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Arcebispo de 
Évora contra o 
despovoamento
PÁG.14 O arcebispo de Évora afirmou  
que o “interior merece um tratamento 
específico” porque “é uma possibilidade 
em aberto”, na apresentação de um docu-
mento que alerta para ‘o despovoamento 
e a migração no Alentejo’.
“O interior merece um tratamento especí-
fico, assim como a insularidade”.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.06 É nosso maior desejo que ao receber 
esta carta se encontre bem de saúde, em com-
panhia da sua família, bem como do seu ami-
go carpinteiro e bom vizinho Virgílio Espada, 
que nós ao escrevermos, ficamos bem graças a 
Deus. Bem sabemos que por ocasião da nossa 
visita estava começando uma empreitada de 
vulto no amanho de mais uma charrete.

Estefânia Barroso 
“Por vezes é 
preciso parar…”
PÁG.10 Há um momento na vida em 
que temos de parar. Um momento em que 
temos de largar todos os companheiros de 
estrada, libertarmo-nos de todos pesos e 
amarras, sentar calmamente e analisar a 
nossa vida e a nós próprios. Desde muito 
cedo que seguimos caminhos já trilhados 
por outros, caminhos pré-definidos. 
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Misericórdia de Évora investe nas áreas 
da Saúde e Acção Social 03

Lince Ibérico 
em declínio há 
milhares de anos
PÁG.12 O genoma do lince-ibérico foi 
sequenciado por uma equipa de cien-
tistas espanhóis, que anunciou a publi-
cação dos resultados na revista Genome 
Biology. E da leitura de todas as “letras” 
da molécula de ADN, com que se escreve 
o genoma do felino mais ameaçado do 
mundo.
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A Abrir

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

Muito se tem falado sobre o Orçamento de Esta-
do (OE) para 2020. Tal como é habitual surgem 
vozes de apoio, sobretudo da parte do Governo 
e da frente Socialista. Repetidamente tem sido 
referido que este OE é responsável, que tem con-
tas certas, e que prevê um excedente orçamental 
histórico. Como é sabido por todos não tenho 
grande simpatia por este Governo, mas admito 
com facilidade que os argumentos não são falsos.

Por outro lado, a oposição parlamentar critica 
este orçamento porque é pouco ambicioso, tem 
uma forte carga fiscal (que continua a aumen-
tar), diminui o poder de compra dos portugue-
ses e coloca Portugal num ritmo de crescimento 
económico que é claramente abaixo daquilo que 
nós necessitamos e abaixo da grande maioria dos 
países da União Europeia. Uma triste verdade, 
claramente inquestionável!

A minha opinião é um pouco diferente daquela 
que é manifestada pela maioria dos atuais parti-

dos e pelos principais comentadores políticos. O 
Orçamento do Estado, tal como está elaborado, 
continua a ser um instrumento que empobrece 
o país. A forma como está engendrado, cheio de 
mecanismos altamente disfarçados, fazem com 
que continue a robustecer os privilégios dos mais 
poderosos do nosso País. Este OE canaliza mui-
tos dos seus principais recursos para sectores que 
permanentemente são os seus principais benefi-
ciários. Continua a ser um instrumento em que o 
Estado “saca” o máximo aos seus ordeiros con-
tribuintes, gasta pouco no essencial, e privilegia 
muitos dos que andam “à babuja” dos privilégios 
concedidos pelo Estado.

As rubricas obscuras do OE são mais do que 
muitas. Ora vejamos, existe uma rubrica que é de 
“ir às lágrimas”: 7 mil milhões de euros para des-
pesas excepcionais. Estamos todos a imaginar 
quantos prejuízos de instituições financeiras, de 
contas públicas mal geridas (sem que ninguém 

seja responsabilizado), que serão “tapados” por 
esta rubrica. São verdadeiros “sacos sem fundo” 
que os contribuintes são forçados a suportar.

Depois, é claro que não há dinheiro para o 
Sistema Nacional de Saúde (SNS), deixando que 
este empobreça tristemente, mas em paralelo, 
permite que se reforcem e aumentem os recursos 
necessários para os privados que fornecem servi-
ços ao mesmo SNS. Os portugueses aceitam este 
triste fado com toda a resignação!

O OE para 2020 não tem visão, não tem um 
rumo, não tem uma estratégia de futuro. Conti-
nua a ser um alimentador dum fracassado siste-
ma financeiro, das pouca-vergonhas de grande 
parte das PPP’s e de todas as Parpúblicas deste 
mundo. 

Exige-se exigência!
Tudo isto é pago pelos contribuintes (que so-

mos nós todos) através da insustentável leveza 
das decisões de Costa e Centeno, uma dupla 

infalível na paródia da demagogia com que são 
tratados os portugueses. 

Um OE 2020 que não aproveita verdadeira-
mente esta fase mais vantajosa que atravessa a 
economia portuguesa, para apostar em setores 
estratégicos que criem riqueza e nos tragam 
sustentabilidade futura, é, pura e simplesmen-
te, mais um instrumento que empobrece o País. 
Apostar verdadeiramente nas pessoas, na sua 
educação, na cultura, investigação e conheci-
mento, isso seria certo. Apostar verdadeiramen-
te na Coesão Económica, Social e Territorial, 
seria um bom caminho. Apostar numa resposta 
dos serviços públicos de acordo com as reais 
necessidades das pessoas e dos territórios, seria 
benéfico. Mas nada do que é feito neste OE tem 
a ver com isso!

Este é mais um Orçamento de Estado cheio 
de habilidades, óptimo para engordar os velhos 
“vampiros que sugam o sangue da manada”.

O Orçamento de Estado para 2020 
Empobrece o País.

O Hospital é gerido em parceria com a Luz Saúde e é uma referência na saúde privada no Alentejo.

Atual

Misericórdia investe no Hospital e 
Recolhimento Ramalho Barahona
A procura do Hospital da Misericórdia de 
Évora tem vindo a aumentar progressiva-
mente e a Santa Casa da Misericórdia de 
Évora atenta a esta realidade e no sentido de 
acompanhar e melhorar os serviços presta-
dos, negociou com o seu parceiro nesta ati-
vidade, o acordo existente até ao momento.

Este novo acordo veio permitir a reali-
zação de um investimento considerável 
de 4,5 milhões nos próximos 2 anos, que 
possibilita a abertura de novos espaços 
de atendimento, consultas, exames e de 
uma unidade de imagiologia.

Foi assim acordado com o Grupo Luz 
Saúde uma nova forma de aplicação, das 
receitas atuais e futuras e um novo perío-
do de cooperação.

No contexto desta expansão, é uma 
das principais apostas a criação de uma 
nova unidade de imagiologia, dotada de 
equipamento moderno e capaz de dar res-
postas às novas exigências clínicas desta 
área. O Hospital da Misericórdia de Évora 
passa a ter, assim, além de raio x, ecogra-
fia e mamografia, novos equipamentos 
de ortopantomografia, TAC e ressonância 
magnética, num reforço substancial da 
capacidade de resposta no diagnóstico e 
tratamento por imagem.

O novo protocolo estabelece ainda a 
ampliação do edifício do Hospital da Mi-
sericórdia de Évora, com a construção de 
um novo espaço para consultas de espe-
cialidade e exames especiais, e a remo-
delação de algumas das atuais áreas de 
consultas e exames.

Finalmente, está ainda prevista a reno-
vação da imagem do Hospital da Miseri-
córdia de Évora, que passa a estar associa-
da, à Rede Hospital da Luz, aprofundando 
assim a ligação a um grupo de hospitais 
de referência.

D.R.

A proposta de Orçamento de Estado para 2020 
é claramente uma proposta de continuidade 
em relação aos quatro orçamentos anteriores.

Trata-se de um Orçamento de continuidade 
pois salvaguarda todos os progressos realiza-
dos na legislatura anterior e avança em vários 
domínios. Prevê um aumento substancial do 
investimento público, um reforço do finan-
ciamento para a cultura e para o ensino su-
perior, mais rendimento disponível para as 
famílias e uma forte aposta na melhoria dos 
serviços públicos.

É um Orçamento responsável que continua 
a apostar em contas certas e equilibradas. 

Um Orçamento atento, a pensar em quem 
mais precisa, como os jovens em início de 
carreira, os idosos, sobretudo os mais pobres, 
ou ainda as pessoas com deficiência.

Um Orçamento de futuro, coerente com 

os 4 grandes desafios estratégicos em que 
assenta o Programa de Governo: o combate 
às alterações climáticas, o desafio demográ-
fico, as oportunidades da sociedade digital e 
o combate às desigualdades.

Um Orçamento com opções claras, desig-
nadamente na saúde e na habitação.

Um Orçamento virado para as pessoas, que 
prossegue uma política de melhoria dos ren-
dimentos.

Um Orçamento amigo das empresas, que 
promove a competitividade da nossa econo-
mia, através de estímulos à internacionaliza-
ção, às exportações e ao investimento.

Um Orçamento de coesão territorial, com uma 
forte aposta na valorização do interior, com in-
centivos à mobilidade e criação de emprego.

Um Orçamento de esperança para o Alen-
tejo que, reforçando o investimento no Ser-

viço Nacional de Saúde, garante verbas para 
a construção do novo Hospital Central do 
Alentejo; que, consolidando o investimento 
nas infraestruturas ferroviárias, dá segui-
mento às grandes empreitadas, já em curso 
e a lançar no curto prazo, para concretizar 
a importantíssima ligação Sines/Caia; que, 
dando continuidade à execução do Programa 
Nacional de Regadios, assegura o avanço dos 
novos blocos de rega no nosso território. 

Graças ao Orçamento de Estado para 2020 
mais de 30 mil famílias deixarão de pagar 
IRS devido à atualização do mínimo de exis-
tência, terá continuidade a tão significativa 
redução tarifária nos transportes públicos 
coletivos e a gratuidade dos manuais esco-
lares, irá ser criado o complemento-creche 
e será aumentado o abono de família, haverá 
um forte alívio fiscal para os jovens em início 

de carreira, irá continuar a convergência pro-
gressiva do Complemento Social de Idosos 
(CSI) com o limiar da pobreza e a eliminação 
progressiva das taxas moderadoras nos cui-
dados de saúde primários…

A proposta de Orçamento de Estado para 
2020 mantém, aprofunda e desenvolve as 
boas políticas dos últimos quatro anos, pelo 
que deve ser merecedor da renovação do 
apoio de todos os que ajudaram a construir os 
progressos alcançados.

Com a aprovação do Orçamento de Estado, 
certamente melhorado através de contributos 
em sede de especialidade, Portugal renova os 
compromissos da credibilidade e da confiança, 
que constituem o melhor garante de um cres-
cimento sustentável, inclusivo e criador de em-
prego de qualidade e dá mais um passo decisivo 
na caminhada para fazer ainda mais e melhor.

Orçamento de continuidade, 
para fazer ainda mais e melhor por Portugal

NORBERTO PATINHO
Deputado - Grupo Parlamentar do  PS

Propriedade da Santa Casa da Miseri-
córdia de Évora, o Hospital da Misericór-
dia de Évora é gerida em parceria com a 
Luz Saúde, desde 2002, sendo hoje uma 
referência na saúde privada no Alentejo.

Entretanto, numa das suas áreas prio-

ritárias, acção social, a Misericórida vai 
iniciar, em 2020, uma obra de fundo no 
seu Recolhimento Ramalho Barahona 
num investimento superior a 2 milhões 
de euros destinados à empreitada da obra 
de construção do Edifício da Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados, Ex-
pansão do Recolhimento Ramalho Bara-
hona e arranjos exteriores da envolvente 
ao edifício, conforme anúncio publicado 
em Diário da República 2ª Série nº 245/0 
de 20/12/2019.

Reguengos de Monsaraz aderiu ao Programa 
abem: Rede Solidária do Medicamento
O Município de Reguengos de Monsaraz 
assinou, no passado dia 12 de dezembro, 
um protocolo com a Associação Dignitu-
de para aderir ao Programa abem: Rede 
Solidária do Medicamento. A cerimónia 
decorreu no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho e teve a presença da Presidente 
da Associação Dignitude, Maria de Belém 
Roseira, e de representantes de todas as 
farmácias do concelho.

O programa tem como objetivo garantir 
o acesso ao medicamento em ambulató-
rio por qualquer cidadão que se encontre 
numa situação de carência económica 
que o impossibilite de adquirir os medi-
camentos comparticipados que lhe sejam 
prescritos por receita médica. Os benefi-
ciários do programa terão um cartão que 
lhes permite adquirir os seus medica-
mentos comparticipados a 100 por cento 
em qualquer farmácia aderente no terri-
tório nacional.

A autarquia vai identificar e referenciar 
todos as pessoas que se enquadrem no pro-
grama, entregará os cartões abem e com-
participará anualmente com 100 euros 

ficiários do programa os agregados fa-
miliares cuja capacitação seja inferior 
a 70 por cento do Indexante dos Apoios 
Sociais, para enquadrar não só as famí-
lias que através do Cartão Social do Mu-
nícipe usufruíam da comparticipação 
nas despesas efetuadas com a aquisição 
de medicamentos, mas também outras 
famílias com comprovada situação de 
vulnerabilidade económica, dando es-
pecial atenção mediante a fixação de 
uma majoração de 10 por cento na pon-
deração, para as crianças até aos 18 anos 
com doença crónica comprovada.

No âmbito do regulamento do Car-
tão Social do Munícipe, a autarquia tem 
comparticipado em 50 por cento por be-
neficiário as despesas com a aquisição de 
medicamentos sujeitos a receita médica. 
Desde o final do ano 2016, quando entrou 
em vigor este apoio no cartão social, a 
ajuda do município totaliza cerca de cin-
co mil euros, ficando agora suspensa essa 
comparticipação devido à adesão ao Pro-
grama abem que assume a totalidade do 
valor dos medicamentos.

por cada beneficiário. O Programa abem: 
Rede Solidária do Medicamento tem como 
destinatários os indivíduos beneficiários 
de prestações sociais de solidariedade, 
mas também todos os que se deparem com 
uma situação inesperada de carência eco-

nómica decorrente de desemprego invo-
luntário ou de doença incapacitante, entre 
outras situações de carência que poderão 
ser também consideradas.

O Município de Reguengos de Mon-
saraz quer que sejam potenciais bene-

Nos últimos anos, o vinho biológico tem evoluí-
do de forma positiva na produção e no consumo a 
nível global, face a uma maior preocupação am-
biental e consciência com a saúde por parte dos 
consumidores. Contudo, em Portugal, enquanto 
atividade económica, representa um mercado 
muito reduzido, de apenas 20,099 hl, em com-
paração, com outros países da União Europeia, e 
com outros produtos biológicos de origem agroa-
limentar. A vinha em modo de produção biológi-
co ocupa uma área de aproximadamente três mil 
hectares distribuídos por quinhentos produtores 
certificados sendo a empresa Esporão a detento-
ra da maior área de vinha biológica em Portugal 
e uma das maiores do mundo, com mais de 500 
hectares de vinha no ano 2017.

Porquê a reduzida dimensão do mercado 
de vinho biológico em Portugal? 
A investigação realizada na Universidade de 

Évora, no âmbito do Mestrado em Gestão da 
Qualidade e Marketing Agroalimentar, mostra 
não ter a população portuguesa hábitos de con-
sumo de vinho biológico, sendo isso expresso 
pela baixa quantidade e frequência de consumo. 
Quando existe consumo, sobretudo, de vinhos 
tintos e brancos, este é realizado em contexto fa-
miliar e com amigos, sendo a região de origem, 
o preço e as castas, os aspetos mais considerados 
no momento da compra, a que se junta a certifi-
cação da produção em modo biológico, da União 
Europeia. Os especialistas, a família/amigos e a 
internet, são as principais fontes de informação, 
sendo as compras efetuadas, principalmente, em 
supermercados ou diretamente ao produtor. Pro-
blemas de comunicação acerca do produto e dos 
seus benefícios foram identificados, sendo que, 
obter mais e melhor informação sobre o vinho 
biológico e os seus benefícios, assim como o 
aumento da oferta destes produtos nos locais de 

venda, são elementos a considerar no aumento do 
seu consumo. 

Associará o consumidor português menor 
qualidade ao vinho biológico? 
Não. Tendencialmente, o consumidor de vinho 
biológico em Portugal mostrou ter uma boa per-
ceção destes vinhos (sabor agradável, bom para 
saúde e, produzido de forma amiga do ambiente) 
e da importância da sua origem (produzido em 
Portugal, empresa vitivinícola conhecida). Os não 
consumidores de vinho biológico, embora sejam 
consumidores de vinho convencional, foram os 
que apresentaram maior sensibilidade ao preço. 

Será possível prever o comportamento do 
consumidor no mercado de vinho biológico? 
Sim! Embora seja difícil, pode inferir-se que fa-
tores como a perceção, as atitudes positivas face 
ao vinho biológico, a consciência com a saúde e 

as características pessoais, podem ajudar a pre-
ver o comportamento do consumidor, influen-
ciando a disposição para comprar, consumir e 
recomendar um vinho biológico.

Finalmente, de evidenciar a importância de es-
tudar o consumidor para obter informação re-
levante que possa suportar tomadas de decisão 
de gestão por parte dos responsáveis do setor, de 
modo a atrair aqueles que apenas têm um con-
sumo ocasional (poucas vezes ao ano) e os não 
consumidores. Essa informação, sendo chave 
para compreender o comportamento do consu-
midor, os seus hábitos de consumo e compra e, 
as suas necessidades e constrangimentos que 
podem ser impeditivos do alargamento do mer-
cado português de vinho biológico, é igualmente 
importante, como suporte à tomada de decisão 
empresarial e ao desenvolvimento de planos e 
ações de marketing nesse mercado.

Vinho Biológico e comportamento 
do consumidor português

Dinâmicas da Gestão

KEYLOR VILLALOBOS MOYA
Mestre em Gestão da Qualidade e Marketing Agroalimentar, Universidade de Évora

D.R.
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No início de um Novo Ano, depois de os habi-
tuais votos de um 2020 imensamente feliz, vou-
-vos contar uma história, muito resumida, como 
não pode deixar de ser, relativa à atividade dum 
militar que, após a passagem à situação de re-
serva e, posteriormente, à de reforma, decidiu 
entregar-se à tarefa de ajudar o seu semelhante, 
mais precisamente os combatentes e familiares 
da Guerra do Ultramar, para onde seguiu ainda 
em 1960, no desaparecido paquete Moçambique. 
Por consequência, estava no território angolano 
quando a guerra eclodiu, primeiro com os acon-
tecimentos de 4 de Fevereiro de 1961, em Luan-
da e depois o inferno, a tragédia, a carnificina 
de 15 de Março no norte da capital de Angola. 
E esse homem estava muito longe de imaginar 
que tal guerra se arrastaria por catorze longos 
anos e nela perderiam a vida, alem de muitos 
milhares de civis (brancos e negros) à volta de 
dez mil militares. 

Pois bem, esse homem, depois de mais duas 
comissões de serviço, mais uma em Angola e 
a última em Moçambique, onde se encontrava 
quando aconteceu a Revolução dos Cravos, re-
gressou à metrópole em Março de 1975, sendo 
colocado no Regimento de Cavalaria nº 3, em 
Estremoz. No desempenho da espinhosa missão 
de chefe de contabilidade, assaz trabalhadora e 
delicada, ao fim de oito anos foi convidado para 
servir no Batalhão nr 3 da Guarda Nacional 
Republicana, onde se manteve durante cerca de 
sete anos, findos os quais passou à situação de 
reserva.

Mas já era sócio da Instituição Liga dos Com-
batentes, que tinha e tem um Núcleo na cidade 
do Gadanha. Como lhe custa imenso dizer NÃO, 
deu um SIM quando convidado para assumir 
funções de Presidente do Núcleo, não obstante 
viver em Évora com a sua família. Lendo aten-
tamente o Estatuto, começou a verificar que a 
Instituição Liga dos Combatentes, através das 
dezenas de Núcleos disseminados por todo o 
país, não estava, nem de longe, a dar cumprimen-
to ao estabelecido no mesmo, limitando-se a efe-
tuar as cerimónias do 9 de Abril “Batalha de La 
Lys” e 11 de Novembro “Armistício assinado em 
1918”; considerou que muito havia a fazer para 
dinamizar o Núcleo. E, com a colaboração dos 
principais membros da Direção (secretário e te-
soureiro) abriu um bar, com serviço de refeições, 
destinado à sua massa associativa, que é consti-
tuída, não só pelos combatentes e suas famílias, 
mas por todas as pessoas de bem que o desejem. 
E o número de associados foi aumentando de 
forma considerável. Para a Direção do Núcleo 
isto era pouco, muito pouco e havia a ambição de 
fazer mais, muito mais. E foi assim que transfor-
mámos o gabinete numa “Loja do Cidadão”, na 
qual dávamos ajuda à massa associativa nos mais 
diversos problemas que nos eram apresentados. 
Mandávamos ofícios para as entidades que po-
deriam ajudar ou resolver tais problemas e se 
muitas vezes até fomos bem sucedidos, algumas 
outras houve que nem respostas se dignavam 
dar. Mas insistíamos sempre, porque estávamos 
dentro da Razão e o que queríamos era ajudar o 
nosso semelhante. Num ano já próximo do fim 
do século XX, o Major Velez Correia, o tal mi-
litar de que falo no início deste apontamento e 

Reflexões sobre uma certa Casa
VELEZ CORREIA
Major

Crónicas
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

que redige estas linhas, pensou em erguer um 
Lar destinado à Massa Associativa da Instituição 
e logo, armado em “arquiteto”, começou a fazer 
desenhos daquilo que poderia vir a ser um por-
to de abrigo para os combatentes da Guerra do 
Ultramar, auferindo reformas de miséria e, como 
é evidente, para as suas famílias. E porque o Nú-
cleo já tinha alargado os seus horizontes, juntan-
do centenas de pessoas nas suas cerimónias junto 
ao monumento, em excursões a vários pontos do 
país, a ideia foi criando raízes e , naturalmente, 
foi exposta à Direção Central que mostrou inte-
resse, isto ainda nos finais do século XX, como 
já foi referido. Entretanto, passados mais uns ani-
nhos, dá-se uma mudança radical na composição 
da Direção Central, imposta pela tutela e ao novo 
presidente (e ainda atual), a ideia da construção 
do lar foi exposta, até porque, da parte da Câma-
ra Municipal de Estremoz, já se tinha conseguido 
a doação de um terreno. Mostrei os desenhos já 
mais aperfeiçoados e notei um certo entusiasmo, 
até porque a minha argumentação sobre o assun-
to produziu um certo efeito. E a minha ideia foi 
criando raízes. Tanto a Câmara, como o RC3, 
mostraram-se solidários com as minhas ideias e 
tudo foi criando forma, não cabendo aqui o his-
torial dos muitos percalços e contrariedades que 
foram surgindo, incluindo a má vontade de um 
certo senhor, com algum peso na arquitetura e 
que trabalhava na Câmara Municipal de Estre-
moz. 

Surgiu a altura da Liga dos Combatentes 
apresentar uma candidatura para, com a ajuda 
dos fundos comunitários, se erguer um Lar em 
Estremoz para a sua massa associativa. E essa 
candidatura foi elaborada, mas a verdade é que 
nem da parte do Ministério da Defesa nem da 
Segurança Social se notou algum empenho e a 
mesma foi chumbada. Mas tal chumbo não foi 
suficiente para a desistência. Nem por sonhos! 
Outros problemas surgiram que a Direção do 
Núcleo foi sanando e, deste modo, mais uns 
anos se passaram, até que surgiu uma segunda 
candidatura que, novamente, recebeu um NÃO. 
Mas havia gente teimosa no meio de tudo isto 
e a seguir ao PARES I e II veio o POPH que 
também não resultou! Entretanto, nos jornais, 
através da rádio e em todas as ocasiões ao meu 
dispor, ia lamentando que os senhores minis-

tros da Defesa Nacional e da Segurança Social 
tratassem deste modo uma Instituição fundada 
após o final da I Grande Guerra e, simultanea-
mente, os combatentes da Guerra do Ultramar, 
visto que os outros já haviam partido todos para 
o Além. E questionava-me a mim próprio. Ora 
se um general de grande prestígio, trabalhando 
arduamente pela Instituição a que preside é tra-
tado desta forma surreal, o que poderá fazer um 
modesto major do Serviço Geral do Exército, 
presidindo a uma célula da instituição em causa, 
ainda por cima no Alentejo profundo e esque-
cido. Mas o Diário do Sul, o Linhas de Elvas, o 
Brados do Alentejo, a Gazeta de Vendas Novas 
e a Rádio Despertar, transmitindo o meu “Em 
Frente... Marche!”, lá iam sendo lidos e ouvida 
por muita gente que me compreendia. E um 
dia (ai como eu recordo esse dia de há 7 anos!), 
quando me deslocava no meu modesto carrito, 
de Estremoz para a minha residência em Évora, 
precisamente a atravessar Evoramonte, toca o 
telemóvel que imediatamente atendi (felizmen-
te que a GNR não andava por ali) e uma voz 
feminina, muito simpática, perguntou se era o 
Major Velez Correia. Respondi que sim. Disse-
-me então que o senhor Presidente da CCRDA 
queria falar comigo. Nervosamente, pedi-lhe 
que não desligasse porque estava a conduzir e 
que iria encostar, logo que possível. “Mas não 
desligue minha senhora”, supliquei. E assim foi. 
O Dr. António Dieb (suponho que estava com al-
gum jornal na mão) disse-me: “Estou vendo aqui 
que anda muito interessado em erguer um Lar 
para os Combatentes em Estremoz. Se quiser e 
puder, venha amanhã, a partir das nove horas à 
CCDRA e procure o Dr. António Costa da Silva 
para falarem sobre o assunto”. Exprimi a minha 
gratidão e despedimo-nos amavelmente. A mi-
nha mulher, que se encontrava ao meu lado, teve 
receio do estado emocional em que fiquei, pois 
tal telefonema fez-me vislumbrar uma ténue luz 
ao fundo do túnel. Avancei rumo a Évora, mas 
creio que não passei a margem dos 70, pois o 
abalo moral que sentia superava tudo o que se 
possa imaginar. Claro que no dia seguinte, antes 
das nove horas, estava na CCR e logo fui rece-
bido amavelmente por uma pessoa que jamais 
poderei esquecer: o já mencionado Dr. António 
Costa da Silva. Foi longa a nossa conversação; 

pôs-me a par do que era necessário fazer num 
curto espaço de tempo e, naturalmente, infor-
mei-o que nada poderia decidir sem avisar a Di-
reção Central da Liga dos Combatentes, da qual 
dependia. Foi o que fiz logo que nos despedimos. 
Contactei a Direção Central e a minha informa-
ção caiu ali não como uma bomba, mas como 
uma bela estrela vinda do Céu. O meu amigo, 
senhor arquiteto Eduardo Varandas, disse-me 
mais tarde que duvidou muito da minha infor-
mação, mas não havia quaisquer dúvidas! O Dr. 
Costa da Silva abriu-nos as portas do INALEN-
TEJO. Só lamento que o espaço de que disponho 
não me permita explanar aqui os tormentos que 
passei até ao dia em que entraram os primei-
ros residentes no Lar (17/12/2015), o único até 
agora feito de raiz pela Liga dos Combatentes. 
Mas tive quem me compreendesse e me desse 
ajuda em todos os aspetos para mitigar as mi-
nhas angústias, destacando, em primeiro lugar, 
o arquiteto Varandas, um homem que com o seu 
saber, a sua inteligência, o seu espírito de sacri-
fício, a sua sensatez e elevado espírito de missão, 
se agigantou e me ajudou a remover obstáculos 
no sentido de não se perder esta oportunidade 
oferecida pelo INALENTEJO que escancarou 
as suas portas à Liga dos Combatentes e que, 
graças à boa vontade do Dr. Costa da Silva e das 
pessoas que o rodeavam, nunca se fecharam. Se 
o arquiteto Varandas foi, na realidade, o Homem 
grande em todo o processo, um outro elemen-
to da Direção Central, o senhor Major General 
Fernando Aguda teve igualmente uma ação pre-
ponderante, sobretudo em apoio moral, ao Major 
Velez Correia, que chegou a considerá-lo o seu 
“porto de abrigo”.

Muito embora o senhor Arquiteto já tenha 
escrito (e muito bem) uma resenha histórica da 
Residência São Nuno de Santa Maria, vou tentar 
escrever um livro na sequência do que escrevi, 
com o título “O Passado, o Presente... e o Futu-
ro?” sobre a fundação e vida do Núcleo de Es-
tremoz da Liga dos Combatentes, pois o ponto 
de interrogação do Futuro vai servir de início à 
publicação que dará a conhecer a quem se inte-
ressar pela sua leitura, os muitos revezes a que 
fui sujeito, não obstante a minha entrega de cor-
po e alma a esta Causa. 

E, para terminar, só mais dois pormenores a 
salientar: 

1º. O senhor Ministro da Defesa Nacional teve 
agenda para inaugurar um pequeno monumento 
ao Combatente em Monforte e a mesma agenda 
nunca lhe permitiu inaugurar a Residência São 
Nuno de Santa Maria, em Estremoz;

2º. O senhor Ministro da Segurança Social 
não estava disposto a dar qualquer compartici-
pação aos residentes e só depois de mais uma 
batalha com a intervenção do homem do INA-
LENTEJO, lá se conseguiu tal comparticipação, 
mas apenas para um terço da lotação da mesma. 
Assim, funciona com mais de sete dezenas e 
tem comparticipação para... apenas 25!!! É sur-
real esta situação, este abandono pelas grandes 
causas da Liga dos Combatentes e, confesso 
sinceramente,  não compreendo as razões deste 
abandono. 

Mais uma vez um bom ano para todos os lei-
tores do Registo.
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Caro Manuel Soares

É nosso maior desejo que ao receber esta 
carta se encontre bem de saúde, em com-
panhia da sua família, bem como do seu 
amigo carpinteiro e bom vizinho Virgí-
lio Espada, que nós ao escrevermos, fica-
mos bem graças a Deus.

Bem sabemos que por ocasião da nossa 
visita estava começando uma emprei-
tada de vulto no amanho de mais uma 
charrete, trabalho de abegão credenciado 
e de vontade inquebrantável, que com a 
mesma mestria usa a pequena serra ma-
nual de respingar ou embute a “bucha” na 
“massa”, esperando não lhe roubar tempo 
para obra tamanha com esta nossa escrita.

Antes de tudo permita-nos agradecer as 
suas atinadas indicações que nos puse-
ram mais depressa na estrada, tomando o 
caminho de casa, já noite entrada e com o 
mesmo feitio do dia cabaneiro que tinha 
estado, o que a terra agradece por estar de 
chuva precisada.

Amigo Manuel Soares, feito este reco-
nhecimento, aliás muito merecido, pelo 
cuidado posto no nosso regresso, vamos 
ao motivo desta simples missiva, onde 
lhe queremos dar conta do sucedido 
aquando dum passeio domingueiro pe-
las suas bandas.

Pois quis o acaso que numa dessas jor-
nadas, em domingo pouco ensolarado, já 
com a tardinha deixando adivinhar noi-
te a pedir madeiro, fomos encontrar uma 
linda charrete a fazer lembrar as oito que 
nos contou ter feito duma assentada.

Se bem nos lembramos da sua descri-
ção sobre as cores usadas em cada região 
para carroças e das respetivas diferenças 
para as charretes, há-de ter sido pince-
lado pela sua mão, aquele “mangue” de 
amarelo pintado, cravado no cubo e na 
pina, trazendo-nos à memória a sábia li-
ção de matemática e geometria, ciência 
para coisas como os “raios” e o “aro”, a 
mais a roda e o “rebachar” das pipas, este 
último trabalho de mester tanoeiro a que 
um bom abegão, como o senhor, não se 
fazia rogado.

Gratos lhe estamos por nos ter dado a 
graça de conhecer a sua centenária ofi-

cina, que o Alvará nº 1 de 1918 atesta ter 
sido fundada pelo seu tio, continuada 
pelo seu pai e à qual o senhor dá vida 
com trabalho e afinco, sendo que a Me-
dalha de Honra atribuída pela Junta de 
Freguesia de S. João de Negrilhos lhe re-
conhece valor.

Se à tenacidade do abegão não é 
alheio o saber, menos o é o uso do en-
genho necessário para mandar a vida 
para a frente.

Se bem percebemos, quando se finda-
ram para a lavoura os “charruecos”, os 
“trilhos”, as “grades de bicos”, os “carros 
de parelha”, as “carroças” e os “carros de 
pipa”, ao invés de abandonar a arte de-
dicou-se, entre outras atividades, a fazer 
“taipais” e “carroçarias” para reboques de 
tratores e carrinhas de mercadorias, para 
hoje retomar as carroças e as charretes 
através da sua conservação, e, até da fei-
tura de novas como nos contou, e como 
lhe dizemos nesta carta, tivemos o pra-
zer de ver no tal passeio.

Amigo Manuel Soares, pelos seus ditos, 
sabemos que não poderia ter sobrevivi-
do o compromisso tomado por Mestre 
Filipe, seu pai, à substituição, feita pelo 
lavrador, num só dia, dos “vinte e oito 
carros de parelha, vinte e oito grades 
de bicos, quatro carros de pipa e demais 
charruecos, por oito tratores”, mesmo 
que fazendo “masseirões” para o gado e 
reparando portas, trabalhos que foram 
também “sol de pouca dura.”

De resto já nos tinha dado conta que 
se foi esvaziando a “Praça” e deixaram 
de chegar “de comboio, homens e mu-
lheres de foice ao ombro, só com a roupa 
que traziam vestida, para vender o seu 
trabalho”.

“A muitos valeu a mina(1). Outros fica-
ram, como o Mestre Cuco. Veio para cei-
far, mas depois aprendeu o ofício.”

Lembrava-se dele Mestre Manuel Soa-
res, porque era certa a sua presença em 
dia de “enferração” para se ajudarem 
uns aos outros, por reclamar força esta 
fase da construção dos veículos de tração 
animal, e ao mesmo tempo um conjunto 
de precauções, não fosse a roda ficar com 
algum empeno derivado da deslocação 
duma pina, dum perne ou de um passa-

conhecer mais sobre tal procedimento, tal como doutros que o cuidadoso abegão trouxe à coação.
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dor, ou mesmo da bucha, que deverá re-
ceber o eixo em condições de assegurar 
um movimento contínuo e regular.

Deixe que lhe digamos, caro Manuel 
Soares, que a enferração, ou seja o tra-
balho de colocar o “aro” de ferro envol-
vendo as sete “pinas” que formam a 
roda da carroça ou da charrete, feita em 
Montes Velhos por homens do mesmo 
ofício de forma solidária, juntando por 
vezes várias rodas para fazer o serviço 
num só dia, com sete ou oito homens 
para as assentar sobre aquela espécie 
de estrado redondo que nós podemos 
observar, ser bem demonstrativo da 
importância da existência de relações 
comunitárias capacitadas para apoio 
mútuo.

Mas sobre isso só podemos receber en-
sinamento do nosso anfitrião, que sem-
pre esteve pronto para perceber “o mal 
de um pelo bem de todos”, algo que lhe 
coube em sorte em momentos relevantes 
e de enorme repercussão na planície, ora 
tomada pelos ventos da mecanização, 
ora pelo choque da revolução.

Tais vicissitudes e uma diversidade de 
alterações na agricultura, o incessante 
despejar de gente para longe da terra e o 
turismo em moda deram nova função às 
carroças e charretes, esperando nós um 
destes dias, pela Golegã, Moita, Viana 
do Alentejo, Tavira, Évora ou Beja, fazer 
uma viagem em alguma, se não feita por 
sua mão, concertada por sua arte e apuro 
no modo de fazer novas as velhas car-
ruagens.

Já vai longa esta carta, mas não podemos 
terminá-la sem aqui deixar uma menção 
à preservação das parreiras aquando das 

obras para melhoramento da oficina, lá 
pelos fins dos anos sessenta do século 
passado.

Não é usual que um mestre pedreiro 
execute todo o trabalho de construção 
duma parede deixando que uma planta 
continue a dar fruto no exterior, rece-
bendo a luz do sol para frutificar, apesar 
de enraizada no chão sob a garlopa uni-
versal comprada em 1968, quando vindo 
da tropa retomou o serviço na oficina, 
trabalho que já conhecia desde os seus 
14 anos.

A tudo isto assistiu o centenário “fuso 
de bancada”, de azinho e roscado à mão, 
bem como a velhinha serra manual, 
com a sua folha (de boa “trava”) presa 
nos “torneis” pelo “sedenho”, esticada à 
medida dada pela “traveta” que dá tam-
bém segurança aos “braços” agarrados 
no “marco”.
Antes de acabar fazemos-lhe um peque-
no pedido.

É sobre algo que apenas aflorámos no 
nosso encontro, mas que nos despertou 
interesse.

Falamos do facto de ter existido em 
Montes Velhos um cinema, edifício 
com palco e cortina alemã, sem nada 
a dever a cinemas doutras terras maio-
res e onde chegaram os filmes em voga 
nessa época.

O nosso pedido é que na volta do cor-
reio nos conte melhor a história do ci-
nema, já que o mesmo foi merecedor de 
honra na toponímia local, com direto 
a ser nome de rua que desemboca na 
Praça.

Amigo Manuel Soares, ficou-nos a von-
tade de aí voltar, pela conversa descon-
traída e proveitosa, e sobretudo, pelo 

ensinamento despretensioso de enorme 
sapiência experimentada ao longo da 
vida.

Secar madeira dentro de água é algo 
que não vemos todos os dias e que nos 
incentiva a vontade de conhecer mais 
sobre tal procedimento, tal como doutros 
que o cuidadoso abegão trouxe à coação.

Sabemos agora que o cubo de azinho 
para a roda da charrete, antes de ser tor-
neado para receber a bucha, os raios, a 
boquilha e as cintas que a seguram, foi 
alagado em água e sal.

Tudo “ciência e paciência” como tão 
bem nos transmitiu ao falar do “brio e do 
gosto” que põe no seu ofício.

Queira pois receber os nossos mais 
respeitosos cumprimentos e um grande 
bem haja pelo cuidado de que faz uso na 
sua obra, que nasce e se renova todos os 
dias, mercê do seu labor empenhado.
Um grande abraço do José Pinto e da 
Florbela Vitorino.

PS: Ao passarmos pelas Alcáçovas, na 
nossa volta a Évora, veio-nos à ideia ou-
tra questão observada em Montes Ve-
lhos, ligada à lavoura, noutro tempo de 
uso corrente, sendo seu vizinho também 
da mesma sabedor, à qual gostaríamos 
de ter dado maior atenção.

Referimo-nos à “loiça do gado” que era 
“acertada em setembro” e considerada, 
em conjunto com um bom cão, “mais de 
meia mantença”, para qualquer pastor.

Ora sendo a “loiça do gado” referência 
aos “escoalhos” nada obsta a que alguns 
tivessem origem nesta terra vizinha de-
dicada à sua feitura.

Fica para outra conversa.

(1) – Minas de Aljustrel.
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Ruptura de Ben-u-Ron 
nas farmácias tem alternativas
Algumas farmácias poderão ficar sem xa-
rope Ben-U-Ron, naquela que é o período 
previsto pela Direcção-Geral da Saúde 
(DGS) como o pico da gripe. A Associação 
Nacional de Farmácias confirmou ao Jor-
nal de Notícias uma ruptura de stock na 
versão em xarope deste fármaco, prevendo 
que uma reposição apenas será possível 
em Fevereiro. Contudo, esta é apenas uma 
marca das que vende paracetamol em xa-
rope. Existem outras — nomeadamente 
genéricos — que não estão disponíveis.

Este xarope, um dos mais utilizados 
para o combate da febre e dos sintomas 
gripais registados em crianças, enfrenta 
problemas na produção. O paracetamol é 
um dos compostos mais frequentemente 
utilizados a nível mundial, sendo o me-
dicamento antipirético e analgésico mais 
utilizado desde 1955.

O director médico da empresa respon-
sável pelo fabrico dos medicamentos 
Ben-U-Ron, Alfredo Tavares, espera que 
a ruptura não se faça sentir tão cedo, mas 
alertou para a existência de outros fárma-
cos que, à semelhança deste produto da 
Bene Farmacêutica, contêm paracetamol 
como substância activa.

“A previsão é não recebermos o Ben-
-U-Ron xarope até ao final de Fevereiro, 
mas estamos a fazer todos os possíveis 
para que seja muito antes. Não temos 
indicação de que já esteja esgotado nas 
farmácias, os armazenistas ainda devem 
ter. Mas existem outras alternativas. Os 
utentes devem falar com o seu médico 
e procurar saber qual é a melhor opção”, 
afirmou, em declarações à plataforma 
NiT (New in Town).

Em 2018, faltaram 64,1 milhões de em-
balagens nas farmácias
As faltas de medicamentos reportadas 
pelas farmácias atingiram um valor re-
corde no ano passado. Ao todo, foram 64,1 
milhões de embalagens de medicamen-

“Violência contra as Mulheres - Devemos Meter a Colher”
De forma a assinalar o dia Internacional 
pela Eliminação da Violência contra as 
Mulheres, consagrado pela Organização 
das Nações Unidas e refletir sobre esta 
problemática social o Município de Ar-
raiolos promoveu a realização de uma 
conversa subordinada ao tema “Violên-
cia contra as Mulheres-Devemos Meter a 
Colher” conduzida pela Dr.ª Ana Beatriz 
Cardoso e pela Dr.ª Ana Russo da Associa-
ção Ser Mulher, iniciativa que constituiu 
um momento participado de profunda 
reflexão sobre as várias vertentes da vio-
lência contra as mulheres.

Verifica-se que a violência contra as 
mulheres na família e na sociedade se 
manifesta, independentemente, do rendi-
mento, da classe social e da cultura, ape-
lando-se ao olhar atento e descodificador 
do silêncio e à necessidade de rutura com 
as crenças e preconceitos que continuam 
a normalizar a violência contra as mulhe-
res, bem como à urgência na prevenção ge-
ral e consciencialização do problema. 

A violência contra as mulheres é uma 

tos que não puderam ser dispensadas no 
momento em que as pessoas as tentaram 
adquirir. É o número mais elevado desde 
que o fenómeno começou a ser monitori-
zado, em 2014.

No primeiro semestre de 2019, a falta 
de medicamentos atingiu um máximo 
histórico. Uma sondagem efectuada pelo 
Centro de Estudos e Avaliação em Saúde 
(Cefar) da Associação Nacional de Farmá-
cias (ANF) mostra que as regiões do inte-
rior do país são as mais afectadas.

Beja foi o distrito onde o impacto do pro-
blema mais se fez sentir: 9,3% dos doentes 
disseram já ter sido obrigados a interrom-
per o tratamento devido à indisponibili-
dade dos medicamentos no momento em 
que os tentavam comprar nas farmácias, 
quase o dobro da média nacional (5,5%).

A Autoridade Nacional do Medicamen-
to (Infarmed) assegurou que há alternati-
vas no mercado para substituir o xarope 

Ben-u-ron, que está em ruptura de stock 
em muitas farmácias, com a mesma forma 
farmacêutica e em quantidade suficiente.

Em declarações à agência Lusa, a coor-
denadora do Gabinete de Disponibilida-
de do Medicamento do Infarmed, Helena 
Ponte, afirmou que a autoridade do medi-
camento foi notificada pela Bene Farma-
cêutica, empresa titular da autorização de 
introdução no mercado (AIM) do Ben-u-
-ron da situação de ruptura.

“O fabrico [do xarope] teve um proble-
ma de qualidade e a empresa titular da 
AIM agiu em conformidade e notificou 
o Infarmed com o tempo suficiente para 
nós realmente garantirmos o acesso a 
esse medicamento, o paracetamol em xa-
rope 40 miligramas”, disse Helena Ponte.

Segundo a responsável, este medica-
mento tem alternativas no mercado na-
cional pela parte da Generis Farmacêuti-
ca, dos Laboratórios Basi e da Farmoz.

A notificação permitiu que a Autori-
dade Nacional do Medicamento e Pro-
dutos de Saúde fizesse o seu trabalho “na 
garantia do seu acesso durante o período 
que há uma grande probabilidade do me-
dicamento Ben-U-Ron estar em ruptura”, 
sublinhou.

Durante esse período, salientou, o mer-
cado nacional e todo o país terá “disponível 
o mesmo medicamento para ser consumi-
do nas mesmas quantidades médias nesta 
altura do ano”, assegurou Helena Ponte.

A responsável adiantou que a empre-
sa farmacêutica para mitigar o impacto 
desta ruptura reforçou a disponibilida-
de de outras formas farmacêuticas, mas 
o Infarmed pugnou para que houvesse 
alternativas com a mesma forma farma-
cêutica, independentemente de haver 
um reforço de comprimidos ou de supo-
sitórios, que não é o foco do problema da 
ruptura.

Questionada pela Lusa sobre se a ruptu-
ra poderá ser até Fevereiro, Helena Ponte 
afirmou que, neste momento, há “uma 
previsibilidade dessa ruptura que pode 
ser superior, pode ser inferior, tendo em 
conta que é uma questão de qualidade”. 
“Diria que, se calhar, em Fevereiro seria o 
pior dos cenários, mas até para a empresa 
porque, do ponto de vista do consumidor 
nacional, há o medicamento em Portu-
gal”, sustentou.

Mas, vincou, esses factores já foram 
tidos em conta na análise do Infarmed. 
“Neste momento, já temos quantidade 
suficiente no mercado e em território na-
cional superior àquela que, em princípio, 
será necessária para o tempo de ruptura, 
além dos mecanismos já activados para a 
sua produção nas quantidades que forem 
necessárias”, reiterou.

Para o Infarmed, a avaliação desta rup-
tura foi de “impacto reduzido ou nulo”, 
porque o medicamento está assegurado 
no mercado pelos genéricos.

grave violação dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais, é uma das 
faces visíveis da discriminação de géne-
ro, cujas consequências negativas não se 
limitam ás mulheres, atingindo também 

as suas famílias e a própria comunidade.
A convenção para a Prevenção e o Com-

bate à Violência Contra as Mulheres (Con-
venção de Istambul/2011), ratificada por 
Portugal em 5 de Fevereiro de 2013, reco-

nhece o caráter estrutural do fenómeno, 
definindo a violência contra as mulhe-
res como “uma forma de discriminação 
contra as mulheres, abrangendo todos os 
atos de violência de género que resultem 
ou possam resultar, em danos ou sofri-
mentos físicos, sexuais, psicológicos ou 
económicos para as mulheres, incluindo 
a ameaça de tais atos, a coação ou a priva-
ção arbitrária da liberdade, tanto na vida 
pública como na vida privada”.

Apesar de termos, hoje, um significati-
vo conjunto de instrumentos legais inter-
nacionais e nacionais que visa o combate 
e prevenção das violências sobre as mu-
lheres, a violência contra as mulheres e a 
violência doméstica, pelo seu caráter de 
violência de género, apresenta-se como 
um problema complexo, de difícil resolu-
ção, porquanto envolve uma necessidade 
de alteração de mentalidades, exigindo 
para isso um trabalho coletivo da socie-
dade, em que cada um(a) de nós tem um 
papel fundamental a desempenhar em 
prol de uma sociedade mais justa e igual.

D.R.
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“Os caminhos da nossa vida encontram-se traçados, praticamente, desde o nascimento”.

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Há um momento na vida em que temos de 
parar. Um momento em que temos de largar 
todos os companheiros de estrada, liber-
tarmo-nos de todos pesos e amarras, sentar 
calmamente e analisar a nossa vida e a nós 
próprios. 

Desde muito cedo que seguimos caminhos 
já trilhados por outros, caminhos pré-defini-
dos. Os caminhos da nossa vida encontram-se 
traçados, praticamente, desde o nascimento. 
Quatro meses após abrir os olhos para o mun-
do e a maior parte de nós já entrou na rotina. 
Começamos pelo berçário, infantário, pré-
-escola, primeiro, segundo e terceiro ciclos, 
ensino secundário e, se a tanto nos chegar a 
vontade, a universidade. Rotinas pré-defini-
das desde o início. Pelo meio surgirão alguns 
namorados e, quando a idade for aquela que é 
considerada adequada, surgirá um namorado 
que permanecerá na nossa vida mais tempo 
do que o habitual…e seguiremos o caminho 
natural que é o casamento. A seu tempo sur-
girão a casa, os filhos, o carro…quem sabe 
até o cão. A completar este quadro está um 
emprego que, grande parte das vezes, é roti-
neiro. Um emprego e uma vida que nos fazem 
contar os dias que medeiam entre a segunda 
e a sexta-feira, os dias para o próximo feria-
do, os dias para as próximas férias, ou os dias 
para ser realmente feliz.

E, um dia, acordamos e pensamos que a 
vida não tem sido mais que uma vagarosa su-
cessão de dias: dias que decorrem lentamente 
à espera de um “ser feliz” que não acontece. 
Percebemos que a vida se está a tornar rapi-
damente insípida e sem cor. Percebemos que 
não sabemos bem quem somos…nem quem 
fomos. Não sabemos para onde vamos. E é 
nesse momento em que acordamos para a rea-

“Por vezes é preciso parar…”

lidade que percebemos que parar é essencial. 
Parar para pensar, parar para analisar, parar 
para fazer o balanço do que tem sido a nossa 
vida, parar para nos encontrarmos ou, quem 
sabe, reencontrarmo-nos.

Algumas pessoas percebem essa necessi-
dade à medida que vão atingido a maturida-
de. Outros há, porém, que nunca irão dar esse 
espaço para parar e, como tal, nunca irão dar 
espaço para encontrar o seu verdadeiro eu.

Aqueles que fazem a pausa-análise perce-
bem que toda a sua vida, até àquele dia, foi 
passada caminhando pelos passos dos outros 
e pelas vontades dos outros. Percebem que 
aquela vida não foi (na sua maioria) escolhida 

por eles mas por uma sociedade que os rodeia. 
E é nessa tomada de consciência que muitas 
vezes as pessoas param e atiram uma vida de 
segurança pela janela, mudando radicalmen-
te a sua existência. Mudam de emprego, di-
vorciam-se, mudam de cidade ou até de país. 
Criam grandes alterações na sua vida, a nível 
pessoal, profissional ou a todos os níveis. Por 
isso a sociedade das regras, a sociedade dos 
caminhos trilhados e seguros considera, mui-
tas vezes, que aquela pessoa enlouqueceu. Só 
a loucura poderia explicar esse ato de audácia 
e coragem! E poucos percebem que aquela 
pessoa não enlouqueceu. Poucos percebem 
que ela apenas decidiu parar (porque sentiu 
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Gerd Altmann por Pixabay
essa imperativa necessidade), para pensar e 
analisar a sua vida. E foi precisamente nesse 
momento que percebeu que não estava a viver 
a sua vida mas a vida que outros tinham pen-
sado para ela. E revoltou-se contra esta situa-
ção. Decidiu oferecer-se tempo para pensar 
e tomar as atitudes necessárias a fim de se 
soltar dos pesos e amarras que lhe pesavam 
e começar a trabalhar, todos os dias, para ser 
feliz. 

Tomada esta atitude, percebe-se que se ad-
quiriu tempo e vontade para observar os ca-
minhos que se quer seguir, as encruzilhadas 
que se poderá encontrar. Sabe-se que a vida 
foi tomada nas próprias mãos. A pessoa per-
cebe que já não vive de acordo com as regras 
de uma sociedade bacoca mas de acordo com 
as suas próprias regras. Trilha caminhos des-
conhecidos. Só o poder de tomar esta decisão 
já lhe traz calma e felicidade. É serena. Não 
sabe se é feliz a 100% mas sabe que trabalha 
todos os dias para isso. Não se deixa cair na 
rotina e no marasmo.

A essa pessoa, e a todas aquelas que per-
ceberam que é preciso parar, que tiveram a 
coragem de refletir nesse momento de pausa 
e de mudar aquilo que não lhes fazia bem, 
apresento a minha maior admiração. Mere-
cem a felicidade que possuem em mãos.

Estamos nos últimos dias de 2019. Época 
em que é naturalmente se fazem balanços 
anuais e balanços de vida. O momento, por 
excelência para parar e analisar não só o ano 
que finda mas também a vida que se tem le-
vado. O meu conselho: parem, analisem a 
vida que levam. E façam por ser venturosos, 
nem que para isso tenham que criar mudan-
ças drásticas na vossa vida e rotina! 

Um feliz 2020. Sejam felizes! 

Vinhos 
e petiscos edição 
vegetariana
Depois do sucesso de Vinhos e 
Petiscos, a Caminho das Pala-
vras (Editora com sede em Évora) 
edita agora Vinhos e Petiscos 
– Edição Vegetariana, a pensar 
naqueles que não dispensam um 
bom vinho mas deixam de fora 
da sua dieta a carne e o peixe. 
São propostas “saudáveis e fáceis 
de confeccionar em que os ingre-
dientes secretos são os melhores 
vinhos e produtos portugueses”. 
Apenas alguns exemplos, entre 
os 68 pairings propostos: a abó-
bora assada com queijo Brie e 
amêndoa torrada serve-se com 
um Dom Vicente Grande Reser-
va 2017; a sopa fria de pepino, 
nozes e hortelã pede um Coe-
lheiros Branco 2018; e o feijão 
vermelho com couve e morcela 
vegetal acompanha com um 
Duas Quintas Reserva Tinto 
2016. O livro, também disponível 
em inglês, apresenta ainda dez 
dicas para escolher e ter uma 
melhor experiência de beber o 
vinho. 
Recomenda-se.

Vinhos Alentejanos 
promovem-se no Brasil
De 29 a 31 de Maio e de 4 a 6 de Junho de 
2020, as cidades do Rio de Janeiro e São 
Paulo, no Brasil, vão ser as capitais do 
vinho português. Uma das novidades da 
sétima edição é que o evento volta para a 
Zona Sul do Rio de Janeiro.

Depois de seis edições de sucesso, no Rio 
de Janeiro, e três em São Paulo, Vinhos de 
Portugal volta aos dois principais mer-
cados de vinhos do Brasil. As inscrições 
estão abertas até ao dia 13 de Janeiro atra-
vés da ViniPortugal, parceira dos even-
tos, organizados pelos jornais PÚBLICO, O 
Globo e Valor Económico e com curadoria 
da Out of Paper. Ao longo dos últimos seis 
anos, os eventos atraíram mais de 50 mil 
consumidores brasileiros.

Em 2020, os organizadores resolveram 
apostar no regresso à Zona Sul do Rio, de-
pois de quatro edições na Barra da Tijuca 
e na conquista e consolidação dos consu-
midores da Zona Oeste da cidade. O evento 
será realizado no espaço EXC, no Jockey 
Club, que já foi palco da edição de 2015. A 
novidade em São Paulo é que as provas 
realizar-se-ão de quinta-feira a sábado com 
o objectivo de atrair ainda mais público.

Além de nove sessões de duas horas 
para consumidores e uma sessão mais 

alargada para profissionais, haverá pro-
vas, as sessões informais do Tomar um 
Copo, na área de convivência, assim como 
o VINHOS com, que incluem debates, gas-
tronomia e música.

Os jornalistas do PÚBLICO Manuel Car-
valho e Alexandra Prado Coelho guiarão 
provas e seminários,, assim como os críti-
cos portugueses Rui Falcão, Luís Lopes e o 

brasileiro Jorge Lucki. O único Master of 
Wine de língua portuguesa, Dirceu Vian-
na Júnior, que participa no evento desde 
a sua primeira edição, guiará as provas 
especiais.

Já estão confirmadas as participações e 
apoios do Instituto do Vinho do Douro e 
Porto (IVDP), das Comissões Regionais do 
Alentejo e do Dão e do Turismo do Centro.

D.R.
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“O objectivo da nossa equipa no CNAG era a produção do genoma de referência para esta espécie”.

Radar

Lince Ibérico em declínio há milhares de anos
O genoma do lince-ibérico foi sequen-
ciado por uma equipa de cientistas es-
panhóis, que anunciou a publicação dos 
resultados na revista Genome Biology. E 
da leitura de todas as “letras” da molécula 
de ADN, com que se escreve o genoma do 
felino mais ameaçado do mundo, os cien-
tistas já tiraram conclusões – a principal é 
que as duas populações que restaram na 
natureza (ambas em Espanha) têm pouca 
diversidade genética, o que as torna mui-
to vulneráveis e dificulta a sua adaptação 
a novas condições ambientais.

Coordenada por investigadores da Es-
tação Biológica de Doñana, um dos locais 
onde há linces-ibéricos na natureza, a 
equipa sequenciou o genoma de Candi-
les, um macho oriundo da população de 
Serra Morena, o outro local onde sobrevi-
veram na Península Ibérica. Para apro-
fundar a investigação, a equipa de cerca 
de 50 cientistas sequenciou outros dez 
linces-ibéricos (Lynx pardinus) de Doña-
na e da Serra Morena. E, ainda, um exem-
plar do lince-euroasiático (Lynx lynx), 
uma espécie-irmã do lince-ibérico, para 
que se pudessem fazer comparações sobre 
a história evolutiva de ambos.

Este trabalho que demorou cerca de 
cinco anos, diz o investigador português 
André Corvelo, envolvido na investiga-
ção quando estava Centro Nacional de 
Análise Genómica (CNAG), em Barcelona, 
e agora trabalha no Centro do Genoma de 
Nova Iorque. “O objectivo da nossa equi-
pa no CNAG era a produção do genoma de 
referência para esta espécie”, conta. “Este 
trabalho, pioneiro na península ibérica 
– é o primeiro mamífero completamente 
sequenciado em Espanha –, permitiu-nos 
desenvolver a capacidade técnica para 
levar a cabo projectos do mesmo tipo, 
alguns entretanto já publicados, como a 
sequenciação do genoma do pregado ou, 
mais recentemente, da oliveira.”

Agora a análise dos resultados: a sequen-
ciação genética veio contar-nos que o lince-

Árvore portuguesa de 2020 é o castanheiro de Vales
Este castanheiro, uma das árvores mais 
grossas de Portugal, tem 21 metros e um 
perímetro de tronco de 14 metros.

A árvore portuguesa de 2020 é o casta-
nheiro de Vales, em Tresminas, no conce-
lho de Vila Pouca de Aguiar. Com cerca de 
mil anos, tem 21 metros e um perímetro 
de tronco de 14 metros. Com 1848 votos, 
este castanheiro (Castanea sativa) venceu 
a votação online Árvore do Ano 2020 e re-
presentará Portugal no concurso Árvore 
Europeia do Ano.

Por ordem decrescente na votação on-
line, ficou a oliveira do Mouchão, em 
Abrantes (com 1493 votos), a canfoeira de 
Bencanta, em Coimbra (com 1250 votos), 
seguidas da azinheira das Furnas (na 
ilha de São Miguel), o carvalho de Calvos 
(Póvoa do Lanhoso), um carvalho de Vi-
seu, um pinheiro bravo designado “prior 
de Tibães” (de Braga), um metrosidero e 
um bordo-do-japão do Jardim Botânico 
do Porto, a oliveira de Pedras D’El Rey 
(em Tavira) e um híbrido entre as espécies 
Quercus faginea e Quercus robur do Insti-
tuto Superior de Agronomia (em Lisboa).

 “O castanheiro de Vales é uma árvore 
majestosa e milenar, localizada em pro-
priedade privada, por onde se chega atra-

-ibérico e o lince-euroasiático começaram a 
separar-se e a evoluir em sentidos diferen-
tes há cerca de 1,1 milhões de anos, lê-se no 
artigo da equipa, que incluiu outro cien-
tista português a trabalhar em Espanha 
(Francisco Câmara) e ainda investigadores 
nos Estados Unidos e na Dinamarca. Há 
2500 anos, as duas únicas espécies de linces 
que existem no continente euroasiático já 
estavam totalmente separadas, explica a 
equipa num comunicado de imprensa.

“Contrastando com o lince-euroasiático, 
que é maior, generalista e está espalhado 
pela Eurásia, o lince-ibérico é mais peque-
no e especializado num habitat e numa 
presa, restringindo-se na região do Mediter-
râneo à Península Ibérica, onde tem quase 
só os coelhos como presas”, diz o artigo. 
“Supõe-se que, em tempos, foi abundante 
e se distribuiu por toda a Península Ibéri-
ca, mas o declínio acentuado na segunda 
metade do século XX deixou menos de 100 
linces-ibéricos em duas populações isola-

das de Doñana e Andújar (Serra Morena), 
na Andaluzia.”

Por causa desta situação difícil, em 
2002 o lince-ibérico foi classificado com 
o estatuto de “criticamente em perigo” na 
Lista Vermelha de espécies ameaçadas da 
União Internacional para a Conservação 
da Natureza (UICN). Em 2015, o seu es-
tatuto foi alterado para outro um pouco 
menos gravoso – “em perigo” –, graças aos 
programas de conservação e de reintrodu-
ção de animais na natureza. Em Portugal, 
o programa de reintrodução da espécie no 
país foi desenvolvido desde 2009, em con-
junto com Espanha, no Centro Nacional 
de Reprodução do Lince Ibérico, em Sil-
ves. Os primeiros linces foram libertados 
no final de 2014, em Mértola, e desde aí 
soltaram-se outros, ainda que nem todos 
tinham tido sorte por sua conta.

O que a genética conta ainda é que, na 
história evolutiva e demográfica do lince-
-ibérico, ele teve quatro grandes momentos 

de declínio das populações. Isto é visível no 
chamado “efeito de gargalo” populacional, 
que depois se manifesta na redução da di-
versidade genética. O primeiro desses gar-
galos, que afectou as duas espécies de lin-
ces, ocorreu entre há 700 mil e 100 mil anos.

A segunda contracção das populações 
de linces-ibéricos ter-se-á devido à ultima 
glaciação na região dos Alpes, entre há 115 
mil anos e 12 mil anos. Ainda assim, ele e 
o seu irmão terão continuado a ter alguns 
encontros e a reproduzirem-se na Penín-
sula Ibérica e no Sul da Europa até há 2500 
anos, trocando genes entre si. Mais recente, 
o terceiro declínio foi há cerca de 315 anos 
e reduziu a população do lince-ibérico para 
menos de 300 indivíduos. Aqui já houve a 
nossa mão – “este período é caracterizado 
pela expansão das populações humanas, 
levando à crescente perseguição de grandes 
carnívoros, destruição de florestas e expan-
são agrícola pela Europa”, refere o artigo.

Por fim, o último declínio, que provo-
cou mais perda de diversidade genética, 
foi já no século XX e teve como causas a 
perseguição directa dos linces e os vírus 
que muito têm afectado os coelhos de que 
tanto gostam.

“Este trabalho permitiu-nos estudar a 
história demográfica desta espécie e com-
preender o real impacto que os vários de-
clínios populacionais sofridos pelo lince 
em tempos relativamente recentes tiveram 
sobre o nível de variabilidade genética ac-
tual – a mais baixa reportada até agora – e 
como esta baixa variabilidade pode vir a 
complicar a viabilidade da própria espécie”, 
sublinha André Corvelo. “Também tem 
uma aplicação prática muito importante: 
o genoma de referência vai permitir não 
só seleccionar que indivíduos se devem 
cruzar de forma a manter a variabilidade 
genética existente (que é extremamente 
baixa), mas também evitar cruzamentos 
dos quais resultem indivíduos portadores 
de variantes genéticas fracas ou associadas 
a certas doenças”, adianta.

vessando paisagens agrícolas e florestas 
de encantar”, refere-se num comunicado 
da União da Floresta Mediterrânica – 
UNAC, que organizou o concurso. Refere-
-se ainda que, como está num terreno pri-
vado, o seu proprietário convida todos os 

que por lá passam a entrar nesse terreno. 
“Trata-se de uma das mais grossas árvo-
res do nosso país, cuja cavidade do tronco 
guarda muitas histórias do tempo em que 
o castanheiro era o ponto de referência 
das brincadeiras das crianças.”

Raquel Lopes foi quem propôs este cas-
tanheiro a Árvore do Ano de 2020. A pro-
fessora de biologia no ensino secundário 
está a fazer um doutoramento em comu-
nicação de ciência na área das árvores 
monumentais e acabou por candidatar 
nove árvores a este concurso. Juntamen-
te com o castanheiro, passaram à selecção 
das dez árvores que estiveram em vota-
ção a canforeira, o carvalho de Viseu e a 
oliveira de Pedras D’El Rey.

Mas, tanto o castanheiro – que está 
classificado como arvoredo de interesse 
público – como outras árvores deste con-
curso, têm um simbolismo: “São árvores 
identitárias de uma comunidade. Toda 
a gente sabia onde se localizava aquele 
castanheiro, o que diz muito da memória 
colectiva daquela população.”

Em 2018, a árvore portuguesa foi o So-
breiro Assobiador da aldeia de Águas de 
Moura (no concelho de Palmela), que 
acabou por ficar em primeiro lugar no 
concurso Árvore Europeia do Ano. Já em 
2019 a escolha foi a Azinheira Secular 
do Monte do Barbeiro, que fica a cerca 
de sete quilómetros da aldeia de Alcaria 
Ruiva no concelho de Mértola, que ficou 
em terceiro lugar no concurso europeu.

D.R.

D.R.
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Arcebispo de Évora defende medidas 
de combate à interioridade
O arcebispo de Évora afirmou  que o “in-
terior merece um tratamento específico” 
porque “é uma possibilidade em aberto”, 
na apresentação de um documento que 
alerta para ‘o despovoamento e a migra-
ção no Alentejo’.

“O interior merece um tratamento espe-
cífico, assim como a insularidade tem um 
tratamento específico, o interior devia ter 
também num conjunto de iniciativas que 
facilitassem a nível fiscal e incentivassem 
a vinda de empresas para esta região. O in-
terior não pode ser considerado como um 
peso mas como uma possibilidade”, disse 
no início do mês de dezembro,  D. Francisco 
Senra Coelho, em conferência de imprensa.

Na apresentação do novo documento 
‘Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese 
de Évora preocupada com o Despovoa-
mento e a Migração no Alentejo’, o arce-
bispo realçou que gostariam “muito de 
colaborar, como realidade atenta à pessoa 
humana”, com todos os que chega a este 
território.

“Era importante que houvesse atenção 
muito grande a este acolhimento, a im-
portância de perceber como são inseridos 
os migrantes que aqui chegam. Importa 

O interior devia ter um conjunto de iniciativas que facilitassem a vinda de empresas para esta região.

Radar
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à partida da nossa região”, desenvolveu.

Neste contexto, observou que a men-
sagem é que “não merece investir, nem 
estar” no Alentejo se estão “a levantar as 
tendas para encerrar o acampamento”.

“Esta humanidade que hoje atravessa 
momentos muito críticos aspira, como 
nós também aspiramos, por um mundo 
melhor onde a justiça e a paz sejam de 
facto os grandes sinais distintivos”, disse 
o assistente da Comissão Justiça e Paz, o 
cónego Silvestre Marques.

A vice-presidente da recente comissão, 
Maria Cristina Ferreira, afirmou que “é 
dever alertar” e levar as pessoas a fazer 
uma reflexão “sobre aquilo que está mal 
mas sobretudo sobre aquilo tudo que se 
pode fazer e não está a ser feito” e alertou 
para a “muitíssima pobreza envergonha-
da, muitíssimas pessoas que poderiam 
acorrer aos serviços de instituições mas 
não fazem por desconhecimento”.

A Diocese de Évora é a mais extensa de 
Portugal e tem também sete concelhos 
do Distrito de Portalegre, um concelho 
do Distrito de Setúbal e dois concelhos de 
Santarém.

Fonte: Agência Ecclesia
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que colaboremos todos nessa dimensão”, 
acrescentou.

D. Francisco Senra Coelho exemplifi-
cou que a arquidiocese “se preocupa no 
acolhimento” e todos os anos dinami-
zam a festa dos povos, por isso, conhe-
cem “com alguma especificidade a rede 
humana envolvente” de quem chega ao 
Alentejo.

O arcebispo observou que a problemá-
tica de despovoamento é “cada vez mais 
evidente” e alertou que quem emigra 
não teve “lugar à mesa da sociedade por-
tuguesa ou que desejavam para o qual 
trabalharam afincadamente, muitas ve-
zes, com o contributo de todos” no ensino 
universitário público e estatal e nos poli-
técnicos e nas escolas profissionais.

Destacando a importância da universi-
dade, explicou que podem ter no Alentejo 
“uma proposta, oferta de emprego, servi-
ço a partir da investigação, da tecnologia 
de alta qualidade e um trabalho ais em 
colaboração com a Universidade.”

“O desinvestimento no interior gerou 
um conjunto de encerramentos, por moti-
vos económicos, por falta de autossusten-
tabilidade encerraram muitos serviços a 

nível da saúde, centenas de escolas, diver-
sos postos de serviço público. Um convite 
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A seca no Alto Tejo, a corrida à 
mineração de lítio, e a apanha 
nocturna de azeitona são al-
guns dos piores factos ambien-
tais do ano, segundo um balan-
ço da associação ambientalista 
Quercus divulgado na passada 
sexta-feira.

Para o melhor do ano a Quer-
cus destaca o movimento estu-
dantil internacional pelo clima, 
a redução do preço dos transpor-
tes públicos, as medidas para re-
duzir o plástico descartável, o 
cancelamento da construção da 
barragem de Fridão, em Ama-
rante, e as medidas da União 
Europeia contra produtos que 
desperdiçam energia e não são 
reparáveis — uma referência à 
legislação europeia para que os 
electrodomésticos sejam mais 
fáceis de reparar e consumam 
menos energia.

Nos pontos negativos a Quer-

cus menciona a grande redução 
do caudal do Tejo devido à “má 
gestão” da bacia e às irregulari-
dade das descargas realizadas 
por Espanha, a “corrida desen-
freada” à exploração de minério, 
especialmente de lítio, e tam-
bém os impactos negativos da 
apanha nocturna de azeitona 
nos olivais, estimando-se que 
estejam na origem da morte de 
quase cem mil aves protegidas.

Em 31 de Outubro mais de 
87% do território continental 
estava em situação de seca me-
teorológica e a Quercus destaca 
pela negativa também a ques-
tão da seca e alterações climá-
ticas, porque “é importante não 
desvalorizar a gravidade da si-
tuação”.

É ainda negativa a lenta recu-
peração da mata nacional de Lei-
ria, afectada pelos incêndios de 
há dois anos, que acabam por le-

var a mais uma avaliação nega-
tiva da Quercus, a que chama de 
“abate indiscriminado da vegeta-
ção”, decorrente da “lei das limpe-
zas”, que impõe distâncias entre 
as copas das árvores, mesmo en-
tre as folhosas e autóctones.

Em relação a 2020 a Quercus 
deixa também alguns votos, 
esperanças e sugestões, quer 
aconselhando prudência em 
relação ao novo aeroporto para 
Lisboa, quer considerando que 
se deve começar já o processo 
de desmantelamento da central 
nuclear de Almaraz, em Espa-
nha.

Mais investimento nas Áreas 
Protegidas, na Rede Natura e 
nas espécies prioritárias, me-
lhor gestão do território e do sec-
tor dos resíduos, e mais acção na 
remoção de amianto são alguns 
dos temas na lista da Quercus a 
pensar em 2020.

Portel

Inclusão 
laboral
O Município de Portel foi 
distinguido pela segunda 
vez com a atribuição da 
Marca Entidade Empre-
gadora Inclusiva 2019 
na Cerimónia que decor-
reu no Convento de São 
Francisco em Coimbra, 
realizada pelo Instituto 
do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP.IP), 
no dia 09 de dezembro, 
presidida pela Secretá-
ria de Estado da Inclu-
são das Pessoas com 
Deficiência –  Ana Sofia 
Antunes.
Nesta edição de 2019, 
das 112 Instituições 
Públicas e Privadas de 
todos o país que se can-
didataram, foram distin-
guidas 28 com a Marca 
Entidade Empregadora 
Inclusiva, incluindo o 
Município de Portel.
O Município de Portel 
nesta edição 2019 foi 
distinguido em todos os 
critérios de avaliação, 
designadamente;
- Recrutamento, desen-
volvimento e progressão 
profissional;
- Manutenção e retoma 
do emprego;
- Acessibilidades;
- Serviço e relação com 
a comunidade.

Ambiente

D.R.

A XXV edição da Prova de Vinho 
Novo de Cabeção aconteceu no 
dia 14 de Dezembro e contou com 
a participação de cerca de meia 
centena de produtores, resulta-
do da organização conjunta da 
Câmara Municipal de Mora e da 
Junta de Freguesia de Cabeção.

Anualmente, no segundo sá-
bado do mês de Dezembro, Ca-
beção recebe milhares de apre-
ciadores e amantes de vinho, 
vindos dos quatro cantos do País. 
A Freguesia de Cabeção é desde 
os tempos antigos um lugar de 
tradição e história no que toca à 
produção de vinho da talha, pro-
duzido artesanalmente.

A abertura desta 25ª edição da 
Prova de Vinho Novo contou 
com a atuação Grupo de Cantares 
de Cabeção. Posteriormente, as 
portas do Pavilhão Gimnodes-
portivo abriram-se e os milhares 
de pessoas tiveram oportunida-
de de apreciar todos os vinhos co-
locados à prova entre outros pe-
tiscos para confortar o estômago. 

O circuito pelas tascas e ade-
gas, animado pelo grupo “Man-
zorros”, compôs o programa do 
evento, que culminou em am-
biente festivo, no Largo 1º Maio, 
com um espetáculo musical com 
a banda “Crazy Band”.

Prova de Vinho 
Novo

Cabeção

PUB

Quercus 
aponta balanço 
negativo em 
2019


