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Sabores da caça 
em Mora
PÁG.14 A Mostra Gastronómica da Caça 
decorre no Concelho de Mora até 15 de De-
zembro. Esta iniciativa é organizada pela 
Câmara Municipal de Mora há já 24 anos, 
em colaboração com os restaurantes locais. 
A abertura desta Mostra aconteceu na Quin-
ta de Santo António, em Mora, num jantar 
que reuniu à mesa cerca de 350 convivas. 

Évora investe 
no Teatro Garcia 
de Resende
PÁG.03 O centenário Teatro Garcia de 
Resende, em Évora, vai entrar em obras 
no próximo ano, num investimento de 
1,7 milhões de euros, o que vai implicar o 
seu encerramento temporário.
A intervenção “está dividida em duas fa-
ses”, sendo que a primeira deverá come-
çar “no início de 2020”.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.06 Sob uma chuva miudinha, tão 
desejada por estas terras, castigadas pela 
seca longa e severa, chegámos a Ervidel, 
a meio do dia.
Dizemos à primeira pessoa que vimos na 
rua ao que vamos.
- Ah! O “Comandante” está no lagar.
Em Ervidel, José Leal é o “Che Guevara”.

D
.R

.

Vila Viçosa candidata a Património 
Mundial da UNESCO 08

Presépio 
em Monsaraz 
celebra 20 anos
PÁG.12 O presépio com figuras em ta-
manho real vai celebrar duas décadas 
nas ruas de Monsaraz. 
A inauguração desta edição comemora-
tiva do presépio decorreu no passado do-
mingo, com a atuação do Grupo Coral da 
Freguesia de Monsaraz, e estará em expo-
sição até ao dia 6 de Janeiro.



2 Novembro ‘19 3 

A Abrir

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

O Ministro das Finanças, Mário Centeno, 
tem sido endeusado por inúmeros portu-
gueses pelas suas capacidades na gestão 
das contas públicas. É verdade que ganhou 
uma forte centralidade na governação do 
País. Aliás, António Costa “utilizou” Má-
rio Centeno como trunfo eleitoral. Mesmo 
o líder do principal partido da oposição 
acabou por valorizar, de certa forma, o Mi-
nistro das Finanças, sobretudo nos momen-
tos em que referia que também tinha o seu 
“Centeno”.

Até podemos compreender esta sobre-
valorização de Mário Centeno, tendo em 
conta ter obtido resultados aparentemente 
positivos, nomeadamente ao nível do con-
trolo do défice e de alguma melhoria nos 
resultados económicos.

Já há muito que tenho uma opinião bas-
tante diferente: tenho fortes dúvidas da 
veracidade dos resultados obtidos, assim 
como, na referida espectacularidade do 
“Ronaldo” das Finanças portuguesas.

Na minha opinião vivemos grandes men-
tiras: o País continua a insistir em reforçar 
a maior carga fiscal de sempre, em aumen-
tar o nível do endividamento público, assim 
como, no agravamento do funcionamento 
dos serviços públicos.

Esta é uma péssima receita para o País. 
Estrangular quem cria riqueza, desincenti-
var quem poupa, não reduzir a dívida pú-
blica, é insistir num caminho que é errado! 
Apesar das aparências (e de certa forma 
com o Turismo a disfarçar a realidade) o 
País está cada vez pior. Qualquer pequeno 
embate que venha a existir no futuro, os im-
pactos poderão ser muito graves.

Este esmagar da iniciativa de quem cria 
riqueza, faz-me lembrar a metáfora do bur-
ro do moleiro: “Conta-se em Trás-os-Mon-
tes que havia um moleiro que, ao sentir o 
seu negócio a andar para trás, lembrou-se 
de que a culpa era do burro. Dizia que lhe 
andava a comer de mais. Achou, por isso, 
conveniente habituá-lo a comer menos. E 
foi o que fez. Todos os dias lhe ia diminuin-
do à ração, embora o trabalho continuasse 
a ser o mesmo. O moleiro, é claro, cada vez 
estava mais animado com os resultados, até 
porque, nesse andar, o burro acabou por se 
desabituar de comer, o que o deixou ain-
da mais satisfeito. O negócio agora era só 
lucro. Por fim, sem forças, pois já não se 
alimentava, o burro morreu. E que aflição 
agora a do moleiro! Pôs-se então em altos 
gritos: Ai, meu burrinho, meu burrinho, / 
quando me estavas a render / é que te lem-

MÁRIO CENTENO E O BURRO DO MOLEIRO
“A primeira fase das obras envolve um investimento de cerca de 350 mil euros”.

Atual

O tema do comércio justo, apesar dos pro-
gressos alcançados e do muito debate reali-
zado por organizações da sociedade civil, 
académicos, empresas e cidadãos, enfrenta 
desafios vários, entre os quais, a sua secunda-
rização por governos e autoridades públicas 
da maioria dos países, incluindo a União Eu-
ropeia (EU), que o relegam a consumidores 
éticos e produtores responsáveis. A tomada 
de decisão ética de como consumir e produzir 
de forma sustentável e responsável fica assim 
nas empresas e nos consumidores que, na sua 
maioria desconhecem o real significado de 
comércio justo, com a consequente propaga-
ção de processos de certificação, logotipos e 
cartas de responsabilidade social corporativa.

Embora a União Europeia afirme promover 
o comércio baseado em valores e faça vá-
rias menções ao comércio justo, uma análise 
cuidada de relatórios, comunicados e outros 
documentos oficiais, evidencia a ligação do 
significado de comércio justo a mercados 
abertos e mutualidade de acesso a esses mer-
cados e a ações que contrariem o protecionis-
mo e os subsídios do Estado. Ou seja, con-
funde-se comércio justo com comércio livre. 
Por outro lado, muitos dos acordos de livre 

comércio realizados, incluindo os de parce-
ria económica, têm sido considerados lesivos 
das economias e prejudiciais à sustentabilida-
de dos países, em geral e, em particular, dos 
africanos. 

Ainda assim, algumas iniciativas vincu-
lativas de relações comerciais com direitos 
humanos e objetivos ambientais, que vão no 
caminho do comércio justo são de evidenciar, 
apesar de serem demasiado específicas a um 
país ou setor, da difícil operacionalização e, 
das suas consequências reais serem incertas. 

Uma delas é a recente lei sobre práticas co-
merciais desleais, adotada em abril de 2019, 
que protege os produtores agrícolas dentro e 
fora da EU de acordos comerciais com com-
pradores maiores, como os supermercados. 

Outros, são os acordos comerciais da EU 
que, desde 2005, incluem uma componente 
sobre desenvolvimento sustentável, nomea-
damente, os acordos de parceria voluntária 
feitos com o Vietname, as Honduras, o Gana, 
os Camarões, a Indonésia e outros países, 
para regular o comércio de madeira, o apoio 
ao pacto de sustentabilidade para os têxteis 
no Bangladesh e o regulamento sobre mine-
rais de conflito que irá impedir o comércio 

COMÉRCIO JUSTO OU LIVRE? 
Dinâmicas da Gestão

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

Évora investe 1,7 milhões de euros  
no Teatro Garcia de Resende
O centenário Teatro Garcia de Resende, 
em Évora, vai entrar em obras no próximo 
ano, num investimento de 1,7 milhões de 
euros, o que vai implicar o seu encerra-
mento temporário.

A intervenção “está dividida em duas 
fases”, sendo que a primeira deverá co-
meçar “no início de 2020”, afirmou o ve-
reador da Câmara de Évora com o pelouro 
da Cultura, Eduardo Luciano, em declara-
ções à agência Lusa.

Segundo o autarca, a primeira fase das 
obras envolve um investimento de cerca 
de 350 mil euros e incide sobre o exterior 
do teatro, nomeadamente o “arranjo paisa-
gístico e do piso” do parque de estaciona-
mento que “há décadas” é de terra batida.

Esta fase, disse, não precisa de visto do Tri-
bunal de Contas (TdC) devido ao seu valor, 
tem um prazo de execução de cerca de seis 
meses e “vai permitir remodelar o espaço 
de forma a que seja mais confortável” a sua 
utilização como parque de estacionamento.

Eduardo Luciano adiantou que a segun-
da fase da intervenção, cujo contrato de em-
preitada já foi assinado, envolve um inves-
timento de superior 1,3 milhões de euros, 
prevendo que as obras comecem durante o 
primeiro trimestre do próximo ano.

“No próprio dia em que foi assinado, o 
contrato foi enviado para o TdC e assim 
que obtivermos o visto o Teatro Garcia 
de Resende entrará em obras”, o que “es-
tamos a prever para o final do primeiro 
trimestre de 2020”, disse.

De acordo com a câmara, a intervenção 
visa “adequar o edifício ao cumprimento 
da legislação em vigor no que diz respeito 
à segurança contra o risco de incêndio” 
e proceder à “eliminação de barreiras 
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

Conferência sobre o futuro 
do financiamento da imprensa
A conferência Financiamento dos Media, 
organizada pelo Sindicato dos Jornalistas 
(SJ), que decorre estas segunda e terça-fei-
ra, visa pensar o papel do Estado no sector 
e reunir propostas concretas para entre-
gar aos poderes legislativo e executivo.

 “Os objectivos da conferência são, so-
bretudo, reflectir, mas reflectir no senti-
do de provocar alterações, ou seja, não é 
só para discutir ou fazer um diagnóstico, 
mas reunir algumas propostas com ac-
ções concretas, que serão depois entre-
gues ao poder legislativo e ao poder exe-
cutivo”, afirmou Sofia Branco, presidente 
do Sindicato dos Jornalistas, em declara-
ções à Lusa.

A dirigente sindical adiantou que o SJ 
vai apresentar uma proposta na abertura 
da conferência, que “não é uma proposta 
fechada” e que pode integrar os contribu-
tos dos oradores que marcarão presença no 
evento, aos quais foi pedido que apresen-
tem, nas suas intervenções, “não um diag-
nóstico, mas propostas concretas de acção” 
sobre o que fazer perante o actual estado do 
sector, que “não é, obviamente, saudável”.

A presidente do Sindicato de Jornalistas 

arquitectónicas” para que “possa ser uti-
lizado por cidadãos com mobilidade con-
dicionada”.

O vereador assinalou que esta segunda 
fase das obras tem “um prazo de execução 
de um ano e três meses” e “vai implicar 
o encerramento [temporário] do teatro”, 
porque a intervenção vai incidir “na boca 
de cena e camarins”, entre outros espaços.

“Estamos a trabalhar numa alternativa, 
quer para a companhia residente, o Centro 
Dramático de Évora (Cendrev), quer para a 

programação anual do município”, frisou, 
apontando que a solução passará pela “re-
conversão provisória de um outro espaço”.

“No início de Dezembro, vamos reu-
nir com o empreiteiro para assinarmos 
o cronograma da obra para permitir que 
o teatro esteja fechado o menor número 
de dias possível”, mas, no limite, “serão 
os tais 450 dias” do prazo de execução da 
obra, acrescentou.

A reabilitação do Teatro Garcia de Re-
sende, um dos investimentos previstos 

no Plano Estratégico de Desenvolvimen-
to Urbano de Évora, conta com apoio de 
fundos comunitários, através do progra-
ma operacional regional Alentejo 2020.

Situado na Praça Joaquim António de 
Aguiar, em pleno centro histórico, o Tea-
tro Garcia de Resende foi inaugurado em 
01 de Junho de 1892 e encontra-se classi-
ficado como Imóvel de Interesse Público, 
notabilizando-se como “um dos mais re-
presentativos Teatros à Italiana existen-
tes em Portugal”.

recordou que o Presidente da República, 
que dá o alto patrocínio à conferência, tem 
alertado para o tema em diversas ocasiões, 
frisando tratar-se de “uma questão demo-
crática”. Aliás, cabe a Marcelo Rebelo de 
Sousa, esta terça-feira, o encerramento dos 
dias de trabalho.

Assim, num prazo de 
uma semana, o Presidente 
aborda as questões da co-
municação social. Na en-
trega dos prémios Gazeta 
de jornalismo, instituídos 
pelo clube dos Jornalis-
tas, o Presidente lançou 
vários alertas: “Seria 
imperdoável que a de-
mocracia, que tanto 
tempo levou a criar, 
pudesse sofrer na sua 
afirmação cívica, social, 
comunitária, pela incúria 
no domínio da comunica-
ção social.”

Naquela cerimónia, 
Marcelo instou as associa-
ções de imprensa a apre-

ção social, a clássica e a nova, todas”, disse 
então o Presidente da República.

“O jornalismo é um bem público, que, 
no caso português, também é fornecido 
por entidades privadas, e, portanto, o que 
gostávamos de ver discutido é que papel 

deve ter o Estado nestes casos e tam-
bém discutir o papel que já tem na 

RTP e agência Lusa”, frisou.
A jornalista frisou ainda que 
o financiamento dos media 
está a prejudicar o jornalis-
mo, que, “infelizmente, não 

se faz sem dinheiro”.
A conferência sobre o fi-

nanciamento dos media con-
tará, nomeadamente, com a 
participação do secretário de 
Estado do Cinema, do Audio-
visual e Media, Nuno Artur 
Silva, deputados de vários 
grupos parlamentares, res-
ponsáveis e profissionais de 
diversos órgãos de comunica-
ção social, nacionais e regio-
nais, jornalistas, académicos 

e investigadores.

brou de morrer!”
É desta forma que Mário Centeno e Antó-

nio Costa tratam Portugal e os portugueses. 
Vão-lhes sacando o máximo que podem, 
recorrendo fortemente aos impostos indi-
rectos. Impostos injustos e altamente dis-
criminatório: “quem come, come cada vez 
menos”. 

Para manter e reforçar a estrutura políti-
ca do Estado e aumentar a despesa pública, 
o Estado engorda. O Estado não se desen-
volve, apenas engorda. Mas no que respeita 
à concretização de investimentos públicos 
claramente decisivos para o País, o Gover-
no corta (com o argumento das cativações). 
Curiosamente o Estado socialista desinves-
te no sistema público e contrata, cada vez 
mais, serviços a privados. O caso da Saúde 
é o exemplo mais do que evidente! Parece 
contraditório? Não, não é. É assim o socia-
lismo!

O Estado gasta, mas gasta mal. Temos 
a maior carga fiscal de sempre e os piores 
serviços públicos de sempre!

E o que vai acontecendo? O Sistema Na-
cional de Saúde está cada vez pior; Em ter-
mos de Educação também não se verificam 
grandes melhorias; Na justiça também não 
se vêem grandes progressos; A sinistralida-
de aumenta nas estradas portuguesas; As 
forças de segurança estão altamente des-
contentes, etc, etc, etc

Afinal de que se ri Centeno? É difícil 
compreender!

O pior disto tudo, é que estes problemas 
vão-nos batendo à porta todos os dias. Nes-
te caso “o burro” somos nós!

de estanho, tântalo, tungstênio e ouro a partir 
de 2021. 

Para que o comércio venha a ser efetiva-
mente justo, para além de uma visão abran-
gente, importa refletir sobre o que é suficien-
temente justo e, fazer as necessárias reformas 
comerciais, algumas das quais, podem ser 

consideradas demasiado radicais. Nessa 
reflexão há que ponderar: i) a eventualida-
de das regras comerciais possibilitarem às 
autoridades nacionais protegerem os seus 
mercados da concorrência internacional; ii) 
a substituição dos acordos de livre comér-
cio, onde a sustentabilidade é um tópico não 
vinculativo, por acordos de sustentabilidade 
onde o comércio passe a ser esse elemento 
não vinculativo; e iii) transferir os pagamen-
tos pontuais aos produtores contemplados na 
diretiva de práticas éticas de comércio, para 
acordos internacionais com preços  mais altos 
e estáveis.

Em Portugal, embora a maioria dos con-
sumidores desconheça o seu significado, o 
comércio justo aparenta mover-se para uma 
dimensão que não se baseia apenas nos crité-
rios de origem dos produtos, dos produtores, 
dos circuitos locais de proximidade e da cer-
tificação, mas abarca outras vertentes como a 
solidariedade para com os produtores locais, 
numa perspetiva de comércio não somente 
justo, como biológico, ecológico e solidário 
que engloba valores ligados à proteção am-
biental, à redução de assimetrias sociais e ao 
respeito pela dignidade humana.

“O Estado gasta, mas 
gasta mal. Temos 
a maior carga fiscal 
de sempre e os piores 
serviços públicos 
de sempre!”

“A tomada de decisão 
ética de como con-
sumir e produzir de 
forma sustentável e 
responsável fica assim 
nas empresas e nos 
consumidores que, na 
sua maioria descon-
hecem o real significa-
do de comércio justo”.

D.R.

sentarem as suas propostas ao Parlamento 
antes do início do debate parlamentar sobre 
o Orçamento de Estado. “É tempo de se apre-
sentarem soluções que garantam a liberda-
de a democracia, fortalecendo a comunica-
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Filho de família humilde, nasceu nas Aldeias 
de Montoito, no Alentejo profundo, e logo se 
revelou criança precoce, pelo que não lhe foi 
difícil alcançar o diploma da 4ª classe do En-
sino Primário Elementar, com apenas 10 anos 
de idade. Mas, porque nesse tempo era mes-
mo assim, logo foi obrigado a embrenhar-se 
nos trabalhos do campo. 

Chegado à idade das “sortes”, foi apura-
do para todo o Serviço Militar. E aconteceu 
em Évora, no já desaparecido Regimento de 
Infantaria nº 16, o nosso encontro no mês de 
Maio de 1954 para o cumprimento do Serviço 
Militar Obrigatório. 

Fizemos a recruta que, nessa altura, tinha a 
duração de 4 meses e, no mesmo dia, fomos 
promovidos ao posto de 1º cabo da Arma de 
Infantaria. Juntos seguimos, logo a seguir, 
para o Forte da Graça, em Elvas, que funcio-
nava como Depósito Disciplinar, onde per-
manecemos, em condições muito precárias, 
durante todo o inverno desse ano, na difícil 
missão de guarda aos presos militares. 

Como camaradas, uma química nos atraiu 
e passámos a comungar do mesmo desejo de 
seguir a carreira militar, não porque a abra-
çássemos com ardência (terei de o confes-
sar) mas para encontrarmos um rumo para o 
nosso futuro. E logo pensámos que teríamos 
de alcançar o posto de sargento. E logo co-
meçámos a estudar, com muito afinco, para 
alcançarmos os 2º e 3º Cursos das Escolas 
Regimentais, que existiam na altura e que se 
revestiam de muita exigência, visto que sem 
eles, não era possível sermos submetidos a 
concurso. A 4ª classe não era o suficiente. 

Consequentemente, exigiam muito estudo, 
muita força de vontade e espírito de sacrifí-
cio. Era o essencial para podermos concorrer 
ao posto de furriel do Quadro Permanente. 
Mas tais qualidades não nos faltavam e na 
companhia de outros camaradas e amigos al-
cançámos o nosso objetivo. E a verdade é que, 

contra todas as expetativas, em finais de 1956, 
abre o concurso e… concorremos! Obtivemos 
boas notas na prova escrita, notas que foram 
muito melhoradas na prova oral. E assim, no 4º 
trimestre de 1957, fomos promovidos ao posto 
de furriel no mesmo dia e colocados no Regi-
mento de Infantaria nº 5, em Caldas da Rainha, 
para onde seguimos dois dias depois, natural-
mente com as respetivas guias de marcha e… 
as nossas maletas de cartão. 

Fomos bem recebidos pelo Comando, mas 
ao fim de dois meses já estávamos colocados 
em Lisboa, eu no Instituto de Altos Estudos 
Militares, ainda em Caxias, e ele no Institu-
to Profissional dos Pupilos do Exército. Dois 
anos depois eu casei, mas ele não foi possí-
vel estar presente, porque ia a caminho do 
território indiano que fazia parte do nosso 
Império Ultramarino, para onde tinha sido 
mobilizado. Regressou antes da invasão, mas 
os nossos contactos sempre se mantiveram 
muito fortes através de cartas e depois os 
inesquecíveis aerogramas.

É certo que a designada Guerra do Ultramar 
afastou-nos fisicamente, mas em 1964, quan-
do ele casou com a sua madrinha de guerra, 
a Maria de Lourdes, por curiosidade, estáva-
mos ambos na metrópole. Fez questão que eu 
apadrinhasse o seu casamento que se realizou 
em Évora e eu, como é evidente, aceitei, mui-
to embora a minha situação financeira fosse 
precária, visto que estava pagando uma casa 
que havia adquirido.

Entretanto, já ambos de novo no Ultramar, 
mas em teatros de guerra diferentes, surgiu 
uma inesperada oportunidade de alcançar-
mos o oficialato. E não a desperdiçamos. Em-
bora em clima de guerra, jamais pusemos os 
livros de parte e, sujeitos a umas provas duras 
de escalonamento para ingresso no Curso de 
Oficiais em Águeda, de entre mais de 1.500 
sargentos, ficámos em lugares que nos per-
mitiram entrar eu em 1968 e ele em 1969. E 

UMA GRANDE AMIZADE
VELEZ CORREIA
Major

Crónicas

conseguimos fazer o Curso nos dois anos exi-
gidos, mercê de muito, muito sacrifício.

 Eu fui pai de uma rapariga em 1960, mas 
ele ganhou-me, pois quatro seres lhe passa-
ram a chamar Pai ( duas raparigas e depois 
dois robustos rapazes). Elas, duas engenhei-
ras de destaque e quanto aos rapazes, um, 
atendendo ao chamamento do Altíssimo, é 
um sacerdote muito amado pelo seu “reba-
nho” e o outro, o mais novo de todos, um dis-
tinto professor universitário. 

Já são oito ( seis do sexo masculino e dois 
do sexo feminino) que lhe chamavam avô, 
formando uma Família muito amiga, muito 
querida, à qual o meu amigo e sua mulher 
transmitiram as suas excecionais qualidades 

de sensatez e ponderação, de elevado espírito 
de missão, de relacionamento humano fora do 
vulgar, além de uma inquestionável lealdade. 

Por tudo isso e muito mais, naturalmente, 
que fica por dizer, os inúmeros louvores e 
condecorações que lhe foram atribuídos ao 
longo da sua carreira militar, tanto em tempo 
de paz como de guerra, são bem o testemu-
nho da sua elevada noção da responsabili-
dade, de um caráter íntegro e ainda de uma 
sólida frontalidade de expressão de opiniões. 
Os serviços que prestou no Exército, tanto em 
tempo de paz como de guerra, foram inteira-
mente considerados de mérito muito elevado, 
relevantes e distintos.

     Mas este Homem e grande Militar desde 
há uns anos que começou a sofrer da doen-
ça de Alzheimer, doença que o levou, pouco 
a pouco, à perda das suas faculdades, até ao 
ponto de lhe ter roubado a vida no dia 16 de 
Outubro p.p. com 86 anos de idade completa-
dos em 6 de Agosto.

Com residência fixa desde há longos anos 
em Algueirão- Mem Martins, tinha o posto 
de Major do Serviço Geral do Exército tal 
como eu e encontrava-se na situação de refor-
ma, como é natural. Chamava-se JOSÉ RI-
BEIRO DOUTOR e a missa de corpo presen-
te foi presidida por Sua Eminência o Cardeal 
Patriarca de Lisboa, acolitado por cerca de 
uma dezena de sacerdotes amigos do Padre 
Jorge, filho do malogrado Ribeiro Doutor e 
o funeral, com grande acompanhamento, se-
guiu para o cemitério de Algueirão, onde o 
corpo foi depositado em campa rasa.

Fica um sincero agradecimento a este jor-
nal por me ter dado a oportunidade de prestar 
esta homenagem póstuma ao Amigo leal de 
65 anos e de expressar a toda a sua numerosa 
Família os meus   mais sentidos pêsames e 
afirmar que com ela comungo a dor imensa 
de o ter perdido para sempre. Paz à tua alma 
e… até qualquer dia, meu caro Zé.

PUB

Região do Mediterrâneo aquece 
20% mais depressa
A temperatura média anual na região do 
Mediterrâneo subiu 1,5 graus Celsius em re-
lação ao período pré-industrial entre 1880 e 
1899. São mais 0,4 graus do que a média glo-
bal (1,1 graus Celsius).  Se não forem toma-
das 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 re-
latório científico sobre as alterações climá-
ticas a focar-se na região do Mediterrâneo. 

A elaboração do relatório junta mais de 80 
investigadores da rede de Especialistas em 
Alterações Climáticas e Ambientais do Me-
diterrâneo (MedEcc) e começou em 2015. A 
iniciativa partiu da União para o Mediterrâ-
neo (UpM), cujo objectivo final é promover 
uma política regional sobre as alterações cli-
máticas na região mediterrânica assente no 
conhecimento científico. Na introdução do 
relatório, lê-se que os países da bacia do Me-
diterrâneo, em especial os do Sul, não pos-
suem actualmente a informação adequada 
para adoptar medidas que reduzam os riscos 
associados às alterações climáticas.

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.

D.R.

D.R.
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Crónicas da Transtagana

José Leal é “Che” em Ervidel

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

Sob uma chuva miudinha, tão desejada por 
estas terras, castigadas pela seca longa e se-
vera, chegámos a Ervidel, a meio do dia.
Dizemos à primeira pessoa que vimos na 
rua ao que vamos.
- Ah! O “Comandante” está no lagar.
Em Ervidel, José Leal é o “Che Guevara”.

- Há vinte e tal anos um amigo ofereceu-
-me um pequena medalha do “Che”, di-
zendo que eu era parecido com ele. Foi aí 
que tudo começou. Hoje tenho quase um 
museu, tantos são os objetos, como aquela 
fotografia do Alberto Korda e os livros que 
contam a história da Revolução Cubana, as 
viagens e o fim, quando foi assassinado, na 
Bolívia.
Muitas coisas foram os amigos que me ofe-
receram.
Comecei a interessar-me pelo seu pensa-
mento, pelo marxismo-leninismo.
Li muitos livros sobre a sua vida.
Há coincidências. Nasci no mês e no ano 
em que ele foi assassinado...
Identifico-me com os valores defendidos 
por ele. Mas ser revolucionário no sentido 
de pegar numa arma? Não!
Eu preservo a paz. Não suporto as injustiças 
e os podres da sociedade. Mas um revolu-
cionário é talvez mais irrequieto e impa-
ciente. Eu sou só inconformado.
Na luta de Che Guevara, temos que perce-
ber onde e em que circunstâncias aconte-
ceram. Que resposta é que se dava ao povo 
espezinhado e despojado de tudo. Quando 
só resta a pobreza e arrancam a dignidade à 
pessoa, como fizeram os ditadores, estamos 
perante uma situação extrema.
Vejam, as FARC só acabaram há pouco tem-

po. Na Europa, tivemos o IRA na Irlanda, a 
ETA aqui em Espanha...
Eu tenho as minhas ideias, as minhas con-
vicções, mas a paz no mundo e o respeito 
pelos povos é o que está certo.

Quedamo-nos a ouvir a voz pausada do 
“Che” num murmúrio meditativo, quase 
inaudível:
- Ernesto Guevara de La Serna… assassinado...
Agora morreu outro grande homem. Um 
lutador: o Zé Mário Branco.
Sabem? Foi ele que em Paris trabalhou na 
produção da Grândola Vila Morena, com o 
Zeca.
Já ouviram a Grândola? Escutaram aquele 
arrastar dos pés, foi ideia do Zé Mário Bran-
co. É como o passo do cante (Alentejano). 
Arrepia.
A vida é uma batalha, permanente. Já fiz 
olaria. Tive um grande mestre, Herculano 
Elias, um dos mais importantes ceramistas 
das Caldas da Rainha.
Estive lá no Centro de Formação Profissio-
nal para a Indústria Cerâmica.
Mas eu sinto-me bem é no campo.
Olhem, outra coincidência, as ervas...“oh 
erva cidreira que estás no alpendre… mais 
a folha pende...” há ervas boas para tudo, 
para chás, para curar feridas… Che Gueva-
ra usava a “erva-mate” por causa da asma.
Agora ando no campo a trabalhar. Estou a 
fazer a campanha da azeitona. Ando a va-
rejar, que ainda há por aí azeitona fora do 
olival de regadio.

As mãos estão calejadas do varejo.
O corpo franzino e a semelhança com “Ché 
Guevara” enchem o Lagar.

Com movimentos precisos abre a portinho-
la da caldeira, volteia o baseado, avalia  a 
força do lume, eleva uma braçada de lenha 
à ilharga e lança-a na fogueira, protegen-
do-se da baforada que sai impelida pelo 
impacto da lenha nas brasas, desviando o 
rosto para fora do seu alcance.
Quem passa vai cumprimentando:
- “Ché”, como vai isso?
- “Comandante”, hoje és lagareiro?
- É verdade. Estou a “afinar” o azeite.
Responde e explica o trabalho de demons-
tração que está a ser executado no lagar du-
rante o evento “Vin&Cultura”. (1)

A azeitona que chega em sacos de serapi-
lheira vai para o trilho de madeira para a 
separar das folhas e dos pequenos ramos de 
oliveira.
Despojada desses restos, inicia uma via-
gem para o tegão, puxada pelo sem-fim.
As mós de granito, com um movimento 
lento e pesado induzido pelo engenho de 
largas correias, reduzem-na a uma pasta 
que é serpenteada a “banho maria”.
Fazem o enceramento dos capachos com 
aquela massa de azeitona moída que segue 
para as prensas.
O azeite toma o mesmo caminho desta, en-
quanto os capachos são sacudidos do baga-
ço, para regressarem a novo enceramento.
“El comandante” tem também a missão 
de separar a água do azeite, que ocupam o 
mesmo depósito, sem contudo se mistura-
rem, pois é isso da sua condição.
O decante e a afinação têm lugar numa 
área delimitada, a uma quota mais baixa, 
junto da caldeira.
Um fio de água quente cai, permanente-

mente, para um recipiente, donde se vão 
retirando impurezas e separando as “águas 
russas” do azeite.
- Aqui é feita a decantação do azeite. Purga-
-se da água russa. É preciso paciência para 
o afinar em condições, diz-nos “Che” en-
quanto espreita a caldeira, onde aquece o 
pão para a tiborna.
A tiborna – pão, azeite, açúcar amarelo e 
uma pitada de sal – é partilhada com os 
seus companheiros Filipe e Joaquim e com 
Cristina Lopes (2).

Com o fumo do charuto elevam-se o mito 
e o silêncio.
A frase soa com naturalidade:
- Sinto-me bem. Sou feliz assim. Sabe a can-
ção do Zeca: “Tenho mais de mil amigos...
Aqui não me sinto só...”

(1) “Vin&Cultura” … é um evento onde se 
descobre o néctar de cada talha e as adegas 
da aldeia abrem as suas portas para dar a 
conhecer o vinho produzido em Ervidel.
Este vinho concebido de forma artesanal, 
ou seja, em talha de barro, é muito conheci-
do na região e recomendado pelos aprecia-
dores…
No antigo lagar, os visitantes podem ver o 
modo artesanal de produção de azeite, que 
nestes dias mostrará a laboração de um la-
gar antigo.
Esta feira é promovida pela Câmara de Al-
justrel com o apoio da Junta de Freguesia 
de Ervidel, produtores e movimento asso-
ciativo.
(2) – Presidente da Junta de Freguesia de 
Ervidel. A demonstração feita no lagar é da 
responsabilidade da autarquia.

PUBPUB
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Entrevista a Manuel Condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa.

Exclusivo

“Vila Viçosa, Vila Ducal Renascentista“
Quais as valências patrimoniais e cultu-
rais que estão na base da candidatura de 
Vila Viçosa? 

Há vários motivos substanciais que 
justificam uma candidatura à Lista do 
Património Mundial da UNESCO, dado 
que existem valias históricas e artísticas 
de peso a ancorar tal pretensão. Antes de 
mais, destaca-se a valia excepcional da 
matriz urbana, com particular destaque 
para o inovador projecto que reconcilia 
um modelo renascentista e um burgo 
medieval. 

Há ainda que contar com o peso da 
dimensão da valência paisagística, que 
é resultante de um modelo que conjuga 
o conhecimento da natureza do sítio e a 
consciência e a identidade do lugar. Ou, 
em síntese, uma “vila ducal renascentis-
ta” que nunca deixou de ser vila. 

Tudo isto, embelezado pela riqueza das 
artes decorativas, de que são singulares 
testemunhos, principalmente, a qua-
lidade e a quantidade das decorações 
fresquistas, sobretudo, dos séculos XVI e 
XVII, e os revestimentos azulejares que 
ilustram um percurso evolutivo do azu-
lejo português até ao século XVIII.  Vila 
Viçosa, adquire, também, excepcionali-
dade acrescida pela conjugação de vários 
exemplos arquitectónicos e monumen-
tais paradigmáticos, à cabeça dos quais 
figuram nomes que são símbolos calipo-
lenses per si: o grandiloquente Terreiro do 
Paço de Vila Viçosa, considerada uma das 
mais belas praças-rossio do País, o Palácio 
Ducal e o Castelo Artilheiro. O que avulta 
em Vila Viçosa é, ainda, a especificidade 
dos equipamentos e dos revestimentos 
marmóreos, onde tudo nos surge constuí-
do em mármore e que faz uma diferença 
de peso na candidatura. Além de ser uma 
espécie de cidade ideal do Renascimento 
português, a vila é também a capital da 
Região dos Mármores.

A singularidade e a importância de 
Vila Viçosa não reside na soma das várias 
tipologias do seu património cultural, 
quando avaliadas independentemente, 
mas sim na excepcionalidade da sua har-
monia e da conjugação entre todos os ele-
mentos, que ainda hoje são perfeitamen-
te visíveis. A vila paçã vale e impressiona, 
acima de tudo, pela sua beleza harmonio-
sa e pelo sentido global do seu todo. En-
fim, é o projecto cultural e urbanístico, 
portador de uma singular e duradoura 
marca seiscentista, que constitui a prin-
cipal alavanca da candidatura do Bem 
“Vila Viçosa, Vila Ducal Renascentista à 
Lista do Património Mundial. 

Qual o nível de participação da comuni-
dade e das instituições locais no proces-
so de candidatura ?

Coube, naturalmente, à Câmara Muni-
cipal de Vila Viçosa, com o apoio e a co-
laboração inexcedíveis da Fundação da 
Casa de Bragança, a responsabilidade de 
elaborar o dossiê de candidatura. Uma 
tarefa complexa que exigiu de todos um 
labor persistente e que reuniu a socieda-
de civil calipolense e, sobretudo, a coo-
peração científica especializada. Resulta 
intorneável enfatizar que os contributos 
entrelaçados da discussão pública, duran-
te a qual a apreciação dos documentos da 
candidatura foi objecto de uma alarga-
da consulta e dos diversos especialistas 
que constituem as Comissões Científica 
e Executiva, assim como dos parceiros 
institucionais, garantiram um melhor 

entendimento do carácter singular do 
património calipolense e permitiram 
fundamentar os valores excepcionais do 
Bem candidato. 

Neste processo colectivo e colaborativo, 
a comunidade local, académica, institu-
cional e científica e as dezenas de parti-
cipantes tiveram a oportunidade de dar o 
seu contributo, de expressar a sua opinião 
e de permitir uma participação alargada, 
que certamente terá continuidade no 
futuro. A isto há que juntar que a estru-
tura da composição dos parceiros insti-
tucionais da candidatura já incluía um 
importante espaço de representação da 
comunidade local, mormente, através de 
representantes da Assembleia Municipal 
de Vila Viçosa, das Juntas de Freguesia do 
Município, do Agrupamento de Escolas 
de Vila Viçosa e das Fábricas Paroquiais. 

Já existe alguma calendarização para a 
entrega do dossiê final da candidatura 
na Comissão Nacional da UNESCO?

A inscrição na Lista do Património 
Mundial, corresponde a um desiderato 
antigo que se ilustra pela ambição, pela 
determinação, pela perseverança,  pelo 
espírito insubmisso e pelo esforço em-
preendedor. Neste sentido, a candidatura 
deu no corrente ano um passo muito im-
portante.   

O Volume I, relacionado com a funda-
mentação e a justificação dos critérios de 
valor universal excepcional, e o Volume 
II, que contém o Plano de Gestão e os res-
pectivos anexos, assim como o Volume 
III, que reúne os estudos históricos sobre 
os principais valores patrimoniais da 
“primeira corte ducal do renascimento 

Até que ponto é que essa inclusão na 
Lista do Património Mundial da UNES-
CO pode ser proveitosa para o desenvol-
vimento turístico e económico do conce-
lho e da região?

Como é sobejamente conhecido, a Con-
venção do Património Mundial, Cultural 
e Natural da UNESCO, da qual Portugal 
é um Estado-parte, é uma o instrumento 
de direito internacional de maior sucesso 
e repercussão junto do grande público. 
Por isso, a classificação mundial consti-
tui uma abertura do nosso património 
ao Mundo, um valioso elemento para a 
divulgação turística e um projecto com 
capacidade de projecção internacional. 

Vila Viçosa, caso consiga o almejado 
galardão, poderá juntar, à posição que já 
beneficia, uma promoção nacional e in-
ternacional sem precedentes. Acresce que 
suscitará o interesse de diversos meios de 
comunicação social e de particulares. 

Concomitantemente, a classificação 
constituirá um reconhecimento interna-
cional do valor excepcional dos símbo-
los mais representativos do património 
cultural calipolense, o que significará 
um motivo de orgulho e uma mais-valia 
para Vila Viçosa, assim como um aumen-
to exponencial das nossas possibilidades 
turísticas, com repercussão positiva em 
todas as actividades económicas do con-
celho e da Região.

“A singularidade e a 
importância de Vila 
Viçosa não reside 
na soma das várias 
tipologias do seu pat-
rimónio cultural, 
quando avaliadas 
independentemente, 
mas sim na excep-
cionalidade da sua 
harmonia e da con-
jugação entre todos 
os elementos, que 
ainda hoje são 
perfeitamente 
visíveis”.

português”, que apresentam uma relação 
dialéctica e indissociável entre si e as vá-
rias valências e vivências do património 
local, após as recentes provas tipográficas, 
estarão concluídos provavelmente, até ao 
final de 2019. De seguida, estes documen-
tos serão entregues na Comissão Nacio-
nal da UNESCO.

Quais são as expectativas da autarquia 
em relação à inclusão definitiva de Vila 
Viçosa na Lista do Patrimonial Mundial 
da Unesco?  

A inscrição do Bem “Vila Viçosa, vila 
ducal renascentista” na Lista Indicati-
va de Portugal ao Património Mundial 
da UNESCO, significa o reconhecimento 
nacional e institucional dos seus valores 
patrimoniais e foi decidida com base na 
avaliação rigorosa de um painel de es-
pecialistas que analisou e reconheceu o 
carácter universal do património do Bem 
proposto, atestando a sua extraordinária 
capacidade de autenticidade e a integri-
dade de todos os seus elementos.  

Acresce que a candidatura preenche 
uma lacuna importante na Lista Indica-
tiva de Portugal e do Património Mun-
dial. Existem, razões de sobra para que o 
processo de classificação mundial desta 
vila alentejana, sob a égide da autarquia 
calipolense, seja encarado com as melho-
res expectativas, no sentido de que po-
derá ser coroado de sucesso face às mais-
-valias que a suportam. 

PUB
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“Conheci” as lareiras e as suas qualidades, mais tarde, quando passei a viver em Portugal.

Exclusivo

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Existem prazeres que considero estarem inti-
mamente relacionados à província. O prazer 
de estar sentado a uma lareira é um deles. 

Nasci em França. Vivi os primeiros anos 
da minha infância numa zona do país bas-
tante fria, que não raras vezes nos brindava 
com neve. O frio, na rua, era cortante. É uma 
das recordações que tenho. Mas, em casa, o 
ambiente era para lá de quente. Aquecimento 
central em todas as divisões, temperaturas a 
fazer lembrar mais facilmente o verão que o 
inverno que se passeava lá fora. Contudo, não 
possuía lareira. Apenas uns radiadores de pa-
rede, alimentados, na época, a gasóleo, que 
traziam uma sensação de enorme calor mas 
que não ofereciam aquela sensação de acon-
chego que uma lareira nos pode trazer.

“Conheci” as lareiras e as suas qualidades, 
mais tarde, quando passei a viver em Portu-
gal. Não só a nossa casa tinha lareiras como 
as casas dos meus avós também as tinham. 
É claro que já as tinha visto antes. Mas ape-
nas as via no verão, sem lume, um local arru-
mado a um canto ocupado por umas quantas 
panelas de ferro fora de uso naquela época. 
Lembro a estranheza que se apoderou de mim 
a primeira vez que senti frio em Portugal. Eu 
conhecia o Portugal das férias, o do mês de 
agosto, aquele em que está sempre sol, não 
chove e não faz frio. A ideia de frio, da ne-
cessidade de acender uma lareira, não se coa-
dunava com essa imagem que tinha criado 
ao longo dos meus primeiros anos de vida. 
Assumo que os primeiros anos em Portugal 
foram de invernos difíceis. Claramente a 
temperatura dentro das casas não era aque-
la a que estava habituada em França. Nem a 
nossa casa, nem as casas dos meus avós esta-
vam apetrechadas com aquecimento central. 
Penso que não era ainda muito usual, no país 
de início dos anos 80, o aquecimento central. 
Possuíamos uns radiadores nos quartos e o 
centro da casa, o local onde todos nos reunía-
mos, era a lareira – estivesse ela na cozinha, 
ou na sala de estar, o certo é que era lá que nos 
reuníamos para aquecer o corpo e, descobri 
mais tarde, aquecer a alma.

Descobri o prazer de estar sentada a uma 
lareira, a observar serenamente o tempo pas-

Prazeres de inverno: a lareira

sar, com as minhas avós. No inverno, muito 
do dia era passado à lareira. O lume (como 
se diz por cá) era aceso logo de manhã. As 
minhas avós ainda cultivavam o cozinhar em 
panelas de ferro, lentamente, usando o lume. 
Por isso ele era presença constante, da manhã 
à noite. Mas era as tardes que me agradavam. 
Chegar da escola e tomar o lanche à lareira 
era um prazer que descobri nessa época. O 
chá (imprescindível na hora do lanche) sabia 
melhor quando sentada, nas pequenas cadei-
ras de palha, feitas de propósito naquele pe-
queno tamanho para nos podermos aproximar 
do lume e nos aquecermos convenientemente. 
A acompanhar o chá vinham as torradas de 
lume (que ainda hoje considero daquelas coi-
sas simples mas que são maravilhosas!) Lan-
che terminado, ali ficávamos a ver o dia fin-
dar, a luz dar lugar à noite e à lua, enquanto 
contávamos o nosso dia, as peripécias que po-
deriam ter acontecido ou se desfiavam memó-
rias (as minhas avós) de tempos da juventude. 
E, por vezes, apenas ficávamos em silêncio, a 

observar as chamas, a ouvir o crepitar da le-
nha a arder. E foi nesses silêncios que percebi 
que a lareira e o lume fazem companhia. Não 
te sentes só quando tens o lume a arder. Ele 
é uma companhia quer estejas acompanhada 
ou sozinha. Quem nunca leu um livro junto à 
lareira? Quem nunca se deixou embalar pelo 
calor que dela emana e dormitou, apreciando 
o seu calor? Quem nunca bebericou um vi-
nho ou uma jeropiga (tão nossa!) observando 
o dançar das chamas? Quem nunca viu um 
filme de “sábado à tarde” (Aqueles filmes 
que pouco te interessam mas que vês, em es-
tado semivegetativo) apenas porque se sentia 
quentinho à lareira, apesar do frio imenso lá 
fora? E ainda, quem nunca ao observar um 
bom lume numa lareira, deu por si, de algum 
modo, a meditar, a limpar a mente, a pensar 
sobre a vida e, sobretudo, a procurar alguma 
serenidade? 

Por outro lado, a lareira e o lume são os 
grandes companheiros para quando estás em 
companhia. Haverá algo melhor que os petis-

cos com amigos à volta de uma lareira? As 
conversas fiadas, as horas perdidas, enquanto 
se assa e saboreia uma morcela ou uma chou-
riça, são um programa ótimo para as tardes 
e noites de inverno. E se a companhia for a 
nossa cara-metade? Também aí a lareira será 
um poderoso aliado, desta feita, na criação de 
um ambiente propício ao romantismo (todos 
nós teremos a cabeça povoada de imagens de 
chalés na montanha e uma lareira, penso eu!)

Sou capaz de ficar horas sentada à larei-
ra: a pensar na vida, observando a dança das 
chamas a aumentar ou a diminuir, a mudar 
as suas tonalidades, a apreciar o seu calor e 
a sua companhia, a petiscar (quem nunca co-
meu laranjas ou gelados à lareira perdeu um 
pouco de céu!), a deixar-me envolver pelo seu 
calor bom, aconchegante. E isto porque gosto 
de um bom lume, de um lume que me aqueça 
o corpo e a alma. O lume faz-me sentir, nem 
sei bem porquê, em companhia e em seguran-
ça. Faz-me sentir bem. Penso que não serei a 
única…

PUB
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Presépio em Monsaraz com figuras 
em tamanho real celebra 20 anos
O presépio com figuras em tamanho real 
vai celebrar duas décadas nas ruas de 
Monsaraz. 

A inauguração desta edição comemo-
rativa do presépio decorreu no passado 
domingo, com a atuação do Grupo Coral 
da Freguesia de Monsaraz.

Até ao dia 6 de janeiro, quem percorrer 
as ruas da vila medieval pode passear ao 
lado das figuras do presépio, como os Reis 
Magos, o pastor, os guardas do castelo, o 
oleiro, o almocreve, a lavadeira e a fiadei-
ra, que se dirigem para junto da Virgem 
Maria, São José e o Menino Jesus, que 
estão colocados no Castelo. O presépio de 
rua de Monsaraz é um projeto concebido 
há 20 anos pela escultora Teresa Martins, 
que também vai estar presente na inau-
guração, e apresenta 46 figuras em tama-
nho real. 

As esculturas estão feitas em ferro e 
rede recobertas por panos impermeabili-
zados de cor crua, pintadas em tons pas-
tel, rosa velho e lilases, têm as caras e as 
mãos feitas em cerâmica e estão ilumina-
das durante a noite.

A programação do Natal das Fregue-
sias integra também a festa de Natal dos 
seniores da freguesia de Monsaraz, no 
dia 15 de dezembro, pelas 13h, no Centro 
Cultural da Barrada. A vila medieval vai 
receber no dia 21 de dezembro, às 17h, o 
tradicional Cante ao Menino, na Igreja 
de Nossa Senhora da Lagoa, com as par-
ticipações do Grupo Coral da Freguesia 
de Monsaraz, Grupo Coral As Margaridas 
de Peroguarda, Manuel Sérgio e José Fa-
rinha. O Cante de Reis, igualmente com 
a atuação do Grupo Coral da Freguesia de 
Monsaraz, realiza-se no dia 5 de janeiro, 
a partir das 19h, pelas ruas da vila me-
dieval.

Em Reguengos de Monsaraz, o Natal 
das Freguesias inclui no dia 8 de dezem-
bro, às 13h, a festa de Natal dos seniores 
e reformados no Pavilhão Multiusos do 
Parque de Feiras e Exposições. O progra-
ma integra ainda espetáculos de magia 
para as crianças do ensino pré-escolar e 
do ensino básico da freguesia, nomeada-
mente, no dia 11 de dezembro na Carida-

“A inauguração desta edição comemorativa do presépio decorreu no passado domingo, dia 1 de dezembro”.

Radar

de (às 10h30) e em Perolivas (14h), no dia 
12 de dezembro no Jardim de infância 
de Reguengos de Monsaraz e na Creche 
e Aparece (10h) e nas turmas dos 1º e 2º 
anos (13h30) e dos 3º e 4 anos (14h30) da 
Escola Básica Manuel Augusto Papança, 
e no dia 16 de dezembro no Jardim de In-
fância da Santa Casa da Misericórdia de 
Reguengos de Monsaraz (10h).

Neste dia haverá também espetáculos 
de magia no Lar da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Reguengos de Monsaraz 
(14h) e no dia seguinte no Lar da Fun-
dação Maria Inácia Vogado Perdigão Sil-
va (10h) e no Solar de São Lucas (14h). O 
Cante ao Menino com a participação do 

Grupo Coral da Casa do Povo de Reguen-
gos de Monsaraz realiza-se no dia 26 de 
dezembro na Ermida de Nossa Senhora 
da Caridade (19h30) e no dia seguinte na 
Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em 
Perolivas (19h), e na Igreja Matriz de Re-
guengos de Monsaraz (20h).

Em S. Pedro do Corval, no dia 1 de de-
zembro, às 17h, será inaugurado o presé-
pio de rua com a atuação da Banda da 
Sociedade Filarmónica Corvalense. A 
banda filarmónica vai também desfilar 
no dia 7 de dezembro, pelas 17h, em Car-
rapatelo, e no dia 14 de dezembro, às 16h, 
em Santo António do Baldio. No dia 22 
de dezembro, pelas 18h, realiza-se a Fes-

ta de Natal da Sociedade Filarmónica 
Corvalense na Sociedade União e Pro-
gresso Aldematense.

O Natal das Freguesias integra tam-
bém presépios de rua em S. Marcos do 
Campo, Campinho e Cumeada. A inau-
guração dos presépios vai decorrer no 
dia 1 de dezembro, a partir das 16h, com 
a atuação dos Al-Canti. Este grupo vai 
também participar no Cante ao Meni-
no, que decorre no dia 5 de dezembro, a 
partir das 19h, em S. Marcos do Campo, 
Campinho e Cumeada. No dia 14 de de-
zembro, pelas 13h, realiza-se o almoço 
dos seniores na Sociedade Harmonia 
Sanmarquense.

Arraiolos – Apoio para Estudantes do Ensino Superior
A  Câmara Municipal de Arraiolos em 
conformidade com as suas deliberações 
e em cumprimento do Regulamento 
Municipal para Atribuição de Apoios 
Económicos a Estudantes do Ensino Su-
perior recebeu até ao final do mês de no-
vembro/2019 as respetivas candidaturas 
dos alunos.

O Município de Arraiolos considera “a 
educação um pilar do desenvolvimento 
das sociedades, da promoção da coesão 
socioeconómica e da efetiva igualdade 
de oportunidades, sendo fundamental 
a implementação de medidas de âmbito 
social que promovam a melhoria das 
condições sócio-económicas e culturais 
da população. ” 

O Município  concretizando o seu papel 
de apoio direto aos munícipes, pretende 
continuar a desenvolver ações que sejam 

facilitadoras do processo educativo. Sa-
bendo das dificuldades económicas que 
afetam alguns agregados familiares do 
concelho, a Câmara Municipal entende 
apoiar o prosseguimento de estudos no 
ensino superior, através da atribuição de 
apoio económico, em forma de subsídio, 
contribuindo para minimizar o esforço 
das famílias e, bem assim, incentivar a for-
mação de quadros técnicos superiores, na-
turais ou residentes na área do concelho. 

Jorge Macau, Presidente da Câmara 
Municipal de Arraiolos referiu que esta 
medida “integra a ação municipal para 
apoiar os jovens estudantes e as famílias, 
numa das fases muito importantes para 
a sua formação, sendo que o valor de as-
cenderá a mais de 50.000 euros, para os 
estudantes que cumpram os requisitos 
regulamentares.”

D.R.
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Autarcas defendem a criação 
de regiões administrativas
Os autarcas reunidos em congresso nacio-
nal defenderam no passado sábado, em 
Vila Real, a criação das regiões adminis-
trativas considerando que, com “legiti-
midade democrática”, são “instrumento 
fundamental” para a “coesão, competiti-
vidade e equidade”. A resolução da reu-
nião magna da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses (ANMP), que 
juntou cerca de 800 delegados, foi aprova-
da por larga maioria, e elenca que a apos-
ta num “futuro melhor” só é possível com 
uma “diferente organização do Estado, 
um novo modelo de desenvolvimento e 
um novo regime de financiamento local”.

A regionalização foi um dos principais 
temas em discussão e, na resolução fi-
nal, os congressistas propõem a “criação 
e instituição de regiões administrativas 
em Portugal” considerando que, “com le-
gitimidade democrática são instrumento 
fundamental para a assunção de uma po-
lítica de desenvolvimento regional que 
prossiga objectivos de coesão, competiti-
vidade e equidade”.

Defendem ainda que, às regiões adminis-
trativas, sejam atribuídas competências de 
planeamento e ordenamento do território, 
de desenvolvimento económico e social, 
de coordenação das acessibilidades e trans-
portes de âmbito regional, de definição, pro-
gramação e coordenação de políticas públi-
cas, de ambiente e valorização dos recursos 
naturais, de afirmação das potencialidades 
regionais e apoio às actividades económi-
cas sociais e culturais.

Os autarcas querem ainda que as re-
giões tenham atribuições e competências 
ao nível das políticas transversais, mas 
também em áreas concretas e operacio-
nais em diversos domínios, como a saúde, 
a cultura, a educação e a protecção civil. 
Defendem ainda que às regiões adminis-
trativas seja confiado “um papel impor-

tante na concepção e gestão dos progra-
mas referentes aos fundos europeus”.

Na sessão de abertura do congresso, na 
sexta-feira, o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, avisou que co-
meçar já a pensar na regionalização, para 
avançar em 2022, é “colocar o carro à fren-
te dos bois”, e pode ser “um erro irrever-
sível”, até para quem defende o processo. 
“Não posso ter sido mais claro. Num tema 
que requer razão e ponderação, Portugal 
precisa de combater a pobreza e as desi-
gualdades, nomeadamente territoriais. 

Mas precisa de o fazer com principio, 
meio e fim”, alertou.

Os municípios reclamam também o 
desenvolvimento de um “processo per-
manente de monitorização e de avaliação 
da adequabilidade e das competências 
transferidas ao nível da sua suficiência 
financeira da adequação dos recursos 
humanos envolvidos e das implicações 
organizacionais nas autarquias locais e 
entidades intermunicipais, garantindo a 
sua devida e atempada sustentabilidade”.

A ANMP aponta que Portugal “é um 

Congressistas propõem a “criação e instituição de regiões administrativas em Portugal”.

Radar
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Sabores da caça à mesa no Concelho de Mora
A Mostra Gastronómica da Caça decor-
re no Concelho de Mora até 15 de De-
zembro. Esta iniciativa é organizada 
pela Câmara Municipal de Mora há já 
24 anos, em colaboração com os restau-
rantes locais. 

A abertura desta Mostra aconteceu 
na Quinta de Santo António, em Mora, 
num jantar que reuniu à mesa cerca de 
350 convivas. Jantar esse que lança o 
repto para as três semanas em que de-
corre o evento e em que, efectivamente, 
os restaurantes participantes associam 
as peças de caça a uma panóplia de 
combinações que despertam paladares.

Na presente edição participam nove 
restaurantes, estando representadas 
todas as freguesias do Concelho: Bro-
tas – O Poço; Cabeção – A Palmeira, Os 
Arcos, O Fluviário, Solar da Vila; Mora 
– Afonso, Morense, Sabores de Mora; 
Pavia – O Forno. De entre todas as boas 
opções de pratos de caça, pode contar, 
por exemplo, com: arroz de lebre, fei-
joada de coelho bravo, coelho com cer-
veja e alecrim, veado no forno, açorda 

D.R.

dos países mais centralizadores da União 
Europeia (UE) e da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE), realizando os municípios 
apenas 9,2% da despesa pública. Os mu-
nicípios da UE realizam, em média, 23,3% 
dessa despesa.

Sob o lema “Descentralizar, Regionali-
zar, Melhor Portugal”, o XXIV congresso 
da ANMP teve no seu programa o debate 
de temas como a “Organização do Estado”, 
o “Modelo de Desenvolvimento do País” e 
ainda o “Financiamento Local”.

Marcelo fala de “erro irreversível”
Anti-regionalista convicto, o Presidente 
da República foi sexta-feira ao congresso 
da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP) avisar que começar 
já a pensar na regionalização para avan-
çar em 2022 é “colocar o carro à frente dos 
bois” e pode ser “um erro irreversível”. 

Em Vila Real, onde presidiu à sessão de 
abertura do XXIV congresso da ANMP 
Marcelo Rebelo de Sousa foi claríssimo: 
“Começar a pensar já na regionalização é 
colocar o carro à frente dos bois ou querer 
dar o passo mais largo do que a perna, pode 
ser um erro irreversível. Pode querer dizer 
chegar ao fim do caminho sem garantia da 
sua viabilização [da regionalização] pelo 
incumprimento de fases precedentes”.

Marcelo, que se opõe a que se avance 
com a regionalização do país sem a reali-
zação de uma consulta popular, recordou 
aos autarcas que na campanha das legis-
lativas não surgiram “propostas firmes de 
revisão da Constituição” que suportem 
a realização de um referendo e que não 
foram apresentadas “posições” concretas 
sobre a regionalização. De resto, alertou 
para a necessidade de aprofundar a des-
centralização, que – frisou – “avançou na 
lei, mas falta chegar às pessoas”.

de perdiz, peito de pato com molho de 
marmelo, canja de pombo bravo ou ga-

linhola na púcara. 
A Mostra Gastronómica da Caça é um 

evento que divulga as potencialidades 
da gastronomia local, evidenciando, 
ao mesmo tempo, as qualidades e par-
ticularidades dos restaurantes partici-
pantes. E o mesmo sucede em relação ao 
Mês das Migas. Tratam-se de dois certa-
mes da responsabilidade da edilidade, 
que dinamizam e promovem a tradição 
da gastronomia do Concelho de Mora. 

Dentro das suas competências, o Tu-
rismo é uma das áreas à qual a Câma-
ra Municipal de Mora tem dedicado 
especial atenção. Continuadamente, 
a autarquia tem apostado na indús-
tria turística com a implementação de 
medidas e investimentos que dão a 
conhecer o Concelho, tornando-o cada 
vez mais atractivo para quem o visita. 
E hoje, o Concelho de Mora é já consi-
derado como um destino de referência 
turística, seja pela gastronomia/restau-
ração, alojamentos, pontos de interes-
se, eventos de destaque, entre outros. O 
principal objectivo é, nada mais, nada 
menos, que o desenvolvimento do ter-
ritório. 
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O Pai Natal vai chegar no dia 7 
de dezembro, às 15h, a Reguen-
gos de Monsaraz. O cortejo do 
Pai Natal, acompanhado pelos 
duendes e por outras figuras 
do Natal, vai passar por várias 
ruas do centro de Reguengos de 
Monsaraz até à sua casa no Par-
que da Cidade.

No Natal em Reguengos, o 
Município de Reguengos de 
Monsaraz propõe atividades 
para as crianças nos fins-de-
-semana até 22 de dezembro. 
Nesses dias, no Parque da Ci-
dade, entre as 14h30 e as 17h30, 
as crianças poderão tirar foto-
grafias com o Pai Natal, haverá 
animação de rua com um insu-
flável Crazy Train, um parque 
de diversões insuflável e um 
canhão de neve e o Cantinho 
da Biblioteca vai ter contos 
para crianças, jogos e pinturas 
faciais. Das 15h às 17h, as crian-

ças poderão passear de charrete 
com os duendes.

O programa do Natal em Re-
guengos integra ainda no dia 
8 de dezembro, às 9h, o Passeio 
Solidário de Natal em ciclotu-
rismo organizado pelos Trepa-
dores da Planície, e no dia 14 
de dezembro, a Academia de 
Dança e Artes Performativas 
da Sociedade Artística Reguen-
guense realiza uma atuação de 
sevilhanas pelas 15h no coreto 
do Parque da Cidade e às 18h 
um espetáculo de dança no au-
ditório municipal.

No dia 17 de dezembro, a partir 
das 14h, realiza-se a Gala de Na-
tal Seniores a Mexer no Parque 
de Feiras e Exposições. No dia 
21 de dezembro, às 15h, o progra-
ma do Natal em Reguengos terá 
também o espetáculo de fanto-
ches “João Pateta no Natal”, pelo 
grupo Maurioneta, no coreto 

do Parque da Cidade, pelas 18h 
haverá cânticos de Natal pelo 
Coro Paroquial de Reguengos 
na Igreja Matriz de Reguengos 
de Monsaraz, e a partir das 21h, 
no auditório municipal, realiza-
-se um espetáculo musical de 
beneficência para os Bombeiros 
Voluntários de Reguengos de 
Monsaraz, intitulado “Melodias 
de Sempre”, com direção artística 
de Filipe Cardoso.

No último dia do Natal em Re-
guengos, 22 de dezembro, às 15h, 
no coreto do Parque da Cidade 
haverá o espetáculo de fanto-
ches “O Coelhinho de Peluche” 
pelo grupo Maurioneta. A pro-
gramação integra ainda a Expo-
sição de Natal do Centro de Ati-
vidades Ocupacionais da Santa 
Casa da Misericórdia de Reguen-
gos de Monsaraz, que vai estar 
patente de 14 a 21 de dezembro 
no mercado municipal. 

Economia

Vendas 
Novas reduz 
valor do IMI
A Câmara Municipal de 
Vendas Novas, na sua 
reunião de 31 de outu-
bro, deliberou fixar as ta-
xas do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) sobre 
prédios urbanos em 
0.34%,  mantendo o va-
lor que já tinha assumido 
em 2018, tendo o mesmo 
sido aprovado na sessão 
da Assembleia Municipal 
de 22 de Novembro.
Determinou também 
aderir às deduções fixas 
para famílias do Con-
celho com um ou mais 
dependentes, sendo 
que um agregado com 
um dependente bene-
ficiará de uma redução 
de 20 euros, com dois a 
redução será de 40 eu-
ros e com três ou mais 
dependentes o valor 
chega aos 70 euros. De 
acordo com os dados 
da Autoridade Tributá-
ria, estima-se que 964 
famílias possam usufruir 
desta medida.
No conjunto, estima-se 
que a fixação desta taxa 
de IMI e a adesão às 
deduções fixas para fa-
mílias representam mais 
de 424 mil euros de 
receita que o Município 
abdica a das famílias.

Sociedade
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Évora tem sido notícia, desde 
2010, pelo envolvimento do con-
celho em projectos inovadores 
na área da produção e gestão de 
energia e merece também, por 
isso, destaque, como exemplo a 
seguir, neste relatório inaugural 
da REN21. O vereador Alexan-
dre Varela explicou ao PÚBLI-
CO que a parceria entre várias 
entidades, lideradas pela EDP, 
permitiu, no âmbito do progra-
ma InovCity, lançar, no início da 
década, o InovGrid, que pôs ao 
alcance dos consumidores ins-
trumentos de monitorização dos 
seus consumos energéticos e, 
nalguns casos, incentivou a ins-
talação de painéis fotovoltaicos.  

Conjuntamente com Alkmaar, 
na Holanda, Évora é cidade-pilo-
to para um novo projecto nesta 
área. O PoCityf, financiado pelo 
programa Horizonte 2020 e leva-
do a cabo por um consórcio de 46 
instituições de 143 países, entre 
elas o INESC-Tec, do Porto, e visa 
criar bairros com um balanço de 
produção de electricidade po-
sitivo, ou seja, superior àquela 
que, internamente, é consumi-
da, permitindo alimentar outras 
necessidades na vizinhança, 
como por exemplo a mobilidade 
eléctrica.

Évora mais 
sustentável

Ambiente
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Natal para 
as crianças 
em Reguengos 
de Monsaraz


