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Susana Pedro lançou novo livro infantil
Crónicas da
Transtagana
PÁG.06 A “Drogaria Azul” como é co-

nhecida a loja fundada no final do Século XIX e que se mantém desde então em
atividade na cidade de Évora, no Largo de
Camões, ali à vista da “Porta Nova”, é propriedade de Leonardo José da Silva desde
o primeiro de janeiro do ano de 1984.
Com um olhar discreto que percorre toda a casa,
diz-nos Leonardo da Silva que “na Drogaria
Azul, não se pergunta se há, diz-se eu quero”.

PUB
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Universidade de Mora investe na Arraiolos apoia
Verão do PSD
eficiência
bombeiros
Castelo de Vide energética
PÁG.08 A Universidade de Verão do
PSD, JSD e Instituto Sá Carneiro arranca esta segunda-feira, dia 26, com
100 jovens (60 homens e 40 mulheres),
em Castelo de Vide e com temas obrigatórios como economia, ciência e Europa, além de análises sobre a justiça,
com um debate sobre a composição
dos conselhos superiores das magistraturas.

PÁG.10 Com vista a potenciar o desenvolvimento sustentável do Concelho, a
Câmara Municipal de Mora está a levar a
cabo investimentos específicos na área da
eficiência energética.
Eficiência energética comporta a adopção de um conjunto de medidas que contribuem para a redução dos consumos de
energia e, ao mesmo tempo, para a optimização da mesma.

PÁG.12 Sílvia Pinto, presidente da Câmara Municipal de Arraiolos e Jarzelim
dos Santos, Vice-Presidente da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Arraiolos, assinaram um protocolo entre as duas entidades, que corresponde a
uma verba de 73,000,00 € para pagamento de uma ambulância.
O ato de assinatura teve lugar no passado
mês de julho, no Arraiolos Multiusos.

D.R.

O Melhor Petisco | Rua Catarina Eufémia , 14
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A Abrir
A FACE NOBRE DA POLÍTICA
LUÍS CAPOULAS SANTOS

Cabeça de lista pelo PS à Assembleia da República/Círculo de Évora

Em tempos de diabolização da política e dos
políticos, é bom recordar que esta também
tem uma face nobre. Refiro-me à comparação
entre os compromissos políticos que se assumem e a sua posterior realização concreta.
Bem sei que, para aqueles políticos que
se situam em partidos ou organizações que
se situam fora da área do exercício ou da influência da governação, é fácil tudo prometer
porque sabem, de antemão, que jamais serão
chamados a prestar contas.
Porém, para aqueles, cujos partidos têm
probabilidade de vir a exercer funções executivas, cada compromisso que publicamente
se assume tem de ser prévia e exaustivamente
ponderado.
Como cabeça de lista pelo PS pelo distrito
de Évora, em 2015, sinto um enorme orgulho
em poder dizer, em 2019, quando de novo me
submeto a sufrágio, que todos os compromissos então assumidos se encontram cumpridos
ou em fase irreversível de execução. Não me
refiro apenas aos compromissos nacionais do
PS, como o controlo do déficit e da dívida do
Estado e a restituição da credibilidade externa de Portugal. Ou do fim dos cortes cegos
nos salários e nas pensões e da progressão do
desemprego. Refiro-me, sobretudo, aos compromissos de cariz distrital, como é o que parecia ser então um sonho impossível, o Hospital Central do Alentejo, ou o cancelamento
do crime ambiental que então se preparava
para destruir o eco-sistema único da Serra
de Monfurado. Ou ainda o alargamento ao

nosso distrito do Regadio de Alqueva que o
governo anterior tinha dado como terminado
em 2015. Foi possível garantir o financiamento para beneficiar cerca de 25000 hectares
regadio abrangendo 8 municípios do nosso
distrito, num montante de investimento quase
equivalente ao do novo Hospital Central do
Alentejo.
É, pois, com a garantia de “palavra dada,
palavra honrada”, que a equipa de candidatos que lidero, composta por gente boa e com
provas dadas, se submete ao veridicto dos
eleitores do nosso distrito.
Iremos, por isso, como é nosso timbre, fazer uma campanha pela positiva, respeitando
todos os adversários, que aproveito para saudar, e centrada no esclarecimento e disponibilidade para o debate democrático sobre ideias
e projectos para o futuro do distrito de Évora.
Para o próximo mandato, e para além do
programa eleitoral nacional do PS, que será,
certamente, objecto de grande divulgação
pela comunicação social de maior expansão,
iremos, essencialmente, concentrar-nos nos
objectivos mais concretos com impacto no
distrito.
São eles:
- A criação do Curso de Medicina na Universidade de Évora, pela qual há anos nos
batemos, mas que só agora é viável, com a
construção do novo Hospital Central;
O aproveitamento de todas as potencialidades da ferrovia no nosso distrito, em
particular nos concelhos de Vendas Novas,

Évora e Alandroal;
- A concretização de importantes obras rodoviárias, com destaque para a conclusão
do IP2 e o desvio de transportes pesados
dos centros urbanos de Vendas Novas,
Montemor o Novo e Reguengos e Monsaraz;
- A conclusão das infraesrruturas de regadio em curso nos concelhos de Alandroal,
Évora, Montemor o Novo, Mourão, Portel,

“É, pois, com a
garantia de “palavra
dada, palavra
honrada”, que a
equipa de candidatos
que lidero, composta
por gente boa e com
provas dadas, se
submete ao veridicto
dos eleitores do nosso
distrito”.

Redondo, Reguengos de Monsaraz e Viana
do Alentejo;
- A elaboração e execução de um programa
específico para a Defesa, a Conservação e a
Ampliação do Montado, inserido na Reforma da Floresta, no quadro do novo período
de programação dos fundos comunitários;
A elaboração de uma estratégia e o início
da sua execução para o Relançamento do
Sector dos Mármores, com impacto nos
concelhos de Alandroal, Borba, Estremoz
e Vila Viçosa;
- A disponibilização de habitação a custos
acessíveis para jovens e estudantes, nomeadamente através da adaptação para este fim
das instalações do actual Hospital do Espírito Santo, logo que devoluto;
- O aprofundamento e reforço das políticas
sociais, com particular enfoque nas crianças, nos idosos e nas pessoas doentes, deficientes e vítimas de violência doméstica;
- O prosseguimento da Estratégia Regional
para o Turismo e a Cultura, recuperando
monumentos, ampliando as redes de praias
fluviais e de ciclovia, por forma a ligar
todos os municípios do distrito e apoio à
candidatura de Évora a Capital Europeia da
Cultura em 2027.
- Será com o mesmo empenho que colocámos, no passado, os compromissos que
então assumimos, que trabalharemos no
futuro em prol dos cidadãos do nosso distrito que nos propomos representar na Assembleia da República.

Quem nos representa?
JOÃO OLIVEIRA

Cabeça de lista pela CDU à Assembleia da República/Círculo de Évora

As eleições legislativas estão ainda a alguma distância e haverá certamente tempo de
discutir mais a fundo as opções que devem
mobilizar os eleitores para a participação no
acto eleitoral. Mas há uma pergunta que é útil
fazer desde já: quem nos representa?
No dia 12 de Agosto a Comissão Nacional
de Eleições publicou o mapa com a distribuição dos 230 deputados da Assembleia da República a eleger por cada um dos distritos do
País em função do número de eleitores.
Ao distrito de Évora caberá a eleição de 3
deputados. Apenas 3 em 230.
É assim desde 2002, ano em que o distrito de Évora perdeu para o distrito de Braga
um dos 4 deputados que até então elegia. E
a realidade não é animadora: só nos últimos
dez anos o distrito de Évora perdeu cerca de
11.000 eleitores.
Menos eleitores significam menos deputados e menos deputados significam menos
possibilidades de representação das opções
eleitorais.

Historicamente, apenas CDU, PS e PSD
têm conseguido reunir o número de votos
suficientes no distrito de Évora para eleger
deputados. Com apenas 3 deputados a eleger
e as possibilidades de eleição concentradas
nestas três forças políticas, assume redobrada importância a opção feita por cada eleitor
porque é isso que determina as opções que
serão depois feitas durante quatro anos em
relação ao distrito.
Menos eleitores significa também menos
peso político do distrito no todo nacional.
É preciso romper o círculo vicioso de perda
de população, perda de peso político e dificuldade em conseguir as políticas de investimento público e criação de emprego que fixem a população e desenvolvam o território.
E isso depende também das opções que são
feitas no momento da eleição, nos critérios e
na escolha de quem tem provas dadas na defesa do distrito, da região, dos seus trabalhadores e das suas populações.
Por isso é tão importante a participação

nas eleições. O voto é uma das armas que nos
restam para fazermos ouvir a nossa voz e reivindicarmos um futuro melhor. E é coisa de
responsabilidade que deve ser utilizada com
consciência de forma a que daí resultem melhores condições para termos os nossos direitos defendidos.
Os votos dos alentejanos do distrito de
Évora servirão para eleger os 3 deputados do
distrito. Sendo eleitos apenas 3 deputados é
importante que sejam bem escolhidos para
que o peso político do distrito de Évora na
Assembleia da República sirva verdadeiramente os interesses do Alentejo e daqueles
que aqui vivem e trabalham.
Quando perguntamos quem são os 3 deputados que representam o distrito de Évora na
Assembleia da República não é fácil encontrar
quem consiga dar essa resposta plenamente.
Das muitas explicações que pode haver para
que isso ocorra há duas que parecem mais
prováveis. Ou isso se deve ao alheamento relativamente à política e ao distanciamento re-

lativamente a quem é eleito para representar
todos os eleitores, os que votam e os que não
votam. Ou pode também dever-se ao pouco
empenhamento daqueles que são eleitos, ao
reduzido trabalho feito e à falta de prestação
de contas pelo exercício do mandato.
Naturalmente que quem se empenha nos
mandatos para que é eleito, quem trabalha
com honestidade e proximidade, quem tem
trabalho feito e reconhecido em prol daqueles
que o elegeram, pode apresentar-se perante os eleitores de cabeça levantada e com a
convicção do dever cumprido. Quem não o
faz, resta-lhe arranjar desculpas e desviar a
conversa...
De uma forma ou de outra, é decisivo que
os eleitores sejam exigentes com aqueles que
elegem, sobretudo no momento da eleição.
Num distrito como o nosso que só elege 3
deputados ainda se torna mais importante
que sejam acertadamente eleitos aqueles que
melhor servem os interesses do distrito e das
suas populações.

Ficha Técnica
Director Nuno Pitti Ferreira TE194A (TE738) (nuno.pitti@registo.com.pt)
Registo ERC nº125430
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Atual
“Há por aí alguém igual a mim?”, escrito por Susana Pedro e ilustrado por Célia Fernandes.

Há por aí alguém igual a mim?
Em 2015 nascia a Sociedade do Bem, associação sem fins lucrativos cuja missão é
promover a “empatia, o altruísmo e a positividade nas crianças através do exemplo”. Através de programas desenvolvidos
em escolas, com a estreita colaboração de
pais e professores, as crianças aprendem
a gerir as emoções, a relacionarem-se
melhor com os pares e a colaborar com
os outros nos mais diversos contextos e
situações.
Foi no contacto direto com as crianças que a fundadora da Sociedade do
Bem, Susana Pedro, se inspirou para
criar o seu mais recente livro, “Há por
aí alguém igual mim?”, que chega este
mês às livrarias. A autora conta-nos que
“esta história tem por base uma dinâmica infantil, através da qual as crianças
se apercebem do que têm em comum
com os outros. O livro aborda de uma
forma divertida a vontade que as crianças sentem em serem iguais aos seus
pares para se sentirem por eles aceites,
mas também o que as torna diferentes e
por isso especiais”.
“Há por aí alguém igual a mim?”, escrito por Susana Pedro e ilustrado por Célia
Fernandes (uma edição Livros Horizonte), é o segundo livro infantil editado com
o objetivo de apoiar a Sociedade do Bem.
O primeiro, “Que cores têm as tuas palavras?”, foi lançado em 2017. As receitas de
ambos os livros revertem a favor da Associação.
A par do programa “Pequenos Corações Gigantes”, a equipa multidisciplinar
da Sociedade do Bem tem criado outros
programas, como oficinas de literacia
emocional, atividades de tempos livres,
programas para famílias e comunidade
educativa ou atividades de enriquecimento curricular.
Em 2017 foi lançado o primeiro livro
infantil da Sociedade do Bem, “Que cores
têm as tuas palavras?” cujo objetivo é ajudar as crianças a compreenderem o que

sentem e ainda este ano serão lançados
dois novos projetos na área editorial destinados aos mais jovens, que se vão constituir como ferramentas para professores
e educadores, assim como os pais, poderem trabalhar as competências sociais e
emocionais das crianças.
Em 2018 a Sociedade do Bem levou ao
Parlamento Europeu um grupo de in-

vestigadores, autores e académicos para
colocar na agenda europeia a relevância
da inteligência emocional nas crianças
em idade escolar e cujo resultado vai ser
publicado brevemente. “Para além destes
projetos, encontramo-nos a desenvolver o
programa “Pequenos Corações Gigantes”
e as oficinas de literacia emocional, em
parceria com os municípios, no âmbito

dos planos de promoção do sucesso escolar promovidos por algumas autarquias
do Alentejo”, refere Susana Pedro.
“Pretendemos chegar ao maior número
possível de crianças no Alentejo no médio prazo e, um dia, vermos os nossos programas implementados em todas as escolas do país”, prevê, confiante, a fundadora
da Sociedade do Bem.

ciais no interior das explorações, com vista a
simplificar procedimentos, reduzir a erosão,
melhorar os recursos aquíferos e reduzir o re-

curso a águas subterrâneas.
Do programa eleitoral do PSD constam
também medidas que visam organizar, ordenar, proteger e valorizar o potencial económico das florestas, focadas na componente
produtiva e na sustentabilidade da floresta
privada, nos produtores florestais que a gerem e no tecido empresarial constituído por
milhares de pequenas e médias empresas que,
no seu conjunto, contribuem com um saldo de
1900 milhões de euros para a balança comercial portuguesa.
O reforço da dotação do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020-2027 para
apoio aos jovens agricultores é outra das
ideias do programa do PSD, que consiste em
afetar a este objetivo 20% do futuro PDR,
num total de cerca de 800 milhões de euros
de despesas públicas contra os 11% do atual
programa de Desenvolvimento Rural.
Parece-me que as medidas propostas pelo
PSD interpretam melhor a interioridade e o
mundo rural.

Interpretar a Terra
SÓNIA RAMOS,

Cabeça de lista pelo PSD à Assembleia da República/Círculo de Évora

Miguel Torga interrogava-se sobre a incapacidade do português compreender a terra, da mesma forma que tão profundamente
entendeu o mar. Tal inquietação ocorreu-lhe
sempre no nosso Alentejo. Não terá sido por
acaso. Provavelmente não demonstramos perante a terra a mesma humildade e respeito
que cativamos perante o mar.
De facto, tem-nos faltado humildade para
compreender a terra, os seus timings e os seus
desígnios. Os incêndios que têm assolado o
país são prova disso. Revelam total ausência
de políticas públicas direcionadas para a preservação da natureza, da floresta, dos ciclos
agrícolas, da fauna e da flora autóctones. O
ordenamento do território rural não existe,
como não existe um plano de revitalização do
interior do pais, que reconheça e valorize o
papel da agricultura e da floresta no repovoamento e no equilíbrio dos ecossistemas.
Rui Rio defende a criação de uma Entidade
Reguladora do Sector Agro-alimentar, assegurando o respeito por práticas comerciais

corretas na cadeia de valor entre a produção
e a grande distribuição; a criação de um programa nacional de organização da produção
com base nas associações de produtores e
cooperativas, as quais devem ser protagonistas na organização das respetivas fileiras; um
regime diferenciado de apoio a projetos de 1.ª
instalação na agricultura de cidadãos entre
os 40 e os 55 anos que optem por residir de
forma permanente nas zonas de muita baixa
densidade e priorizar o investimento produtivo numa agricultura competitiva e sustentável através de um regime simplificado de procedimentos de fácil execução, na fiscalidade,
na certificação da qualidade dos produtos, no
licenciamento das atividades agrícolas, pecuárias, florestais e agro-industriais.
O desenvolvimento do regadio sustentável
como pilar da modernização da agricultura e
da proteção ambiental é outra aposta e, nesse
âmbito, o PSD é favorável à revisão da legislação de licenciamento de pequenas barragens e charcas de retenção de águas superfi-

“Rui Rio defende a
criação de uma Entidade Reguladora do
Sector Agro-alimentar, assegurando o
respeito por práticas
comerciais corretas
na cadeia de valor
entre a produção e a
grande distribuição”.
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Crónicas
O Bloco Faz Acontecer
BRUNO MARTINS

Cabeça de lista pelo BE à Assembleia da República/Círculo de Évora

O Bloco de Esquerda apresenta-se às Eleições Legislativas do próximo dia 6 de Outubro com uma lista de gente de confiança
comprometida com a democracia plena e
uma política para toda a gente e não só para
uma elite.
A candidatura do Bloco tem um programa com escolhas fortes e preparado para
vencer os desafios do nosso tempo: colocar
a gestão das contas públicas ao serviço de
quem cá vive, combater a corrupção, proteger o emprego e valorizar os salários,
criar habitação acessível, salvar o Serviço
Nacional de Saúde, enfrentar a discriminação negativa do interior do país, investir na
Escola Pública, recuperar o controlo público de sectores estratégicos, democratizar o
acesso ajustiça, garantir a igualdade entre
mulheres e homens, taxar as grandes fortunas numa reforma fiscal justa, assegurar os
direitos LGBTI+ e o acolhimento de quem
nos procura.
A nível Distrital, o Programa do Bloco de
Esquerda assenta em 7 pilares, que destaco em seguida, apresentando algumas das
principais propostas:
1. Saúde. Propomos: a) a abertura do curso de medicina aliado ao novo Hospital
Central do Alentejo; b) o estabelecimento
de um regime de exclusividade ao SNS
dos profissionais de saúde, com a respectiva revisão das carreiras; c) o reforço do
número de vagas para formação especia-

lizada; d) o reforço das unidades de cuidados continuados.
2. Mobilidade. O Bloco considera fundamental a existência de ligação por transporte público entre todos os Concelhos
em horários que sirvam as populações e
a existência de um Plano Ferroviário Nacional que permita a ligação, pelo menos,
entre todas as capitais do Distrito.
3. Coesão Territorial e Serviços Públicos.
Defendemos mais investimento público
e um programa de reabertura gradual de
serviços públicos nos territórios de baixa
densidade, acompanhado de incentivos à
fixação de trabalhadores do Estado nesses territórios, nomeadamente a reabertura de todos os postos de CTT e Tribunais.
O Bloco propõe, ainda, um programa de
requalificação dos edifícios escolares do
Distrito e o alargamento da oferta pública
de Residências Universitárias em Évora.
4. Um Distrito para os Mais Novos e para
os Mais Velhos. Porque a verdadeira justiça social implica uma resposta pública
forte para os mais novos e para os mais
velhos, o Bloco propõe: a) a abertura de
oferta de educação pré-escolar nos Concelhos com défice na resposta e inclusão
das Creches no sistema educativo, garantindo a sua gratuitidade; e b) o investimento e reforço da rede pública de serviços direcionados para a população mais
idosa, apostando num modelo de Serviço

de Apoio Domiciliário e de Centros de
Proximidade.
5. Ambiente. O Bloco sublinha a necessidade de defender a água enquanto recurso
ecológico, económico e social, propondo
a necessidade de promover culturas me-

“A candidatura
do Bloco tem um
programa com
escolhas fortes
e preparado para
vencer os desafios
do nosso tempo”.

nos exigentes em água e a devolução às
Autarquias da Gestão Pública das Águas;
assim como uma nova política de gestão
dos recursos geológicos do distrito que
respeite a segurança dos trabalhadores e
populações, o ambiente e as zonas protegidas.
6. Transformar a Agricultura. O Bloco
considera necessário inverter a lógica
assente nos sistemas de produção intensivos e superintensivos, que colocam em
causa a saúde pública e que degradam os
recursos naturais. Propomos a instituição
do licenciamento para áreas de produção
intensivas e superintensivas com avaliação de impacto ambiental obrigatória
para áreas superiores a 50 hectares, a
proibição de apanhas mecanizadas nocturnas e a promoção de produções agrícolas e animais extensivas, que garantam
menores impactos ambientais e melhor
qualidade de vida animal, valorizando os
trabalhadores agrícolas.
7. Valorizar o Património material e imaterial do Distrito, enquanto marca identitária e motor de desenvolvimento do
território, não privatizável e apostando
na sua recuperação enquanto responsabilidade do Estado.
Estamos prontos e prontas. Reside no
Bloco uma alternativa de esquerda, socialista, aberta e plural. Vamos Fazer Acontecer!

A História repete-se…
ALEXANDRE VELEZ FERREIRA

Empresário

Relendo a nossa História, com a devida
atenção, verifico que fomos realmente
grandes, segundo a opinião dos historiadores, até mesmo na altura em que, pelo
Tratado de Samora, foi reconhecido o título de Rei a D. Afonso Henriques e ao território conquistado até então (1143) ao qual
foi dado o nome de Portugal como reino
independente. Portanto, vamos a caminho
de 9 séculos do nascimento de Portugal.
Depois, Afonso Henriques preocupou-se em continuar a alargar o território e
deixou esse exemplo aos seus sucessores,
quando em 1185, entregou a alma ao Criador, tendo governado o Condado Portucalense durante 12 anos, como príncipe, e 45
como Rei.
E, após o seu desaparecimento, surgiram monarcas que estiveram à sua altura
e outros nem tanto, mas da 1ª dinastia,
permito-me destacar D. Dinis, o Lavrador,
porque apesar de todos os seus defeitos,
como todo o ser humano, procurou a organização económica do país e realizou,
no que lhe foi possível, na época, grandes
medidas de fomento e instrução durante
os 46 anos em que reinou. Sim, instrução,
porque foi ele que fundou a Universidade
de Lisboa que, mais tarde, transferiu para
Coimbra.
E a 1ª Dinastia acabou com um rei fraco,
D. Fernando que, até traído pela esposa,
Leonor de Teles, morreu em 1383. E assim, surgiu a grande crise de 1383-1385,
que fez agigantar-se a figura de D. Nuno
Álvares Pereira, cujo nome está escrito em
letras de ouro na História e na Igreja, pois
embora só nos nossos dias tivesse sido ca-

nonizado, já o nosso povo o tinha levado
aos altares como o Santo Condestável, há
séculos.
E surgiu a 2ª dinastia com D. João I
que, naturalmente, teve de continuar com
a guerra com Castela que só terminou, 27
anos depois. E desta dinastia destaca-se
o período áureo dos descobrimentos e da
construção de alguns monumentos que são
hoje Património da Humanidade. Feitos
grandiosos, sem dúvida e que, nos tempos
que correm, infelizmente, alguns tentam
aviltar, causando-lhes até impressão a palavra DESCOBRIMENTOS. Desta dinastia terei de destacar o monarca que recebeu
o cognome de príncipe Perfeito, D. João II
e muitas outras figuras que descobriram
novos mundos, como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral,
Diogo Cão e tantos, tantos outros aos
quais os Gigantes Adamastores não lhes
causaram medos. Mas terei de abreviar por
falta de espaço e chegar à perda da nossa
independência em 1580 quando fomos governados por três reis espanhóis que nos
espezinharam durante 60 anos, até que um
grupo de portugueses valentes lhes pôs
um ponto final, sentando na cadeira do
Poder um D. João IV que teve de suportar a Guerra da Restauração que durou 28
anos e que terminou no reinado de um dos
mais fracos reis da História do nosso País,
Afonso VI, ao qual foi dado um cognome
que nada tem a ver com a sua personalidade. Muito mais haveria a falar, também
desta dinastia, pois se teve pontos altos,
outros foram vergonhosos. Não esqueço
o Padre António Vieira, não só como sa-

grado orador, mas patriota de primeira e
de superior talento. Pois nesta dinastia que
teve a duração de 270 anos, não conseguimos fazer quase nada pelo grande Império
que descobrimos na segunda. E em 1910

“Olhem que se lermos a nossa História,
com a maior atenção,
encontramos, naturalmente, ao longo de
cerca de nove séculos,
muitos casos parecidos, com homens que
até foram… desterrados!”.

entrámos na República que foi um desastre
tremendo até 1926 em que se iniciou um
regime ditatorial que se arrastou durante
48 anos, ou seja o ano de 1974 em que se
devolveu ao povo a liberdade e tanta, tanta
coisa que se lhe foi benéfica por um lado,
mas por outro, fê-lo sofrer com tanto, mas
tanto de nocivo, imperfeito e perverso.
Perdeu-se o Império Ultramarino duma
forma que arrastou muitos milhares de
portugueses para um poço sem fundo; a
ânsia do Poder agigantou-se e, como mero
exemplo, permito-me apontar o que fez,
em data recente, um político que para chegar a 1º ministro, tudo fez para ocupar o
cargo que um homem do seu partido ocupava com dignidade; tendo perdido as eleições, decidiu formar uma geringonça que
o levou a sentar-se na cadeira do político
que a tinha ganho. Não há dúvida que se
trata dum homem de elevada inteligência,
mas…
Olhem que se lermos a nossa História,
com a maior atenção, encontramos, naturalmente, ao longo de cerca de nove séculos, muitos casos parecidos, com homens
que até foram… desterrados!
Sou jovem, mas estou atento, até porque
muitos obstáculos me surgem pela frente
quando pretendo, dentro da maior honestidade, singrar na vida, formar família e
poder educar, nas devidas condições, os filhos que o destino trouxer a este mundo. E
muito gostaria que o fosse no país que me
viu nascer e onde fui criança, adolescente
e hoje um homem com 30 anos de idade.
Mas vejo um futuro sombrio, onde impera
a corrupção.
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Crónicas da Transtagana

“Casa Bacharel”- Loja centenária,
debaixo dos arcos, à “Porta Nova”
A “Drogaria Azul” como é conhecida a
loja fundada no final do Século XIX e que
se mantém desde então em atividade na
cidade de Évora, no Largo de Camões, ali
à vista da “Porta Nova”, é propriedade de
Leonardo José da Silva desde o primeiro
de janeiro do ano de 1984.
Com um olhar discreto que percorre
toda a casa, diz-nos Leonardo da Silva que
“na Drogaria Azul, não se pergunta se há,
diz-se eu quero,” pois aqui encontrará o
produto que pretende.
Fazendo jus a esta afirmação veio um
cliente, já com pouca esperança de resolver a contento um problema num armário, refletindo esse sentimento na interpelação em tom duvidoso:
- “Venho à procura duma agulha num
palheiro”.
Saiu porém com um largo sorriso e uma
“fechadura de 3’’ esquerda” que não tinha
encontrado, mesmo quando indagou fora
das muralhas, nas lojas grandes, que não
as que melhor servem.
A “Casa Bacharel & C.ª”, fundada em
1896, anunciava por esses tempos “Ferragens, Drogas e Tintas – Productos chimicos e pharmaceuticos – Oleos e vernizes,
gessos e cimentos – Sulfato de cobre e enxofre, Carboreto de calcio para Gaz Ascytilene – Folha de Flandres e zinco – artigos
de Optica - Electricos e Photograficos, etc.,
etc.”
Não sabemos ao certo se sob a gerência
dos fundadores, Luís Bacharel e Evaristo
Cutileiro os “etc.” incluíam as “perfumarias” e de entre estas as mais afamadas
para a beleza feminina ou de barbearia, de
receita artesanal e origem nacional.
Certo é que a “Casa Bacharel” se tornou
também vendedora autorizada de “pólvora para minas e pedreiras”, quiçá pela mão
de Jaime Teodorico da Silva Alberto, antigo funcionário convidado para sócio após
a saída de Evaristo Cutileiro.
Jaime Alberto chegou a deter a totalidade da sociedade, a qual passou em 1936
para Manuel Peixoto da Silva e este, em
1948 a José Cid da Silva, proprietário até
1983.
Fomos ao encontro de Leonardo da
Silva, hoje com 74 anos de idade, que entrou pela primeira vez na “Casa Bacharel”,
como empregado, no dia 1 de setembro de
1957, tendo interrompido o trabalho para
cumprir o serviço militar obrigatório.
Terminado tal dever rumou a Lisboa,
onde foi empregado de balcão, porque aí
era maior o provento.
As lembranças da terra e do namoro
eram aliviadas com maior préstimo à loja,
na baixa da capital.
Com um ordenado melhor e muitas
horas de serviço juntou o suficiente para
comprar a “mobília para casar”, regressando a Évora e à Casa Bacharel o empregado
zeloso e sabedor da arte de vender ao balcão, envolto no sentimento maior, para
cumprir o desígnio de contrair matrimónio.
Nem por trabalhar numa loja de ferragens um homem é de ferro e a saúde deu-lhe alguns sinais de alerta, obrigando-o a
uma ligeira ausência, que o seu filho col-

matou com elevada aptidão.
Com emoção contida, Leonardo da Silva
desvia a atenção para um receituário antigo e manuscrito, onde pontuam receitas
de sabonetes, cremes de beleza ou até de
cerveja preta, demonstrando a genuinidade das aprendizagens e dos saberes sobre
as produções artesanais, que constituem
por si só um património a preservar e com
o qual nos deparamos, amiúde, através de
alvarás, anotações soltas, agendas ou sebentas.
Produtos que se perpetuaram no nosso
imaginário continuam à venda neste estabelecimento, não como velharias, mas
“novos em folha” e de enorme serventia.
A verdade é que aqui convivem centenas e centenas de artigos, numa arrumação inimitável e perfeita, onde podemos
descobrir tudo o que nos é necessário.
Aninham-se bem à nossa vista produtos
que fizeram história e marcaram muitas
gerações como o restaurador “Olex”, a “pedra hemostática 444”, pincéis para a barba
“Semogue”, “gilettes” e lâminas, sabonete
de leite de burra da Confiança, sabonete
suave lavanda da Ach Brito, o “Creme Benâmor” ou a pasta dentífrica “Couto”.
Pelas características dos objetos, utensílios, acessórios, instrumentos, ferramentas e outros materiais, não é indiferente a
quem passa a montra emoldurada no anil

que fez ganhar à “Casa Bacharel”, como é
apanágio da trastagana, a sua alcunha:
“Drogaria Azul”.
Alinham-se aldrabas e batentes, facas e
amoladores, cataplanas e amentolias, cremes e navalhas de barbear, candeeiros a
petróleo, chaminés e bocais a mais as torcidas, fogões e fornalhas…
E o que será menos esperado encontrar
neste estabelecimento?
- Talvez esta botija de água quente, diz
Leonardo da Silva, exibindo uma espécie
de garrafa de zincado retirada com cuidado da prateleira.
Um infindável número de produtos
olham quem passa e falam do lugar. E
quem passa são todos potenciais clientes?
E quem são eles?
Pragmático, com sentido prático e com
o saber atender característico do comércio
tradicional, confidencia Leonardo da Silva que é cliente “toda a gente, que nós aqui
a todos recebemos bem e a todos servimos
com cortesia.”
E “toda a gente” é a dona de casa e o construtor civil, o jardineiro e o serralheiro, a
costureira e o canalizador… e, claro os turistas.
Numa cidade onde são cada vez mais os
forasteiros oriundos do mundo inteiro, é
interessante perceber que eles são clientes
do comércio local e tradicional.

E na cidade que quer ser “Capital Europeia da Cultura em 2027” são clientes os
estudantes de de artes visuais, design e arquitetura, entre outros alunos e professores universitários, sobretudo, mas não só,
para adquirir pigmentos e anilinas.
Estas são porventura algumas das razões da longevidade da “Casa Bacharel”. A
capacidade de se adaptar e ter para venda
o que é necessário, habilitando como clientes toda a urbe e arrabaldes a que se juntam
passeantes e habitantes temporários.
“Ebora Liberalitas Júlia”, a nossa milenar
cidade, classificada como património da
humanidade tem no comércio tradicional,
indubitavelmente, merecedor de reconhecimento pela relevância cultural e identitária dentro da comunidade, um parceiro
a considerar nas intervenções sobre o território e na sua relação com as pessoas, no
seu ordenamento e na almejada solução
para o estacionamento, porque são por demais os veículos a circular.
Bem sabemos como sofrem despovoados, envelhecidos e sem comércio, os Centros Históricos das cidades, bem como as
nossas vilas e aldeias.
Mas sem lamurias nem queixumes,
exaltamos a cidade pelo que tem de admirável e pelo bem que lhe queremos,
porque é a nossa terra e por vezes isso nos
basta, querendo-a sempre viva.

7

8

Agosto ‘19

Radar
“Sei que muitos de vocês estão, quando pensam nisso, com uma ligeira sensação de morte na alma.”

Depressão pós-férias??
ESTEFÂNIA BARROSO

Professora

Lamento ser a portadora de más notícias mas
a verdade é que sim, está aí o temível fim do
mês de agosto. E que quer isto dizer? Quer
dizer que temos à porta um dos meses mais
difíceis do ano: o terrível mês de setembro,
o mês da depressão pós-férias, o mês que
apesar de se apresentar, quase sempre, de céu
azul e sol brilhante, nos parece mais sombrio
e cinzento que um mês de muita chuva no inverno. Numa só frase: as férias estão a acabar
e o regresso ao trabalho está já aí ao virar da
esquina! Pausa para respirar…eu sei que não
é fácil encarar esta realidade!
Sei que muitos de vocês estão, quando
pensam nisso, com uma ligeira sensação de
morte na alma. Questionam-se, neste preciso momento, onde irão encontrar forças para
aguentar estes onze meses que nos surgem
pela frente. É claro que outros há que me dirão
que gostam muito de trabalhar e que anseiam
por reencontrar o seu local de trabalho e os
seus colegas. Mas, convenhamos, todos nós,
de uma forma mais ou menos intensa, estaremos a sentir uma pequena “depressão pós-férias”. Todos estaremos a questionar onde
iremos encontrar a motivação para trabalhar
estes longos meses que temos pela frente,
onde iremos encontrar a vontade para sorrir e
fazer conversa de circunstância com os colegas, quando a vontade é de estar no silêncio,
onde iremos encontrar forças para levantar
cedo todos os dias de manhã (essa é a minha
maior dúvida). E, quase poderia apostar que
a maior parte daqueles que se encontram a
ler a crónica neste momento já consultaram o
calendário para verificar em que dias calham
os próximos feriados nacionais! Respirem
fundo (e esta informação é para quem ainda
não consultou o calendário) meus amigos: até
dezembro, só vislumbro um fim-de-semana
prolongado! Faça-se silêncio para recuperarmos o fôlego após essa informação…
A verdade é que, ainda que pareça que estou a ser exagerada naquilo que estou a dizer
o regresso ao trabalho não é tão fácil como
gostaríamos de acreditar e todos, de um modo
mais ou menos intenso, sentimos uma pequena depressão, um pequeno stress pós-férias.
Esse stress pode manifestar-se como referi,

Imagem de Ian Espinosa em unsplash

numa enorme dificuldade em levantar cedo
(até porque, durante as férias, os horários,
normalmente, ficam trocados), numa pouca
vontade de largar a “roupa de verão e o chinelo” pela roupa, habitualmente mais formal, do
dia-a-dia num emprego (conheço uma pessoa
que diz sofrer horrores quando troca o calção
pelas calças!) ou até nalguma dificuldade em
reencontrar o fio-à-meada (Perceber em que
ponto tinham ficado as nossas tarefas antes
das férias). Ainda assim, esta “depressão pós-férias” pode ser mais intensa e manifestar-se
fisicamente em dores musculares, dores de
cabeça, insónias, ansiedade e até problemas
gastrointestinais.
“Estarei em depressão?” “Que poderei fazer quanto a isso?”- serão as questões colocadas, aqui chegados. Posso dizer-vos, antes
de mais, que não existe, à partida, razões para
preocupações de maior. Ainda que a palavra
“depressão” nos possa assustar um pouco,
não podemos olhar para esta condição como
uma condição clínica mas apenas como uma
maior dificuldade em adaptar-se, de novo, às

exigências do trabalho. Ainda assim, o melhor será não sentir qualquer tipo de sintoma
pelo que algumas medidas podem ser tomadas antes de voltar para que essa transição
“férias-trabalho” possa decorrer de forma
mais calma e menos agressiva.
A primeira grande medida a ser tomada – e
se tiver essa possibilidade – é a de tirar férias
de forma faseada. Ter um mês completo de
férias até pode ser bom para algumas pessoas.
Contudo, pensar que os próximos onze meses
não terão qualquer tipo de descanso a não ser
o fim-de-semana poderá ser razão para nos
mergulhar na mais profunda tristeza. Tendo
essa possibilidade, faça férias faseadas.
Outra medida que me parece ser eficiente é a de não transitar diretamente do local
de férias para o local de trabalho. Tentar ter
uns dias de descanso e dolce fare niente em
casa, sem grandes correrias, poderá ajudar-nos a preparar, física e mentalmente, para o
regresso ao trabalho. E porque não aproveitar
esses dias em casa para preparar o primeiro
dia de trabalho? Ir a um cabeleireiro, arranjar

as unhas, comprar uma roupa nova. Sei que
pode parecer fútil mas o facto de nos sentirmos bem e nos sentirmos bonitas ajuda, em
muito, a nossa predisposição para o dia. Recuemos uns anos nas nossas vidas. Não era
isso que fazíamos para o primeiro dia de aulas? Tentávamos ir com a nossa melhor roupa
e com o nosso melhor aspeto. Queríamos que
os nossos amigos e colegas ficassem a pensar
que o verão e as férias tinham sido generosos
para connosco. E o que fazíamos mais? Claro, adquiríamos novo material escolar porque
aquele seria o ano em que iríamos trabalhar a
sério, com afinco. Porquê perder esses bons
costumes? Ainda hoje, assumo, gosto de me
apetrechar de novo material escolar sempre
que inicia mais um ano de trabalho. Portanto
organizar o material com que temos de trabalhar ou até o próprio local de trabalho, tornando-o mais aprazível ajudará, com certeza,
a tornar mais fácil o regresso ao trabalho.
Para iniciar um novo ano de trabalho com
um sorriso na cara há que, também, retomar
os bons e velhos hábitos. Regressar à alimentação um pouco mais cuidada, regressar ao
exercício físico, adquirir uma rotina mais ativa. Tais práticas irão ajudar, com certeza, a
enfrentar com melhores olhos este regresso
ao trabalho.
Acima de tudo convém não esquecer que
há vida para além das férias. Existem fins-de-semana, existirão alguns (poucos) feriados.
Reúnam com amigos e família para um café,
um jantar, um passeio, relembrem as férias
que passaram, programem as próximas. A
perspetiva de dias mais positivos ajuda-nos
a melhorar a nossa ligeira depressão, acreditem!
E, por último mas não menos importante:
sejam agradecidos. Procurem todos os dias
uma razão para estar feliz nos empregos que
têm. Por difícil que isto, por vezes, possa parecer, encontramos, quase sempre, se procurarmos, uma razão para sorrir e agradecer…
E com isto vos desejo um bom setembro e um
bom regresso à vossa atividade profissional!
Para os que já regressaram uma vez que
usufruíram das férias mais cedo…espero que
a depressão pós-férias já tenha passado!

Universidade de Verão do PSD arranca em Castelo de Vide
A Universidade de Verão do PSD, JSD e Instituto Sá Carneiro arranca esta segunda-feira, dia 26, com 100 jovens (60 homens e
40 mulheres), em Castelo de Vide e com temas obrigatórios como economia, ciência
e Europa, além de análises sobre a justiça,
com um debate sobre a composição dos
conselhos superiores das magistraturas.
O programa da Universidade de Verão
tem, entre a lista de oradores, figuras
como António Vitorino, antigo dirigente socialista, e também o coordenador
do programa eleitoral do CDS. Mesquita
Nunes participará num painel de debate
com Miguel Poiares Maduro, ex-ministro-adjunto, sobre os desafios das democracias. Além disso, o comissário europeu
Carlos Moedas irá participar num painel
sobre Ciência.
Na lista de convidados estão ainda vários
cabeças-de-lista do PSD nas legislativas,
como Filipa Roseta, por Lisboa, Hugo Car-

valho, Porto, Ana Miguel Santos, Aveiro,
e Mónica Ferro. Margarida Balseiro Lopes
é cabeça-de-lista por Leiria, mas será a anfitriã da iniciativa, uma vez que é a presidente da JSD, uma das organizadoras do
encontro.
A universidade de verão termina a 1 de
setembro e será o segundo momento de
rentrée do PSD, com um discurso de Rui
Rio.
Apesar da iniciativa ter como meta a
formação de jovens em áreas decisivas
para a política, Carlos Coelho, o diretor
da Universidade, admite que as intervenções de alguns oradores possam ter
leituras de campanha eleitoral. «Ninguém ignora que estamos em período de
campanha eleitoral», afirmou ao i o ex-eurodeputado.
Em cada edição são convidadas personalidades a responder a questões à distância, colocadas pelos alunos.

D.R.
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“Sinto-me totalmente tranquilo pelo trabalho desenvolvido, com o sentido de missão cumprida”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENQUANTO DEPUTADO NA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA.
ANTÓNIO COSTA DA SILVA

Deputado e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD

Encontramo-nos no fim de uma legislatura de 4
anos na Assembleia da República. Foram 4 anos
muito intensos de permanente intervenção na
defesa dos interesses dos nossos concidadãos.
Na minha perspectiva não poderia ser de outra
forma.
Tive um orgulho enorme em ter estado como
deputado durante este período. Acredito com
toda a sinceridade que é possível fazer muito
(na defesa das pessoas) como político, nomeadamente no exercício de funções como deputado na AR.
Os cargos são efémeros e é assim que os
entendo. Por isso mesmo, sinto-me totalmente
tranquilo pelo trabalho desenvolvido, com o
sentido de missão cumprida. Naturalmente com
muitas falhas e talvez pudesse ter feito mais.
Mas consigo olhar olhos nos olhos qualquer das
pessoas que me elegeu, mas também, àqueles
que votaram noutros.
Neste contexto, é minha obrigação prestar
contas do trabalho desenvolvido. Deixo alguns
dados quantitativos, mas também algumas das
iniciativas desenvolvidas.
Apresentam-se alguns dados de forma quantitativa:
Inquérito Parlamentar - 1
Apreciação Parlamentar - 2
Projeto de Lei – 37
Projeto de Resolução – 107 (14 diretamente
relacionados com o Circulo Eleitoral de Évora)
Requerimentos apresentados – 78
Perguntas apresentadas – 531 (87 diretamente relacionados com o Circulo Eleitoral de
Évora)
Intervenções em Plenário = 59

Audições e Audiências = Várias Dezenas
Autor de Parecer - Projeto de Lei – 4
Autor de Parecer - Iniciativas Europeias = 13
Autor de Parecer - Petiçoes = 2
Intervenções em Plenário = 59
Participação em Delegações Eventuais = 12
Parlamento dos Jovens = 23
2 Mostras na AR de Produtos Locais (Estremoz e Borba)
Crónicas e Debates Permanentes em órgãos de
Comunicação Social:
- Rádio campanário;
- Debate Semanal Rádio Diana – Programa
Praça da República
- Jornal Tribuna do Alentejo;
- Jornal Registo;
- Jornal A Sul;
- Jornal Ardina do Alentejo.
Alguns do projectos de Resolução apresentados
(do último ano para o primeiro):
- Recomenda ao Governo que adote medidas
que permitam a realização de obras estruturantes na Escola Secundária e na Escola Básica nº 1 de Vendas Novas
- Recomenda ao Governo que elabore o plano de gestão do sítio e ZPE que abrangem os
territórios dos concelhos de Moura, Mourão,
Barrancos e Serpa, na estratégia do Turismo
2027 consagre a natureza como ativo estratégico e contenha mecanismos de combate
à sazonalidade, e crie medidas especiais de
apoio à agricultura às agro-indústrias
- Pela necessária e urgente intervenção de
recuperação da Estrada Nacional 114 (troço
Montemor-o-Novo / Coruche)
- Recomenda ao Governo que adote as me-

didas que possam dar resposta ao estado de
abandono e de degradação do Cromeleque
dos Almendres, Menir dos Almendres, Anta
Grande do Zambujeiro e Cromeleque Vale
Maria do Meio.
- Recomenda ao Governo que adote as medidas que possam dar resposta ao estado de
abandono e de degradação da Villa Romana
da Nossa Senhora da Tourega
- Recomenda ao Governo que adote medidas
que permitam a abertura de avisos de concursos para a apresentação de candidaturas
à realização de investimentos em infraestruturas cientificas e tecnológicas, e no caso do
Alentejo, que permitam a concretização da
segunda fase do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia e de outras infraestruturas
científicas e tecnológicas
- Recomenda ao Governo que adote medidas que permitam a realização de obras de
construção do Pavilhão Gimnodesportivo
da Escola Básica Diogo Lopes Sequeira do
Alandroal.
- Recomenda ao Governo a Inclusão da Fortaleza de Juromenha, concelho do Alandroal,
na Lista de Imóveis que integra o Programa
“REVIVE”
- Recomenda ao Governo que adopte medidas que permitam a criação de um centro de
elevada competência científica e tecnológica:
Água e Energia na Universidade de Évora
- Recomenda ao Governo que adote medidas
que permitam a realização de obras na Escola
André de Gouveia em Évora
- Recomenda ao Governo que adote medidas
que permitam a realização de obras na Escola
Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo.
- Recomenda ao Governo que adopte medi-

das que permitam a criação do Circuito Hidráulico de Reguengos de Monsaraz (ligação
à albufeira de Alqueva)
- Recomenda ao Governo que adopte medidas que permitam a criação do Circuito
Hidráulico de Viana do Alentejo (ligação à
albufeira de Alqueva)
- Recomenda ao Governo que adopte medidas que permitam à captação de água e ligação do Aproveitamento Hidroagrícola do
Lucefecit à albufeira de Alqueva
Também em matéria de questões colocadas ao
Governo foram inúmeras, atravessando matérias muito diversas, tais como: a falta de médicos especialistas e falta de enfermeiros, falta de
investimento e falhas no sistema de saúde, falta
de assistentes operacionais, falta de investimento nas escolas; falta de operacionais da GNR
e falta de investimento; atraso na execução de
inúmeros investimentos públicos essenciais
para o território (rodovia e ferrovia, equipamentos sociais, equipamentos culturais, etc); gravidade do aumento da sinistralidade no distrito
de Évora e consecutivamente o aumento do números de vítimas; cobrança do IMI aos imóveis
em sitos Património Material da Humanidade,
como é o caso de Évora; falta de apoio á actividade económica, etc, etc.
De facto, não é fácil apresentar de uma forma
detalhada todo o trabalho desenvolvido. Ainda
assim, ao longo dos últimos anos fui publicando
praticamente todo o trabalho desenvolvido através das redes sociais.
A minha obrigação é prestar contas aos eleitores. Agora, cabe a si avaliá-lo.
Até sempre!

Dinâmicas da Gestão

Contributos para a sustentabilidade do SNS –
uma linha de investigação

JOSÉ BILÉU VENTURA

Docente do Departamento de Gestão da Universidade de Évora

Na maioria dos países desenvolvidos a despesa com a prestação de cuidados de saúde tem
vindo, nos últimos anos, a crescer tendencialmente, em ritmo superior ao do crescimento da
riqueza gerada pelos países, colocando os sistemas de saúde sob enorme pressão financeira.
Tal despesa representa, atualmente, uma fatia
significativa do Produto Interno Bruto (PIB)
em muitos dos referidos países. Em Portugal,
segundo a OCDE, desde o início do séc. XXI,
o peso da despesa com a prestação de cuidados
de saúde no PIB passou de 8,4% em 2000 para
9,1% em 2018, tendo atingido um máximo de
9,9% em 2009.
Este crescimento da despesa resulta de diversos fatores, tais como o envelhecimento
da população, a fraca concorrência que se
verifica no mercado do medicamento e dos
dispositivos médicos e a inovação tecnológica,
entre outros. Como resultado de tal evolução,
os hospitais têm vindo a acentuar a sua preocupação com o conhecimento dos principais
aspetos que oneram a sua estrutura de gastos
e com o seu controlo.
Assim, não surpreende que, nas últimas
décadas do séc. XX, inicialmente nos Esta-

dos Unidos, os gastos com os tratamentos tenham começado a ser considerados com maior
acuidade na tomada de decisões clínicas e de
gestão das unidades de saúde, tendo mesmo as
questões financeiras assumido um papel central na gestão, sob vários aspetos, de algumas
instituições de saúde, como o britânico National Health Service.
No início dos anos 90, do século passado, a
perspetiva introduzida pelo New Public Management, procurou ir ainda mais longe transformando os hospitais em entidades de negócio
ou centros de resultados, responsabilizando-os
pela obtenção das receitas necessárias à cobertura das suas despesas, induzindo simultaneamente a obtenção de maiores níveis de
eficiência.
Paralelamente, a filosofia de financiamento
dos hospitais alterou-se, inicialmente nos EUA
(na década de 80 do séc. XX) disseminando-se
posteriormente um pouco por todo o mundo,
passando do financiamento baseado nos gastos para um financiamento à produção, suportado em preços fixos para cada tipo de intervenção/serviço.
Estas orientações foram adotadas também

em Portugal, com a criação dos hospitais-empresa (entidades públicas empresariais), em
final de 2005, cuja atividade está subordinada
à celebração de um contrato-programa com o
Governo, que inclui, entre outros aspetos, uma
previsão de produção e a remuneração da mesma pelo Estado.
Para acompanhar tal evolução, foram importados, do sector privado, novas formas de relato financeiro e de indicadores, que permitam
monitorizar o desempenho de tais entidades.
Considerando a escassez de recursos financeiros e os elevados gastos associados aos
cuidados de saúde, a introdução de avaliações
económico-financeiras no processo de tomada
de decisão, nesta área poderá, provavelmente,
ajudar os decisores a afetar os recursos disponíveis de forma mais eficiente.
De facto, as avaliações económicas proporcionam indicações da eficácia e da eficiência
relativa dos tratamentos, comparando os seus
custos e resultados com tratamentos ou intervenções alternativas e com a remuneração que
o estabelecimento de saúde recebe pela prática
de tais atos médicos. Uma análise de custo-eficácia de tratamentos é tão mais importante

quanto maior a despesa prevista, quer resultante de preço elevado do tratamento, quer do
seu prolongamento no tempo em doenças crónicas, sem que tal análise deva limitar o tratamento dos doentes, mas apenas a consideração
e escolha entre terapêuticas alternativas.
Para conseguir alguma contenção de gastos
é imprescindível a colaboração dos médicos,
que, segundo estudos desenvolvidos, são responsáveis pelo controlo de cerca de 80% dos
gastos variáveis de um hospital. Em estudos
empíricos, efetuados em alguns países europeus, verificou-se um consenso generalizado
sobre a importância e a necessidade de avaliar,
paralelamente à qualidade dos cuidados médicos prestados, os respetivos custos.
No Departamento de Gestão foi criada uma
equipa que integro e que inclui também administradores hospitalares, que irá desenvolver
investigação sobre a problemática da utilização de informação económico-financeira pelos médicos dos hospitais portugueses, visando caracterizar a situação atual e identificar
aspetos que possam melhorar a situação, tendo
em vista a sustentabilidade do SNS, sem prejuízo da qualidade da assistência.
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Radar
“Eco-eficiência ou poupança energética são dois termos incluídos na estratégia energética do Município.”

Mora investe na eficiência energética
Com vista a potenciar o desenvolvimento
sustentável do Concelho, a Câmara Municipal de Mora está a levar a cabo investimentos
específicos na área da eficiência energética.
Eficiência energética comporta a adopção de um conjunto de medidas que contribuem para a redução dos consumos de
energia e, ao mesmo tempo, para a optimização da mesma. Estas medidas geram
uma maior poupança, sem que o conforto
a que estamos habituados seja prejudicado.
Eco-eficiência ou poupança energética
são dois termos incluídos na estratégia
energética do Município, agora colocada
em prática, que engloba as intervenções
realizadas com o objectivo claro de reduzir os gastos com os consumos de energia eléctrica, tal como com as emissões
de dióxido de carbono para a atmosfera.
Para além da redução significativa do valor mensal da factura, este investimento
é sinónimo de melhoria das condições
dos serviços prestados e, consequentemente, de aumento da qualidade de vida
dos munícipes do Concelho de Mora.
Nas referidas intervenções, inclui-se o
seguinte:
Substituição das lâmpadas convencionais, por equipamentos de tecnologia
LED, em edifícios municipais como os Paços do Concelho, a Casa da Cultura, o Fluviário, a Escola do 1ºCEB e Jardim de Infância de Mora e o Mercado Municipal. O

C.M. Mora | D.R.

valor total deste projecto é de 23.709,06€,
com financiamento de 10.861,76€ pelo
Plano de Promoção à Eficiência no Consumo (PPEC), cabendo à Câmara o custo
de 12.841,31€.
Na Piscina Municipal, substituiu-se
o sistema que funciona a gás, por um de
aquecimento a biomassa, considerado
este como um recurso natural renovável.
Está a proceder-se, também, à instalação
de um sistema solar térmico, ou seja, pai-

néis solares que produzirão água quente.
Aqui, as lâmpadas convencionais, à semelhança do sucedido noutros edifícios
municipais, foram trocadas por iluminação LED. O valor associado a estes dois
projectos é de 107.874,48€ no total, financiado em 84.800€ pelo Fundo de Eficiência Energética, correspondendo à Câmara
o valor de 23.074,48€.
Em Pavia, na Escola do 1ºCEB e Jardim
de Infância, por apresentar os requisitos

exigidos no programa de apoio, o projecto
inclui a aplicação do isolamento térmico
na cobertura exterior da cantina escolar,
substituição da caxilharia e dos equipamentos de climatização por outros mais
eficientes, introdução de protecção solar
nos envidraçados, instalação de dois sistemas solares térmicos e um sistema solar
fotovoltaico para auto-consumo.
No global, esta intervenção surge no seguimento dos investimentos levados a cabo
anteriormente nos edifícios escolares, em
que é dada primazia à melhoria das condições de ensino, contribuindo para o sucesso
escolar dos alunos. Por sua vez, este projecto
representa o custo total de 90 146.55€, com
financiamento de 42 879.08€ por parte do
programa Alentejo 2020, ficando a cargo do
Munícipio o restante 42 879.07€
O investimento feito pela Câmara Municipal de Mora, que tem na sua essência o
recurso a tecnologias amigas do ambiente,
revela a preocupação e intenção crescentes do poder local em destacar o Concelho
neste campo de acção, tornando-o, aos
poucos, num Concelho mais sustentável,
em prol da qualidade de vida das populações que diariamente utilizam os edifícios/equipamentos intervencionados.
A adopção destas medidas, que poderão
servir como exemplo a seguir, garantirão
à edilidade uma poupança anual na factura energética dos edifícios intervencionados, de cerca de 70%.

O grande salto em frente
LUÍS NUNES DOS SANTOS

Estudante

Estamos a aproximar-nos de uma eleição
muito importante, as eleições legislativas
de 2019 que nos vão dizer a composição do
parlamento para a próxima legislatura 20192023, por isso é tempo de se fazerem escolhas
e de pensar nas suas consequências. É tempo
de ouvir, ler, escutar e é também tempo de
medir os prós e contras, porque a decisão do
voto político é de extrema importância, quem
decide de facto o rumo do país somos nós.
Ora vamos reflectir um bocado a situação
actual para provarmos que existem de facto
consequências que resultam do acto de votar.
Está em curso uma escalada pelo poder
absoluto do Estado Português, o cenário de
maioria qualificada é plausível, ou seja, existe uma confluência de forças políticas, muitas
delas com uma agenda radical (PS, o BE, o
PCP, PEV, PAN), que com o somatório dos
votos podem ter 2/3 dos deputados ou seja,
155 em 230.
Se este cenário se confirmar, estes partidos governam sozinhos, sem que seja preciso
qualquer tipo de escrutínio e debate, as leis
que advêm do parlamento e que tenham esta
votação não são passiveis de veto presidencial, já para não falar que ficam com o poder
de rever a constituição a seu belo prazer.
Será que os portugueses sabem que podem
estar a dar estes poderes todos a este PS oportunista e à esquerda radical?Será que esse é
o caminho?
Eu tenho para mim que o leitor não quer esse
caminho, ora vejamos, este caminho tem como
direcção políticas socializantes de cariz marxista-leninista, onde a liberdade é posta em causa,
uma vez que o desequilíbrio de forças políticas

fica de facto muito beliscado, é do equilíbrio
entre partidos do centro, os moderados que a
nossa democracia é saudável e confiável.
Quer um exemplo de como os cidadãos na
nossa história sempre quiseram a via moderada do equilíbrio, do consenso e onde o Estado
haja em virtude da reforma do sistema e não
da revolução perpétua em curso?
No pós-revolução de Abril, a tentativa imposta à força de uma ditadura do proletariado
que este mesmo PCP e estas mesmas forças
politicas que mais tarde vieram convergir
no Bloco de Esquerda (UDP-Marxista, PSR-Trotskista e do MDP-CDE entre dissidentes
do PCTP-MRPP), foram estancadas pelas
forças moderadas que se apresentaram pela
voz de Francisco Sá Carneiro e Mário Soares.
Estes foram o coração, a voz e a afirmação
do respeito pelo homem, dos seus ideais como
da paz nas ruas e das suas liberdades, porque
o caminho tem que ser sempre feito pela acção reformista do país, onde cabe o bom senso, e a política não é norteada pelo fanatismo
ideológico daquelas mentes da moralidade e
intectualidade de esquerda, porque essa moral de esquerda só sabe distribuir miséria.
Os exemplos da antiga URSS e mais recentemente da Venezuela, bem como o exemplo
da Grécia que depois de ter experimentado o
radicalismo e o experimentalismo da esquerda, com muitos dissabores, escolheu o centro
direita moderado para resolver os seus problemas nos próximos quatro anos.
Não me consigo resignar que está pendente
o sonho totalitário do caminho para o socialismo que acha que a “divisão entre o mercado e as empresas que criam riqueza e o Es-

tado que as distribui deve ser questionado”,
como diz numa moção do PS assinada pelo
actual ministro Pedro Nuno Santos.
Em suma o que esta frase quer dizer, é que
é intenção desta esquerda nacionalizar os
meios de produção e de criação de riqueza e
que por isso a iniciativa privada é desaconselhável e até indesejada.
Para esta esquerda que brinca com o que é
ser social democrata, sem saber o que é, e que
tem tentado confundir os cidadãos com a sua
propaganda.
Mas que depois sem pudor e com o sua
ideologia velha e mal preparada para o futuro, uma vez que tudo isto falhou no século
passado, defendem mais intervenção do Estado na economia, mais instrumentos para
contrariar o mercado global da economia fechando-se assim num protecionismo ridículo
capaz de dar cabo de cadeias de valor necessárias à economia. Defendem uma coletivização e uma intervenção pública robusta onde
o Estado se torna o motor da indústria e da
produção, e as empresas privadas ficam sob
o escrutínio de entidades públicas nas suas
escolhas e desempenhos. Defendem coisas
como a abolição do direito de herança e da
expropriação de propriedades e acham benéfico ter a banca debaixo do poder do estado.
Se o leitor for ler os programas, mesmo que
hoje apareçam maquilhados com marketing
político, vai ler estas propostas todas, é assustador.
É por isso que urge fazer ver ao eleitorado
que a verdadeira social democracia não pensa
assim, essa não se revê nos devaneios destas
esquerdas que querem experimentar em Por-

tugal o que falhou em todos os outros países.
É preciso demonstrar que existe no lado da
direita moderada ideias capazes de fazer
frente aos problemas do país.
Um caminho onde a liberdade de pensar de
agir e ser como se quer ser está assegurada,
um caminho que leve à justiça entre gerações,
que leve ao crescimento económico e consequentemente ao aumento da riqueza das classes trabalhadoras do nosso país.
Um caminho onde de facto o Estado serve
os cidadãos e não está tentado a servir-se deles com cargas fiscais insuportáveis, onde o
cidadão tem a liberade de escolha assegurada
na saúde, na educação, onde mediante os seus
méritos consiga subir na vida, é por isso preponderante arranjar o elevador social.
Só assim o nosso país vai ser capaz de criar
riqueza e consequentemente a distribuir pelos
cidadãos.
É imprescindível a reforma do Estado, tornando-o mais eficiente, da segurança social,
bem como também tem que ser muito bem estudada a reforma eleitoral, o interior tem que
ter mais peso nas decisões para se dar passos
verdadeiros para a coesão do território.
A descarbonização aliada à mobilidade
tem que ser uma prioridade, mais comboios
amigos do ambiente e menos transportes rodoviários, a investigação nas academias tem
que ser um dos pilares do país, para ser capaz
de atrair investimento e criar empregos.
Nestas eleições é imperativo fazer uma decisão capital, votar nas ideologias de esquerda que falharam sempre em todos os países e
ao longo do século passado ou votar no futuro
e na liberdade.
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Fluviário
premiado
Este Certificado, instituído em
2011, premeia empresas mundiais – alojamentos, restaurantes a atracções – que tenham
proporcionado continuamente
experiências de qualidade e que
tenham obtido no último ano
avaliações excelentes por parte
dos utilizados do site TripAdvisor, a maior plataforma de viagens do mundo.
A qualidade, a quantidade e a
actualidade das avaliações reportadas por um período de 12 meses,
são os aspectos mais relevantes
que este Certificado de Excelência tem em consideração. Para ser
elegível, a empresa tem de manter
uma classificação geral de pelo
menos quatro em cinco, ter um
número mínimo de avaliações e
tem de estar na lista do referido
site há pelo menos 12 meses.
Para a Câmara Municipal de
Mora, este Certificado de Excelência, o quinto em 12 anos de
existência do Fluviário de Mora,
é o reconhecimento do trabalho desenvolvido até à data em
prol de quem o visita, a quem é
proporcionada uma experiência
diferente, num espaço de particular beleza, em momentos de
aprendizagem e contacto com o
mundo dos rios e dos lagos.
PUB

Arraiolos
Turismo

Praia fluvial
de Monsaraz

Eleita a primeira da
região sul e a terceira
do país.
A praia fluvial de
Monsaraz foi eleita a
primeira da região sul
e a terceira de Portugal
numa votação promovida no site do Guia das
Praias Fluviais. Os dois
prémios foram entregues no dia 28 de julho
numa cerimónia que
se realizou na praia de
Monsaraz.
Os portugueses puderam votar para a Praia
do Ano de Portugal em
todas as praias fluviais
do país classificadas
pela Agência Portuguesa do Ambiente e numa
seleção das melhores
praias não classificadas. Em primeiro lugar
ficou a praia da Fraga
da Pegada (Macedo de
Cavaleiros), em segundo
a praia de Santa Luzia
(Pampilhosa da Serra)
e em terceiro a praia
fluvial de Monsaraz.
Este ano, a praia de
Monsaraz recebeu também o segundo prémio
da Praia + Acessível,
no âmbito do programa
“Praia Acessível – Praia
para Todos”.

Câmara apoia
bombeiros e
comemora
10 anos
do Centro
Interpretativo
Sílvia Pinto, presidente da Câmara Municipal de Arraiolos e
Jarzelim dos Santos, Vice-Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Arraiolos, assinaram um
protocolo entre as duas entidades, que corresponde a uma verba de 73,000,00 € para pagamento de uma ambulância.
O ato de assinatura teve lugar
no passado mês de julho, no Arraiolos Multiusos, com a presença do Comando dos Bombeiros
Voluntários de Arraiolos, tendo
a Câmara Municipal de Arraiolos e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Arraiolos procedido à assinatura do protocolo cujo objetivo é
dotar os Bombeiros Voluntários
de Arraiolos com uma ambulância para melhoria do serviço
de socorro às populações, quer
no transporte de doentes ou si-

nistrados, quer em missões de
prevenção.
Sílvia Pinto salientou que a
Câmara Municipal de Arraiolos “no âmbito da sua atividade
municipal pretende dar resposta eficaz ao bem estar das populações, sendo que na área da
proteção e socorro, o papel dos
Bombeiros Voluntários é fundamental, meritória e merecedora
do apreço e do apoio do Município”.
O protocolo define a colaboração entre as duas entidades no
âmbito da aquisição de equipamento de socorro e transporte,
para prossecução de fins de interesse público desempenhados
pelos bombeiros.
A Câmara Municipal de Arraiolos assinalou no mês de
agosto dez anos de atividade do
Centro Interpretativo Mundo
Rural.

A efeméride foi assinalada
com diversas atividades que
integraram a exposição de fotografia de Sérgio Braz d’Almeida,
produzida com apoio da Câmara Municipal de Arraiolos em
colaboração com o Córtex Frontal - Residência de arte e investigação.
O Centro Interpretativo Mundo Rural Vimieiro foi inaugurado a 1 de Agosto de 2009 pela
Câmara Municipal de Arraiolos,
constituindo um importante
contributo para a preservação
da memória histórica da sociedade rural alentejana entre
as últimas décadas do século
XIX e meados do século XX,
assumindo-se como um centro
etnográfico que visa reforçar a
memória individual e coletiva daquilo que foi a atividade
mais importante na freguesia e
no concelho – a agricultura.

