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Universidade 
Túlio Espanca 
em Redondo
PÁG.14 A Na passada semana, no Cen-
tro Cultural de Redondo, foi celebrado o 
Protocolo de Cooperação entre o Municí-
pio de Redondo e a Universidade de Évo-
ra, que criou o Polo de Redondo da Uni-
versidade Popular Túlio Espanca, com a 
presença de António Reto, António Can-
deias e Bravo Nico.

Serpa investe 
em Centro 
Tecnológico
PÁG.05 Um centro para dinamizar e 
apoiar a investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação empresarial no 
sector agro-alimentar no Alentejo vai “nas-
cer” em Serpa, num investimento de quase 
dois milhões de euros, foi anunciado no 
início de mês de outubro. Trata-se do Centro 
Tecnológico Agro-alimentar do Alentejo.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.06 “O conhecimento é tão impor-
tante. Fui trabalhando e aprendendo. De-
pois era preciso mais aperfeiçoamento. 
Tirei um curso. Mas na verdade ganhei 
o saber ao estirador.” Aos catorze anos, D. 
Narcisa, quase menina, deu entrada no 
mundo do trabalho, numa empresa de 
metalomecânica, a Cidade&Irmão.

D
.R

.

Costa anuncia encerramento das centrais 
termoelétricas de Sines e do Pego 03

20ª Mostra 
Gastronómica 
de Arraiolos
PÁG.09 De 25 de outubro a 3 de novembro 
de 2019, a Câmara Municipal de Arraiolos 
realiza mais uma edição deste evento dedi-
cado à gastronomia de Arraiolos. Aos pratos 
típicos da cozinha arraiolense e alentejana 
juntam-se a “Empada de Arraiolos ®”, bem 
como o “Tapete de Arraiolos” artesanato com 
séculos de história e origem em Arraiolos. 
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A Abrir

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

Um Ministro tem sensivelmente um milhão 
de euros de orçamento por ano. Um Secre-
tário de Estado tem cerca de 700 mil euros, 
em média. Evidentemente que estes valores 
são referentes aos montantes gastos dentro de 
cada Ministério: Chefes de gabinete, assesso-
res, secretariados, motoristas, combustíveis, 
comunicações, pareceres, outras despesas de 
funcionamento, etc, et.

Uma coisa é certa, o governo liderado pelo 
Dr. António Costa é o maior desde 1976, com 
70 membros (20 ministros e 50 secretários de 
Estado). 

Os gabinetes dos 70 membros do novo 
Governo de António Costa vão custar cerca 
71 milhões de euros. Com a criação de dois 
novos ministérios e sete novas secretarias de 
Estado, a despesa associada aos novos gabi-

netes ministeriais terá um aumento na ordem 
de, pelo menos, sete milhões de euros. Como 
já referi, é o maior desde 1976.

Estes cálculos têm como base os valores 
que constam no Orçamento do Estado para 
este ano. Com esta base de cálculo, estima-se 
que este acréscimo de encargos do novo Exe-
cutivo custará, por via dos gabinetes dos seus 
membros, pelo menos, 71 milhões de euros. 
Ou seja, mais 7 milhões do que o anterior Go-
verno (que já era grande!). Um aumento anual 
de sensivelmente 11%.

Qualquer cidadão poderá dizer: isto não é 
relevante. É um valor residual se compará-
ramos com o valor global do Orçamento do 
Estado.

Na verdade não é bem assim! Em primei-
ro lugar, um Governo deve dar o exemplo. 

Para um País que tem tantas dificuldades, 
que atravessou uma crise gigantesca, que tem 
tanta gente a sofrer, o Governo tem a obriga-
ção moral de dar o exemplo. Mas com o Dr. 
António Costa isso pouco conta!

Em segundo lugar, despesas são despesas. 
Não são investimentos. Penso que ninguém 
acredita que este péssimo exemplo, no au-
mento brutal de Governantes, tenha assim 
uma tão grande utilidade para o desenvolvi-
mento do País. Estou convencido disso!

Em terceiro lugar, estes 7 milhões de euros 
de gastos a mais, estou claramente conven-
cido que teriam melhor utilidade se fossem 
aplicados no desenvolvimento de melhores 
serviços de saúde, de educação, de justiça 

Em quarto lugar, 7 milhões a mais de gas-
tos em Novos Ministérios poderiam ser mais 

úteis se fossem aplicados em investimento 
público. 
Investimentos que permitira fazer bem perto 
de nós:

- Recuperação da Escola Secundária André 
de Gouveia em Évora,
- 2a Fase Parque do Alentejo de Ciência e 
Tecnologia PACT 
- Recuperação da Fortaleza de Juromenha 
- Criação de cluster Agro Industrial do 
Alentejo 

Não esquecer que estes projetos são financia-
dos a 85% através de Subsídios Não Reem-
bolsáveis (vulgo Fundo Perdido), onde o Es-
tado entra apenas com 15% de contrapartida 
nacional

Sinceramente não me parece que o Novo 
Governo esta a seguir o melhor caminho.

UM GOVERNO GIGANTE A GASTAR À GRANDE!

A Central de Sines atingiu em 2017 o fim do período de operação previsto nos contratos CAE e CMEC.

Atual

Recentemente realizaram-se na Universidade 
de Évora as XVII Jornadas de Gestão, que é 
uma iniciativa do Departamento de Gestão, 
em que se discute um tema da atualidade, 
através da realização de conferências, mesas 
redondas e da atribuição reconhecimentos a 
entidades e personalidades que se destaca-
ram pela sua atividade na Região. Este ano 
as Jornadas de Gestão tiveram como tema a 
Indústria 4.0 e, tal como em anos anteriores, 
trouxeram à Universidade individualidades 
reconhecidas, que partilharam o seu conhe-
cimento e as suas experiências.

A indústria 4.0 é um fenómeno que surgiu 
na Alemanha no início desta década e foi pro-
movido pelas grandes empresas no sentido de 
se protegerem da crescente concorrência da 
Ásia e dos Estados Unidos. A indústria 4.0 
pretende reduzir custos e aumentar a pro-
dutividade dos fatores, recorrendo a várias 
inovações tecnológicas, tendo por objetivo 
a produção de produtos personalizados em 
larga escala, aumentar a diversidade de pro-
dutos, bem como a rapidez com que chegam 
ao mercado. Essas inovações tecnológicas ar-
ticuladas entre si constituem os 9 pilares da 
industria 4.0, que incluem a análise de grande 
quantidade de dados a incorporação de robots 
inteligentes nos processos industriais, a simu-
lação, a integração de sistemas, a internet das 
coisas, cloud compunting, a produção aditiva 
(impressão 3D) e a realidade aumentada, em 
que os objetos do mundo real são enriqueci-

dos com informação perspetiva criada por 
computadores.

A indústria 4.0, também designada de 4ª 
revolução industrial, já está em curso e nas 
organizações estão a ocorrer alterações na 
gestão estratégica e operacional, bem como 
nos recursos humanos, em que há tarefas 
que tendem a desaparecer e outras novas que 
estão a surgir. Estas alterações têm efeitos 
positivos e negativos para as organizações. 
Nos efeitos positivos, podemos identificar o 
reposicionamento da importância da visão 
estratégica nos negócios, a redução de cus-
tos, a inovação organizacional e dos proces-
sos, a melhoria da qualidade dos produtos e 
o aumento da flexibilidade e da capacidade 
de resposta. Os consumidores também pas-
sam a poder dispor de produtos personali-
zados a um custo relativamente baixo. Nos 
efeitos negativos, destaca-se a intensifica-
ção de algumas fontes de incerteza, ligadas 
à segurança, como com os ciberataques e a 
espionagem, bem como a concentração de 
poder nos tecnocratas que dominam a tec-
nologia vigente. Outro efeito negativo tem a 
ver com a intensificação da concorrência e 
com a comoditização mais rápida dos pro-
cessos de inovação.

A indústria 4.0 tem tudo a ver com a eco-
nomia digital e no ranking da competitivida-
de digital a posição de Portugal não é muito 
confortável, devido à pouca apetência dos 
recursos humanos para o digital num núme-

ro grande de empresas. No entanto, o nosso 
País tem apresentado nos últimos anos taxas 
de crescimento nesta matéria assinaláveis e 
que a própria indústria 4.0 veio também im-
pulsionar. Na indústria portuguesa, há ilhas 
importantes que já ocupam uma posição de 
destaque na indústria 4.0, como é o caso dos 
fornecedores da indústria automóvel e de cer-
tos equipamentos industriais.

É certo que o número de empresas portu-
guesas que se encontram num nível de di-
gitalização avançado é relativamente redu-
zido, mas a situação europeia não é muito 
diferente. Inclusivamente, Portugal poderá 
num futuro próximo estar relativamente 
bem alinhado neste processo, dado que se 
prevê nos próximos cinco anos um aumento 
significativo do número de empresas portu-
guesas com um nível de digitalização avan-
çado.  Além disso, Portugal dispõe de tecno-
logia digital instalada e em muitos casos os 
investimentos necessários são relativamente 
reduzidos.

Apesar do fenómeno da indústria 4.0 ter 
sido desencadeado pelas grandes empresas, 
as PMEs podem beneficiar imenso, dado que 
é uma oportunidade melhorarem os seus pro-
cessos com base em soluções tecnológicas de 
grande alcance e com custos de investimento 
e de manutenção bastante reduzidos. A indús-
tria 4.0 também cria condições às PMEs para 
se inserirem em ecossistemas colaborativos e 
nas cadeias de valor qualificadas das grandes 

empresas internacionais. Portanto, a indústria 
4.0 é uma oportunidade para as PMEs que as 
pode ajudar a crescer e internacionalizarem-
-se e a consolidarem as suas posições nos 
mercados.

Muitas das ideias do conceito de indústria 
4.0 não são propriamente novas. No caso da 
gestão, a maior parte das ideias apareceram 
na década de 90 do século passado e não fo-
ram antes operacionalizadas porque não exis-
tia tecnologia que as materializasse. Muitas 
das tecnologias que hoje tornam possível a 
indústria 4.0 foram desenvolvidos nas univer-
sidades no âmbito de projetos de investigação 
e de processos de transferência de tecnologia 
e de conhecimento. 

Na gestão a investigação tem sido princi-
palmente ao nível da eficácia e da eficiência 
dos processos, bem como na identificação e 
quantificação de fatores determinantes de 
certos fenómenos e comportamentos. Ao ní-
vel do ensino, muitos dos conceitos de gestão 
associados hoje à indústria 4.0, já há muito 
que são ensinados no âmbito de várias dis-
ciplinas. Na Universidade de Évora o ensino 
da Gestão é de qualidade e está atualizado, a 
julgar pelas matérias que são abordadas, mas 
há necessidade de se manter uma dinâmica 
de inovação para posicionar o conhecimento 
de acordo com os desafios da indústria 4.0, 
mudando enquadramentos e perspetivas, mas 
sobretudo a filosofia do ensino para um para-
digma holístico e integrado.

OS DESAFIOS DA INDÚSTRIA 4.0
Dinâmicas da Gestão

RUI FRAGOSO
Departamento de Gestão e CEFAGE, Universidade de Évora

Novo governo anuncia encerramento 
das centrais de Sines e do Pego
A associação ambientalista Zero congratu-
lou-se com a anúncio do primeiro-minis-
tro, António Costa, do encerramento das 
centrais termoelétricas do Pego e de Sines 
até 2023 e defende que não deve haver com-
pensações do Estado aos seus operadores.

Em comunicado, a associação ambien-
talista defende que o final faseado — a 
central do Pego até 2021 e a de Sines até 
2023 — é “uma grande vitória para o am-
biente e para o clima”.

“A Zero congratula-se com o anúncio do 
primeiro-ministro no discurso da tomada 
de posse do Governo e considera que esta 
é uma oportunidade única para Portugal 
reduzir significativamente as suas emis-
sões de carbono, dado que é possível as-
segurar todas as condições técnicas e eco-
nómicas para encerrar as duas centrais 
termoelétricas a carvão e assegurar o for-
necimento de electricidade em Portugal 
continental a um preço mais reduzido e 
com menores impactes ambientais”, lê-se 
no comunicado.

A associação lembra que as duas cen-
trais são as instalações “com maior peso 
nas emissões de carbono em Portugal” 
e defende que o calendário faseado não 
tem “impactos significativos na seguran-
ça do abastecimento” de electricidade. 

A Zero entende também que “não deve 

ser atribuída qualquer compensação aos 
operadores destas centrais pelo seu encer-
ramento”. “A Central de Sines atingiu em 
2017 o fim do período de operação previsto 
nos contratos CAE (Contratos de Aquisição 
de Energia) e CMEC (Custos de Manuten-
ção de Equilíbrio Contratual), através dos 
quais foram obtidos proveitos financeiros 
e o financiamento dos investimentos para 

reduzir o seu impacte ambiental. A Cen-
tral do Pego termina o seu CAE em 2021, 
pelo que o período de operação acordado 
com o Estado também termina nesta data, 
não havendo lugar a qualquer compensa-
ção ao operador”, defende.

Sobre os impactos nos trabalhadores 
das centrais, a Zero entende que o calen-
dário previsto permite uma reconversão 

profissional que não comprometa a em-
pregabilidade destas pessoas.

“No total estima-se que o número de 
trabalhadores afectados atinja os 650, 
dos quais 350 em Sines, 200 no Pego e 100 
no porto de carvão. Por outro lado, só no 
domínio do solar fotovoltaico prevê-se a 
criação de pelo menos 20 mil postos de 
trabalho nos próximos 10 anos no país, 
constituindo-se assim numa oportuni-
dade de formação e reconversão profis-
sional dos trabalhadores em causa, no-
meadamente no domínio das energias 
renováveis, mas também da eficiência 
energética. Cabe ainda referir que um 
número significativo de trabalhadores se 
aposentará até 2023”, refere a associação.

A Zero lembra que “ambas as centrais 
têm o seu investimento 100% pago”, pelo 
que “o seu encerramento no calendário 
sugerido se traduz numa redução de lucro 
e não em qualquer prejuízo”.

“Tendo os portugueses contribuído, ao 
longo dos anos, para o pagamento do in-
vestimento de implementação das duas 
Centrais e para o assegurar da sua ope-
ração, há também o dever moral das em-
presas de não contribuírem para o agra-
vamento da crise climática, para além do 
calendário proposto pela Zero”, conclui o 
comunicado.

D.R.

JOÃO OLIVEIRA
Deputado e líder parlamentar do PCP

Poucos dias depois das últimas eleições para 
a Assembleia da República muitos trabalha-
dores das pedreiras começaram a receber as 
respostas da Segurança Social pelas quais 
aguardavam havia meses e ficaram a saber 
que afinal as penalizações continuavam a 
aplicar-se e que, em muitos casos, se quises-
sem reformar-se ficariam com pensões de va-
lor muito inferior àquilo com que estavam a 
contar.

Também no sector da Cultura houve novi-
dades logo após as eleições. Depois de aguar-
darem muito tempo pelos resultados dos con-
cursos dos apoios às artes, poucos dias depois 
das eleições legislativas muitas estruturas de 
criação artística e programação cultural fi-
caram a saber que o Governo não pretendia 
dar-lhes apoio, mesmo que em muitos casos 
tivessem tido uma avaliação positiva - e em 
alguns casos mesmo muito positiva - por par-
te do júri responsável pelo concurso.

Num caso e noutro gerou-se um movimen-
to compreensível de indignação e revolta que, 

apesar de se tratar de universos tão distantes 
como o do trabalho das pedreiras e o do traba-
lho da cultura, têm um denominador comum: 
o sentimento de que as responsabilidades do 
Estado perante os direitos das pessoas podem 
afinal ser completamente secundarizadas por 
quem usa os poderes públicos em função de 
critérios completamente estranhos à missão 
que tem a cumprir.

Num caso e noutro o aspecto mais grave é 
obviamente o conteúdo concreto das decisões 
que foram tomadas. Fossem essas decisões 
favoráveis aos interesses de quem trabalhou 
uma vida inteira nas condições penosas das 
pedreiras ou favoráveis às condições de quem 
cumpre em nome do Estado o direito de aces-
so e fruição artística e cultural e a questão do 
calendário poderia ser irrelevante.

Mas não são e isso faz toda a diferença. 
As decisões em causa são a negação do 
cumprimento da palavra dada e da respon-
sabilidade que o Governo assume em nome 
do Estado perante os cidadãos e o facto de 

tais decisões terem sido comunicadas ape-
nas depois das eleições não é coincidência. 
Isso torna mais que justificadas a indigna-
ção e a revolta de quem se sente, a si pró-
prio e àquilo que faz, utilizado pelo Gover-
no para fins eleitorais.

No caso das pedreiras como no caso dos 
apoios às artes, houve compromissos expres-
samente assumidos pelo Governo em relação 
às questões que constituíam preocupações 
para os trabalhadores das pedreiras e para as 
estruturas de criação artística e de progra-
mação cultural. O Governo comprometeu-se 
com medidas concretas que seriam tomadas 
para resolver aqueles problemas e para garan-
tir, num caso, pensões de reforma sem cortes 
nem penalizações do factor de sustentabilida-
de e, noutro caso, verbas e condições de apoio 
que permitissem o desenvolvimento do traba-
lho cultural com estabilidade.

Esses compromissos foram assumidos com 
a afirmação expressa de que seriam concre-
tizados por via de decisões tomadas até ao 

final da anterior legislatura - até Outubro 
de 2019 - de forma a evitar a indefinição e 
a transferência de responsabilidades para o 
governo seguinte.

Num caso e noutro, a reversão das decisões 
tomadas, a correcção das injustiças cometi-
das e a concretização dos compromissos as-
sumidos terão afinal de ser exigidos ao novo 
governo, não sendo improvável que este ve-
nha argumentar que afinal isso foram com-
promissos assumidos por quem nada tem já a 
ver com o actual executivo.

Seja como for, aos trabalhadores das pe-
dreiras e aos da cultura resta apenas um 
caminho: o da luta pelos seus direitos que 
são afinal também nossos. No reconheci-
mento pelo Estado da penosidade de quem 
trabalha no fundo de uma pedreira ou do 
apoio ao trabalho de quem torna realidade o 
direito à criação artística e à fruição cultu-
ral estão os nossos direitos, de todos, a uma 
sociedade mais justa, mais solidária e mais 
desenvolvida.

Não há coincidências

O Partido Socialista não só foi o grande ven-
cedor das eleições de 6 de Outubro como re-
forçou a sua posição política no Parlamento 
face às legislativas de 2015. Aumentou o nú-
mero de votos e de mandatos e foi o único 
partido político que elegeu deputados em to-
dos os círculos eleitorais.

Não podia ser mais evidente e inequívoca 
a vontade expressa pelos eleitores que con-
fiaram ao Partido Socialista um mandato 
imperativo para dar continuidade às políticas 
executadas na legislatura anterior. Políticas 
que se traduziram, por exemplo, no signifi-
cativo aumento do salário mínimo nacional, 
no fim do corte nos salários e nas pensões, 
na reposição dos subsídios de férias e de Na-
tal, no aumento extraordinário das pensões 
mais baixas, na eliminação da sobretaxa, na 
reposição das 35 horas na função pública, nos 

manuais escolares gratuitos ou na substancial 
diminuição dos passes sociais. Tudo isto com 
contas certas, mais emprego e o menor défice 
de sempre da história da nossa democracia.

Foi clara a escolha dos portugueses, refor-
çando a votação no PS para dar continuidade 
à recuperação do rendimento das famílias, ao 
reforço do apoio social e da aposta na edu-
cação e à implementação de programas que 
reduzam as desigualdades entre o litoral e o 
interior.

No distrito de Évora o Partido Socialista 
alcançou uma grande vitória. Obteve mais do 
dobro dos votos de qualquer dos outros parti-
dos, elegendo o primeiro e o segundo dos três 
deputados eleitos pelo círculo eleitoral.

Uma vitória indiscutível e inequívoca que 
é demonstrativa da crescente confiança dos 
alentejanos no Partido Socialista. 

Os eleitores do distrito de Évora têm moti-
vos para confiar de forma efetiva no Partido 
Socialista para representar os seus interesses, 
para promover o desenvolvimento regional e 
para lutar pela melhoria da qualidade de vida 
das nossas gentes.

O PS no Governo tem sido sinónimo de De-
senvolvimento do Alentejo.

Lutámos por melhores acessibilidades e 
com o PS no Governo tivemos melhores aces-
sibilidades.

Lutámos por Alqueva e temos Alqueva.
Lutámos pelos Minutos e temos a Barra-

gem dos Minutos.
Lutámos pela expansão do Regadio e com 

o PS no Governo vamos ter novos Blocos de 
Rega.

Lutámos pelo Patrocínio e tivemos o Patro-
cínio.

Lutámos e lutamos pelo novo Hospital e 
com o PS no Governo vamos construir o novo 
Hospital Central do Alentejo.

Foi sempre com o PS no Governo que o 
Poder Local teve reforço de competências, de 
verbas transferidas e de autonomia.

Cumprindo compromissos assumidos com 
o Alentejo e com os Alentejanos o Partido So-
cialista transformou-se num partido vencedor 
na Região, no Distrito e na maioria dos nos-
sos Concelhos e Freguesias.

Honrando o passado e o presente, os eleitos 
do Partido Socialista tudo farão para estar à 
altura do futuro, lutando, de forma determi-
nada, pela concretização dos objetivos que 
apresentaram no seu programa eleitoral.

A principal prioridade é clara: Continuar a 
merecer a confiança dos eleitores.

Continuar a merecer a confiança dos alentejanos
NORBERTO PATINHO
Deputado - Grupo Parlamentar do  PS
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Serpa investe em Centro Tecnológico no 
sector Agro-alimentar
Um centro para dinamizar e apoiar a in-
vestigação, o desenvolvimento tecnoló-
gico e a inovação empresarial no sector 
agro-alimentar no Alentejo vai “nascer” 
em Serpa, num investimento de quase 
dois milhões de euros, foi anunciado no 
início de mês de outubro. 

Trata-se do Centro Tecnológico Agro-
-alimentar do Alentejo (CETAA), que en-
volve várias instituições e empresas e 
também pretende desenvolver valências 
tecnológicas e de gestão de apoio, promo-
ver formação técnica e tecnológica e pres-
tar serviços especializados a pequenas e 
médias empresas do sector, explicou a Câ-
mara de Serpa, no distrito de Beja, um dos 
membros fundadores do projecto.

Num comunicado enviado à agência 
Lusa, o município refere que já foi aprova-
da a candidatura a co-financiamento do 
projecto de criação do CETAA em 85% por 
fundos comunitários, através do Progra-
ma Operacional Regional Alentejo 2020.

Segundo a autarquia, o centro vai ficar 
instalado na futura área de expansão 
da Zona Industrial de Serpa e o investi-
mento inicial inclui a construção de um 
edifício de raiz e aquisição de equipa-
mento específico de uso colectivo, infra-
-estruturas tecnológicas, equipamento 
informático e administrativo e sistemas 
de informação e comunicação.

O CETAA terá “todas as infra-estrutu-
ras de base para reproduzir processos se-
mi-industriais e requisitos legais e am-
bientais exigidos ao licenciamento das 
actividades económicas dos seus clien-
tes, constituindo-se como uma unidade 
de apoio à introdução de inovação e fa-
cilitadora da transferência de tecnologia 
para as pequenas e médias empresas do 
sector agro-alimentar do Alentejo”.

A “forte ligação” entre o CETAA e cen-
tros de investigação e empresas irá per-
mitir “transformar a investigação fun-
damental em investigação aplicada, 
criando os meios e as tecnologias para 
o desenvolvimento dos seus processos 
produtivos”, refere o município.

Desta forma, o centro vai estar “ao ser-

viço de todas as empresas que pretende-
rem usufruir das valências disponibili-
zadas, de novos projectos empresariais e 
do desenvolvimento do território”.

O centro também vai “dar resposta a 
uma lacuna existente no que respeita a 
serviços especializados” no sector agro-
-alimentar, como é o caso da gestão e 
controle de todo o processo produtivo e 
da qualidade de novos produtos, do apoio 
técnico à internacionalização dos ne-
gócios, da concretização de sistemas de 
controlo de gestão de qualidade, do apoio 
a novas soluções logísticas e de embala-

mento ou da inovação de marketing.
Segundo a Câmara de Serpa, numa 

primeira fase, o centro vai dispor de três 
linhas piloto semi-industriais (uma 
para produtos hortofrutícolas, uma para 
produtos lácteos e outra para produtos 
de pastelaria e panificação), um labo-
ratório para apoio a ensaios e experi-
mentação, uma cozinha para ensaios, 
confecção e prova, uma sala de provas, 
cafetaria, salas de reuniões e áreas téc-
nicas e de serviços.

“Todos estes espaços vão estar totalmen-
te equipados para responder às diferentes 

necessidades e o CETAA vai ter recursos 
humanos especializados no âmbito do 
processo produtivo e no apoio ao desen-
volvimento das empresas e comercializa-
ção do produto”, indica o município.

Além da Câmara de Serpa, são tam-
bém membros fundadores do centro o 
Instituto Politécnico de Beja, a Asso-
ciação Empresarial do Baixo Alentejo 
e Litoral, a Associação de Defesa do Pa-
trimónio de Mértola, o Biodamasco - 
Agrupamento de Produtores Biológicos, 
duas queijarias, uma sociedade agrícola 
e uma empresa.

Monsaraz inaugura exposição 
“Emoções” do Pe. Manuel José Marques
Manuel José Marques, Sacerdote da Uni-
dade Pastoral de Reguengos de Monsa-
raz, vai apresentar na Igreja de Santiago 
– Galeria de Arte, em Monsaraz, a expo-
sição de pintura “Emoções”. Um conjun-
to de mais de 20 obras em acrílico sobre 
tela e madeira em que o autor expressa a 
influência do Alentejo na imensidão da 
paisagem, no azul do céu e no amarelo 
do sol espelhado nos campos.

A mostra “Emoções” vai ser inaugurada 
no dia 31 de outubro, pelas 18h, e integra 
o ciclo de exposições Monsaraz Museu 
Aberto, organizado pelo Município de Re-
guengos de Monsaraz. A exposição pode-
rá ser apreciada diariamente das 9h30 às 
13h e entre as 14h e as 17h30 até ao dia 12 
de janeiro de 2020.

Manuel José Marques considera que a 
exposição “quer ser tradução das inquieta-
ções, alegrias, medos, espantos, maravilha-

mentos, confiança, afeto, tristeza, solidão, 
dor, no fundo experimentar a vida nas 
suas diversas manifestações saboreando 
cada realidade até ao mais profundo. Tudo 
isso acontece, ou pode acontecer, perante a 
cor, a luz, as formas, as imagens, os rostos”. 
“Mais do que impressionar pelas suas emo-
ções”, o artista “pretende que cada um expe-
rimente as suas próprias emoções e sinta a 
vida, se sinta a viver na contemplação das 
harmonias e desarmonias representadas”.

Manuel José Marques iniciou-se na pin-
tura na técnica do desenho a lápis, depois 
interessou-se pelo desenho a pastel e re-
centemente entrou no campo da pintura a 
óleo, a acrílico e na composição com diver-
sos materiais, como tecidos, areias e colas. 
Esta vai ser a sua segunda exposição em 
Monsaraz, depois de ter apresentado em 
2017 a mostra “Reencontro e Silêncio” tam-
bém na Igreja de Santiago – Galeria de Arte.

Um investimento de quase dois milhões de euros que foi anunciado no início de mês de outubro. 

Atual

Hesitei bastante na escolha do tema para este 
mês. Aquele que mais me vinha à ideia era 
precisamente o relacionado com as eleições 
legislativas realizadas no passado dia 6, mas 
por pensar que seria um assunto que corria o 
risco de repetição, acabei por o pôr de lado e 
escolhi outro que, afinal, deu pano para man-
gas durante o período eleitoral, visto que algo 
de muito importante e “trágico” veio à luz 
do dia nesta altura. Há quem diga que foi de 
propósito, mas eu confesso que não acredito 
em tal.

Pois bem, vamos a ele e começo por dizer 
que, no meu tempo, ao serviço das Forças Ar-
madas, nas fileiras do Exército, a disciplina, 
a autoridade, o rigor eram grandes divisas. E 
quando os militares se desviavam delas, so-
friam as consequências, por vezes com gran-
de dureza. Não digo que um roubo de armas 
ou um assalto a um paiol, ou mesmo a uma 
unidade ( estou a lembrar-me do caso do Re-
gimento de Infantaria de Beja) não pudesse 
acontecer, mas os responsáveis estavam mes-
mo tramados. O assalto ao quartel de Beja, 
na última noite do ano de 1961, foi um caso 
de cariz político que até custou a vida a um 
membro do Governo do Dr. Oliveira Sala-
zar, mas o que se passou em Tancos confesso 
que ainda não consegui compreender a teia 
que se foi formando em redor do caso. Não 
há dúvida que o aquartelamento tinha (e tem, 
naturalmente) um comandante que, logo em 
primeira instância, era o grande responsável 
pela segurança e defesa do aquartelamento. 
As rondas ao local dos paióis, segundo creio, 

eram permanentes durante a noite, mas, pelo 
que já foi apurado, não eram feitas… devido 
à grande escassez de pessoal. O ex Chefe do 
Estado-Maior do Exército tomou imediata-
mente a iniciativa de afastar o comandante 
da unidade e outros comandantes também 
responsáveis pela segurança dos referidos 
paióis, o que deu azo a grande burburinho e 
até à passagem à situação de reserva de um 
conceituado tenente-general do Exército. E 
então, poucos dias depois, o CEME voltou 
com a palavra atrás. E o sr Ministro da Defesa 
de então, perante as câmaras da TV, chegou 
a afirmar que, provavelmente, até nem houve 
qualquer roubo!

Grande confusão que Tancos provocou no 
espírito dos portugueses (e não só)! Entre-
tanto, o material roubado (afinal houve rou-
bo ou não houve?) apareceu e foi entregue, 
mas para nos confundir ainda mais o que foi 
encontrado excedia o que foi roubado! Uma 
trapalhada dos diabos que logo nos levou a 
pensar que havia ali marosca e da grossa, o 
que aumentou quando foi detido um major 
que estava cumprindo uma missão ao serviço 
da paz noutro lugar do planeta. E porque não 
gostou nada, mesmo nada, da detenção, logo 
fez publicamente declarações que nos deixa-
ram atónitos, como não podia deixar de ser. 
E, não obstante o sr Presidente da República, 
por várias vezes, ter afirmado que queria o 
caso devidamente esclarecido “doa a quem 
doer” (palavras dele) só em data recente e por 
alturas do período eleitoral, repito, é que sur-
giu o rol dos arguidos, entre eles o então sr. 

TANCOS
VELEZ CORREIA
Major

Ministro da Defesa Nacional! Que grande tra-
palhada, sou obrigado a repetir. Como velho 
militar e sobretudo como cidadão português, 
gostaria de saber o que realmente se passou às 
escondidas do sr 1º Ministro de Portugal e do 
Chefe Supremo das Forças Armadas.

E pergunto a mim próprio: nestes casos, no 
que se refere aos oficiais, onde se encontram 
a firmeza de carácter, a coragem, a verticali-
dade de atitudes, a capacidade de chefia em 
importantes missões que lhes são atribuídas, 
bem como o elevado grau de lealdade e ca-
maradagem, em suma, a honra e o lustre que 

a classe de oficiais das Forças Armadas deve, 
a todo o momento, pôr em destaque, em face 
do juramento que um dia prestaram? No que 
respeita ao sr. Ministro, considerado arguido 
e a manter-se a sua responsabilidade neste 
estranho caso, terei de afirmar que igual-
mente quebrou o juramento feito solenemente 
quando, na presença do primeiro Magistrado 
da Nação, tomou posse da elevada função do 
grande responsável pela Defesa do país, no 
que toca às Forças Armadas.

É verdade que ainda não se realizaram os 
julgamentos, pois os arguidos não se senta-
ram, até ao momento, no banco dos réus, mas 
quando se chega a este ponto já algo existe 
de muito melindroso. Quando, há mais de 65 
anos, fui incorporado no Exército para cum-
prir o Serviço Militar Obrigatório, os ensi-
namentos que recebi no tocante aos oficiais, 
levaram-me a vê-los como seres extraordi-
nários, pois a sua palavra era tão válida que 
para participarem de qualquer militar inferior 
à sua patente nem precisavam de apresentar 
testemunhas! Nem me passava pela cabeça 
vê-los envolvidos em situações que me enver-
gonham sobremaneira. Quanto aos membros 
do Governo, nem é bom falar. Ainda conheci 
(e muito bem, pois servi sob as ordens diretas 
dele) um homem, Santos Costa, que morreu 
no posto de general, mas ainda major fazia 
“tremer” as Forças Armadas, sobretudo o 
Exército. Esses tempos, nem por sombras, eu 
desejaria que voltassem, mas nem oito nem 
oitenta. Creio que me fiz entender, prezados 
leitores.

“Grande confusão 
que Tancos provocou 
no espírito dos 
portugueses 
(e não só)! 
Entretanto, 
o material roubado 
(afinal houve roubo 
ou não houve?)”.

FRANCISCO SABINO
Sociólogo

O que nasce torto, tarde ou nunca se endi-
reita, é uso dizer-se em situações como es-
tas que a União Europeia está vivendo com 
esta coisa do BREXIT. 

Ora o BREXIT, como bem temos vindo 
a perceber é, como se costuma dizer cá no 
nosso burgo, como o cão do Vieira, que não 
c…, nem sai da moita! 

Os governos de sua majestade podem até 
estar carregados de razão, em virtude des-
te engericado referendo que o sr Cameron, 
na ânsia de acantonar a ala direita dos con-
servadores eurocépticos do seu partido, re-
solveu lançar aos eleitores questionando-os 
sobre a permanência ou a saída do Reino 
Unido da EU, abrindo assim esta caixinha 
de Pandora, em que todos estão contra to-
dos, e todos a favor de todos até à derrota 
final.

O resultado dessa consulta conduziu a 
esta situação particularmente hilariante, 
mas que se pode tornar trágica,  a que as-
sistimos todos os dias nos órgãos de comu-

nicação social, onde um Parlamento não se 
entende quanto ao formato que o país deve 
seguir na conclusão deste processo; recu-
sando ora o acordo de rescisão com Bruxe-
las, ora aceitando não se sabem bem o quê, 
mas que nenhuma das partes parece estar 
disposta a considerar, ou até convocando  
novas eleições, que todos parecem querer, 
mas só se…, ou ainda por um novo referen-
do, que parece ser vontade do povo, e que 
os que não querem nem uma coisa nem ou-
tra, também não sabem se o querem, saben-
do apenas que querem, presume-se, o que 
não querem. 

Confuso? Nem por isso! 
A situação com que quotidianamente os 

súbditos de sua majestade nos brindam, faz 
lembrar a célebre trilogia do balde da m.... e 
da greve, que pode ser traduzida nesta fór-
mula: se há acordo não há governo, se há 
governo não há acordo, e, se por acaso há 
governo e acordo, faz-se greve, que é como 
quem diz, propõe-se alterações ao acordo. 

Por outro lado, os governos vão caindo, 
vitimas dos tiros que vão dando nos seus 
próprios pés, na tentativa de se desembara-
çarem do novelo em que o país está mergu-
lhado, nisto em muito se assemelhando ao 
líder do nosso PPD/PSD. 

E ainda há quem diga que nós é que so-
mos ingovernáveis!

Tudo isto, ao que parece, se deve ao me-
canismo de salvaguarda, também da paz na 
Irlanda do Norte, cujas propostas acorda-
das no documento de saída não agrada nem 
a gregos nem a troianos, pois não deixa 
descansados os governos inglês e irlandês 
quanto ao retorno de uma fronteira física, 
de tão má memória na história destes po-
vos. Isto para além da pouco confortável si-
tuação que pode vir a ser despoletada pela 
saída do Reino ainda Unido, na própria Es-
cócia.

Ouvindo e lendo sobre este mal engen-
drado processo negocial, tomo a liberdade 
de propor um novo mecanismo de salva-

guarada em substituição do preconizado no 
acordo assinado entre o RU e a UE.

É uma solução difícil, porque pressupõe 
o comprometimento de todas as partes en-
volvidas, à semelhança do gesto que levou 
à assinatura do acordo da Sexta feira Santa, 
em 1998. 

Se for essa a vontade das partes, o que 
proponho é algo tão simples como o ence-
tar-se um período de ref lexão sobre os últi-
mos 20 anos de vida em comum partilhada 
pelos Irlandeses. 

Uma reflexão que pondere os tempos de 
paz vividos nestes 20 anos, e que se medite 
no facto de duas gerações terem já crescido 
sem os sobressaltos do dia a dia e do perma-
nente pôr em risco a própria vida, e se isso 
não valerá mais a pena do que a existência 
de uma fronteira?

Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta.
Dos Lusíadas, Canto I, estrofe 3

E se...
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Mulher e desenhadora industrial 
no terceiro quartel do Séc. XX

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

“O conhecimento é tão importante. Fui 
trabalhando e aprendendo. Depois era 
preciso mais aperfeiçoamento. Tirei um 
curso. Mas na verdade ganhei o saber ao 
estirador.”

Aos catorze anos, D. Narcisa, quase me-
nina, deu entrada no mundo do traba-
lho, numa empresa de metalomecânica, 
a Cidade&Irmão, fundada nessa época, 
junto à casa onde morava, desde os seus 
seis anos de idade, na Cerâmica, em pleno 
vale do Divor, com vista para o majestoso 
Castelo de Arraiolos.

À época era seu pai cantoneiro. Viviam 
por isso na “Casa de Cantoneiros”, sendo 
que estava a seu cargo um troço de estra-
da, entre Arraiolos e Vimieiro, para con-
servação, limpeza de bermas e valetas.

Grande empreitada essa de tomar conta 
da “Estrada Real” que desde sempre ligou 
“a Aldeia Galega a Elvas”.

Vem a dita “Estrada Real” desde a vila de 
Aldeia Galega (1) que em 1512 era con-
celho e ganhou relevo na ligação entre 
Lisboa e o Alentejo, com a instituição do 
primeiro serviço postal para o sul e para 
o estrangeiro.

Ligava esta estrada a Aldeia Galega a 
Badajoz, através de Pegões, Vendas No-
vas, Montemor-o-Novo, Arraiolos, Estre-
moz e Elvas. Este serviço postal era as-
segurado por mestres de Posta, em cada 
uma das localidades referidas.

A verdade é que o ilustre arraiolense e 
escritor Cunha Rivara diz nos seus escri-
tos que “até ao tempo d’el-rei D. Afonso IV 
passava o caminho ou estrada por Evo-
ramonte onde, como nas outras vilas e 
concelhos, se cobravam direitos de passa-
gem e outras alcavalas para o senhor da 
terra ou para o próprio concelho; mas no 
tempo daquele rei, talvez por ocasião das 
guerras, abriu-se caminho de Estremoz 
directamente a Arraiolos...”

As “defesas” , não foram de efeito, por-
quanto a estrada aqui continua ainda 
hoje.

Diz ainda Cunha Rivara que nos tem-
pos antigos “que se chamava estrada real 
ao trilho aberto pelas carretas e cavalga-
duras.”

“Na verdade era e é por esta importante 
via que corriam desde tempos remotos as 
patas dos cavalos, e se fez sempre a pas-
sagem” entre as capitais Madrid e Lisboa. 

Hoje a EN4 continua a servir a ligação 
a Espanha.

Mas não foi de estradas desenhadora a D. 
Narcisa.

Podemos dizer que desenhava fábricas, 
pois que os circuitos das matérias-primas 
ou produtos em silos requeriam projetos 
e precisão.

Durante muitos anos não se conhe-
ceu por aqui outra mulher desenhadora 
industrial, pois este era um espaço pro-
fissional, exclusivamente, ocupado por 
homens.

Na sala de desenhadores e nas oficinas de 
metalomecânica da Cidade&Irmão foram 
projetadas e executadas máquinas para fá-
bricas para o país inteiro e para exportação.

A empresa que nos anos setenta do sé-
culo XX tinha quase duas centenas de tra-
balhadores foi um local de aprendizagem 
e de referência no concelho de Arraiolos.

No estirador da D. Narcisa “a tinta da 
china” com um traço bem definido sur-
giam “redlers”, “moinhos de martelo”, 
“senfins” , “melaçadoras”…

Fazia-se o diagrama da máquina, com 
as várias peças e por vezes todo o funcio-
namento duma fábrica.

“Era desafiante desenhar toda a fábrica.”
Terminado o desenho entravam em 

função os metalúrgicos – torneiros, qui-
nadores serralheiros, soldadores, pinto-
res – que com os seus ofícios colocavam 
em funcionamento as máquinas criadas, 
sobretudo para moagens e fábricas de ra-
ções.

À custa de tanto porfiar lápis e esqua-
dros, compassos e transferidores,  escan-
tilhões e réguas de escalas povoam ainda 
hoje,  os seus sonhos, tal como na época 
em que desenhava, procurando soluções 

e respostas para sintonizar a execução 
das peças colocadas no papel e encami-
nhadas para a bancada da oficina. 

Continua a sonhar com os problemas e 
com as soluções.

A sua sensibilidade para reproduzir as 
máquinas e peças desenhadas levaram-
-na a uma incursão pelo desenho de 
construção civil.

Foi nesse contexto que desenhou a re-
modelação da sua própria casa e de outras 
moradias contribuindo com o seu saber 
para melhorar espaços e encontrar solu-
ções de remodelação de interiores.

É ainda esse seu modo de sentir e a fa-
culdade de o transferir para o desenho 
que utilizará para decorar embalagens e 
potes de mel, quando lhe foi imprescindí-
vel encontrar alternativa, à profissão de 
desenhadora industrial.

O mundo onde vivemos por vezes en-
rola-se, como os desenhos em tubos que 

guardam memórias e aprendizagens, tão 
necessárias quando é preciso mudar de 
vida.

Quando as vicissitudes no único local 
de trabalho que teve, determinaram o 
fecho da empresa, foi imperativo encon-
trar recursos, saberes e capacidades para 
seguir em frente.

O desafio para iniciar uma atividade la-
boral diferente, quando decorria a década 
de oitenta do século passado, teve uma 
resposta do núcleo familiar, sempre vital 
para encontrar um rumo.

A apicultura, ocupação que o seu ma-
rido tinha nos tempos livres, foi transfor-
mada em profissão. 

Apreendido pelo Sr. Simão Barreiros, o 
saber de família sobre produção de mel 
tornou-se o sustento da família.

À beira da “Estrada Real” ainda voam 
abelhas.

(1) – Pode-se dizer, genericamente, a “Al-
deia Galega” é Montijo

PUB
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Das 59 albufeiras monitorizadas, 26 apresentaram disponibilidades hídricas inferiores a 40% do volume total.

Atual

A falta de pedopsiquiatras no interior do país é um problema com anos.

Atual

PUB

Albufeiras das Bacias do Guadiana 
e Sado continuam a descer
A quantidade de água armazenada des-
ceu em Setembro em todas as bacias hi-
drográficas, tal como já tinha sucedido 
em Agosto, segundo dados do Sistema 
Nacional de Informação de Recursos Hí-
dricos (SNIRH), desconhecendo-se ainda 
os valores de outubro que por certo não 
serão melhores.

De acordo com os dados disponíveis, no 
último dia do mês de Setembro e compa-
rativamente ao último dia do mês ante-
rior verificou-se uma descida do volume 
armazenado de água em todas as bacias 
monitorizadas pela Associação Portugue-
sa Ambiente.

Das 59 albufeiras monitorizadas (divi-
didas pelas 12 bacias hidrográficas), 26 
apresentaram disponibilidades hídricas 
inferiores a 40% do volume total e quatro 
superiores a 80%.

A bacia do Sado (28,1%) era a que apre-
sentava no final de Setembro menor 
disponibilidade de água, seguido do Bar-
lavento (34,4%), do Ave (40,5%), Arade 
(41,8%), Oeste (41,9%), Mira (47,9), Lima 
(52,5%) e Tejo (58,8%).

As bacias do Cávado (64,3), Douro 
(62,8%), Mondego (62,7%) e Guadiana 
(62,5%) tinham os níveis mais altos de ar-
mazenamento no final de Setembro.

As albufeiras com menor disponibili-

Alentejo e Algarve com poucos 
pedopsiquiatras
As regiões do Algarve e do Alentejo têm 
apenas três especialistas em psiquiatria 
da infância e adolescência (pedopsiquia-
tras) e um deles já foi contratado este ano. 
Na Unidade Local de Saúde (ULS) do Nor-
deste a única pedopsiquiatra que há anos 
dá resposta a uma vasta área do território 
transmontano reformou-se mas no mês 
passado aceitou continuar a trabalhar no 
hospital de Bragança até que alguém a 
venha substituir.

A falta de pedopsiquiatras no interior 
do país é um problema com anos. A nível 
nacional, o número de especialistas até 
tem vindo a aumentar - no final do ano 
passado havia 105 no continente, mais 
cinco do que no ano anterior e mais 13 do 
que em 2016. Continua, porém, a ser in-
suficiente, sobretudo no interior do país 
e especialmente nas regiões do Algarve 
e no Alentejo, obrigando a que crianças 
e adolescentes tenham por vezes que ser 
assistidos em Lisboa. 

“Há uma grande assimetria entre re-
giões. Os problemas mais complexos con-
centram-se no Algarve, sobretudo no Bar-
lavento, e no Norte alentejano”, sintetiza 
o director do Programa Nacional para a 
Saúde Mental, Miguel Xavier que esco-
lheu esta área tão carenciada para alertar 
para o défice crónico de investimento, no 
dia mundial da saúde mental. No total, 
faltarão 35 pedopsiquiatras, calcula Mi-
guel Xavier, notando que, uma vez que 
havia no ano passado 74 internos (médi-
cos a fazer a especialidade), a perspectiva 
de futuro não é má.

“A falta de investimento na saúde men-
tal e infantil é um problema muito sério e 
que tem décadas”, destaca Miguel Xavier, 
que faz questão de frisar que, nos últimos 
dez anos, “basicamente só aumentou o 
número de médicos”. O resultado do qua-

se inexistente investimento reflecte-se 
na grande carência de outros profissio-
nais não médicos que trabalham com 
crianças e adolescentes, como enfermei-
ros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 
assistentes sociais, psicomotricistas, es-
pecifica. Profissionais que, ao contrário 
dos pedopsiquiatras, foram diminuindo 
na maior parte dos serviços nos últimos 
anos. “E estes são tão importantes como 
os médicos”, sublinha. 

“Já temos uma rede de referenciação 
[documento concluído em 2018] onde es-
tão elencados os recursos e definidas as 
necessidades, agora é preciso começar 
a preencher os buracos. Isto é como um 
queijo Gruyère”, ilustra ainda o psiquia-
tra, para quem a prioridade é actualmen-
te a criação de equipas multidisciplina-
res comunitárias, que já têm luz verde 
do Ministério da Saúde mas ainda não 
avançaram por falta de financiamento. 

20ª Mostra Gastronómica - 12º Festival da 
Empada - Feira do Tapete de Arraiolos
De 25 de outubro a 3 de novembro de 2019, 
a Câmara Municipal de Arraiolos realiza 
mais uma edição deste evento dedicado à 
gastronomia de Arraiolos.

Aos pratos típicos da cozinha arraiolen-
se e alentejana juntam-se a “Empada de 
Arraiolos ®”, bem como o “Tapete de Ar-
raiolos” artesanato com séculos de histó-
ria e origem em Arraiolos. 

A restauração e as tasquinhas propõem  
os pratos típicos da cozinha arraiolense.

Os produtos endógenos marcam pre-
sença. Aqui encontramos os enchidos e os 
vinhos, os queijos e o mel, a empada e o 
pastel de toucinho, as cavacas de Vimiei-
ro e os licores, bem como outros sabores 
da gastronomia local.

Neste certame conjugam-se sabores e 
saberes bordados na história secular do 
concelho de Arraiolos, com os melhores 
vinhos do concelho, a doçaria conven-
tual e outros produtos locais de valor in-
trínseco e ligação  natural ao Alentejo.

A promoção do concelho de Arraiolos 
integra a ação municipal para o desen-
volvimento, sendo este valorizado com 

seculares oferecem através da gastrono-
mia e do artesanato.

Ao longo de todo o ano pode visitar-nos 
para conhecer o que de melhor tem a nos-
sa terra –  o Tapete de Arraiolos – a Gastro-
nomia - o Património monumental edifi-
cado – e a cultura do concelho, bem como 
os espaços museológicos – Centro Inter-
pretativo do Tapete de Arraiolos e Centro 
Interpretativo Mundo Rural Vimieiro - .

Durante a Feira do Tapete está patente o 
“Maior tapete de Arraiolos feito em Arraio-
los”  -  120 m2 de tela;  210 kg de lã; 47m de 
franja;  4 639 088 de pontos para “estender” 
ao mundo o maior Tapete de Arraiolos, feito 
por bordadeiras de Arraiolos em Arraiolos.

Os “saberes e sabores” e a vertente cul-
tural da gastronomia, nos seus diversos 
aspetos, a sensibilização para a importân-
cia dos produtos locais de qualidade, com 
história e características intrínsecas no 
Concelho de Arraiolos e a realização do  
Festival da Empada são ações positivas 
para a economia do concelho, que mere-
cem a sua vinda a esta vila no centro do 
Alentejo.

a presença de setores produtivos e do tu-
rismo, cujo alcance se releva no elevado 

número de visitantes, que procuram o 
melhor dos nossos sabores, que os saberes 

“É preciso contratar estes profissionais. A 
psiquiatria não necessita de máquinas, 
só precisa de pessoas”, acentua. Em cau-
sa estão, numa fase inicial, cinco equipas 
comunitárias de psiquiatria da infância 
e adolescência, uma por cada região de 
saúde.

Existem quatro unidades 
de internamento
Os especialistas consideravam então 
prioritária a colocação de médicos nas 
unidades sem especialista – e isso aconte-
ceu entretanto em Évora, segundo Miguel 
Xavier - e o reforço dos serviços e unida-
des que têm apenas um médico especia-
lista, como a Unidade Local de Saúde do 
Nordeste, o Centro Hospitalar da Cova da 
Beira e o Centro Hospitalar Universitário 
do Algarve.

Há locais, como a Covilhã, onde a lis-
ta de espera para consulta é de um ano, 
exemplifica Paulo Santos. O problema 
não é de agora. “Nunca houve interesse 
dos vários governos. Há uma rede de re-
ferenciação anterior [2011] aprovada pelo 
ministro que quase não avançou”, critica.

Intitulado “Gerações mais saudáveis” 
e apresentado em Dezembro de 2018, o 
último relatório do Conselho Nacional 
de Saúde considerava também “muito 
deficiente” a oferta de cuidados de saúde 
mental dirigidos a crianças e jovens em 
Portugal.  Recomendava um reforço dos 
cuidados, lembrando que a prevalência 
de perturbações emocionais e do compor-
tamento nestas fases da vida “têm vindo 
a adquirir uma dimensão importante”. 
Estima-se que “entre 10% a 20% das crian-
ças tenham um ou mais problemas de 
saúde mental, sendo que apenas 25% do 
total são referenciadas a serviços especia-
lizados”.

Jornadas da 
Pastoral da saúde
A Comissão Arquidiocesana da 
Pastoral da Saúde de Évora em 
parceria com o Serviço de Assis-
tência Espiritual e Religiosa do 
Hospital do Espírito Santo pro-
moveu na passada semana, as 
Jornadas Diocesanas da Pastoral 
da Saúde sobre o tema “Doença e 
Esperança”.
A Jornadas Diocesanas da Pas-
toral da Saúde vão decorreram 
Hospital do Espírito Santo.
O Departamento Arquidiocesano 
de Comunicação de Évora referiu 
que os trabalhos refletiram sobre 
os “lugares de desespero” causados 
pela doença e o sofrimento e sobre 
o “reencontrar e reconstruir a 
esperança” como contributo para 
o “processo de melhoria ou cura”.
“A gestão da esperança pode dar 
ao doente perspectivas de signifi-
cado e de pacificação, essenciais 
para a sua qualidade de vida”, 
acrescenta.
As Jornadas Diocesanas da 
Pastoral da Saúde destinam-se a 
profissionais de saúde, bem como 
os técnicos e voluntários que 
trabalham com doentes e podem 
ser “agentes” promotores de espe-
rança, “realista e informada”, no 
contexto das suas intervenções.

dade de água situavam-se em Setembro 
nas bacias do Guadiana e do Sado.

Na bacia do Guadiana, a albufeira de Lu-
cefit (Alandroal, distrito de Évora) estava 
em Setembro com 4,8% de disponibilidade 
de água e Abrilongo (concelho de Campo 
Maior, distrito de Portalegre) com 5,6%.

No Sado, a albufeira de Campilhas (con-
celho de Santiago do Cacém, em Setúbal) 
estava em Setembro com 7,2% de disponi-

bilidade de água e Monte da Rocha (con-
celho de Ourique, em Beja) com 8,8%.

Os armazenamentos de Setembro de 
2019 por bacia hidrográfica apresenta-
ram-se inferiores às médias de Setembro 
(1990/91 a 2017/18), excepto para as bacias 
do Cávado, Ribeiras Costeiras, Douro, 
Mondego e Arade.

A cada bacia hidrográfica pode corres-
ponder mais do que uma albufeira.

D.R.

D.R.
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“Fui tentar perceber quais eram as razões inerentes a essa mudança de hora.”

Exclusivo

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

E esta noite (noite de sábado para domingo) 
dormi mais uma hora que o habitual. Quer 
isto dizer que quando olhei para o relógio, 
ainda com o cérebro entorpecido pelo sono 
e os olhos remelosos (Sim, porque ninguém 
acorda com o ar fresco de quem acabou de 
sair do banho) vi que ele, o relógio, assinalava 
9 horas. E pensei…que maravilha! É domin-
go! Posso dormir mais uma horinha!! Contu-
do, o segundo pensamento foi: Afinal são 8 
horas! Posso dormir mais duas horas!! Hoje 
é o primeiro dia do horário de inverno. Dito 
isto poderia pensar-se que gosto deste horário 
de inverno. Nada mais errado! Esse malnasci-
do horário de inverno apenas tem um aspeto 
positivo (que bem vistas as coisas nem é as-
sim nada de mais!): oferecer-me uma hora de 
sono extra, uma única noite no ano, num dia 
em que a mim nem me traz grandes benefí-
cios (Não tenho o hábito (ou a necessidade) 
de levantar muito cedo ao domingo…)

Mas a verdade é que todos os anos eu tenho 
de passar por esta alteração horária. Todos 
os anos acalento, secretamente, a esperança 
que seja este o ano em que se decidirá pelo 
não à mudança para o horário de inverno 
mas, invariavelmente, todos os anos, vejo a 
minha esperança defraudada e a hora mudar: 
“Quando forem duas…atrase para a uma”. E 
eis que está dado o passo para que comecem 
os dias cinzentos, os dias frios, os dias pe-
queníssimos. 

Procurando encontrar uma forma de gostar 
desta mudança horária, fui tentar perceber 
quais eram as razões inerentes a essa mudan-
ça de hora. Talvez a mudança tivesse uma ex-
plicação simpática. E ao que parece, tudo co-
meçou com uma ideia peregrina de Benjamin 
Franklin em 1784… Na altura a ideia surgiu 
com o intuito de poupar velas. Ainda assim, 
e pelo que fui lendo por aí, esta ideia apenas 
voltaria a surgir e seria aplicada em 1916, 
com o intuito, desta feita, de poupar carvão. 
A ideia era que não se desperdiçassem horas 
de luz durante as manhãs. As pessoas aca-
bariam por levantar mais cedo, aproveitan-
do, assim, melhor o dia. Com o início da Iª 
Guerra Mundial países como a Alemanha e 
a Grã-Bretanha adotaram este “Daylight sa-
ving time” (como ficou conhecido) a fim de 
se poder poupar e economizar tendo em conta 
o transtorno da guerra. Terminada a guerra, 
houve quem abandonasse a alteração de horá-
rio. O Daylight saving time foi retomado por 
várias nações, em 1939, demonstrando que 

E já chegou o horário de inverno…
pouco escuro. Mas… “assim como assim”, é 
suposto os dias de inverno serem escuros e 
cinzentos. Não me incomodaria muito, penso 
eu, levantar e ainda ver estrelas no céu…ra-
pidamente o sol iria levantar e o dia acordar! 
Agora o que consegue tirar-me do sério é ver 
que daqui mais uns dias serão 17 horas e já 
estará praticamente de noite! Os dias são mi-
núsculos. As noites são intermináveis. Quem 
pode ter vontade de praticar desporto depois 
de estar escuro como breu? Quem pode ter 
vontade de passear, de fazer turismo? Basta 
um almoço um pouco mais prolongado para 
se perder a tarde toda e impossibilitar qual-
quer tipo de visita que tenha de se realizar 
na rua, sob a luz do sol. Parece-me que este 
horário demoníaco apenas se mantém para 
obrigar as pessoas a estar em casa. As horas 
de sol, efetivas, são muito poucas para mim. 
No horário de verão, terminamos o trabalho e 
temos tempo para apreciar o resto do dia, pas-
sear, ler um livro numa varanda, beber algo 
numa esplanada, ou até mesmo realizar as 
tarefas caseiras, aproveitando os bons pares 
de horas que ainda temos pela frente com luz 
solar. Tal é impossível no horário de inver-
no. O inverno é cinzento, escuro e frio. Este 
horário só ajuda a torná-lo ainda mais feio, 
ainda menos suportável. Não tenho base cien-
tífica para o que vou dizer, mas acredito que 
as depressões sejam em maior número neste 
horário. Abomino esta mudança! Para mim é 
a verdadeira machadada no verão que já nos 
abandonou. 

Se bem me lembro houve uns anos em que 
a mudança de horário não se verificou. Se a 
memória não me atraiçoa, lembro que no pico 
do verão eram quase 22 horas quando se dava 
o anoitecer. Isso agradava-me… e vivo na es-
perança que o mesmo volte a suceder. 

Estamos em outubro, 2019. Ainda não foi 
este ano que cortámos relações com o horá-
rio de inverno. Hoje dormi mais uma hora…e 
hoje irei verificar que às 18 já não existirá sol-
…e durante os próximos 6 meses estaremos 
sob o domínio deste horário que nos obriga 
a conviver com a noite escura muitas mais 
horas do que aquelas que eu quereria e gos-
taria… Como disse, não gosto deste horário. 
Apresento o meu veemente NÃO! a esta alte-
ração. E vivo na esperança que um dia se aca-
be com esta imposição do horário de inverno/ 
horário de verão. Terei, com toda a certeza, 
um nível ligeiramente mais elevado de feli-
cidade!

um mal (2ª Guerra Mundial) nunca vem só… 
Mais uma vez, ao terminar a guerra, houve 
países que foram abandonando as mudanças 
de hora no horário de inverno e no horário de 
verão. E, pelo que fui lendo, andou-se assim 
um pouco ao sabor das ondas, até aos anos 
70, data em que o Daylight Saving Time foi 
uniformizado tendo em conta as preocupa-
ções, mais uma vez económicas, que surgi-
ram decorrentes dos obstáculos que os países 
árabes começaram a colocar na aquisição do 
precioso “ouro negro”. Pelo que entendi, a 
ideia foi sempre a de poupar… e não de fazer 
as pessoas mais felizes… No que aos países 
da União Europeia diz respeito, esta “tradi-
ção” mantém-se, até aos dias de hoje, devido 
a uma diretiva datada de 1981, que determina 
que os seus estados-membros devem entrar 
na hora de inverno no último domingo de 

outubro e na hora de verão no último domin-
go de março. E assim, de seis em seis meses, 
acontece-nos uma noite com mais uma hora 
(horário de inverno) e uma noite com menos 
uma hora (horário de verão). E, apesar de já 
ter passado por isto desde que me conheço 
por pessoa, ainda não me consegui habituar e 
muito menos consegui gostar desta mudança 
horária, sobretudo quando a mudança se faz 
para o horário de inverno.

Dou por mim a pensar: será que isto ainda 
faz sentido? Não poderíamos ficar eterna-
mente na hora de verão? Será que este horário 
ajuda a poupar o que quer que seja? Tenho 
as minhas dúvidas, nos tempos que correm. 
O que sei é que a hora de verão é bem mais 
simpática! 

Ok, se a mantivéssemos levantávamos às 
8 horas da manhã e poderia estar ainda um 

Fundação homenageou Monges Cartuxos
A Fundação Eugénio de Almeida promo-
veu no passado sábado um “programa 
institucional” para assinalar a despedida 
dos monges cartuxos do Mosteiro de San-
ta Maria Scala Coeli, em Évora.

O encontro decorreu no Auditório e 
Centro de Arte e Cultura da Fundação 
Eugénio de Almeida, a partir das 17h00, 
onde o padre Antão Lopez, monge cartu-
xo em Évora há 50 anos e Prior da Cartu-
xa de Santa Maria Scala Coeli desde 1989 
conversou com o jornalista José Manuel 
Fernandes.

Foi também inaugurada a exposição 
“Saudades dos Cartuxos”, no Centro de 
Arte e Cultura, com a presença de D. Fran-

cisco José Senra Coelho, arcebispo de Évo-
ra e presidente do Conselho de Adminis-
tração da Fundação Eugénio de Almeida.

A idade avançada dos monges cartu-
xos e a falta de vocações para a vida con-
templativa na Ordem Cartusiana está na 
origem da saída da congregação da Arqui-
diocese de Évora, onde está há 60 anos.

Por ocasião da cerimónia de despedida 
dos monges cartuxos, o arcebispo de Évo-
ra disse que uma comunidade monástica 
feminina vai habitar o Mosteiro da Car-
tuxa, após a saída dos monges no mês 
de outubro, continuando a arquidiocese 
com um “pulmão ecológico de espiritua-
lidade”.

Foto: Agência ECCLESIA/HM
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Alterações climáticas no 
Mediterrâneo agravam-se 
A temperatura média anual na região do 
Mediterrâneo subiu 1,5 graus Celsius em 
relação ao período pré-industrial entre 
1880 e 1899. São mais 0,4 graus do que a 
média global (1,1 graus Celsius). Se não 
forem tomadas medidas de mitigação, 
a temperatura pode aumentar 2,2 graus 
Celsius até 2040 e ultrapassar os 3,8 graus 
em algumas zonas até 2100. Os dados 
constam do primeiro relatório científico 
sobre as alterações climáticas a focar-se 
na região do Mediterrâneo apresentado 
no início de outubro.

O relatório tem o apoio da União para o 
Mediterrâneo – órgão intergovernamen-
tal formado pelos 28 estados-membros 
da União Europeia e 15 países do Sul e do 
Leste do Mediterrâneo. Intitulado “Ris-
cos associados às mudanças climáticas e 
ambientais na região do Mediterrâneo”, o 
trabalho sintetiza os estudos que existem 
sobre as mudanças ambientais na zona 
mediterrânica. A versão final deverá ser 
apresentada no início de 2020.

A elaboração do relatório junta mais de 
80 investigadores da rede de Especialistas 
em Alterações Climáticas e Ambientais 
do Mediterrâneo (MedEcc) e começou em 
2015. A iniciativa partiu da União para o 
Mediterrâneo (UpM), cujo objectivo final 
é promover uma política regional sobre as 
alterações climáticas na região mediterrâ-
nica assente no conhecimento científico. 
Na introdução do relatório, lê-se que os 
países da bacia do Mediterrâneo, em espe-
cial os do Sul, não possuem actualmente 
a informação adequada para adoptar me-
didas que reduzam os riscos associados às 
alterações climáticas.

“Devemos transformar as mudanças 
climáticas numa oportunidade de de-
senvolvimento comum e pacífico, justo e 
sustentável”, comenta, num artigo de opi-
nião enviado ao PÚBLICO, Nasser Kamel, 
secretário-geral da UpM. Por outro lado, 
Grammenos Mastrojeni, o secretário-
-geral adjunto da UpM e responsável pela 
divisão de Clima e Energia, também em 

“Devemos transformar as mudanças climáticas numa oportunidade de desenvolvimento”.

Radar

declarações ao PÚBLICO, fala sobre a im-
portância da resiliência, através de medi-
das de adaptação e mitigação. “Não resol-
vemos o problema da água, por exemplo, 
só com novas tecnologias e infra-estru-
turas. Resolvemo-lo, sobretudo, reconsti-
tuindo as florestas que retêm água e que 
acabam por atrair chuva.”

Mais “pobres em água”
Por cada grau de temperatura que au-
menta, prevê-se que os níveis médios de 
precipitação baixem 4% na maior parte 
da região mediterrânica, em particular no 
Sul. A redução da precipitação, a subida 
da temperatura e o crescimento da popu-
lação colocam pressão sobre os recursos 
hídricos. Num cenário de aquecimento 
de dois graus Celsius, a disponibilidade 
de água doce diminuirá entre dois e 15%, 
um dos maiores decréscimos do mundo. 
Mais pessoas serão “pobres em água” – ter 
a acesso a menos do que 1000 metros cúbi-
cos per capita por ano. Em 2013, eram 180 

milhões. Prevê-se que nos próximos 20 
anos sejam 250 milhões.

A temperatura da água do mar Medi-
terrâneo aumentou em média 0,4 graus 
Celsius por década entre 1985 e 2006, al-
cançando o valor médio de 0,16 graus du-
rante o mês de Junho no mar Adriático, 
nos mares Tirreno e Lígure – entre o Mó-
naco e a Sicília – e perto da costa africa-
na, indica o relatório. As projecções para 
2100 apontam para uma variação média 
entre 1,8 e 3,5 graus Celsius, em compara-
ção com o período de 1961 a 1990. As ilhas 
Baleares, o mar Egeu e o mar Levantino 
– entre a Turquia e o Egipto – são algumas 
das regiões onde a subida da temperatura 
da água deverá ser mais acentuada.

A elevação do nível médio da água do 
mar no Mediterrâneo tem acompanha-
do a tendência global, subindo 0,7 mi-
límetros por ano entre 1945 e 2000 e 1,1 
milímetros por ano entre 1970 e 2006. No 
entanto, noutro estudo, registou-se entre 
1993 e 2011 um aumento mais significati-

vo, que alcançou os 3 milímetros por ano. 
A água poderá subir mais de um metro 
até 2100 e afectar um terço da população 
que habita regiões costeiras, lê-se no co-
municado da MedEcc. Ainda assim, as 
projecções sobre a variação do nível mé-
dio do mar Mediterrâneo são imprecisas, 
mais do que as previsões globais, por cau-
sa das limitações dos modelos utilizados, 
adverte o relatório.

No mar Mediterrâneo, 90% das reser-
vas de peixes mais comercializados estão 
sobreexploradas. A aquicultura deverá 
crescer 112% em países da União Europeia 
entre 2010 e 2030. Actualmente, a aqui-
cultura no mar Mediterrâneo representa 
6% da receita mundial que provém deste 
modo de produção.

Desertos em Portugal?
Os ecossistemas terrestres poderão sofrer 
alterações sem precedentes nos últimos 
10 mil anos, caso o aquecimento seja 
igual ou superior a dois graus Celsius. 
Nesse caso, os desertos poderão expandir-
-se até ao Norte de Marrocos, Espanha e 
Portugal, lê-se no relatório. As ondas de 
calor vão aumentar e as secas e os incên-
dios também. A área ardida na região do 
Mediterrâneo poderá crescer até 40%, pe-
rante um aumento de temperatura de 1,5 
graus Celsius, menciona o comunicado 
da MedEcc.

Cerca de 15 megacidades – cidades cos-
teiras com mais de um milhão de habi-
tantes em 2005 – estão em risco de sofrer 
inundações devido à subida do nível do 
mar. Os países do Norte de África e do Les-
te do Mediterrâneo são os mais vulnerá-
veis, já que a capacidade socioeconómica 
para se adaptarem é menor.

Até 2050, haverá cidades do Mediterrâ-
neo entre as 20 cidades com mais danos 
causados pela subida do nível do mar. A 
produtividade agrícola está em risco nas 
zonas costeiras devido à perda de área de 
cultivo e à salinização de águas subterrâ-
neas.

Marvão preocupado com produção de castanha
O tempo seco está a prejudicar a produ-
ção e a qualidade da castanha na zona de 
Marvão, no Alto Alentejo, além de se ve-
rificar uma escassa procura por parte dos 
consumidores, lamentaram na passada 
semana, à Lusa, fonte dos produtores.

“Este ano está complicado, não choveu. 
A castanha que está a cair dos ouriços 
(cápsulas onde se encontra a castanha) 
vem seca”, disse o produtor e empresário 
José Mário.

O microclima da Serra de São Mamede, 
propício à produção de castanha, já levou 
a que as entidades que tutelam o setor 
considerassem a castanha de Marvão 
como de “origem protegida”.

Numa zona do distrito de Portalegre 
onde predominam nos campos as es-
pécies Bária e Clarinha, o mesmo pro-
dutor lamentou haver “pouca procura” 
por parte dos consumidores em adqui-
rir este fruto. “As temperaturas também 
não têm estado a ajudar, estão altas. Ao 

não estar frio não puxa a comer casta-
nhas”, observou.

Receando que a castanha ainda por 
apanhar seja “mais miúda”, com “pouco 
calibre”, José Mário referiu que o produ-
to está atualmente a ser comercializado 
a cerca de um euro por quilo. Apesar do 
cenário negativo, o empresário afirmou 
que os produtores da zona vão assegurar 
o fornecimento na Feira da Castanha de 
Marvão, que vai decorrer nos dias 9 e 10 
de novembro.

Contactado pela Lusa, o presidente da 
Câmara de Marvão, Luís Vitorino, mos-
trou-se igualmente preocupado com a 
situação em que vive o setor na região, 
explicando que estão a ser desenvol-
vidos vários trabalhos para encontrar 
uma solução para o problema. “Estamos 
a fazer um grande esforço para que esta 
fileira perdure no tempo. Nós temos um 
grande problema que são as alterações 
climáticas e os castanheiros a sul do Tejo 

começam sentir isso”, disse.
No entanto, avançou o autarca, o mu-

nicípio está a realizar trabalhos no ter-
reno com outras espécies para “tentar 
perceber” se, além das espécies Bária e 
Clarinha, poderão ser implementadas 
outras variedades na região.

O município de Marvão adquiriu aos 
produtores locais cinco toneladas de cas-
tanha e 1.500 litros de vinho para asse-
gurar a realização da 36.ª Feira da Casta-
nha — Festa do Castanheiro. O certame 
apresenta-se como a “grande mostra” de 
produtos locais e regionais, com dezenas 
de pontos de venda, onde os visitantes 
podem encontrar também produtos hor-
tícolas, frutos secos, enchidos, queijos, 
vinhos, licores, azeite, compotas ou do-
ces caseiros. Pelas ruas da vila histórica, 
vão estar espalhados vários magustos 
onde os visitantes poderão saborear as 
castanhas assadas e os vinhos produzi-
dos na região.

D.R.

D.R.
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Universidade Túlio Espanca com Polo em Redondo
Na passada semana, no Centro Cultu-
ral de Redondo, foi celebrado o Proto-
colo de Cooperação entre o Município 
de Redondo e a Universidade de Évora, 
que criou o Polo de Redondo da Uni-
versidade Popular Túlio Espanca.

Com a presença do Presidente da Câ-
mara Municipal de Redondo, António 
Reto, do Vice-Reitor da Universidade 
de Évora, António Candeias e do Diretor 
da Universidade Popular Túlio Espan-
ca, Bravo Nico, a cerimónia pública de 
criação deste oitavo polo da rede de edu-
cação popular criada e dinamizada pela 
academia de Évora contou com a pre-
sença de muitos cidadãos de Redondo 
e de representantes de outros polos da 
Universidade Popular Túlio Espanca.

António Reto, Presidente da Câmara 
Municipal de Redondo, na intervenção 
produzida, realçou o facto de, com esta 
decisão, se ter criado a oportunidade 
para todos os redondenses (e não só) 
poderem participar em atividades de 
educação para aprenderem e partilha-
rem o seu conhecimento.

António Candeias, Vice-Reitor da 
Universidade de Évora, referiu-se à 
Universidade Popular Túlio Espanca 
como um bom exemplo da relação que 
a academia está a estabelecer com a re-
gião alentejana, numa área em que é 
óbvia a vantagem recíproca da coope-
ração estabelecida.

Bravo Nico, Diretor da Universida-
de Popular Túlio Espanca, relembrou 
o legado de Túlio Espanca, patrono do 
projeto, e valorizou o facto de, naquele 

dia, se estar a abrir uma nova Escola no 
Alentejo, facto que é muito significati-
vo para a região e para o Redondo.

Com a criação do Polo de Redondo, a 

António Reto diz que esta é uma oportunidade para todos os redondenses.

Radar

Universidade Popular Túlio Espanca/
Universidade de Évora, fundada em 
2009, assenta, atualmente, numa rede 
de oito polos: Alandroal, Barrancos, 
Canaviais, Portel, São Miguel de Ma-
chede, Redondo, Reguengos de Mon-
saraz e Viana do Alentejo. Nesta rede, 
participam cerca de mil pessoas de to-
das as idades, em múltiplas atividades 
e projetos de educação não formal e in-
tergeracional.

Se houvera quem me ensinara, quem 
aprendia era eu…
(cancioneiro popular alentejano/Moda 
Rama da Oliveira)

Se a Educação é um direito humano ele-
mentar, a Aprendizagem ao Longo da 
Vida é um imperativo necessário a um 
harmonioso desenvolvimento humano, 
cultural, social, técnico e económico.

Consciente da responsabilidade so-
cial que lhe cabe, no território em que 
se encontra localizada (O Alentejo), a 
Universidade de Évora, através da sua 
Universidade Popular Túlio Espanca, 
pretende contribuir para a formação 
científica, cultural e técnica dos cida-
dãos do Alentejo, promovendo a sua 
participação em dispositivos formati-
vos indutores de estilos de aprendiza-
gem ao longo da vida que estimulem e 
reforcem o gosto e o prazer de aprender.

D.R.
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No âmbito do Dia Internacional 
do Idoso, assinalado a 1 de Ou-
tubro, a Câmara Municipal de 
Mora organiza anualmente, no 
decorrer desse mês, um progra-
ma que engloba várias iniciati-
vas das quais os idosos do Conce-
lho podem usufruir.

Almoço convívio, exposições, 
rastreios, encontros de poetas 
populares e acordeões, anima-
ções, cinema, sessões de escla-
recimento de temas de interesse 
para esta faixa etária, caminha-
da e hidroginástica, são algumas 
das actividades que integram 
o cartaz. Para a realização das 
mesmas, a autarquia conta com 
a colaboração de entidades como 
a Farmácia Central, a DECO, a 
Guarda Nacional Republicana 
e os lares de idosos do Concelho.

No seu conjunto tratam-se de 
iniciativas pensadas e definidas 
para o público-alvo em questão, 

que fazem com que este mês seja 
realmente diferente. A Câmara 
Municipal de Mora pretende 
assim sensibilizar, informar e, 
acima de tudo, assegurar aos 
participantes a possibilidade de 
desfrutar de experiências dinâ-
micas, ricas e salutares, de conví-
vio e participação social.

É dentro deste âmbito que a 
edilidade tem vindo a imple-
mentar medidas de apoio especí-
ficas, como por exemplo o Cartão 
do Idoso e todos os benefícios a 
ele inerentes e amplamente di-
vulgados, e tem desenvolvido 
continuadamente, acções e pro-
jectos que promovem o envelhe-
cimento activo, contribuindo 
para a melhoria do bem-estar 
e qualidade de vida da pessoa 
idosa. Nesse sentido, a calenda-
rização do Mês do Idoso reflec-
te precisamente esse trabalho, 
desenvolvido sempre em im-

portantes áreas de acção: saúde, 
desporto, informação, entreteni-
mento, entre outras. 

Mora é uma vila e cidade por-
tuguesa, no Distrito de Évora, 
região Alentejo e sub-região do 
Alentejo Central com cerca de 4 
979 habitantes (2012).

É sede de um município com 
443,95 km² de área e 4 978 ha-
bitantes (2011), subdividido em 
4 freguesias. O município é li-
mitado a norte pelo município 
de Ponte de Sor, a nordeste por 
Avis, a leste por Sousel, a sueste 
por Arraiolos e a oeste por Co-
ruche.

O concelho recebeu foral de D. 
Manuel I em 1519.

A primeira referência ao to-
pónimo Mora é feita num do-
cumento em 1293 denominado 
Livro III das Composições, a 
uma herdade chamada cabeça 
de mora.

Arraiolos

Exposição 
de Júlio 
Pomar
A exposição patente no 
Centro Interpretativo do 
Tapete de Arraiolos  de 
25 de outubro de 2019 a 
16 de fevereiro de 2020 
resulta do trabalho do 
Atelier-Museu Júlio Po-
mar/EGEAC com cura-
doria de Sara Antónia 
Matos e Pedro Faro. 
“A exposição “Júlio 
Pomar: Ver, Sentir, 
Etc. – Obras do Acer-
vo do Atelier-Museu 
Júlio Pomar”, no espaço 
museológico do Centro 
Interpretativo do Tapete 
de Arraiolos, mostrando 
obras de várias épocas.
Refira-se que a exposi-
ção se integra na ativi-
dade do Atelier-Museu 
que “em 2015, começou 
o seu programa de itine-
râncias levando “portas 
fora” a obra de Júlio 
Pomar, tendo criado 
parcerias com várias 
instituições no sentido 
de levar a obra do autor 
a outras regiões do país, 
descentralizando-a as-
sim da capital, Lisboa.

Mês do Idoso

D.R.

A Feira do Montado é um cer-
tame organizado pela Câmara 
Municipal de Portel que conta 
já com dezasseis anos de exis-
tência. Nasceu em 2000, de uma 
vontade determinada de apro-
veitar uma das maiores poten-
cialidades do concelho de Portel 
- o MONTADO.

 A XX Feira do Montado é uma 
iniciativa que tem contribuí-
do para a promoção e valoriza-
ção do montado, trata-se de um 
acontecimento de importância 
económica, ambiental, cultural 
e científica, de âmbito nacional e 
internacional. 

 Durante os quatro dias da fei-
ra, entre 28 de Novembro e 1 de 
Dezembro expositores de diver-
sas empresas do sector florestal, 
especificamente do sector da 
cortiça, dos agroalimentares, res-
tauração e do comércio em geral, 
têm a oportunidade de promo-
ver e comercializar os seus pro-
dutos e desenvolver oportunida-
des de negócio.

 A par das diversas exposições 
promovidas pelas várias entida-
des, a Feira do Montado, mais 
uma vez, procurará mostrar os 
melhores produtos do Montado, 
o que de melhor se produz no 
Alentejo.

20 Anos da Feira 
do Montado 

Portel

PUB

Mora dedica 
Outubro aos 
idosos


