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Aqueduto da 
Amoreira recebe 
requalificação
PÁG.12 O Aqueduto da Amoreira, em 
Elvas, classificado como Património Mun-
dial pela UNESCO, vai ser alvo de obras de 
recuperação, num investimento de dois 
milhões de euros, informou à agência 
Lusa o presidente do município.
“O projecto está em revisão e assim que es-
tiver terminado lançamos o concurso. 

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.06 O desejo de voltar à “Serra” acen-
tuou-se quando do velhinho Castelo de 
Arraiolos espreitámos a planura até ao 
Solar da “Sempre Noiva” envolta em len-
das e histórias que chegam à Serra d’Ossa 
e ao Pico da Velha, onde se fazem meias 
de padrões geométricos a lembrar os tape-
tes, ou as mantas de Reguengos.

Jerónimo 
lamenta “falta 
de prioridade”
PÁG.08 O secretário-geral do PCP acusou 
no sábado à noite o PS, PSD, CDS-PP e o Presi-
dente da República de não darem prioridade 
à regionalização e defendeu os autarcas que 
querem a suspensão da transferência de 
competências.  “De facto, o PS, o PSD e o CDS, 
e até o próprio Presidente da República, não 
dão prioridade à regionalização”.
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Mia Ventura Lucas em entrevista

De Évora para os palcos do Mundo 03

Vão ser plantadas 
1200 árvores na 
Ribeira de Vide
PÁG.12 No dia 15 de fevereiro, a Câma-
ra Municipal de Arraiolos e a Junta de 
Freguesia de São Pedro da Gafanhoeira 
(União das Freguesias de Gafanhoeira 
(São Pedro) e Sabugueiro), promovem 
uma iniciativa de voluntariado destina-
da a fazer a plantação de árvores e arbus-
tos nas margens da Ribeira de Vide.
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A Abrir

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

Foi anunciado recentemente pela empresa 
pública Infraestruturas de Portugal (IP) o 
arranque das obras de construção do novo 
troço ferroviário entre Évora Norte e Frei-
xo, que integra o futuro Corredor Interna-
cional Sul, num investimento de 46,6 mi-
lhões de euros.

É verdade que têm avançado algumas 
etapas para a construção da Linha de Mer-
cadorias do Alentejo. No entanto, algumas 
matérias decisivas sobre a construção desta 
importante infraestrutura continuam sem 
obter quaisquer respostas. O mais curioso 
disto tudo é que as coisas são feitas dentro 
de uma normalidade assustadora. Nada é 
questionado!

Ora vejamos, faz algum sentido que es-
tas obras estejam a avançar sem que esteja 
garantida a criação de Cais (Estações) para 
Comboios de Mercadorias que sirvam a re-
gião Alentejo, nomeadamente em Vendas 
Novas, Évora e Zonas dos Mármores? Estas 
matérias deveriam estar obrigatoriamen-
te todas integradas num plano estratégico 

global. E devia ter sido feito logo á partida.
As virtudes deste projeto são claramente 

incontestáveis, mas existem um conjunto 
de intervenções ao longo do projeto que não 
estão clarificadas (quase sempre omissas) 
em todos os documentos oficiais. Apesar 
de haver alguns esforços efectuados por al-
gumas autarquias, continuam a não existir 
quaisquer garantias para a criação das refe-
ridas estações. 

Recentemente a empresa pública Infraes-
truturas de Portugal (IP) argumentou que 
está disponível para estudar a viabilidade 
económica e financeira para a eventual 
criação de uma estação para os comboios 
de mercadorias em Évora. Se o argumento 
é a viabilidade do projecto e não a coesão 
territorial, estamos “tramados”! Não vai 
haver nada. Significa que vamos ficar a ver 
os comboios a passar no Alentejo. 

Dentro do Mundo normal, só mesmo em 
Portugal é que estas coisas acontecem. Em-
purra-se com a barriga para a frente! Logo 
se vê!

Depois há outra matéria que é essen-
cial: a ligação Évora – Espanha (que está 
a avançar) vai ser também utilizada para 
o transporte de passageiros? Sim ou não? 
O Governo diz que sim, mas onde é que 
está escrito? Quantos passageiros vai ser-
vir? Que paragens vai ter? É claro, quando 
queremos saber mais qualquer coisinha, ou 
pelo menos que nos digam onde é que está 
escrito, entramos no reino da fantasia so-
cialista! 

Curiosamente o parlamento aprovou há 
bastante tempo, por unanimidade, uma re-
solução que partiu de iniciativas do PSD e 
PCP no sentido de que a linha ferroviária 
entre Sines e Elvas (Caia) sirva para trans-
porte de passageiros, mas também a criação 
de estações para os comboios de mercado-
rias. Pelos vistos, pouco adiantou.

Verificando a dimensão desta obra, pare-
ce-me de todo fundamental que todas estas 
questões estivessem devidamente articula-
das.

Depois, ainda temos questões de outra 

dimensão, mas que afetam verdadeiramen-
te a vida das pessoas, relacionadas com a 
expropriações e a reconversão das explora-
ções agrícolas. Para quando o pagamento 
das indemnizações aos donos das proprie-
dades que estão a ser expropriadas? Faz al-
gum sentido o processo estar a avançar sem 
que estejam concluídas as negociações com 
os proprietários? Parece-me que não, mas 
se calhar sou eu quem está errado.

Existe a garantia de algum programa de 
financiamento para os agricultores que vão 
ter que realizar novos investimentos para 
reconverter as suas explorações nas áreas 
intervencionadas? A resposta é não, não 
existe mesmo nada. Não esquecer que va-
mos ter muitas propriedades que vão ser 
literalmente “cortadas”. 

Enfim, lá vamos nós andando neste fado 
da realização de grandes obras, mas na rea-
lidade, sempre muito mal planeadas. 

E para nós, aqui na região, não podemos 
aceitar ficar apenas a ver os comboios a 
passar.

O Alentejo vai ficar a ver comboios a passar!

Tenho sempre tentado integrar-me em projetos que apoiem as mulheres e também causas solidárias.

Atual

Mia quer inspirar jovens artistas a 
seguir o seu exemplo
Desde jovem que esteve envolvida em 
produções de teatro local, o que a fez en-
veredar por estes caminhos artísticos?

Sim, comecei jovem e confesso que 
devo bastante do meu percurso artístico 
ao Manuel Piçarra. Com apenas 12 anos 
ele viu o potencial que existia em mim 
e convidou-me para atuar e cantar fado 
no prestigioso Teatro Garcia de Resende.  
Tive depois o apoio da companhia Tem-
poral (Nuno Leão) e da ARCAE, que me 
permitiram continuar a trabalhar e re-
presentar as artes da região.

Com apenas 23 anos, já trabalhou em Por-
tugal, Oxford, Londres e Nova Iorque, até 
agora quais foram os maiores desafios?

Penso que o maior desafio de inicio é 
mesmo o choque cultural, cada país tra-
balha de forma diferente. Os mercados 
maiores que Portugal têm outro tipo de 
desafios, mais competição e requerem 
uma ética de trabalho mais rígida.

Na sua formação passou pelo mesmo 
local onde grandes artistas do cinema, 
como Lauren Bacall, Danny De Vito, Kirk 
Douglas e Anne Hathaway, estudaram.  
Alguns jovens eborenses podem consi-
derá-la uma inspiração. Que conselhos 
daria a quem pretende trilhar uma carrei-
ra artística fora do país?

Eu tive muita sorte em receber uma 
bolsa de mérito da American Academy 
of Dramatic Arts, foi de facto uma honra. 
O melhor conselho que posso dar é mes-

Alqueva é um dos investimentos mais 
relevantes dirigido ao combate à deser-
tificação

O regadio tem sido uma das respostas mais 
positivas na luta travada pela coesão terri-
torial e pelo desenvolvimento do interior, 
criando condições favoráveis à fixação de 
pessoas e assegurando uma nova vitalidade 
e uma prosperidade sustentável.

A poucos dias de assinalarmos 18 anos 
do encerramento das comportas e do início 
do enchimento da albufeira, a Barragem da 
Alqueva vê hoje confirmada a sua principal 
função de reserva estratégica de água, e, tem 
sido nos períodos de seca que Alqueva tem 
mostrado a sua principal virtude.

Com uma forte marca do Partido Socialis-
ta, Alqueva superou todas as melhores expe-
tativas, com um enorme impacto na agricul-
tura de regadio. 

Alqueva foi sempre um projeto contesta-
do.

A insuficiência dos caudais para encher 
a barragem, a cota era exagerada, as terras 
não tinham vocação agrícola, a insuficiência 
da valia elétrica, o risco sísmico, as mudan-
ças do clima, o “elefante branco” … Muitos 
grãos de areia que contribuíram para atrasar 
o avanço e a concretização do projeto.

Por motivos diferentes, os críticos ainda 
aí estão.

De forma pouco responsável, tem-se cria-

Orçamento do estado reforça aposta no programa 
nacional de regadios

NORBERTO PATINHO
Deputado - Grupo Parlamentar do  PS

mo o de nunca deixarem que a aparente 
falta de oportunidades, os desmotive. 
No Podcast Now Or Never no Spotify ou 
Anchor eu dou conselhos a jovens que 
pretendam seguir caminhos artísticos no 
estrangeiro.

Hoje em dia fala-se muito da posição 
das mulheres na Indústria. Vejo que par-
ticipou em bastantes projetos de carác-

ter feminista. São estes o resultado de 
uma preferência pessoal?

De um modo geral, nesta indústria exis-
tem menos oportunidades para mulheres 
do que homens e, muitos papéis assen-
tam em guiões superficiais. Na minha 
carreira, tenho sempre tentado integrar-
-me em projetos que apoiem as mulheres 
e também causas solidárias (In The Pink 
a capella em Oxford, off-broadway ‘Lady 

D.R.

do, em torno das culturas de regadio e em 
particular do olival, um injustificado e não 
comprovado alarmismo que coloca em cau-
sa o contributo que esta nova realidade tem 
dado à dinamização da agricultura e ao de-
senvolvimento da região e, também, no com-
bate às alterações climáticas.

Impõe-se seriedade e responsabilidade na 
informação que se passa. E é obrigatório que 

toda essa informação seja rigorosa e com-
provada.

É verdade que, num quadro de aumento 
substancial da área de regadio, houve altera-
ções da paisagem agrícola, mas, é uma rea-
lidade inquestionável que esta mudança foi 
determinante na fixação de pessoas no ter-
ritório, gerando emprego e criando riqueza.

É comparar o desemprego na região há dez 

anos atrás e agora. É verificar o caminho pa-
ralelo trilhado por uma agricultura inova-
dora e competitiva com o desenvolvimento 
sustentado do turismo na região.

Houve claramente uma mudança de para-
digma na agricultura alentejana: mais tec-
nologia; maior profissionalização; diversifi-
cação de produtos; interação com o setor da 
indústria agroalimentar; produção para os 
mercados externos.

Mas foi por isso que lutámos.
Os Alentejanos lutaram durante décadas 

pela construção da Barragem de Alqueva, 
pelo regadio, por uma agricultura diferente 
e melhor, pelo desenvolvimento. Por um fu-
turo melhor na nossa Região, na nossa Terra.

Não se pode travar o desenvolvimento de 
uma região e o regadio é decisivo para esse 
desenvolvimento.

O Orçamento que o Governo nos apresenta 
reforça, e muito bem, a aposta no Programa 
Nacional de Regadios. A expetativa é grande 
relativamente aos novos Blocos de Rega de 
Reguengos de Monsaraz, de Viana do Alen-
tejo, do Lucefecit, de Évora e dos Minutos.

O Regadio constitui uma importante me-
dida de prevenção e mitigação das alterações 
climáticas e tem um papel determinante para 
o desenvolvimento do território rural, para 
o combate à desertificação contribuindo de-
cisivamente para fixar populações, criando 
riqueza e melhorando as condições de vida 
no interior.

Director Nuno Pitti Ferreira TE194A (TE738) (nuno.pitti@registo.com.pt) 
Registo ERC nº125430
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

Todos os anos, no início de Dezembro, eu ti-
nha um sonho. Sonhava que ia a caminho de 
Belém. Recordo-me como se fosse hoje. No 
Inverno chovia muito. Por isso havia muita 
humidade. Quando fazia frio era mesmo a sé-
rio. Durante a noite caiam grandes geadas. As 
pequenas poças de água dos caminhos fica-
vam congeladas e os meus pés  pareciam não 
dar pelo frio. Era um regalo pisar o gelo que 
parecia vidro. Mas, eu continuava a sonhar 
que ia para Belém. 

Como havia muita humidade, havia muito 
musgo nos troncos grossos das centenárias 
oliveiras e nos muros de xisto das tapadas 
dos olivais. Era uma alegria enorme poder 
arrancar o musgo em grossas fatias. Depois 
colocava-o com todo o cuidado num cesto 
de verga e trazia-o para casa para o entregar 
à minha avó enquanto ela ia cobrindo com 
musgo a estrutura previamente montada a 
um canto da sala. Com a sua paciência, iam 
nascendo caminhos feitos com areia. Depois, 
com muito cuidado, com as pontas dos dedos 
espalhava um pouco de farinha para imitar a 
geada e pequenas pastinhas de algodão como 
se fosse neve a cair. No dia seguinte, enquan-
to eu estava na escola, a avó continuava o seu 
trabalho meticuloso. Ao fim do dia, quando 
regressava a casa, já tinham nascido um lago 

e um rio feitos com pequenos pedaços de es-
pelho. Uma montanha aqui, outra acolá, uma 
cabana de pastores, umas ovelhas branqui-
nhas com os seus pequenos borregos que ela 
espalhava pelas montanhas e planícies. En-
quanto tudo isto ia acontecendo eu, pensava 
para comigo. Já estou mais perto de Belém. 
Já não deve faltar muito tempo para chegar ao 
meu destino. Eu e as minhas irmãs, os meus 
primos e vizinhos, todos os miúdos da rua fa-
zíamos uma peregrinação. Era como se fosse 
um sonho. E o mais engraçado é que acabei 
por ficar sempre sonhando, que todos juntos 
íamos para Belém. 

Enquanto isto acontecia em minha casa, 
também na igreja, do dia para a noite, nascia  
um presépio. Havia uma estrutura de madeira 
em forma de cabana, o burro, a vaca, os três 
reis do Oriente, Maria, José e Jesus deitado 
nas palhinhas. Eu achava aquilo um pouco 
estranho, sem graça. Via-se que não era um 
presépio feito com amor, com naturalidade. 
Não senhor. O presépio feito pela minha avó 
transmitia-nos magia. Era como que um so-
nhar acordado. A minha avó tinha todos os 
bonecos guardados numa pequena arca na 
casa do quintal e não queria que mexesse-
-mos nela. Ciosa como era, só ela é que de-
sembrulhava as figuras com todo o cuidado. 

Começava então a coloca-las em lugares es-
tratégicos como só ela sabia fazer. Os cami-
nhos que ela tinha feito iam ficando cheios de 
peregrinos. Os pastores desciam dos montes. 
Os Magos vinham a pé, os burros e os came-
los vinham carregados de presentes. Traziam 
mirra, incenso e oiro.

A avó ainda não tinha colocado a cabana 
com Maria, José e o Menino. Nem se via 
ainda a estrela mais brilhante. Havia muitas 
estrelas no céu, mas a mais brilhante, ainda 
não tinha nascido. Chegou a noite da missa 
do galo. Interrompemos a consoada e lá fo-
mos nós ouvir a missa. Quando regressámos 
a casa, a avó esperava-nos com um ar mis-
terioso. Lá estavam a cabana, com a estrela 
mais brilhante, Maria, José e Jesus deitado 
nas palhinhas aquecido pelo bafo da vaca e 
do burro. Os pastores e os três reis do Orien-
te traziam agora o oiro, o incenso e a mirra 
para depositarem junto do Menino. E nós lá 
estávamos a assistir a tudo isto. Tínhamos fi-
nalmente chegado a Belém para adorar o Me-
nino. O nosso sonho tinha-se concretizado. E 
a estrela mais brilhante, finalmente brilhava 
dentro da nossa casa e dos nossos corações. 
Toda esta magia podíamos agradecer à avó. 
Ela era e víamos nela a nossa estrela de prata, 
que nos guiava cheia de magia.

 O Natal tinha entrado para dentro de nós e 
da nossa casa. 

Os anos passaram. Fiz-me homem e man-
daram-me para a guerra em África. Manda-
ram-me para bem longe da avó. Passei a con-
viver com homens que também tinham outras 
avós. Eram de outros lugares e também lá fa-
ziam outros presépios. Durante o tempo que 
durou a guerra, em todos os Natais deixaram 
de se fazer presépios, árvores de Natal e troca 
de presentes. Fazia-se um jantar de Natal para 
todos os homens. Não havia uma única mu-
lher e muito menos uma avó. Nessas noites, a 
palavra saudade estava sempre no ar. Nesses 
dias, a solidão acompanhava-me a todas as 
horas sem nunca chegar a compreender por-
quê. Por mais que me interrogasse, nunca fui 
capaz de ter uma resposta.

Uma dessas noites, com dois amigos, 
comprámos uma garrafa de Whiskey e be-
bemo-la até à última gota. Falámos da noite 
de Natal, da família, dos nossos sonhos e 
também de presépios. Rimos e chorámos 
abraçados. Até aos mais duros isso acon-
tece. Esses, dizem que não choram, mas é 
mentira. Há sempre um dia que choram. E 
naquela noite de Natal passada no sertão 
africano, chorámos e cantámos ao Menino 
a caminho de Belém.

Conto de Natal
LUÍS DE MATOS
Escritor

power Project’ ou ‘Potter’s Wheel’). Gosta-
ria até de anunciar que, neste momento, 
estou a apoiar a criação de uma platafor-
ma dirigida a pessoas, nomeadamente 
mulheres, que estejam a ultrapassar um 
trauma sexual. AMU • ART (lida trauma 
ao contrário), fundada pela portuguesa 
Beatriz Couceiro.

Que projetos tem no horizonte? Pelo que 
sei, escreveu uma peça?

Sim, chama-se ‘The Blue Hour’ ou ‘A 
Hora Azul’. Escrevi em conjunto com a 
australiana Manon Alice Lee. Conta a 
história de quatro estudantes universitá-
rios que tentam navegar em pensamen-
tos, memórias e sonhos, para tentar en-
contrar significado no suicídio do antigo 
companheiro de quarto. O nome da peça 
refere-se ao termo fotográfico que descre-
ve a luz residual do sol após o crepúscu-
lo. Do mesmo modo, após a morte de al-
guém, essa pessoa pode permanecer viva 
como consequência do sofrimento dos 
que lhe eram chegados. A peça explora 
um tipo de tristeza egoísta, ignorante e jo-
vem. Pretendo que estreie off-Broadway 
em Abril-Maio.

Qual é a ultima coisa que faz antes de 
entrar em palco?

Ah...... Essa é uma pergunta interessan-
te. Todos os atores têm os seus rituais… eu 
medito e costumo dançar sempre ao som 
da música ‘Lady Writer’ dos Dire Straits, 
enfim…  superstições.
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Li, em data recente, algures uma reportagem 
sobre jovens vivamente interessados na agri-
cultura, um tema que tem sido objeto de al-
guns dos meus escritos e ao qual volto, com 
entusiasmo, mais uma vez, precisamente por-
que a dita reportagem pareceu-me uma lufa-
da de ar fresco neste assunto que considero 
extremamente importante para o nosso país. 
Parece-me muito interessante que um jovem 
afirme que “nós estamos a dar um abanão na 
agricultura” e fico pesaroso quando leio ou 
ouço na rádio ou televisão que existe uma 
manifesta falta de mão de obra para os traba-
lhos agrícolas, razão por que os patrões são 
obrigados a recorrer aos que vêm de fora do 
país, fugidos da guerra e da fome, procurando 
arrastar consigo as famílias, como é natural, 
o que, diga-se de passagem e em abono da 
verdade, não se torna nada fácil, infelizmente 
para eles. A mim parece-me que há lugar para 
todos, desde que venham com boas ideias e 
queiram mesmo trabalhar e se entreguem, de 
corpo e alma, à tarefa de tratar as terras. 

Pois é verdade! Dá-me um prazer enorme 
quando leio o que afirmou um jovem agricul-
tor que é músico de uma banda filarmónica 
da sua terrinha, capaz de dissertar durante 
horas sobre agricultura, mas igualmente de 
política e economia. Diz ele que “a agricultu-
ra nunca vai acabar. É certo que esteve muito 
parada depois de extinta a ditadura, mas nós, 
os jovens, temos uma enorme vontade de cor-
rer riscos e gosto pela inovação que também 
faz muita falta. Sei que há muita gente nova 
como eu, a querer estar neste modo de vida, 
mas acho que falta visão aos governantes 
para perceberem que o nosso papel é muito 
importante e é muito bom haver gente jovem 
como eu que se queira entregar, com todo o 

gosto e amor, à produção dos alimentos”.
Na mesma reportagem surge um jovem de 

bigodaço e com aspeto de valente e arroja-
do que se quer especializar em sistemas de 
rega, aplicando ao tratamento das terras o seu 
gosto pela tecnologia e pela mecânica. Ora 
há que aproveitar esta juventude, dando-lhe 
incentivos para os animar e não os deixar en-
veredar por outros caminhos para vencerem 
na vida, se afinal é este o seu sonho. 

Muito embora os problemas relacionados 
com o aquecimento global os assuste um pouco, 
vivem esperançados que, apesar de um pouco 
tarde, a Humanidade tudo faça ainda no sentido 
de salvar o planeta. A este respeito, muito gostei 
de ler o que escreveu um outro jovem, que re-
vela um grande sentido de responsabilidade e, 
ao mesmo tempo, uma boa dose de otimismo. 
Trata-se de um tal “Rei”, de sobrenome, que 
tem o grande sonho de vir a gerir uma grande 
exploração de gado bovino. Estuda, com afinco, 
agronomia e, nas horas vagas, ainda é catequis-
ta. Este “Rei” de 21 anos de idade, afirma com 
certo orgulho e convicção: “A única diferença 
em relação aos outros jovens é que somos uns 
sortudos, visto que temos a Natureza à nossa 
volta! Respiramos ar puro e vivemos rodeados 
de plantas e animais”.

Parece-me (salvo melhor opinião) que os 
terrenos irrigados e a irrigar pelo maior lago 
artificial da Europa e que está precisamente 
no coração do nosso Alentejo, não estão ain-
da devidamente aproveitados. É que se já es-
tivessem, as aldeias, vilas e cidades do Baixo 
Alentejo já teriam muita gente nova, gente 
daquela que procria e que, consequentemen-
te, traz ao Mundo novas gerações, obrigando 
o Governo a abrir (e não fechar) novas esco-
las e creches e as Câmaras a autorizarem e 

facilitarem a construção de novas moradias, 
se possível sem descaracterizarem as povoa-
ções, para que o estilo arquitetónico do Alen-
tejo se vá mantendo ao longo dos tempos. 
Assim, os jovens, homens e mulheres que, 
com as devidas condições se entregarem ao 
amanho das terras, vão tirando delas o sufi-
ciente, não só para abastecerem o mercado do 
país, desde a fruta de muitas espécies, como 
hortaliças, floricultura, etc., etc., etc., como 
para exportação em larga escala. Surgiria 
assim um Alentejo ridente, com vida, com 
juventude, com bons acessos rodoviários, 
ferroviários e aéreos, pois não podemos es-
quecer que o Alentejo dispõe de um Aeropor-
to bem situado. Alguém tem dúvidas? Para já, 
encontra-se na maior província do país e, em 
segundo lugar, a dois passos da capital. Estes 
“dois passos” é quando os nossos governantes 
quiserem...

E as novas tecnologias deveriam constituir 
grande incentivo para as camadas jovens e 
não só para os que surgem na reportagem já 
referida. É que o tempo das enxadas, das pi-
caretas e das foices está quase extinto, mas 
como afirma um dos jovens entrevistado, 
“um engenheiro, se for necessário, não pode 
ter medo de sujar as mãos e pegar numa enxa-
da quando for preciso”. Valente! Este é cá dos 
meus! Eu nunca tive medo de as sujar, não só 
quando era jovem, mas enquanto me foi pos-
sível e nunca deixei para o dia seguinte aquilo 
que podia fazer no próprio dia. Defeito meu? 
Não! É feitio.

Força rapazes e raparigas! Procurem dar 
uma grande volta à agricultura do país, pois 
o futuro de muitos pode estar aí, desde que 
estejam dispostos a trabalhar, mas a trabalhar 
com vontade, com desmesurado amor à ter-

ra, essa terra que, abençoada pelo sol e pela 
água, nos dá tudo o que a Humanidade pre-
cisa para se alimentar e tratar da saúde. Não 
duvidem!

O campo é muito mais saudável que a cida-
de, pois é um encanto ver as sementes a ger-
minar e a crescer de dia para dia; os frutos a 
transformarem-se das flores e depois a serem 
colhidos, selecionados e embalados para se-
guirem rumo a outras paragens com o selo de 
Portugal. Como é de uma beleza transcenden-
te o simples gesto de se ir ao quintal e colher 
uma alface para acompanhar a carne assada 
para o almoço! Destas pequenas coisas surge 
a felicidade ou, pelo menos, ajuda a alcançà-
-la...

Aos elementos da tal reportagem lanço um 
veemente apelo: angariem jovens, muitos jo-
vens para a agricultura; facilitem-lhes as pri-
meiras lições e levem-nos para esse caminho 
que precisa ser devidamente desbravado. É 
que ainda há muitos que vivem atormenta-
dos com as histórias do passado, relaciona-
das com a agricultura. Mas isso é passado. 
Os tempos de agora são diferentes, muito 
diferentes, pois houve uma Revolução que, 
felizmente, transformou muita coisa neste ca-
pítulo e noutros, como é evidente. Há ainda 
muito, mas muito para fazer e a agricultura 
está nas vossas mãos. Sejam conscientes, com 
grande sentido de humanidade, tornem-se al-
tamente competentes e justos na distribuição 
da riqueza; revelem firmeza, determinação e 
um elevado espírito de missão. E, nas horas 
más, não baixem os braços e, junto do Gover-
no da Nação, solicitem ajuda para o que vos 
parecer justo, visto que estão dentro da razão, 
se provarem espírito de sacrifício, honestida-
de, seriedade e uma sólida formação.

Os Jovens e a Agricultura
VELEZ CORREIA
Major
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FRANCISCO SABINO
Sociólogo

A fachada atlântica alentejana ganhou uma 
importância acrescida com as obras de alar-
gamento do canal do Panamá, favorecendo o 
aumento da carga transitada com origem nas 
Américas com destino à Europa, abrindo no-
vas oportunidades aos hinterland portuários, 
no qual Sines tende a desempenhar cada vez 
mais, um papel de relevo, dado o seu posicio-
namento estratégico nesta frente atlântica.

Como se sabe, o hinterland de Sines serve 
uma grande parte do território de duas euro 
regiões peninsulares, que congregam as re-
giões Alentejo, Centro e Algarve em Portugal 
e a Extremadura e a Andaluzia, em Espanha, 
e isso irá permitir intensificar as trocas co-
merciais entre Portugal e Espanha, sendo de 
referir que o desenvolvimento de portos secos 
criados no território das euro regiões é uma 
excelente oportunidade para as economias 
regionais que terão em Sines uma porta, não 
apenas de desembarque, mas também de em-
barque das suas mercadorias, e um caminho 
mais expedito para o trânsito americano e eu-
ropeu do seu  comercio.

A criação da Plataforma Logística do Su-
doeste ibérico em Badajoz é certamente um 
bom exemplo, assim como a recente ligação 
ferroviária diária estabelecida entre os portos 
de Sevilha e Sines pela empresa MEDWAY, 
que traduzem uma visão comum no apro-
veitamento das oportunidades criadas para 
estes territórios peninsulares, por meio das 

quais os agentes regionais poderão intensifi-
car a integração da economia ibérica através 
do reforço e aposta nas ligações ferroviárias 
transfronteiriças.

A importância que os portos estão a ser 
cada vez mais chamados a desempenhar no 
transporte de mercadorias, valida a visão 
estratégica de crescimento adoptada para os 
portos nacionais, e permite algum conforto 
com a possibilidade de se virem a estabelecer 
novas ligações e consolidação das existentes. 

A aposta na ferrovia percepciona essa im-
portância, e o investimento em curso no cor-
redor internacional sul, ao reduzir de forma 
significativa a ligação a Espanha, cria uma 
ligação mais rápida e curta, o que permite ser 
mais competitivo ao ponto de desviar cargas 
do interior de Espanha para Sines.

Essas vantagens competitivas manifestam-
-se já hoje, uma vez que com a ligação exis-
tente  operada pela Medway, permite a Sines  
carregar cargas que antes usavam o porto de 
Cádis. 

Reduzindo-se a distância a Espanha fica-se 
mais competitivo para serviços que vão para 
o outro lado do Atlântico, e ao permitir-se em 
Sines uma alternativa a Valência, isso traduz-
-se numa poupança de dois dias  de viagem.

A última década foi determinante para 
a afirmação do Porto de Sines como porto 
Hub no contexto portuário nacional e inter-
nacional. A expansão do terminal XXI (2.ª 

Fase) em 2012, o aumento da capacidade 
do terminal de gás natural e a melhoria das 
acessibilidades marítimas e rodo-ferroviárias 
permitiram ao Porto de Sines apresentar uma 
trajetória ascendente em todos os segmentos 
de carga que movimenta. Importa destacar o 
crescimento de tráfego do segmento de carga 
contentorizada que regista um crescimento 
global de 2400% e uma taxa de crescimento 
média anual de 38%. A carga geral fraciona-
da e os granéis líquidos sofreram também um 
aumento registando um crescimento global 
de 310% e 16%, respetivamente. Em termos 
globais, a movimentação de mercadorias no 
Porto de Sines aumentou 76% na última dé-
cada.

E nós por cá? Estaremos a fazer o trabalho 
de casa ou ficaremos a ver passar os comboios 
que transportarão as mercadorias vindas do 
oriente, do ocidente, e até do interior da pe-
ninsula, mas da parte espanhola, (de Badajoz, 
de Cáceres, de Mérida, de Sevilha, de Jaén, 
etc.,) que têm as suas plataformas logísticas 
criadas e a funcionar?

Por cá, ouve-se falar da necessidade de se-
rem criadas uns “paradeiros” para servir as 
zonas dos mármores, porventura para acolher 
uns quantos contentores de vinho e de azeite, 
mas de concreto, apenas palavras. A “socie-
dade civil” mobilizou-se por causa do traçado 
que ligará a estação de Évora à futura estação 
de Évora-Norte, mas não se vê essa mobili-

zação para desenhar o modelo de infraestru-
turas regionais que possam beneficiar desta 
passagem de comboios pela nossa porta.

Dos dez municípios atravessados pelo cor-
redor internacional sul, ou se preferirmos pelo 
corredor do sudoeste ibérico, que o enforma, 
apenas Sines tem o trabalho feito, e Elvas tam-
bém o está a procurar fazer. Dos restantes 8, que 
integram duas Comunidade Intermunicipais 
alentejanas, (Grândola, Santiago do Cacém, CI-
MAL; Vendas Novas, Montemor o Novo, Évo-
ra, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, CIMAC) não 
se percebe nenhum movimento visível, nem au-
tárquico, nem das respectivas comunidades in-
termunicipais que integram, e de onde deviam 
partir de facto essas iniciativas. 

Dada a importância estratégica deste cor-
redor ferroviário, este assunto devia estar 
nas agendas políticas e económicas das CIM 
alentejanas, de todas elas e não apenas nas 
que são fisicamente atravessadas pela in-
fraestrutura ferroviária.

Em Évora por exemplo, as antigas insta-
lações do INGA, situado na zona industrial, 
na vizinhança imediata da linha férrea, e 
também bem servida por estrada, bem podia 
servir para ali instalar uma dessas infraes-
truturas. Afinal as instalações são do estado 
português, e nas imediações existe até espa-
ço disponível para responder a obra de maior 
dimensão.

Fica a preocupação e a sugestão.

Ligação mais rápida até Espanha dará maior 
competitividade a Sines e beneficiará o Alentejo.
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As Meias da Serra d’Ossa

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com
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Com a delicadeza enternecedora que só 
as avós têm, levanta do colo a obra que 
tem em mãos para mostrar as quatro agu-
lhas, “vestidas” com a linha que tricotada 
ganhará a forma da meia.

No cimo da Serra D’Ossa verdejante, a 
natureza renova-se.

Veio o sol, timidamente, aquecer a tar-
de e a conversa com a Ti Bia.

A Ti Bia que bem conhece a serra, a ter-
ra e a essência do inverno e do rigor do 
tempo, o pior no trabalho do campo que 
fez com o marido, seareiro na sua courela 
e em terras alheias, pagando ao quarto o 
uso que dela fazia.

Hoje com 83 anos de vida recorda a épo-
ca em que ainda moça foi aprender costu-
ra, pois que toda a roupa era feita em casa.

E fez uso do saber não como ofício, mas 

para serventia de casa.
Nos serões crescentes de outono ou nas 

tardes primaveris que fazem maiores os 
dias, talhava, alinhavava e cosia roupa 
de homem ou mulher.

À vista sempre estiveram as agulhas de 
tricotar de sua mãe.

Com elas aprendeu, primeiro a técni-
ca em meias lisas, para depois se afoitar 
neste antigo e singular lavor do qual os 
vindouros devem ter notícia, para que na 
Aldeia da Serra se imortalize e o universo 
o possa distinguir.

A Ti Bia nasceu, cresceu e casou na Ser-
ra. Gosta da sua casa.

Em conversa com Ilídio Risso, que es-
tima as gentes e a terra, por paixão, que 
de nascimento é sacaio, que assim se ape-
lidam os de Santiago Maior, Ti Bia aviva 

recordações do tempo em que com a mãe 
e a avó iam à Vila de Redondo comprar 
achegas para a costura, numa retrosaria 
que ainda hoje existe.

A deslocação era feita numa carroça, fi-
cando a mula presa na argola da parede, 
à porta da taberna do Ti João da Fazenda, 
onde algumas vezes almoçavam.

E é como se viajasse no tempo, quando 
relembra tempos, gentes, sítios e lugares.

No seu rosto sereno mostra-se uma lágri-
ma não furtiva, mas nascida da emoção, 
a sublinhar o sentido que dá à vida o cari-
nho e a amizade, a que também chamamos 
amor, quando é vivido pela mulher e pelo 
marido envoltos num sentimento bom e 
verdadeiro, onde cabem filhos,netos e bis-
netos, porque benditas são as mães e as avós.

Obrigado Ti Bia por nos ter recebido. 
Conhecê-la fez-nos bem. 

O desejo de voltar à “Serra” acentuou-se quan-
do do velhinho Castelo de Arraiolos espreitá-
mos a planura até ao Solar da “Sempre Noiva” 
envolta em lendas e histórias que chegam à 
Serra d’Ossa e ao Pico da Velha, onde se fazem 
meias de padrões geométricos a lembrar os 
tapetes, ou as mantas de Reguengos que as 
terras transtaganas põem ao ombro dos seus 
pastores, desde eras passadas.

Sem preocupação com o tempo em que 
possa ter nascido, mas sabedores da exis-
tência de “um modo de fazer meias que se 
não deve perder”, aquele que a Paula nos 
apresentou no seu restaurante a parecer um 
posto de turismo, subimos de novo à Serra 
d’Ossa para ver como é grande o empreen-
dimento de tricotar tais meias, com cores e 
motivos florais ou geométricos tradicionais.

Acha-se ainda nas mãos e na memó-
ria de boas anciãs o saber fazer que urge 
transmitir.

Poderemos tomar como suficientes a 
sua identidade e o conhecimento de mui-
tos, para tornar vitoriosa a batalha da so-
brevivência deste saber que ainda é vivo 
na Aldeia da Serra?

Duas linhas, uma encarnada outra amare-
la, pendem de cada passador, correndo para 
as agulhas depois de meia dúzia de voltas 
no polegar da mão direita, para manter a 
linha tensa ao entrelaçar na agulha.

Avaliado o desenho para que fique 
bem no entremeio, há-de ter pelo menos 
vinte e seis malhas cada agulha. Depois 
vão-se matando e acrescentando malhas 
conforme é preciso.

A meia começa-se pela perna e acaba 
no bico do pé.

Para a fechar é ir matando malhas.
Para o calcanhar e para a canela po-

dem-se usar agulhas mais finas para apa-
nhar melhor o feitio.

Para a meia assentar bem deve-se tri-
cotar tendo como referência o número do 
sapato. Mas é mais seguro tirar medidas à 
perna, pois é esta uma meia sem costuras.

Para as meias não caírem, as mulheres 
usavam ligas.

Para os homens fazia-se um canelado.
Tudo tem o seu preceito.

A Ti Bia segura as agulhas com a mes-
ma ternura com que nos cumprimenta.

Sem pressa retira da cesta de verga a li-
nha perlé e as agulhas.

Ao peito prende dois passadores. Um 
comprado na retrosaria da Vila de Redon-
do em forma de alfinete e outro feito em 
madeira, de uma só peça, esculpido a bico 
de navalha, por mãos pacientes, como se 
adivinha pela minúcia de cada simétrico 
pormenor entalhado.

- “São cinco meninas numa rua, quatro 
vestidas e uma nua”.

Apesar da evidência na apresentação, 
não nos foi percetível, no imediato, o al-
cance de tal descrição.

- “Meninas” são as agulhas - elucida a Ti 
Bia sublinhando com um sorriso de tran-
quila afabilidade.

À perspicácia da Ti Bia não passou des-
percebida a nossa hesitação na alegoria 
usada para mostrar as agulhas semicur-
vas de barbela, utensílio fundamental 
na feitura destas meias tradicionais da 
Aldeia da Serra, no concelho de Redondo, 
em plena Serra D’Ossa.

PUB
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LUÍS NUNES DOS SANTOS
Estudante

Chegámos a 2020, o começo de uma década, 
e tem de ser já no início que temos de saber 
projetar o futuro, é preciso fazer cumprir a 
nossa região e saber trilhar o caminho do 
crescimento sustentável, capaz de ajudar a re-
gião e os seus cidadãos a serem mais felizes.

Para mitigar as dificuldades é preciso em 
primeira instância distribuir o investimento 
no sentido de criar mais oportunidades, por 
isso, as políticas públicas locais são funda-
mentais no caminho para o desenvolvimento 
regional. Mas que políticas públicas e que ca-
minho pode ser feito?

É fundamental Évora conseguir ser um 
polo de qualidade de vida, onde exista uma 
oferta formativa capaz de garantir cidadãos 
mais qualificados, e sobretudo, uma estra-
tégia bem definida para que mais pessoas 
tenham acesso a mais e melhores postos de 
trabalho.

Por isso é necessário mudar o paradigma, 
ao investir a sério no melhor que temos na 
nossa região, as pessoas. Se investirmos nas 
pessoas, estamos a investir no nosso Futuro 
e o retorno é incomensurável. Para que isto 

seja concretizável é preciso entender que não 
se investe bem se não se criar uma rede em 
condições, é preciso colocar os agentes locais 
a conversar e a trabalhar em conjunto.

É imperativo potenciar a nossa Universida-
de, para a tornar num forte agente regional 
e motor de desenvolvimento, é crucial tam-
bém saber captar investimento nacional e in-
ternacional, só temos a ganhar se investirem 
na nossa região, e impulsionar a marca Évora 
para o plano internacional.

É indispensável saber capitalizar o turismo 
e nós temos um património muito apetecível 
para visitar, mas existe muito espaço para 
crescer neste campo com o turismo religioso 
por um lado, uma vez, que temos um impor-
tante acervo com o elevado número de igrejas 
e com peças de arte-sacra que só existem em 
Évora, como é exemplo o Santo Lenho , e por 
outro lado o turismo cultural com a qualidade 
dos museus que temos, das nossas ruas que 
são um museu a céu aberto ou por exemplo 
com o facto de sermos a capital do forcado 
amador, baluarte da Portugalidade.

Para criar estes laços entre agentes é preci-

so saber atrair investimentos, e por isso é cru-
cial criar uma agência de desenvolvimento de 
base local, para apoiar e estar ao lado das em-
presas, investidores e dos jovens empreende-
dores, só assim se pode criar uma verdadeira 
estratégia integrada e em rede.

É através desde desenvolvimento que se 
pode criar uma ligação séria entre a Universi-
dade e a investigação com a transferência de 
conhecimento e o mercado de trabalho quali-
ficado, só através do valor acrescentado des-
tes novos recursos se pode acabar com os sa-
lários de baixos custo que ainda se praticam.

É relevante para acompanhar o desenvolvi-
mento do tecido económico, criar um regula-
mento com o claro objetivo de incentivar por 
via fiscal a fixação de empresas, bem como 
um programa personalizado para a região em 
parceria com o IEFP.

Para jovens empreendedores o poder local 
tem que ter capacidade para criar um gabi-
nete de consultoria capaz de apoiar as jovens 
empresas da região, ajudando na sua poten-
ciação.

É por este caminho que Évora deve fomen-

tar um clima amigo do investimento, onde um 
plano de estratégia lidera esse caminho para a 
dinamização da economia e que através disso 
se torne um concelho apetecível para investir, 
trabalhar e viver.

Temos que fazer acontecer, ouvir e envol-
ver todos neste caminho, criando embaixado-
res para dar a conhecer ao mundo o que de 
melhor se faz aqui.

Só assim sou capaz de conceber uma região 
forte, onde existe muito menos desemprego, 
onde existem atrativos, uma verdadeira rea-
bilitação urbana e por arrasto do tecido eco-
nómico, ao torná-lo inovador, robusto e diver-
sificado.

Parece que temos muito trabalho pela fren-
te, existe quem ao ler estas palavras ache que 
esta dinâmica é impossível, mas é importante 
começar pelo que é necessário, numa segun-
da instância fazer o que é possivel e sem nos 
apercebermos já estaremos a fazer o impos-
sível.

Eu acredito no Alentejo e nos Alentejanos, 
assim como acredito em Évora e confio muito 
nos Eborenses.

Évora: o crescimento que se impõe!

Jerónimo lamenta “falta de prioridade” no 
dossier da Regionalização
O secretário-geral do PCP acusou no 
sábado à noite o PS, PSD, CDS-PP e o 
Presidente da República de não darem 
prioridade à regionalização e defendeu 
os autarcas que querem a suspensão da 
transferência de competências.

 “De facto, o PS, o PSD e o CDS, e até 
o próprio Presidente da República, não 
dão prioridade à regionalização”, disse 
Jerónimo de Sousa, na sua intervenção 
num jantar comício na localidade de 
Vila Verde, em Lamarosa, concelho de 
Coimbra.

O líder comunista defendeu a regiona-
lização, que definiu “como um imperati-
vo constitucional que se mantém adiado 
na concretização, já vai para quatro dé-
cadas”, insistindo em “efectivas políticas 
de desenvolvimento regional” em con-
traponto ao que disse serem as “falsas 
soluções descentralizadoras” da transfe-
rência de competências da administra-
ção central para as autarquias.

“Nestes últimos dias teve grande ex-
pressão pública a exigência protagoniza-
da por um expressivo número de eleitos 
de autarquias a favor da suspensão do 
processo de transferência de competên-
cias, dito de descentralização. Trata-se de 
uma justa exigência, já que estamos pe-
rante um processo que, na verdade, é um 
expediente que o Governo tem em curso 
para transferir encargos, sacudir a água 
do capote, alijar responsabilidades do Es-
tado em áreas como a educação, a saúde, 
a cultura ou a rede viária”, argumentou 
Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP acrescentou: “E que 
agora quer completar com a anunciada 
e ilusória democratização das comis-
sões de coordenação e desenvolvimento 
regional, para iludir uma real oposição 

à regionalização”.
O secretário-geral comunista conside-

rou “significativo que mais e mais elei-
tos e autarquias ganhem consciência do 

prejuízo para a autonomia do poder lo-
cal” que, nas suas palavras, as “imposi-
ções de novas competências sem meios 
e sem recursos, indispensáveis para res-

ponder às necessidades” representam.
“Uma iniciativa [dos autarcas] que é, 

em si mesmo, uma resposta aos que em 
nome de falsos objectivos descentrali-
zadores, em nome dos que andaram a 
chorar, a lamentar com os custos da inte-
rioridade, com as assimetrias regionais, 
que era preciso de facto a regionalização. 
Alguma vez mais os ouviram falar?”, 
questionou, aludindo então ao PS, PSD, 
CDS-PP e ao Presidente da República.

Jerónimo de Sousa deixou ainda a ga-
rantia que o PCP vai “continuar a lutar 
pela concretização da regionalização”, 
objectivo que declarou “justo”.

Parte do discurso do secretário-geral 
do PCP centrou-se no Orçamento do Es-
tado para 2020, com alusões às 300 pro-
postas de alteração apresentadas pelo 
partido, mas sem que revelasse o senti-
do de voto da bancada parlamentar co-
munista na votação final global.

“Decidiremos, na votação final, em 
função daquilo que de concreto resultar 
de avanços na fase de especialidade e 
do quadro político mais geral em que o 
Orçamento será discutido e os seus de-
senvolvimentos”, referiu.

Para Jerónimo de Sousa, embora sem 
especificar, “ao contrário de outros, o 
PCP não desiste de lutar por um Portu-
gal com futuro”.

“Tão fácil que era, olhar para as pro-
postas do Governo e dizer “isto não 
presta, vamos embora, eles que se desu-
nhem”. Nós temos um compromisso pri-
meiro e principal com os trabalhadores 
e o povo, é por causa dos trabalhadores 
e do povo que não desistimos de com-
bater até à última, para que se avance 
no plano dos rendimentos e direitos do 
nosso povo”, sustentou.
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“O homem nasceu para viver e não para se preparar para viver” – Boris Pasternak

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Consideramos sempre que o início de um novo 
ano é o momento ideal para uma nova vida! 
A passagem do dia 31 para o dia 1 é, habi-
tualmente, a noite de todos os excessos até 
porque o dia 1 marcará o início de toda uma 
nova atitude do nosso ser perante a vida! E 
portanto, ao ritmo das passas e das badaladas, 
decidimos que iremos fazer uma alimentação 
mais regrada, iremos voltar ao ginásio e/ ou ao 
desporto de rua, iremos dormir mais e melhor, 
iremos passar menos tempo em frente à tele-
visão a ver séries. Iremos ser mais saudáveis! 
Ponto! E essas são as decisões no que à nossa 
saúde física diz respeito! Porque também so-
mos meninos para tomarmos decisões para a 
nossa saúde psíquica: iremos ler mais! Iremos 
aprender a dizer não com mais convicção! Ire-
mos aprender a ser menos insatisfeitos! Iremos 
dizer às pessoas que, de facto, as amamos! Ire-
mos iniciar uma nova atividade (aquele curso 
de italiano que há tanto tempo pensamos fre-
quentar!) Iremos, iremos, iremos…

E depois…e depois o mês de janeiro acon-
tece. O dia um passou, já se passaram alguns 
dias e estamos no fim do mês de janeiro. E 
que temos nós para contar?

Os planos para o novo ano, por essa altura, 
já foram sendo esquecidos. O Natal e o fim de 
ano arruinaram as nossas economias portanto 
não há muito por que sair de casa até porque 
há que pensar em poupar! Resultado dessa si-
tuação monetária, já perdemos mais de uma 
tarde e uma noite a ver filmes e séries. O des-
porto foi iniciado com passos de bebé porque 
continua um frio tremendo e quando não está 
frio, está a chover. A alimentação continuou 
meio desregrada nos primeiros dias (afinal 

havia tantas sobras do fim de ano!) e, depois 
de uma tentativa de detox, tão na moda, vol-
támos aos nossos velhos hábitos: afinal, que 
mal fará um pouco de pão com manteiga? 
Afinal, este geladinho do Mac Donald’s vem 
mesmo a calhar porque até estou meio depri-
mida…E quanto às outras decisões? Apren-
der a dizer não revela-se bem mais difícil do 
que pensávamos. Já falhamos com a nossa pa-
lavra ao realizar trabalho que não nos compe-
tia. Por isso, as leituras já ficaram para outro 
dia. Ainda nem pesquisámos sobre o curso 
de italiano. “Assim como assim” não temos 
muito dinheiro disponível…Também ainda 
não tivemos oportunidade de dizer às pessoas 
que as amamos porque, afinal, estamos num 
mês tão difícil a nível monetário que nem nos 
apetece sair nem conviver…

E assim, sem darmos conta mas em passos 
de gigante, os velhos hábitos voltam a instalar-
-se. E mais uma vez deixamos para trás aquela 
pessoa que queremos ser em função daquela 
pessoa que nos habituámos a ser. Só porque é 
mais fácil. Só porque é rotina. Só porque talvez 
não sejamos capazes…e deixamo-nos arrastar 
mais um ano até que em dezembro voltaremos 
a pensar nos planos que traçámos e que falha-
ram e pensaremos” desta é que é!”

Há que mudar essa atitude. Não podemos 
pensar que tudo vai mudar apenas porque o ano 
passou de 2019 para 2020. A tentativa de mudar 
tem de ser diária. Cada dia tem de ser pensa-
do como aquilo que ele é: uma dádiva que nos 
é oferecida todas as manhãs (temos tendência 
a esquecer isso);cada dia é uma nova oportu-
nidade para tentar fazer diferente; uma nova 
possibilidade de corrigir o que consideramos 

“Cada dia, uma nova oportunidade”

PUB

Maddi Bazzocco by unsplash

Em 2010, com a criação da CECAFEB (Coo-
perativa de Exportação de Café Biológico), 
o café biológico passou a ser uma realidade 
no arquipélago de São Tomé e Príncipe. A 
CECAFEB é uma cooperativa resultante da 
estruturação e agrupamento de 6 associações 
de pequenos produtores de café, no quadro da 
parceria existente entre o Governo, o PAPA-
FPA/FIDA (Programa de Apoio Participativo 
à Agricultura Familiar do Fundo Internacio-
nal de Desenvolvimento Agrícola), a AFD 
(Agência Francesa de Desenvolvimento) e a 
Sociedade Malongo. Atualmente os cerca de 
510 cooperantes cafeicultores que a compõem 
e produzem anualmente 30 toneladas de café, 
com certificação em modo de produção bio-
lógico e em comércio justo, dão rosto a uma 
nova era de produção de café no País embo-
ra este, à semelhança do cacau e da pimenta, 
outras culturas importantes à escala nacional, 
esteja, com frequência, associado a sistemas 
de agricultura de subsistência (banana, tubér-
culos, legumes). 

O modo de produção biológico, justificado 
pela garantia de conformidade e qualidade 
do produto, pelo aumento do valor da mar-
ca ao preservar o ambiente e por satisfazer a 
procura de consumidores com preferências 

por estas práticas sustentáveis, é um atributo 
valorizado na compra e consumo do café. O 
comércio justo, outro dos pilares da sustenta-
bilidade, busca estabelecer os preços justos e 
a remuneração devida aos produtores, promo-
vendo o encontro destes com consumidores 
éticos. 

Quais os elos da cadeia de valor do café 
biológico de São Tomé e Príncipe? 

A cadeia de valor do café biológico envolve 
cinco segmentos principais, os produtores ou 
cafeicultores que asseguram a plantação e a 
produção até à fase do café cereja, a CECA-
FEB que realiza a lavagem e secagem, torra, 
a moenda, o embalamento e a venda a retalho, 
as entidades certificadoras internacionais 
(Ecocert e Flocert) que atestam a autenticida-
de do café verde e torrado como biológico e 
que pode ser comercializado como comércio 
justo e atribuem e emitem os respetivos se-
los de certificação, os distribuidores que en-
globam distintos estabelecimentos do canal 
Horeca (hotéis e afins, restaurantes, bares e 
cantinas),   os supermercados e a sociedade 
internacional Malongo e, o consumidor final. 
Apesar da grande dimensão do mercado in-
ternacional do café e da sua importância para 
a economia de mais de cinquenta países pro-

dutores, ocupando o segundo lugar de entre 
os principais produtos com valor comercial, 
logo a seguir ao petróleo, a exportação do 
café da cooperativa ocorre de forma pontual 
e esporádica.

Qual o potencial de mercado do café bioló-
gico de São Tomé e Príncipe?

A marca de café biológico da CECAFEB 
“Monte”, é detentora de aproximadamente um 
terço das vendas no mercado nacional e a se-
gunda marca de café mais transacionada, ha-
vendo condições para aumentar a atual quota 
de mercado, considerando satisfazer critérios 
importantes de consumo, como sejam a qua-
lidade e sabor, a boa relação qualidade/preço, 
a certificação como biológico e a embalagem 
atrativa. Pró-atividade e inovação para maior 
eficiência de resposta à procura, em termos 
da torrefação e uniformização da qualidade 
do café biológico e, uma maior projeção da 
marca Monte, do produto café biológico e da 
imagem da CECAFEB no mercado, são aspe-
tos fundamentais a considerar na sustentação 
de ações de marketing a desenvolver para a 
sua valorização, comunicação e divulgação. 
Comunicação esta que deve contemplar uma 
mensagem diferenciadora que apele à cons-
ciência ambiental e social dos consumidores, 

sustentada nos sistemas de certificação do 
produto como biológico e de comércio justo.

Embora historicamente São Tomé e Prín-
cipe esteja ligado à produção de café, tendo o 
cafeeiro sido introduzido desde o Brasil por 
volta do ano 1800 e existam no país as três 
principais espécies com prestígio comercial 
(cafés arábica, robusta e libérica no Príncipe), 
o consumo interno dos são-tomenses é redu-
zido. Estes não são consumidores assíduos. 
Assim, o aumento da ingestão de café no 
mercado local, nos últimos anos, é atribuído 
à sua procura pelos turistas. Para além de de-
gustar produtos da terra de qualidade, como o 
café biológico, os visitantes apreciam o facto 
de haver no país uma cooperativa de produ-
tores de café biológico com certificação in-
ternacional e da mesma estar associada a um 
museu do café, em Monte Café, local de visita 
praticamente obrigatória para todos. 

Quer ao nível interno, quer externo, há po-
tencial para o café biológico de São Tomé e 
Príncipe, mas também há um longo caminho 
de pesquisa, inovação e empreendedorismo 
a trilhar para o conseguir, com padrões so-
ciais, ambientais e económicos equilibrados 
e, o posicionamento desejado e merecido, em 
mercados de nicho com alto valor agregado!

CAFÉ BIOLÓGICO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE: 
CADEIA DE VALOR E POTENCIAL DE MERCADO

Dinâmicas da Gestão

JUKISIA SALVADOR 
Mestre em Economia e Gestão Aplicadas, Especialização em Agronegócio, Universidade de Évora

estar errado na nossa vida; uma nova oportuni-
dade para lutar para sermos a pessoa que que-
remos ser e para termos a vida que queremos 
ter. Cada dia, uma nova oportunidade. Cada dia 
uma oportunidade para fazer mais e melhor. 
Cada dia uma oportunidade para viver a 100%! 
Como dizia Pasternak “O Homem nasceu para 
viver e não para se preparar para viver”

E quando chegamos ao fim do dia e perce-
bemos que não mudámos nada? Quando per-
cebemos que continuamos na mesma, com as 
mesmas atitudes, os mesmos vícios? Verifi-

camos que ainda não foi desta que iniciámos 
aquele novo projeto tão pensado! Não há que 
entristecer ou desesperar. Sabemos que, como 
dizia a Scarlett O’Hara de E Tudo o Vento Le-
vou, amanhã é outro dia! E por isso ser-nos-ão 
oferecidas mais 24 horas para fazer diferente, 
para lutar por aquilo que é, de facto importante, 
que é ser feliz! As novas oportunidades chegam 
todos os dias. Cabe-nos a nós não fecharmos os 
olhos para a eterna maravilha que é estar vivo 
e mostrar que somos capazes de VIVER com 
toda a qualidade que tal verbo nos merece.
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O projeto inclui no verão a instalação de um passadiço em madeira numa extensão de cerca de 330m.

Radar

São Pedro da Gafanhoeira: Vão ser 
plantadas 1200 árvores na Ribeira de Vide
No dia 15 de fevereiro, a Câmara Muni-
cipal de Arraiolos e a Junta de Freguesia 
de São Pedro da Gafanhoeira (União das 
Freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) 
e Sabugueiro), promovem uma iniciati-
va de voluntariado destinada a fazer a 
plantação de árvores e arbustos nas mar-
gens da Ribeira de Vide, no troço que 
atravessa a povoação de São Pedro da 
Gafanhoeira.

A ação tem por objetivo a renaturaliza-
ção da galeria ripícola da ribeira que, para 
além da função ecológica que representa, 
sendo fundamental na mitigação dos fe-
nómenos extremos relacionados com as 
alterações climáticas, sobretudo em zonas 
habitadas, representa também um poten-
cial paisagístico e recreativo enquanto 
espaço de estadia, lazer e fruição da natu-
reza que se pretende recuperar, para que 
este seja um espaço público de qualidade.

Ao longo de cerca de 1300 metros da 
ribeira e em ambas as margens, irão ser 
plantadas 1200 plantas autóctones, de 
árvores e arbustos, com predominância 
do Freixo-nacional, mas também com 
Borrazeira-preta e Borrazeira-branca, a 
Gilbardeira e o Lentisco. As plantas fo-
ram entregues ao município no âmbito de 
uma candidatura ao Programa Floresta 
Comum.

O projeto foi iniciado no verão passado 
com a limpeza do troço urbano da Ribeira 
de Vide, em São Pedro da Gafanhoeira, a 
qual não era limpa há cerca de 30 anos e 

por isso encontrava-se bastante assorea-
da e cheia de vegetação invasora. Poste-
riormente foi desenvolvido um projeto de 
arquitetura paisagista para a replantação 
dos taludes e margens da ribeira com re-
curso a espécies arbustivas e arbóreas, o 
qual suportou a candidatura feita pelo 
município.

O projeto inclui também a instalação 

no próximo verão de um passadiço em 
madeira numa extensão de cerca de 330 
m, com o objetivo de aproximar a popula-
ção da ribeira promovendo o seu usufru-
to lúdico, conhecimento e valorização.

A requalificação das margens, para além 
de permitir que a ribeira tenha uma
resposta ecológica significativamente 

mais eficiente, promove a biodiversida-
de, reporta à
beleza da paisagem da região e permite a 
integração do processo de educação am-
biental, ao recuperar os habitats naturais 
associados à galeria ripícola.

O programa detalhado para concreti-
zar esta ação de voluntariado, bem como 
a apresentação do projeto de arquitetura 
paisagista, serão objeto de uma reunião 
com a população no dia 4 de fevereiro, 
pelas 20:30, no edifício da Junta de Fre-
guesia de São Pedro da Gafanhoeira.

Todo o processo tem vindo a ser acom-
panhado com filmagens que, no final, 
culminarão com a realização de um do-
cumentário.

A iniciativa terá a colaboração da As-
sociação de Reformados de S. Pedro da 
Gafanhoeira, Associação de Caçadores 
de Santana do Campo, Clube Desporti-
vo da Malha “Os Pioneiros”, Gafanhori 
- Clube de Orientação da Gafanhoeira, 
Grupo Desportivo S. Pedrense, Sociedade 
Recreativa de S. Pedro da Gafanhoeira, 
Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro 
da Gafanhoeira e do Clube contra a Pre-
guiça. Conta com os apoios do Instituto 
de Conservação da Natureza e Florestas 
- Reserva Natural Serra da Malcata e do 
Programa Floresta Comum, e a parceria 
da Território Periférico - Arquitectura 
Paisagista, Lda e de António Menêzes - 
Produtor e Realizador.

D.R.

Aqueduto da Amoreira recebe requalificação 
de 2 milhões de euros 
O Aqueduto da Amoreira, em Elvas (Por-
talegre), classificado como Património 
Mundial pela UNESCO, vai ser alvo de 
obras de recuperação, num investimen-
to de dois milhões de euros, informou à 
agência Lusa o presidente do município.

“O projecto está em revisão e assim que 
estiver terminado lançamos o concurso. 
Dado o volume do investimento, está su-
jeito a visto do Tribunal de Contas, mas 
tudo indica que a obra deverá começar 
em Setembro”, explicou Nuno Mocinha.

A primeira fase de intervenção no 
aqueduto, um dos monumentos classi-
ficados, juntamente com as fortificações 
abaluartadas de Elvas, como Património 

Mundial, pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cul-
tura (UNESCO), em 2012, vai decorrer du-
rante um ano.

Os trabalhos vão centra-se num com-
primento de 270 metros, desde a zona do 
rossio de São Francisco até ao primeiro 
arco atravessado, na Estrada Municipal 
372, conhecida localmente como a Estra-
da da Calçadinha.

“É uma questão de salvaguarda, porque 
esta zona onde vai decorrer a obra não é 
das que apresenta maior estado de degra-
dação, mas é aquela, a existir alguma coi-
sa, que pode provocar mais danos, uma 
vez que passa por cima de vias rodoviá-

rias”, disse.
O Aqueduto da Amoreira, também 

classificado como monumento nacional, 
foi mandado construir por D. João III, 
em 1537. O monumento, cuja inaugu-
ração ocorreu em 1622, conta com uma 
extensão de cerca de oito quilómetros e 
comporta diversas galerias, que numa 
primeira zona são subterrâneas e ao ní-
vel do terreno são formadas por quatro 
arcadas sobrepostas, apoiadas em pilares 
quadrangulares e fortalecidas por contra-
fortes semicirculares, perfazendo uma al-
tura de 31 metros.

O autarca adiantou que espera ter “a 
sorte” de aparecerem em Elvas empresas 

para realizar este projecto de recupera-
ção, lembrando que, nos últimos tempos, 
“têm ficado desertos pelo país alguns con-
cursos” para a realização de obras deste 
género.

 “Este é um concurso que precisa de 
classificação especifica para concorrer, 
porque estamos a mexer em património, 
precisa de um determinado tipo de alvará 
para concorrer”, explicou.

Nuno Mocinha recordou ainda que, 
“há cerca de dois anos”, o município to-
mou conhecimento de que o Aqueduto 
da Amoreira é propriedade da autarquia e 
não do Ministério da Cultura, “uma pren-
da” que o município “não estava à espera”

Arraiolos – Combate ao Insucesso Escolar
Com a presença da Câmara Municipal de 
Arraiolos, Agrupamento de Escolas de Ar-
raiolos, CIMAC,  Lusoinfo e encarregados 
de educação, no Arraiolos Multiusos, dia 
21 de janeiro, realizou-se o lançamento 
publico da plataforma + Cidadania, ini-
ciativa dirigida à comunidade escolar e 
cujo conteúdo abrange os alunos do 1º ci-
clo do Ensino Básico. 

Esta iniciativa resulta da parceria en-
tre o Município de Arraiolos e a CIMAC é 
parte integrante da estratégia subjacente 

ao programa Intermunicipal de Combate 
ao insucesso Escolar, procurando ainda 
“contribuir para a redução e prevenção 
do abandono escolar precoce e promover 
a igualdade de acesso a uma educação de 
boa qualidade.” 

No contexto deste projeto foram reali-
zadas sessões de formação para os profes-
sores e para todos os alunos do 1º ciclo do 
concelho, de forma a apresentar as mais-
-valias desta plataforma para o processo 
educativo.

A “Plataforma favorece a realização de 
atividades lúdicas e dinâmicas, envolven-
do os diversos atores da comunidade edu-
cativa, numa rede capaz de promover e de-
senvolver conhecimentos, competências e 
valores que ajudam as crianças a desem-
penhar um papel ativo na comunidade.” 

Refira-se que para além dos conteúdos 
programáticos referentes ao 1º ciclo, o 
plataforma promove também o conheci-
mento sobre Cidadania e Património Lo-
cal dos diferentes Municípios aderentes.

D.R.
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As memórias fazem história é o nome da actividade que abriu este ciclo de actividades.

Radar
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Sala de Leitura da Câmara Municipal de Mora 
recebe idosos do Concelho
Teve início a 14 de Janeiro, o ciclo de activi-
dades que se desenvolverá ao longo do ano 
na recém criada Sala de Leitura da Câmara 
Municipal, na Casa da Cultura de Mora.

“As memórias fazem história” é o nome 
da actividade que abriu este ciclo de ac-
tividades e que tem como público alvo a 
população sénior do Concelho. O primei-
ro grupo recebido foram os utentes do Lar 
da Nª. Srª. da Graça, da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Mora, tendo sido convida-
dos a trabalhar o tema “amor”. 

Num primeiro momento foram resga-
tadas memórias e partilhadas histórias 
pessoais dos tempos de namoro e de ou-
tras vivências significativas da vida de 
cada um; foram depois lidas a lenda do 
amor e quadras alusivas ao tema; por fim, 
pintou-se o padrão do lenço dos namora-
dos, cujos trabalhos serão expostos poste-
riormente na respectiva instituição. No 
âmbito desta actividade, a Sala de Leitura 
receberá ainda os Lares de Idosos de Bro-
tas, Cabeção e Pavia.

Ao criar a Sala de Leitura, a Câmara 
Municipal de Mora coloca ao dispor da 
população do Concelho, uma valência 
sócio-cultural, cujo trabalho é destinado 

D.R.

a todas as faixas etárias. No caso da acti-
vidade supramencionada, pretende-se 
contribuir para a ocupação saudável dos 

tempos livres dos mais idosos, promo-
vendo um envelhecimento activo e sem 
solidão. Através da comunhão de sensibi-

lidades e do abordar de temas que vão ao 
encontro dos seus interesses, estimula-se 
a criatividade e a participação activa. 
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Herdade da Contenda, em Mou-
ra, quer tornar-se referência no 
turismo de observação de aves, 
numa zona onde onde se podem 
avistar várias espécies raras e 
ameaçadas como o arbutre-preto.

Sem perturbar a tranquilidade 
que caracteriza o território alenteja-
no, o Orniturismo pretende “ocupar” 
a paisagem da Herdade da Conten-
da, em Moura, distrito de Beja, para 
observação de aves, destacando-se o 
abutre-preto, uma espécie “bastante 
rara” e difícil de avistar.

Em pleno Inverno, num dia 
bafejado pela presença de sol 
após dias de chuva, mas marca-
do pelo azar da ausência de es-
pécies de abutre à vista, a equipa 
da Herdade da Contenda conduz 
uma visita guiada pelos 20 qui-
lómetros de caminho de terra 
batida, percurso que atravessa 
a propriedade de cerca de 5300 
hectares, desde o portão norte 

até à parte sul, feito com veículos 
de todo-o-terreno.

Numa paisagem tipicamen-
te mediterrânica, no sudeste do 
Baixo Alentejo, em que a imen-
sidão de verde se divide entre 
montados de azinho, mato e flo-
resta, com cursos de água duran-
te o percurso, desde as ribeiras 
do Murtigão à de Paes Joanes, 
avistam-se um cavalo puro-san-
gue lusitano e quatro veados a 
saltar livremente pela herdade.

Enquanto estes animais se 
deixam observar a olho nu, a 
maioria das espécies, em parti-
cular as aves, só se consegue vis-
lumbrar através de binóculos de 
longo alcance e de telescópios, 
mantendo uma distância apro-
ximada de 1.000 metros.

Sem uma contabilização pre-
cisa do número de espécies pre-
sentes na Herdade da Contenda, 
Eduardo Santos, biólogo da Liga 

para a Protecção da Natureza 
(LPN), aponta para existência de 
“muitas dezenas” de aves nes-
te território, ressalvando que o 
projecto Orniturismo, co-finan-
ciado pelo programa de fundos 
comunitários Interreg Espanha-
-Portugal, beneficia directamen-
te as aves necrófagas, que se ali-
mentam de animais mortos.

 “A abordagem é, precisamen-
te, proteger e valorizar o patri-
mónio ornitológico, porque na 
prática é esse património que 
permite, depois, a exploração do 
turismo ornitológico e da visita-
ção”, avança o biólogo da LPN, 
em declarações à agência Lusa, 
referindo que uma das compo-
nentes do projecto transfrontei-
riço é a melhoria e o aumento da 
disponibilidade alimentar para 
as espécies necrófagas, com su-
pervisão veterinária.

Fonte: LUSA

Política

PSD votará 
descida do IVA 
da eletricidade 
se..
O PSD “não terá 
nenhum problema em 
votar a favor” de todas 
as propostas de redução 
da taxa de IVA da elec-
tricidade de 23% para 
6% desde que estejam 
garantidas “duas pre-
missas”, a de que exista 
compensação da receita 
fiscal e desde que não 
coloque em causa o 
excedente orçamental 
de 0,2%.
Salvador Malheiro an-
tecipou que o primeiro-
-ministro, António Costa, 
está a dramatizar a 
aprovação da medida, 
mas não vai deixar cair o 
Governo. “Claro que não 
se vai demitir, porque 
tudo revela que ele está 
a agir de má-fé, está 
a criar mais um caso 
porque, se ele disse aos 
portugueses que queria 
reduzir o IVA e ia pedir 
autorização a Bruxelas, 
era sua obrigação con-
templar essa redução de 
receita fiscal no próprio 
orçamento”, sustentou.
Para o vice de Rui Rio, “os 
portugueses começam a 
perceber a estratégia de 
dramatização” do PS. 

Ambiente

D.R.

Um dos mais potentes gases com 
efeito de estufa, o hidrofluoro-
carboneto-23 (HFC-23), está a au-
mentar a um ritmo elevado na 
atmosfera, concluíram cientistas 
da Universidade de Bristol, no 
Reino Unido, num estudo publi-
cado na revista Nature Commu-
nications.

A concentração de HFC-23 
na atmosfera está a crescer 
para níveis recorde, apesar de 
as emissões globais terem sido 
alegadamente eliminadas em 
2017, porque, embora poucas 
aplicações industriais, é liberta-
do durante a produção de outro 
químico usado em sistemas de 
refrigeração em países como a 
China e Índia.

Uma tonelada deste gás emiti-
da para a atmosfera é equivalen-
te a 12 mil toneladas de dióxido 
de carbono, pelo que tem um 
enorme potencial de aqueci-
mento da atmosfera.

Em 2015, ambas as nações, res-
ponsáveis pelas maiores emis-
sões de HFC-23, anunciaram que 
iriam diminuir as emissões nas 
fábricas que produzem o gás, ob-
jectivo que afirmaram ter prati-
camente cumprido em 2017.

Gás com 
poderoso efeito 
de estufa
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Casais de 
Abutre-preto 
aumentam na 
Contenda


