levados a nunca desistir, a acreditar que ire-
mos alcançar o nosso pote de ouro (imagem 
utilizada para ilustrar a felicidade plena) 
cedo ou tarde.

A esperança mais não é do que uma parte 
ínfima da nossa alma que sussurra à nossa 
mente, numa voz doce e serena, todas as ma-
nhãs um “tu sabes que vai dar certo”, ainda 
que a tristeza te pese nos ombros e no cora-
ção, um “tu sabes que vai dar certo” porque 
o amanhã pode sempre ser diferente do hoje, 
um “tu sabes que vai dar certo” porque foste 
feito daquela fibra dos que vergam mas não 
quebram, um “tu sabes que vai dar certo” 
porque caminhas com um objetivo pela vida 
e com a certeza que o irás atingir.

Por isso, e em última análise, é a esperança 
que nos torna mais humanos, impedindo-nos 
de nos sentirmos vencidos, amargos e revol-
tados quando a vida não corre no sentido que 
queríamos e será ela, a Esperança, que nos 
fará vencer neste jogo que é estar vivo e ser 
feliz lá nas portas do arco-íris. 

Estamos a iniciar um novo mês. Para além 
disso, a nova estação – o outono – iniciou há 
poucos dias. Olhemos então para estes iní-
cios focando-nos nesta palavra de luz e força 
para os encarar (mês e estação) encarar com 
a energia e a positividade necessárias!

O marketing social vem tomando proporções 
cada vez maiores nos últimos anos, trazendo 
benefícios para as organizações que o prati-
cam, para as pessoas que são o alvo e para a 
sociedade em geral. Recorre a princípios e 
técnicas oriundas do marketing tradicional 
com a intenção de proporcionar benefícios 
positivos para a sociedade e pode ser usado 
por qualquer tipo de organização (pública, 
privada, lucrativa ou sem fins lucrativos), 
desde que exista como meta final a produção 
de impactos sociais. 

Num país como São Tomé e Príncipe, de 
economia frágil e dependente da ajuda ex-
terna, condicionado pela insularidade, fragi-
lidade e recursos limitados, com uma taxa 
de pobreza elevada, fortemente afetado pela 
instabilidade política que leva a descontinui-
dades na implementação de políticas funda-
mentais, as melhorias nas condições sociais 
tem sido pouco significativas, estando longe 
o atingir do objetivo de erradicar a extre-
ma pobreza e a fome patente na Estratégia 
Nacional de Redução da Pobreza de 2012. 
As estimativas recentes do Banco Mundial 

mostram que cerca de um terço da popula-
ção vive com menos de 1,9 dólares/dia, es-
tando mais de dois terços da população num 
limiar de pobreza de 3,2 dólares/dia, com 
maior incidência em áreas urbanas.

O Banco de Trocas, surgido do espíri-
to empreendedor de uma santomense é um 
projeto pioneiro e inovador que procura 
consciencializar a sociedade para causas 
sociais, através da implementação da ativi-
dade de troca de bens e serviços, através, de 
campanha de sensibilização e promoção de 
feira solidária. Pretende ainda mostrar que, 
a ajuda aos outros, pode contribuir para um 
ambiente mais saudável onde, a prática sus-
tentável de reutilizar, de reduzir e de reciclar 
é incentivada numa perspetiva de economia 
circular e de aproveitamento inteligente dos 
bens e recursos usados ou novos, e o tempo 
ocupado em ações e serviços solidárias de 
trocas é benéfico para a sociedade. 

Na atividade Banco de Trocas, alargada a 
toda a comunidade Santomense com base no 
princípio da reciprocidade, qualquer pessoa 
que entregue bens ou serviços poderá levar 

um bem ou serviço em troca, sendo incen-
tivado o regresso do bem ao banco quando 
deixar de ser necessário. Os bens a trocar pe-
los participantes podem ser de qualquer tipo, 
desde livros, material informático, roupas e, 
bens de puericultura e, serviços (limpezas, 
lavagem e passagem de roupa, cozinhar, re-
parações e transporte de crianças, idosos e 
doentes, entre outros). 

Os produtos trocados no Banco de Trocas 
não têm um preço, cada participante dá o 
que pode e recebe em troca o que precisa e 
existe no Banco de Trocas, em dois locais es-
pecíficos (uma loja em Santarém e outra no 
Mercado Fardo), para além de Feiras Solidá-
rias a desenvolver nos distritos como forma 
de expandir a atividade do Banco de Trocas 
a um público maior. A implementação des-
ta nova abrangência do Banco de Trocas e 
a consolidação da estrutura atual passa pela 
constituição de uma equipa interdisciplinar 
de voluntários com competências técnicas, 
humanas e relacionais, com capacidade de 
agir como mediadora e articuladora entre 
o público adotante e os parceiros. Também 

uma estrutura de retaguarda que procederá 
ao acompanhamento, aconselhamento e en-
caminhamento de casos mais difíceis será 
criada, na ótica da promoção de processos 
de intervenção especializada no domínio de 
ajuda aos mais necessitados. O estabeleci-
mento de sinergias com Instituições que pri-
mam pelas atividades de caráter social, na 
ótica da prossecução dos objetivos do Banco 
de Trocas, é outra possibilidade considera-
da. 

Nesta iniciativa empreendedora do Banco 
de Trocas em São Tomé, sem necessidade 
de financiamento e existindo apenas para 
satisfazer necessidades sociais, promove a 
coesão social, combater a exclusão e supri-
mir falhas e lacunas de outras organizações 
pertencentes aos demais sectores da eco-
nomia, incluindo o terceiro setor, o uso do 
conceito de marketing social é fundamental 
para atuar como agente de transformação 
social através da missão de prestar benefí-
cio coletivo. O que motiva a sua atuação é o 
benefício ao próximo e a união em volta de 
objetivos comuns.

Marketring Social e banco de trocas em São Tomé
Dinâmicas da Gestão

REGINA NASCIMENTO
Mestre em Gestão, Universidade de Évora

Industria crítica Diretiva dos plásticos 
A directiva europeia dos “Plásticos de uso 
único”, que deverá ser transposta para o 
direito nacional até 3 de Julho de 2021 
foi apresentada aos empresários do sector 
por Mafalda Mota, da Agência Portugue-
sa de Ambiente (APA), na primeira edição 
da “Plastics Summit” que decorreu na 
passada semana na Vista Alegre, Ílhavo.

Expostas as várias medidas da directi-
va, consoante o produto, entre medidas 
de restrição, de redução do consumo, de 
recolha selectiva de concepção ecológica 
ou simples sensibilização, foi com preo-
cupação que a assistência ouviu falar dos 
prazos curtos definidos, sendo essa tam-
bém a tónica dominante da mesa redon-
da que se lhe seguiu, moderada por José 
Eduardo Martins.

“Não vamos melhorar nada a proibir”, 
afirmou Ana Maria Carneiro, da Inter-
plas, para quem o impacto da directi-
va na indústria transformadora vai ser 
“enormíssimo”, havendo apenas três anos 
para a sua implementação.

“Como é que é possível os transforma-

dores ajudarem e terem soluções se não 
há uma estratégia fiável em termos de ti-
ming?”, questionou.

Já Gonçalo Lobo Xavier, director geral 
Associação Portuguesa de Empresas de 
Distribuição (APED), considerou que se 
assiste a uma “diabolização do plástico, 
de que a distribuição é a face visível” nas 
redes sociais e salientou que “não se pode 
eliminar o plástico por decreto”, quando o 

problema “vem da má educação ambien-
tal e dos maus comportamentos”.

Luís Garcia, da TRIVALOR, referiu que 
no caso do sector da restauração “há ma-
teriais mais fáceis de eliminar, mas para 
outros não há uma boa resposta” e su-
blinhou a importância da embalagem 
na protecção do produto, na segurança 
alimentar e na informação que presta ao 
consumidor.

Do meio académico Maria da Conceição 
Paiva, da Universidade do Minho, foi de 
opinião que se está a legislar “apressada-
mente”, por vezes com decisões que “de-
veriam ser mais amadurecidas, havendo 
“um fosso entre a política e o conhecimento 
científico” que dificulta essa ponderação.

Rui Berkemeier, da ZERO, e Sílvia Me-
nezes, da Deco Proteste, trouxeram ao 
debate perspectivas diferentes, com o 
primeiro a lembrar que “também se disse 
que as empresas iam todas fechar, quan-
do apareceu a questão dos sacos de plásti-
co e não foi isso que aconteceu” e “houve 
um acordar da Europa muito importan-
te” motivado pela poluição dos oceanos 
pelos plásticos, mas de que se vê apenas 
a ponta do icebergue, faltando perceber 
o real impacto na cadeia alimentar, por 
exemplo”.

Menos taxativa, Sílvia Menezes defen-
deu que a reutilização é o caminho prefe-
rível e não deve ser apontado o dedo ape-
nas ao plástico, mas sim ao uso único de 
uma série de produtos.

C.M. Portel | D.R.

 D.R.
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É este o título e a grande questão central 
que organiza toda a narrativa do segundo 
livro infantil escrito pela Susana Pedro. 

O livro dedica um especial enfoque aos 
processos de identificação com os outros, 
tão presentes nos tempos da infância e 
da adolescência… Centra-se na essência 
daquilo que nos aproxima e do que nos 
distancia dos outros, o que vai permitindo 
formatar a estrutura da personalidade e 
construir a própria identidade. 

A Mimi, personagem principal desta 
história, vai-se (re)descobrindo e ressig-
nificando a si própria naquilo que encon-
tra nos amigos. Fá-lo sempre de forma 
original, criativa e positiva, tendo como 
ponto de partida as suas características 
individuais e as suas qualidades singula-
res.

Esta é pois uma história ternurenta de 
tolerância, de aceitação e de amor incon-
dicional, que nos permite integrar o que 

há do outro em nós e o que temos de nós 
no outro… mas ao mesmo tempo sintoni-
zar com aquilo que há de único em cada 
um. 

É um convite ao não conformismo às 
convenções estereotipadas. É também um 
incentivo à aceitação do que nos torna 
únicos e inigualáveis na construção ativa 
de uma identidade subjetiva e particular, 
mas onde o próprio também se transforma 
com as características do outro… e é pre-
cisamente neste vínculo com o exterior, 
nesta relação bi-únivoca de afeto e des-
coberta que o livro abrange, que aprende-
mos a Ser…

Um excelente ponto de partida para pais 
e filhos se deliciarem no encontro dos 
seus Universos pessoais e na partilha da 
riqueza dos seus afetos.

Foi um livro que me apaixonou e me fez 
querer ser mais Eu com os outros… Há 
por aí alguém igual a mim?

Há por aí alguém 
igual a mim?

BRUNO SERRANITO 
Psicólogo Clínico

“Tem-se vindo a deixar de votar, dando vitória ao “partido” designado por ABSTENÇÃO, o que é mau, muito mau”.

Radar

Cá no nosso país e creio que, de uma 
maneira geral, em todos os países civi-
lizados do planeta, onde impera a demo-
cracia, quando se aproxima a época de 
eleições, surgem promessas e mais pro-
messas, por parte dos partidos, algumas 
delas impossíveis de realizar. 

Mas como o voto é absolutamente ne-
cessário, para se conseguir chegar ao Po-
der, ou mantê-lo se se tratar do partido ( 
ou partidos que já o ocupam) vale tudo. 

Como isto, em Portugal, já vem suce-
dendo desde que vivemos em democra-
cia, o Zé anda cada vez mais desconfiado 
e, pouco a pouco, tem vindo a deixar de 
votar, dando vitória ao “partido” desig-
nado por ABSTENÇÃO, o que é mau, 
muito mau. 

A meu ver, os políticos terão de dar 
uma grande volta a isto, pondo à prova a 
inteligência, perspicácia e o bom senso. 
Se não o f izerem, por este andar, as elei-
ções deixam de ter razão de existir.

Mas vejamos o que se está passando. 
Por exemplo, o Ministério das Finanças 
diz que não há dinheiro para a Cultura e, 
deste modo, o que está a acontecer nes-
te capítulo, é simplesmente vergonhoso, 
atingindo as raias do escândalo, quando 
afinal a Cultura é algo duma importância 
extraordinária para o desenvolvimento e 
sabedoria dos povos. 

A respectiva ministra limita-se a en-
colher os ombros, mas a verdade é que, 
com eleições à porta, aparece (?) di-
nheiro para a compra de aviões para 
as Forças Armadas que estão a f icar “ 
desarmadas”, mesmo no que se refere 
a pessoal, como o afirmou, alto e bom 
som, o Almirante Chefe do Estado Maior 
General das referidas Forças Armadas, 
facto que escandalizou o sr. Ministro da 
Defesa Nacional que, publicamente, rea-
giu com muito desagrado a tais afirma-

ções do seu subordinado que afinal usou 
da maior franqueza. 

Concordo que se olhe, mas com olhos 
de ver, para as Forças Armadas, mas não 
é só na altura das eleições. Mais adiante, 
verif icarão a razão do que afirmo.

Também apareceram (?) os milhões 
para o tão badalado Hospital Central 
do Alentejo, na capital do distrito, um 
assunto extremamente importante, mas 
que tem andado à deriva desde há bas-
tante tempo. 

A Comunicação Social af irmou, a pro-
pósito da compra de ambulâncias, so-
bretudo do INEM, visto que muitas das 
existentes precisam de ser substituídas 
devido à muita quilometragem que já 
f izeram e que, naturalmente, terão de ir 
para a situação de “reforma”. E, segundo 
parece, não são tão poucas quanto isso. 

Mas o sr Ministro das Finanças apres-
sou-se, devido à sua perspicácia, a di-
zer que está em análise um processo de 
aquisição de ambulâncias e surgiu com 
um discurso inteligente, de forma a que 
as Associações dos soldados da Paz não 
f icassem demasiado aborrecidos com a 
situação. 

Contudo, acontece que, para este ano, 
o INEM tinha previsto a aquisição de 75 
ambulâncias para todo o país e, como 
não podia deixar de ser, teve de submeter 
ao Ministério das Finanças um pedido 
de autorização no montante de cerca de 
cinco milhões de euros, o que é uma ni-
nharia comparada à aquisição dos cinco 
aviões ( mais de 800 milhões de euros ). 

Mas a verdade é que, segundo a Co-
municação Social, o Ministério das Fi-
nanças só autorizou a quantia de… um 
milhão de euros! Todavia, o processo 
está em estudo pelo que os nossos bom-
beiros devem estar tranquilos. Mas não 
deixa de ser caricata esta diferença de 

ELEIÇÕES À VISTA!
VELEZ CORREIA
Major

custos entre os aviões e as ambulâncias. 
É evidente que ainda vão aparecer mais 
promessas, visto que a procissão ainda 
vai no adro! 

A linha de Caminho de Ferro de Casa 
Branca a Beja irá ser electrif icada e do-
tada de novas e moderníssimas carrua-
gens. O IP 2 vai f inalmente ser acabado, 
pois tem troços há alguns anos parados, 
etc, etc, etc.

Mas prezados leitores, é preciso que 

saibamos ler nas entrelinhas e escutar-
mos atentamente o que se diz para não 
cairmos nos logros que nos são prepa-
rados pelos partidos políticos, mormente 
quando se encontram no Poder. 

Por exemplo, os aviões vão chegando 
pouco a pouco e só lá para 2027 é que 
deve chegar o último, mas há que apro-
veitar o período que antecipa as eleições 
para se assinarem os respectivos contra-
tos. Se Beja não se “ mexer”, a electri-
f icação da linha não vai acontecer nos 
tempos mais próximos e o Aeroporto que 
lá têm só acorda das grandes sestas de 
tempos a tempos, isto é, quando sirva 
de exposição para os maiores aviões do 
mundo ou então para algumas emergên-
cias. 

No entanto, está previsto aproveitar 
o do Montijo, onde se vão gastar largas 
centenas de milhões de euros, ali mes-
mo à beirinha do Humberto Delgado que 
está a rebentar pelas costuras.

E assim vai este país. E no que se refe-
re à Cultura, a que atrás faço referência, 
já o 1º Ministro do Estado Novo afirma-
va que educar o povo era um perigo mui-
to grande. Porquê? Perguntará a juventu-
de. Só lhes digo que façam essa pergunta 
aos professores ou aos avós desse tempo. 
E eles, por certo que darão a devida ex-
plicação. Não quero dizer que o não se 
olhar devidamente para essa área, seja 
pelo mesmo motivo, mas na verdade é 
muito estranho que aconteça este virar 
de costas à Cultura.

E por aqui me fico, pedindo aos par-
tidos que façam promessas, muitas pro-
messas porque como dizia o outro, na 
sua cantiga, “o que é preciso é animar 
a malta”. O pior é que a “malta” agora 
já não se deixa levar com promessas e 
“vota” na ABSTENÇÃO, conforme tem 
acontecido ultimamente.

“A meu ver, os políti-
cos terão de dar uma 
grande volta a isto, 
pondo à prova a 
inteligência, perspicá-
cia e o bom senso. Se 
não o fizerem, por 
este andar, as eleições 
deixam de ter razão de 
existir”.
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Exclusivo

Crónicas da Transtagana

Isidro Lobo – Acordeonista

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

Isidro Lobo nasceu em 1954.
Trilhou o caminho dos rapazes da sua 
idade e foi ajuda de gado.
Aos sete anos, numa concertina do seu 
pai, aprendeu a sua primeira “música”, 
que ainda hoje toca: “O meu amor é pa-
deiro”.

Com pouca idade iniciou a sua vida 
profissional, numa casa de artesanato, na 
Graça do Divor, sua terra natal.

Nessa oficina, a qual já encerrou, che-
garam a trabalhar cerca de duas dezenas 
de pessoas.

Ali se transformavam ossos e cornos 
de vacas ou veados, em cabides, abajures, 
azeitoneiras, pentes, botões, pulseiras ou 
cabos de facas e canivetes.

Em 1981 mudou para a sua atual profis-
são: taxista.

Gosta do contacto com as pessoas. Já fez 
transportes escolares mas hoje o “carro de 
praça” faz serviço na cidade.

Gosta da sua terra com paixão. Aceitou 
por isso ser presidente da Junta de Fre-
guesia da Graça do Divor e dessa forma 
apoiar as pessoas e as associações cultu-
rais e desportivas, participando também 
na área social, onde a fundação da Asso-
ciação de Reformados e a construção do 
Centro de Dia e Lar assumiram particular 
importância.

A luz vinda da rua entra pela janela e 
brilha no acordeon onde se reflete, inter-
mitentemente, mercê do movimento ba-
lançado de Isidro Lobo, ao acompanhar a 
marcha que ecoa na sala.

O som inconfundível do harmónio en-
volve com ternura, a alegria de cada acorde, 
enlaçado numa réstia de sol de fim da tarde.

Vem depois uma moda mais alegre, a 
que se junta um bater de pé, para marcar 
o compasso. 

Esse som único estende-se até à rua, 
extingue-se no horizonte, na imensidão 
da terra, que se perde de vista por todo o 
vale, até chegar à Sempre Noiva e nos en-
lear na lenda, onde mora o mais sublime 
dos sentimentos, talvez com um encanta-
mento semelhante ao que se encontra no 
par de namorados valseando nos bailes.

- Ainda se fazem bailes de acordeon. 
Perderam-se hábitos e tradições. Mas há 
muitos acordeonistas.

Os acordeonistas populares continuam 
a ter um papel importante na animação 
das comunidades, nas sociedades recrea-
tivas e nas pequenas aldeias.

Para além dos bailes, nas brincas de 
carnaval, nos mastros e noutras festas 
que se prezavam, lá pontuava o “tocador” 
de acordeon.

Na Graça do Divor, terra que ama, Isi-
dro Lobo participou com a Associação de 
Jovens nas “Brincas de Carnaval”.

“Foram feitas algumas pesquisas, e sa-
bia-se dos escritos do Mestre Raimundo 
(1). Ele foi um grande poeta popular. De lá 
vieram “os fundamentos”.

Isidro Lobo aprendeu a tocar na velhi-
nha concertina existente em casa de seu 
pai. Eram seis irmãos. Três aprenderam 
a tocar e nos anos oitenta aventuraram-
-se na constituição de um grupo de baile. 
Também por essa altura enveredou pela 
moda “dos órgãos eletrónicos”, sem nunca 

deixar o seu instrumento eleito: o acor-
deon.

Já no Século XXI aceitou o desafio de tocar 
no Grupo de Cantares Aguarela do Divor.

Foi dessa concertina que tirou os pri-
meiras e titubeantes acordes, tocados de 
ouvido.

Decorava a música que se ouvia na tele-
fonia, ou as modas que se cantavam.

Era necessário aperfeiçoamento e para 
isso inscreveu-se no Instituto de Música 
Vitorino Matono, prestigiada instituição 
do ensino da música, tendo sido admiti-
do ao Curso Geral de Acordeon, que ter-
minou com 17 valores, em vinte e oito de 
julho1978.

Foi o “tocador” de um baile pela primeira 
vez em 1973, no Clube dos Trabalhadores 
das Alcaçovas.

Seguiram-se centenas de bailes abri-
lhantados “pelo distinto e apreciado ar-
tista” como anunciavam os programas.

Ia de motorizada, fosse inverno ou ve-
rão. Chegou a utilizar a camioneta da car-
reira fazendo a viagem num dia e regres-
sando no seguinte.

“De madrugada, quando chovia, no in-

verno e com as noites muito escuras, as pes-
soas iam ficado. Espreitavam à porta e vol-
tavam a sentar-se. E eu tocava até ser dia.”

“Acho que já tocava a dormir”, conta 
relembrando o tempo em que “o jovem 
acordeonista alentejano” se fazia ouvir 
“num vasto e moderno reportório”.

Entre tangos e valsas, modas alente-
janas e êxitos da revista à portuguesa, 
cantigas festivaleiras e canções da rádio, 
foram noites inteiras a abrilhantar bailes 
em recintos improvisados, sociedades e 
festas populares.

- “Cheguei a tocar, tendo por palco uma 
tábua, sobreposta em duas carteiras da-
quelas antigas, da escola primária.”

Nas ruas escuras iam as filhas à frente, que 
as mães as não podiam perder de vista.

Vão alumiando o caminho com os ve-
lhos candeeiros de estrebaria. Em certas 
ocasiões candeias de azeite. 

Aos olhos de Isidro Lobo chega uma 
estranha imagem, um bailado entre as 
sombras das raparigas e as luzes penden-
tes e oscilantes nas mãos das  mulheres.

Isidro Lobo fez muitos bailes à luz de 
petromaxes, sobretudo em aldeias onde a 

“luz elétrica” andou arredia até ao último 
quartel do século XX.

Quando as mães começavam a acender 
os candeeiros era sinal para irem embora.

As mães tinham como missão “guar-
dar” as filhas. Por vezes eram mal suce-
didas.

Conta Isidro Lobo certa noite ter uma 
rapariga fugido. Tinha combinado sair do 
baile com o namorado. Foi um burburinho.

Nessa época as mulheres estavam de 
um lado da sala e os homens do outro, 
nalguns casos separados com um risco no 
chão, marcando o espaço que não podia 
ser ultrapassado pelos rapazes.

Quando começava o “toque” iam todos 
em direção às raparigas para “puxar” o 
seu par.

Se apanhavam uma “cabaça” ficavam 
descontentes e entravam de razões, dan-
do parte fraca, pois era certa alguma cha-
cota da rapaziada.

Outros tempos. Tempos diferentes, mas 
não melhores. 

(1) – Raimundo José Lopes, natural de Évora, 
1918 – 2003, poeta e autor de fundamentos 
para as “Brincas de Évora”.
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“As decisões tomadas a nível universitário deveriam ser tomadas com base em evidências científicas”.

Radar

A 14.º edição do festival “Al Mossassa” vai decorrer no interior das muralhas de Marvão.

Radar

MANUEL CANCELA D’ABREU
Professor do Departamento de Zootecnia da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Évora, investigador do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (ICAAM)

Fiquei muito surpreendido quando vi a notí-
cia de que o Reitor da Universidade de Coim-
bra anunciou que, a partir de 2020, aquela 
Universidade iria eliminar o consumo de car-
ne de vaca nas suas cantinas por ser a carne 
com maior produção de CO2. Surpreendi-me 
porque sempre considerei que as decisões to-
madas a nível universitário deveriam ser to-
madas com base em evidências científicas e, 
como alguém que estuda e trabalha há mais 
de 40 anos em nutrição de ruminantes, não é 
tão evidente assim o efeito maléfico da pro-
dução de bovinos sobre o ambiente e o seu 
contributo para o aquecimento global.

Não se pode negar que os bovinos, como 
qualquer ruminante, produzem CO2 e Meta-
no, durante o processo digestivo, em quan-
tidades superiores aos outros animais. Esta 
produção é devida à utilização de alimentos 
fibrosos que não são digeríveis pelos mo-
nogástricos. Só os ruminantes conseguem 
utilizar grandes quantidades deste tipo de 
alimentos, com baixo valor nutritivo, trans-
formando-os em proteína de alta qualidade 
para a alimentação humana e fazem-no com 
uma eficiência relativamente elevada. Em 
termos médios, a produção de CO2 de uma 
vaca é cerca de 3 toneladas por ano. Contudo 

não devemos considerar apenas a produção 
total de gases com efeito de estufa, mas o ba-
lanço destes gases no sistema de produção.

A maior parte dos alimentos dos ruminan-
tes provêm de pastagens e forragens que são 
grandes fixadores de CO2.. Uma pastagem 
com uma produtividade média fixa cerca de 
9 toneladas por hectare e ano, na parte aé-
rea das plantas, e mais 4,5 toneladas no solo. 
Considerando uma relação média de 2 ha de 
pastagem por vaca e ano, a quantidade de car-
bono fixado suplanta largamente a produção.

Devemos ainda considerar que o pastoreio 
tem a grande vantagem de reciclar um grande 
volume de nutrientes, como o azoto ou fós-
foro, sendo a sua exportação muito baixa. 
É ainda dos poucos sistemas agrícolas que 
promove uma melhoria das funções do solo, 
nomeadamente um aumento da infiltração e 
da retenção de água e um aumento da fertili-
dade. É por estes factos que as pastagens têm 
mostrado uma grande adaptação às alterações 
climáticas, o que é ainda mais notório nos sis-
temas agro-silvo-pastoris como o Montado 
ou os lameiros e os baldios do Norte do país.

Só no espaço da União Europeia existem 
mais de 57 milhões de hectares de pasta-
gens permanentes e cerca de 10 milhões de 

pastagens temporárias, dos quais mais de1,8 
milhões em Portugal, representando no to-
tal cerca de 39% da superfície agrícola útil. 
Estas pastagens utilizam os solos marginais, 
menos férteis e produtivos, com fraca apti-
dão agrícola e que, quanto muito, poderão ter 
uma aptidão florestal. As previsões, devido 
à maior resistência às alterações climáticas, 
são de que esta área venha a aumentar à custa 
de áreas anteriormente utilizadas na produ-
ção vegetal que venham a perder a sua capa-
cidade produtiva, tornando-se numa medida 
de adaptação às novas condições climáticas. 
O que fazer então aos milhões de toneladas 
de alimentos fibrosos que, todos os anos, se 
transformam em carne e leite, produtos ricos 
em proteína de elevado valor biológico, vi-
taminas do complexo B e minerais de que o 
homem necessita na sua alimentação? Vamos 
abandonar as pastagens aos matos e à floresta 
desordenada? Este abandono tem como prin-
cipal consequência o aumento do risco de 
incêndio e da área ardida, como temos visto 
no Norte e Centro de Portugal. Gostaria de 
acrescentar que sou totalmente contra a des-
matação de florestas, como tem vindo a ser 
praticada na Amazónia, para a criação de no-
vas zonas de pastagem ou para a cultura da 

soja.
Ao contrário do que alguns afirmam, há 

muitos trabalhos científicos que demonstram 
que o pastoreio por ruminantes, quando bem 
conduzido, contribui para um aumento da 
biodiversidade tanto vegetal como animal. 
Por outro lado, há bastantes anos que se es-
tudam medidas de mitigação da produção de 
gases com efeito de estufa pelos ruminantes 
como a melhoria da qualidade dos alimen-
tos, manipulação da população microbiana 
ruminal, utilização de aditivos e seleção de 
animais mais eficientes. Só com esta última 
medida estima-se que se possa reduzir em 
cerca de 25% a produção de Metano. Os ru-
minantes também consomem e valorizam ou 
volume elevado de subprodutos da indústria 
alimentar como as sêmeas, bagaços e polpas, 
que de outra forma seriam queimados.

É por conhecer bem os sistemas de produ-
ção de bovinos e pelas razões acima aduzi-
das, que continuo a comer carne de vaca, sem 
me pesar na consciência, pois sei que estou 
a ajudar à sustentabilidade de uma produção 
que, quando orientada por bases técnicas e 
científicas corretas, poderá contribuir para 
um planeta mais saudável e equilibrado.

Fonte: UEline

Carne de vaca. E porque não?

Semana Gastronómica Sabores do Lago em 
10 restaurantes do concelho de Reguengos
A Semana Gastronómica Sabores do Lago 
vai decorrer de 4 a 13 de outubro em 10 
restaurantes do concelho de Reguengos 
de Monsaraz. Esta iniciativa organizada 
pelo Município de Reguengos de Monsa-
raz está integrada no Reguengos à Mesa, 
que inclui quatro semanas gastronómi-
cas durante o ano. 

Na Semana Gastronómica Sabores do 
Lago cada restaurante vai propor aos 
clientes um prato confecionado com os 
peixes que podem ser pescados no Gran-
de Lago Alqueva. Em Reguengos de Mon-
saraz participam os restaurantes Herdade 
do Esporão (Lúcioperca, alho e coentros), 
A Moira (Lúcioperca com migas de poe-
jo), O Gato (Sopa de peixe do rio) e Casa do 
Benfica em Reguengos de Monsaraz (Lú-
cioperca frito). 

Na freguesia de Monsaraz aderiram 
à semana gastronómica os restauran-
tes Centro Náutico de Monsaraz (Sopa 
de peixe do rio à antiga), Casa do Forno 

(Lúcioperca à casa), Sem-fim (Lúcioperca 
grelhado com molho de poejos e migas de 
batata) e O Bizaca (Lúcio frito com migas 
de tomate). Em Campinho vão participar 
os restaurantes Monte D’Açorda (Açorda 
de peixe) e o Monte de Palaios (Sopa de 
peixe do rio).

Hélio Loureiro, chefe de cozinha com 
mais de 30 anos de carreira, gastrónomo 
e investigador na arte da cozinha, com 
uma forte ligação aos vinhos, responsá-
vel gastronómico da seleção nacional de 
futebol durante duas décadas, autor de 
mais de 20 livros de gastronomia e apre-
sentador de programas de televisão, é o 
consultor do Reguengos à Mesa.

No âmbito desta iniciativa já decorre-
ram semanas gastronómicas dedicadas 
ao porco (22 a 31 de março) e ao borrego 
(5 a 14 de abril). A fechar esta edição do 
Reguengos à Mesa vai ser organizada de 1 
a 9 de novembro a Semana Gastronómica 
da Caça.

Festival Islâmico de Marvão 
A histórica vila de Marvão, no Alto 
Alentejo, vai recuar no tempo para evo-
car a época da sua fundação pelo guer-
reiro Ibn Maruam, no século IX, com a 
realização de um festival islâmico.

Promovida pelo município, a 14.º edi-
ção do festival “Al Mossassa” vai decor-
rer no interior das muralhas de Marvão, 
no distrito de Portalegre, entre os dias 04 
e 06 de Outubro, para lembrar as raízes 
árabes da vila.

“Temos uma grande expectativa com a 
edição deste ano, pois é um festival que 
vai ter algumas alterações ao nível dos 
espectáculos e que já atingiu um nível 
muito elevado”, disse nesta quarta-feira 
o presidente do município, Luís Vitorino, 
em declarações à agência Lusa.

Segundo o autarca, o festival é “reco-
nhecido no Alto Alentejo”, mas também 
na região da Extremadura espanhola, 
sendo “um dos principais eventos” que o 
município promove anualmente.

 “Fazemos um grande investimento na 
promoção do festival em Espanha. Den-
tro do género, este é um evento já com 
nome”, acrescentou.

Recriações históricas com figurantes 
trajados a rigor, um mercado árabe, ar-
tesãos a trabalhar ao vivo, um acampa-
mento militar com exposição de armas, 
jogos para crianças, cavaleiros em due-
los de armas, música e dança exótica, 
saltimbancos, cuspidores de fogo, encan-
tadores de serpentes, domadores de aves 
de rapina e artes circenses são algumas 
das atracções da iniciativa.

Outro dos atractivos do festival é o “Mer-
cado das 3 Culturas”, situado na parte alta 
da vila, podendo os visitantes encontrar o 
ambiente de um mercado típico da época, 
com dezenas de pontos de venda.

Nesse espaço, podem ser adquiridos e 
apreciados produtos e objectos relacio-
nados com as culturas islâmica, judaica 
e cristã ou tomar chá árabe e saborear as 
iguarias daquela época.

O Festival “Al Mossassa” tem ainda 
animação itinerante e de palco, tendo 
como ponto alto um espectáculo subor-

dinado ao tema “Marvão, na guarda da 
montanha!”.

O espectáculo, que vai subir ao palco 
nos dois dias do festival, pelas 21:30, é 
baseado numa das lendas da história de 
Marvão, contando com a participação de 
cerca de 50 pessoas.

No dia 06, o festival encerra com o es-
pectáculo “Celebração a Marvão, o térmi-
no!”, no interior do castelo.

De acordo com o município, o festival 
“Al Mossassa” recebe pelo segundo ano o 
estatuto de “EcoEvento”, certificado pela 
empresa responsável pela recolha, tria-
gem, valorização e tratamento de resí-
duos sólidos na região (VALNOR).

Paralelamente, vai decorrer na Casa 
da Cultura de Marvão, entre os dias 04 

e 13 de Outubro, a 15.ª edição da feira do 
livro.

Com o objectivo de promover hábitos 
de leitura, o município indicou que to-
dos aqueles que adquirirem um livro 
vão ter direito a uma entrada gratuita no 
festival islâmico.

Desde, pelo menos, o período romano, 
que os rochedos de Marvão são utiliza-
dos como refúgio ou como ponto estra-
tégico militar. No século X foi referida 
pelo historiador cordovês hispano-mu-
çulmano Issa ibne Amade Razi como 
Amaia de ibne Maruane e Fortaleza de 
Amaia, fortaleza essa que em 884 serviu 
de refúgio ao fundador de Marvão, o re-
belde muladi ibne Maruane Aliliqui, “O 
Galego” (morto em 889), líder de um mo-

vimento sufi no Alandalus, que pegou 
em armas contra os emires de Córdova e 
criou uma espécie de reino independen-
te sediado em Badajoz até à instauração 
do califado de Córdova em 931.

A localidade foi conquistada aos mu-
çulmanos por D. Afonso Henriques du-
rante as campanhas de 1160/1166, tendo 
sido novamente tomada pelos mouros 
na contra-ofensiva de Iacube Alman-
çor (r. 1184–1199), em 1190. Em 1226, D. 
Sancho II dá foral à população e man-
da ampliar o castelo. Em 1299, D. Dinis 
disputa e apodera-se do castelo, que foi 
incluído no plano das suas reedificações 
militares e passou a ter uma grande im-
portância estratégica nas guerras com os 
castelhanos.
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Concluiu-se que 168 espécies das árvores analisadas estão ameaçadas na Europa.

Radar

Desenvolvimento urbano e desflorestação 
ameaçam florestas europeias
Pela primeira vez, a União Internacional 
para a Conservação da Natureza (IUCN) 
lança uma Lista Vermelha de Árvores 
Europeias e alerta: 58% das espécies de 
árvores endémicas da Europa estão amea-
çadas de extinção. De acordo com o docu-
mento divulgado na passada semana, os 
grandes responsáveis são a introdução de 
espécies invasoras, o desenvolvimento 
urbano e a desflorestação. 

Ao todo, avaliou-se o estatuto de con-
servação de 454 espécies de árvores eu-
ropeias nativas (portanto, originárias da 
Europa). Dentro desse grupo, 265 espécies 
de árvores eram endémicas (ou seja, não 
existem em mais nenhum lugar do pla-
neta). Mais de 150 especialistas de toda a 
Europa – incluindo de Portugal – contri-
buíram para este projecto.

Nova lista vermelha alerta-nos para 
a situação do trevo-de-quatro-folhas (e 
muito mais)

Concluiu-se então que 168 espécies 
(quase 40%) das árvores analisadas estão 
ameaçadas na Europa: têm o estatuto de 
“criticamente em perigo”, “em perigo” ou 
“vulnerável”. 

Percebeu-se ainda que 155 (58%) das 
árvores europeias ameaçadas eram endé-
micas – 66 delas foram classificadas como 
“criticamente em perigo”, 58 “em perigo” e 

31 “vulnerável”. Na lista, refere-se que há 
“informações insuficientes” para 57 das 
espécies estudadas (36 delas endémicas). 

De acordo com um comunicado da 
IUCN, as árvores do género Sorbus – como 
a Sorbus aucuparia maderensis do arqui-
pélago da Madeira, que está “criticamente 
em perigo” – são particularmente afecta-
das: cerca de três quartos das 170 espécies 
de Sorbus estão ameaçadas de extinção.

Os principais perigos detectados nesta 
lista são a perda e destruição das áreas 

florestais na Europa, a agricultura, a in-
trodução de espécies invasoras e as altera-
ções climáticas. Por exemplo, o castanhei-
ro-da-índia (Aesculus hippocastanum) 
que se espalha um pouco por toda a Euro-
pa – e foi introduzido em Portugal – está 
classificado como “vulnerável”. Uma das 
suas grandes ameaças tem sido o insecto 
invasor da espécie Cameraria ohridella, 
que ataca as suas folhas e impede o seu 
desenvolvimento.

“É alarmante”

“O mais preocupante é que a proporção 
de espécies de árvores consideradas amea-
çadas na Europa são o terceiro grupo de 
organismos mais ameaçados comparado 
com outros grupos [em que já se estuda-
ram os seus estatutos]”, assinala ao PÚ-
BLICO Catarina Ferreira, coordenadora de 
Conservação da Biodiversidade Europeia 
da IUCN e umas das gestoras do projecto 
desta lista vermelha europeia. O primeiro 
grupo mais ameaçado é o dos moluscos de 
água doce e o segundo é o das plantas in-
cluídas nas directivas europeias.

Extinção de 600 plantas nos últimos 
250 anos “é uma má notícia para todas 
as espécies”

Para minimizar este problema, os es-
pecialistas recomendam várias acções, 
como a garantia de que todas as espécies 
de árvores são adequadamente represen-
tadas nas áreas protegidas. Catarina Fer-
reira refere ainda que se deve fazer “mui-
ta sensibilização e comunicação destes 
resultados aos sectores relevantes, como 
o florestal”. Também se sugerem medidas 
como a actualização desta lista verme-
lha, pelo menos, de dez em dez anos ou a 
execução de estratégias a nível nacional 
para proteger as espécies ameaçadas e os 
seus habitats. 
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Um momento singular e uma estadia interessante na quietude deste inicio do outono.

Exclusivo

Arraiolos recebe de 25 de outubro a 3 de novembro a 20ª Mostra Gastronómica, o 12º Festival da Empada e a Feira do Tapete de Arraiolos.
Jorge Macau, Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos refere que “entre 2001 e 2018 duplicou o número de dormidas no concelho” e 
considera que “a oferta gastronómica, patrimonial, cultural e turística de Arraiolos são motivo para uma visita diferente, um momento singular 
e uma estadia interessante na quietude deste inicio do outono.”

No dia 25 de outubro tem início a 20ª 
Mostra Gastronómica. Quantos par-
ticipantes espera neste certame?
Nesta edição da 20ª Mostra Gastronómica, 
12º Festival da Empada e Feira do Tapete 
de Arraiolos participam mais de duas de-
zenas de empresas  ligadas aos diversos 
segmentos da economia representada 
– gastronomia e restauração -  empadas 
e doçaria -  produtos regionais e vinhos - 
artesanato e Tapetes de Arraiolos.

É uma iniciativa que inclui um conjun-
to de produtos locais com potencialidades 
e os quais  podem contribuir com um im-
pulso dinamizador e positivo para a vida 
económica do concelho.

  
Que fez a autarquia para aumentar o 
número de visitantes?
O que mais interessa ao concelho é sobre-
tudo, que para além do estímulo à quali-
dade, os produtores possam mostrar a sua 
capacidade de criar e produzir, em conse-
quência do investimento feito e usarem 
este espaço para promover e mostrar o 
resultado obtido.

Neste sentido a Câmara Municipal de 
Arraiolos e os expositores consideram 
fundamental a divulgação do evento, 
algo que o município procurou fazer o 
melhor possível.

Considera que a gastronomia é uma 
mais valia para o turismo no conce-
lho?
O investimento feito pela autarquia e 
pelos estabelecimentos de restauração 

participantes, neste evento ao longo de 
todo o ano, com as “Semanas Gastronó-
micas” onde estão presentes os pratos de 
“Porco”, de “Borrego”, de “Vitela”, as “Sopas 
Alentejanas”, realçando a diversidade 
e a riqueza dos pratos típicos, ligados ao 
mundo rural, com um cariz cultural re-
conhecido e onde se conjuga a tradição; 
o incremento das atividades ligadas ao 
setor do turismo, quer na restauração e 
hotelaria, no artesanato, no enoturismo, 
no equoturismo e noutras áreas em que 
existem projetos em desenvolvimento ou 
já concluídos no concelho, são indicado-
res que nos fazem acreditar que a gastro-
nomia tem um lugar muito importante 
e é, para responder à sua pergunta, uma 
mais valia no concelho de Arraiolos, mas 
pelo que referi há uma envolvência que 
demonstra complementaridade e diversi-
dade na oferta.

E a empada com a marca registada é 
uma aposta vencedora?
A Câmara Municipal de Arraiolos con-
sidera que sim. É fundamental dar iden-
tidade e qualidade ao que oferecemos a 
quem nos visita. O Festival da Empada 
integrado na Mostra Gastronómica, bem 
como o registo da “Empada de Arraiolos 
®” são um incentivo importante para a 
sua evolução enquanto produto local. 

A Empada de Arraiolos ® constitui um 
pequeno passo no caminho necessário 
para salvaguardar referências dos nossos 
usos e costumes, que fazem parte do nosso 
património e são referencias identitárias.

A animação musical e o cante alen-
tejano são a principal atração em ter-
mos de espetáculos?
Os espetáculos e a promoção dos valores 
culturais do Alentejo estão representados 
através dos grupos de música tradicional 
e das “modas” ligadas ao  cante alenteja-
no. Mas teremos outras representações de 
animação musical interessantes.

Que  objetivos têm para a Feira do Ta-
pete de Arraiolos?
Nesta edição esperamos aumentar o núme-
ro de visitantes e sobretudo promover o con-
celho de Arraiolos enquanto destino turísti-
co com potencialidades e com qualidade.

É evidente que o “Tapete de Arraiolos” 
é fundamental em qualquer estratégia 
para o turismo tendo em conta a sua ori-
gem e a sua história em Arraiolos.

Por isso o certame integra “O Tapete de 
Arraiolos” que é imagem de marca da vila 
e indissociável da nossa história, obra de 
arte que merece a visita e o conhecimento 
de quem vem a Arraiolos, sendo que o cer-
tame permitirá conhecer mais desta arte.

Uma ida ao Centro Interpretativo do Tapete 
de Arraiolos, espaço museológico permanen-
te ao serviço da comunidade, é uma sugestão 
que o visitante também deve considerar.

Devo referir que o Centro Interpretati-
vo do Tapete de Arraiolos tem como mis-
são promover o estudo e a divulgação do 
Tapete de Arraiolos, assim como a sua 
conservação, proteção e valorização, obje-
tivos que são um propósito da autarquia e 
dos produtores de Arraiolos.

O alojamento responde à exigência 
dos visitantes?
Sem dúvida. Nós temos sediado no conce-
lho um conjunto de unidades de enorme 
relevo. Têm existido interesse e investido-
res que dotaram o concelho duma quali-
dade que merece distinção em diversas 
vertentes.

A Câmara Municipal de Arraiolos tem 
procurado promover e animar o território 
com eventos e outras ações, como a cria-
ção do site “Turismo de Arraiolos”, bem 
como outras atividades  para melhorar 
a promoção turística e dar a conhecer os 
diversos agentes económicos do setor, va-
lorizando a informação disponível para 
quem nos visita e divulgando a oferta 
turística, onde incluímos o património 
monumental e o Centro Interpretativo do 
Mundo Rural Vimieiro.

Na área do alojamento a resposta exis-
tente é qualificada e por isso entre 2001 e 
2018 duplicamos o número de dormidas 
no concelho.

Quais as expetativas para este even-
to? 
São as melhores porque esperamos um 
elevado número de visitantes, porque este 
é um evento que contribui para a econo-
mia local e porque a oferta gastronómica, 
patrimonial, cultural e turística são mo-
tivo para vir a Arraiolos e viver um mo-
mento único com uma estadia tranquila 
e um programa diversificado com ani-
mação musical, exposições e espetáculos, 
tudo a merecer um olhar atento.

Gastronomia em Arraiolos
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Mora pretende reforçar o seu contributo para contrariar o insucesso e abandono escolar.

Radar

Mora oferece cadernos de fichas para todos 
os alunos do 1º ao 6º ano
E não é necessário corrector e/ou borracha
À semelhança do que tem sucedido nos anos 
lectivos transactos, a Câmara Municipal de 
Mora irá pagar os Cadernos de Fichas a to-
dos os alunos, do Agrupamento de Escolas 
do Concelho do 1º ao 6º ano de escolaridade, 
independentemente do seu escalonamento 
em termos de Acção Social Escolar, não sen-
do necessária a sua devolução no final do 
ano lectivo. 

Para que os Encarregados de Educação 
possam beneficiar da comparticipação a 
100%, apenas deverão entregar a factura cor-
respondente à aquisição dos Cadernos de Fi-
chas e o NIB na Câmara Municipal de Mora 
e/ou nas Juntas de Freguesia, a partir de 22 
de Agosto de 2019, para que o respectivo va-
lor lhes seja posteriormente transferido. 

Através desta medida, a Câmara Munici-
pal de Mora pretende reforçar o seu contri-
buto para contrariar o insucesso e abandono 
escolar, reiterando a importância da educa-
ção, do ensino público e do apoio às famílias. 
Ao contrário da postura tomada pelo Gover-
no a propósito da gratuidade dos manuais 
escolares para todos os alunos a frequentar 
o ensino público obrigatório, esta medida da 
Autarquia de Mora é uma verdadeira oferta, 
não sendo exigido que se devolvam os livros 
de fichas apagados ou em estado de reutili-
zação, porque afinal, os livros são dos alunos 

e para os alunos.
Assim esta medida da Câmara Municipal 

de Mora não é um “empréstimo”, mas sim 
um apoio efectivo às famílias.

O programa de Acção Social Escolar da 
Câmara Municipal de Mora tem por base a 
promoção da igualdade de direitos e oportu-
nidades para todas as Crianças do Concelho 
de Mora. Para além de se tratar de um inves-
timento na educação, é um contributo para o 
bom funcionamento das Escolas do Concelho.

Acção Social Escolar uma medida da Câ-
mara Municipal de Mora que auxilia alunos 
e famílias do Concelho
À semelhança dos anos anteriores, a Câma-
ra Municipal de Mora estabeleceu um con-
junto de apoios integrados na Acção Social 
Escolar (ASE), destinados a auxiliar a comu-
nidade escolar do Concelho de Mora e res-
pectivos agregados familiares.

A Acção Social Escolar prevê o forneci-
mento de refeições e transporte (ou parte 
dele) a alunos cujos agregados familiares te-
nham dificuldades financeiras, no entanto, 
a Câmara Municipal vai mais longe, apoian-
do os transportes na sua totalidade.

Para o ano lectivo 2019/2020, todos os alu-
nos do 1º Ciclo, que estejam escalonados e 
tenham entregado a ficha de ASE, devida-
mente preenchida irão beneficiar de refei-

ções gratuitas. De referir que o escalão do 
aluno no âmbito da ASE corresponde ao es-
calão do abono de família. No que diz respei-
to aos alunos do Pré-Escolar, as refeições se-
rão igualmente asseguradas gratuitamente. 
Ainda dentro da alimentação, pelo segundo 
ano consecutivo foi estabelecido um acordo 
entre a autarquia e a Associação Protectora 
da Casa de Repouso dos Reformados de Bro-
tas, para fornecimento das refeições aos alu-
nos do Jardim de Infância desta freguesia, 
também estas gratuitas.

Na área dos transportes, a edilidade ga-
rante o mesmo aos alunos do Pré-Escolar e 
1º CEB, residentes em Malarranha, Brotas e 
zonas periféricas de Mora para as respecti-
vas escolas. No caso dos alunos que frequen-
tam outros ciclos de ensino e se desloquem, 
necessariamente, para a Escola da sede de 
Concelho, a Câmara Municipal financia o 
pagamento integral do passe escolar. Para as 
visitas de estudo, a autarquia coloca ao dis-
por do Agrupamento de Escolas o autocarro 
para a realização de nove visitas fora da re-
gião Alentejo e dez na região Alentejo. 

Às Escolas do Concelho de Mora serão ain-
da entregues 300 cartolinas, 150 resmas de 
papel tamanho A4, 700€ para aquisição de 
material escolar diverso, 1100€ para tinteiros 
e 3500€ para material de limpeza. Ao que 
acresce o pagamento mensal das assinatu-

ras de telefone das Escolas das freguesias.
Dentro dos equipamentos, destaca-se o 

facto da Autarquia ter equipado todas as es-
colas de Jardim de Infância e 1º Ciclo com fo-
tocopiadoras, para qeu usufruam à vontade 
deste recurso.

Este painel de medidas de apoio inclui 
também a disponibilização dos serviços da 
Oficina da Criança que a cada ano lectivo 
desenvolve o seu próprio programa de acti-
vidades dirigido à comunidade escolar. So-
bre o prolongamento de horário, no caso es-
pecífico de Mora, o serviço é efectuado pelo 
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da 
Graça, medida esta integrada na Componen-
te de Apoio à Família e financiada no valor 
correspondente pela Câmara Municipal.

De acrescentar que a Câmara Municipal 
de Mora se encontra igualmente ao dispor 
para colaborar no programa Eco-Escolas, 
assim como nas actividades temáticas que 
acontecem ao longo do ano, como são exem-
plo o Natal, o Carnaval, o Dia da Árvore ou o 
Dia da Criança. É também prestado apoio na 
organização do corta-mato escolar, nomea-
damente através da cedência do Parque de 
Feiras para que o mesmo lá se realize. 

Havendo também a necessidade de equi-
par uma sala para os alunos com necessida-
des especiais, a Autarquia irá dar o contribu-
to possível para o efeito.
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O Governo criou um grupo de 
trabalho para, até ao final do ano, 
definir mecanismos de apoio e 
inclusão das crianças e jovens 
com alergias alimentares em 
ambiente escolar, segundo um 
despacho publicado em Diário da 
República, na passada semana.

O despacho conjunto dos mi-
nistros da Educação e da Saú-
de define que este grupo mul-
tidisciplinar é composto por 
especialistas em medicina geral 
e familiar, imunoalergologia, 
pediatria e nutrição

No texto do despacho, os mi-
nistérios sublinham que as aler-
gias de origem alimentar são 
um fenómeno cada vez mais fre-
quente, estimando-se que tenha 
aumentado 18% numa década 
e que, na população infantil, a 
prevalência seja de 8%.

“O tratamento base para a aler-
gia alimentar e para a prevenção 

das reacções alérgicas consiste 
na não-ingestão do alergénio em 
causa e também de todos os ali-
mentos ou preparações culiná-
rias que contenham ou possam 
conter o alergénio em questão”, 
recorda o texto, frisando que no 
contexto de consumo fora de 
casa pode haver um risco au-
mentado a uma exposição aci-
dental aos alimentos em causa e 
que as reacções alérgicas podem 
ser fatais.

Num outro despacho conjunto 
publicado na passada quarta-fei-
ra, foi aprovado o regulamento 
que enquadra o apoio às crian-
ças e jovens com diabetes tipo 1 
na escola e que define que os es-
tabelecimentos escolares têm de 
garantir um horário de refeições 
compatível com as necessidades 
dos alunos com diabetes tipo 1.

Em caso de necessidade, de 
acordo com o plano de saúde indi-

vidual do aluno, as escolas devem 
“criar condições adequadas para a 
realização dos exames nacionais 
ou das provas de aferição”.

O despacho agora publicado 
prevê ainda o compromisso de 
formar equipas de saúde escolar 
que, por sua vez, darão formação 
a profissionais das escolas para 
responderem a casos concretos 
de alunos sinalizados com dia-
betes tipo 1 e promoverão acções 
de sensibilização para toda a co-
munidade educativa.

A diabetes tipo 1 desenvolve-
-se geralmente em crianças, 
adolescentes ou jovens adultos, 
podendo contudo também apa-
recer em adultos (LADA) e até 
em idosos. Neste tipo de diabe-
tes, o pâncreas deixa completa-
mente de produzir insulina. Por 
essa razão, a única maneira de 
tratar a diabetes mellitus tipo 1 é 
administrando insulina.

Educação

Professores 
portugueses 
envelhecidos
O envelhecimento da 
população docente é 
um problema identifi-
cado em Portugal no 
Monitor da Educação e 
da Formação de 2019, 
divulgado na passa-
da quinta-feira pela 
Comissão Europeia, que 
destaca ainda a “eleva-
da proporção de pessoal 
não permanente”.
“Os professores estão 
satisfeitos com o seu 
trabalho, porém, subsis-
tem desafios tais como 
o envelhecimento da 
população docente, a 
elevada proporção de 
pessoal não permanente 
e as lacunas na integra-
ção e no desenvolvimen-
to profissional contínuo”, 
lê-se na ficha de avalia-
ção de Portugal.
No que respeita ao desen-
volvimento profissional de 
professores, a principal 
necessidade identificada 
foi a de formação para en-
sinar alunos com necessi-
dades especiais, seguin-
do-se a de formação para 
ensinar num contexto 
multicultural ou multilingue 
e, em terceiro lugar, para 
obter competências de 
tecnologias da informação 
para o ensino.

Saúde escolar

D.R.

O ciclo de concertos Outubro Mês 
da Música vai decorrer nos qua-
tro sábados do mês de outubro 
com entrada gratuita. A abrir, no 
dia 5 de outubro, às 21h30, rea-
liza-se no Auditório Municipal 
de Reguengos de Monsaraz um 
concerto do Ensemble de Ma-
deiras e do Ensemble de Metais 
da Sociedade Filarmónica Har-
monia Reguenguense, dirigidos, 
respetivamente, pelos professo-
res Eunice Gil e Pedro Saraiva. 

No dia 12 de outubro, igualmen-
te às 21h30 no auditório municipal, 
realiza-se uma noite de fados com 
os fadistas José Pedro Moreira, Inês 
Villa-Lobos e Tópê, acompanhados 
à guitarra portuguesa por António 
Villa-Lobos e na viola de fado por 
Helder Azinheirinha. O Outubro 
Mês da Música prossegue no dia 
19 de outubro, também às 21h30, 
com um espetáculo comemorati-
vo do 25ª aniversário da banda de 
baile Som da Frente no Pavilhão 
Degebe do Parque de Feiras e Ex-
posições. 

A Banda da Sociedade Filar-
mónica Corvalense fecha o Ou-
tubro Mês da Música com um 
concerto no dia 26 de outubro, às 
21h30, no auditório municipal. 

Reguengos 
celebra a música 
em outubro

Cultura
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