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FMM de Sines 
com primeiras 
confirmações 
PÁG.12 O FMM Sines o festival da 
“música com espírito de aventura”, re-
gressa a Sines e Porto Covo de 18 a 25 de 
julho de 2020. As primeiras confirma-
ções do programa de concertos desta 
22.ª edição são Amadou & Mariam with 
Blind Boys of Alabama, Ava Rocha e 
muitos mais.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.06 -Então o que é preciso?
Com a simpatia e o afeto natural que usa 
no dia a dia, a pergunta reflete um modo 
de ser e estar, consigo e com os outros, e 
demonstra disponibilidade para ajudar, 
sempre. Ana recebe-nos na antiga escola 
primária, no Outeiro de S. Pedro, sede do 
rancho desde dezembro de 2010.

100 metros de 
“Nógado”  no 
carnaval
PÁG.08 Os doces tradicionais ligados às 
quadras festivas, sobretudo ao Natal, ao 
Carnaval ou à Páscoa, fazem parte das nos-
sas memórias de infância e são um elemen-
to identitário de cada terra. É neste contexto 
que a Câmara Municipal de Arraiolos vem 
desenvolvendo uma atividade à qual deu a 
designação “Ao Sabor das Tradições”.

D
.R

.

Universidade investiga sustentabilidade 
em olivais mediterrânicos 03

Vendas Novas 
com centro de 
recolha animal
PÁG.10 O Município de Vendas Novas   
inaugurou o seu CRO de animais do Con-
celho. O equipamento localiza-se dentro 
do COPAE e resulta de um investimento 
de cerca de 70 mil euros por parte da au-
tarquia para concretização das obras de 
adaptação e ampliação do antigo edifício 
do canil municipal.
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A Abrir

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

Neste momento encontramo-nos numa fase 
decisiva da discussão sobre a nova Programa-
ção de Fundos Comunitários para o período 
2021 -2027. Em maio de 2018 a Comissão 
apresentou a sua Proposta de Orçamento para 
a Política de Coesão no período de 2021 a 
2027, tendo como objetivo responder à evo-
lução rápida a que se assiste nos domínios da 
inovação, economia, ambiente, entre outros.

 
O novo quadro da política de coesão propõe 
cinco objetivos principais que irão orientar 
os investimentos da União Europeia (UE) em 
2021-2027:

1. “Uma Europa mais inteligente, graças à 
inovação, à digitalização, à transformação 
económica e ao apoio às pequenas e médias 
empresas;
2. Uma Europa mais «verde», sem emissões 
de carbono, aplicando o Acordo de Paris 
e investindo na transição energética, nas 
energias renováveis e na luta contra as 
alterações climáticas;
3. Uma Europa mais conectada, com redes 
de transportes e digitais estratégicas;
4. Uma Europa mais social, concretizan-
do o Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
e apoiando o emprego de qualidade, a 
educação, as competências, a inclusão so-
cial e a igualdade de acesso aos cuidados 
de saúde;

5. Uma Europa mais próxima dos cidadãos, 
graças ao apoio a estratégias de desenvol-
vimento a nível local e ao desenvolvimento 
urbano sustentável na UE.”

No entanto, uma das particularidades desta 
nova programação tem a ver com a exigência 
dos investimentos para o Desenvolvimento 
Regional estarem centrados nos objetivos 1 e 
2, que terão de representar 65 % a 85 % dos 
recursos do FEDER e do Fundo de Coesão. 
Nesta perspetiva, os fatores de competitivida-
de e relacionados com as alterações climáticas 
ganham uma relevância bastante significativa 
das verbas no próximo quadro comunitário.

Esta agenda associada às matérias reforço 
da segurança, do combate ao terrorismo, mas 
também nas matérias associadas aos fluxos 
migratórios, ganham uma relevância extraor-
dinária.

A questão que se coloca é se esta nova 
agenda europeia vai, ou não, de encontro às 
necessidades da Coesão Territorial e Social? 
Ou seja, será que vai responder às necessida-
des de desenvolvimento regional e local? Será 
que vai permitir ajudar a diminuir as diferen-
ças abissais que existem entre os diferentes 
territórios? Será que vai ajudar a contrariar 
as tendências de forte perda populacional dos 
territórios de baixa densidade? Será que, no 
caso português, vai ajudar a diminuir as dife-

renças entre interior e litoral? Será que estas 
novas políticas vão promover o mundo rural 
e a ruralidade?

Sinceramente tenho grandes dúvidas! Ape-
sar de compreender as novas exigências e 
emergências europeias e mundiais, parece-me 
que a estratégia encontrada é completamente 
errada. Dando alguns exemplos: tentar resol-
ver as questões climáticas, essencialmente 
com intervenções nas (grandes) cidades pare-
ce-me erradíssimo. O argumento da descar-
bonização tem servido para fazer avultados 
investimentos nas cidades, nomeadamente na 
área dos transportes, em detrimento  da pro-
cura de soluções a montante, nomeadamente 
no investimento nos territórios que contri-
buem positivamente em matéria de ambiente. 

Dando um exemplo recente (ainda na atual 
programação do Portugal 2020): com o argu-
mento da descarbonização, foram “desvia-
dos” 620 milhões de euros para o alargamen-
to do Metro de Lisboa, verbas que poderiam 
ser gastas (cumprindo os mesmo objetivos) 
em territórios com maiores necessidades de 
investimento, como é o caso do Alentejo.

Apostar sempre na “proa” do mesmo 
“navio”, significa que um dia ele pode não 
aguentar e corre o risco de ir ao fundo!

O mesmo se passa com a agenda da com-
petitividade, inovação e internacionalização. 
Continuar a apostar essencialmente em gran-

des projetos em territórios que já são alta-
mente competitivos, significa que os outros, 
os mais frágeis, ficam ainda mais para trás. 

A combinação Competitividade / Inovação 
/ Investigação e Desenvolvimento Tecnológi-
co com a Coesão Territorial e Social poderão 
dar a resposta aos principais problema eu-
ropeus. As respostas à emergência no com-
bate às alterações climáticas, no combate à 
pobreza e à desigualdade, nas respostas aos 
novos fluxos migratórios, serão muito mais 
eficazes, caso a combinação acima referida 
funcione plenamente. 

 A proposta que está em cima da mesa para 
Portugal, tem previsto um pacote financeiro 
de 21,2 mil milhões de euros, mas abaixo dos 
22,8 mil milhões de euros disponíveis nos 
fundos de coesão através do Portugal 2020.

Significa que, caso persista esta perda de 
fundos comunitários para Portugal, é funda-
mental e decisiva uma melhor aplicação dos 
fundos em todo o território nacional.

Este caminho não me parece o mais indica-
do. O caminho mais recente seguido pela Eu-
ropa parece-me ser o mais sinuoso, muitas ve-
zes sem sentido. A falta de liderança europeia 
e falta de uma verdadeira estratégia de futuro, 
está umbilicalmente associado A um conjun-
to de líderes europeus que apenas pensam no 
curto prazo e na sua própria subsistência.

Assim não vamos lá!

A Nova Agenda dos Fundos da União Europeia para 2021-
2027 e as Implicações na Coesão Social e Territorial

As pragas agrícolas, e o decorrente uso de agroquímicos, estão entre as principais causas de prejuízo económico. 

Atual

Universidade de Évora aponta medidas para 
gestão sustentável em olivais mediterrânicos
Estas são as principais conclusões do projeto 
O projeto ECOLIVES - Gestão sustentável em 
olivais mediterrânicos: serviços de controlo 
biológico providenciados por espécies silves-
tres como incentivos para a conservação da 
biodiversidade, coordenado por José Herrera, 
investigador do novo Instituto Mediterrâneo 
para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvi-
mento da Universidade de Évora (MED-UE) 
da Universidade da de Évora. 

O projeto pretendeu esclarecer os padrões de 
diversidade de espécies selvagens em olivais 
da região do Alentejo com diferentes níveis 
de intensificação de gestão e, finalmente, o 
impacto potencial que esta intensificação tem 
nos serviços do controlo de pragas realizado 
por algumas dessas espécies. Especificamen-
te, o ECOLIVES esteve focado no estudo do 
papel que os vertebrados (aves e morcegos) e 
os invertebrados (vespas parasitóides) desem-
penham como controladores da mosca e da 
traça da azeitona.

Para José Herrera, “o aumento da intensifi-
cação na gestão, bem como o incremento da 
área de olival, está diretamente relacionada 
com uma marcada diminuição do número e da 
abundância de espécies de vertebrados e inver-
tebrados.” Por tratar-se de espécies que se ali-
mentam exclusivamente de insetos (incluindo 
as espécies praga), esta diminuição de espécies 
tem consequentemente um impacto negativo 
para os produtores dado que afeta a potencial 
prestação de serviços de controlo biológico 
nos próprios olivais.

De referir que “a perda de complexidade es-
trutural é a causa principal deste declínio, já 
que a homogeneização do padrão de plantação 
e a redução da área natural na paisagem en-
volvente diminui a probabilidade dos olivais 
serem usados como áreas de alimentação ou 
de criação” sublinha o investigador da UÉ.

A equipa do projeto refere que as pragas 
agrícolas, e o decorrente uso de agroquími-
cos, estão entre as principais causas de prejuí-
zo económico. Recentemente, vários estudos 
apontam que a utilização de meios naturais de 
combate às pragas (conhecidos como serviços 
de controlo biológico - SCB) possa constituir 
uma forma eficaz, ecológica e lucrativa de re-
duzir os prejuízos na produção agrícola e a uti-

lização de agroquímicos. Contudo, a aplicabi-
lidade e investimento neste tipo de estratégias 
estão ainda muito condicionados pela falta de 
conhecimento da ecologia e dos processos que 
permitam a gestão dos SCB a longo-prazo.

José Herrera faz recordar que “o olival no 
Alentejo tem aumentado consideravelmente 
durante os últimos anos, tornando-o num ce-
nário chave para a conservação da biodiver-
sidade. No entanto, estudos recentes sugerem 
que o aumento substancial da superfície des-
tinada a este cultivo bem como as práticas de 
gestão aplicadas apresentam um impacto ne-
gativo considerável sobre a quantidade e abun-
dância de inúmeras espécies. Paradoxalmente, 
muitas destas espécies têm demonstrado bas-
tantes benefícios para os sistemas agrícolas, 

incluindo para o próprio olival.”
O projeto ECOLIVES - Gestão sustentável 

em olivais mediterrânicos: serviços de con-
trolo biológico providenciados por espécies 
silvestres como incentivos para a conservação 
da biodiversidade (Projeto n.º 16865 - PTDC/
AAG-REC/6480/2014), financiado por Fun-
dos FEDER através do Programa Operacio-
nal Competitividade e Internacionalização  – 
COMPETE e por Fundos Nacionais através da 
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
liderado pela Universidade de Évora, contou 
com a coparticipação das Universidades de 
Lisboa e Porto.

Os principais dos resultados do projeto fo-
ram apresentados num seminário, destinado 
tanto a produtores como a cientistas, que de-

correu no dia 28 de Fevereiro de 2020 no Au-
ditório de Conferências do Pólo da Mitra da 
Universidade de Évora.

Licenciado em Biologia pela Universida-
de de Granada e Doutorado em Biologia pela 
Universidade de Oviedo, José Herrera foi in-
vestigador Pós-doutorado na Estação Biológi-
ca de Doñana, encontrando-se atualmente na 
Universidade de Évora a estudar o impacto que 
as diversas causas das alterações globais (con-
cretamente a alteração da paisagem e as altera-
ções climáticas) exercem sobre os padrões de 
distribuição de espécies e o subsequente efeito 
destas alterações sobre processos ecológicos, 
incluindo aqueles que regulam os serviços de 
ecossistemas como a polinização e o controlo 
biológico de pragas em sistemas agrícolas.
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

Em 1823, James Monroe, então Presidente 
dos Estados Unidos da América, afirmava 
ao Congresso que “como um princípio que 
afeta os direitos e interesses dos Estados 
Unidos, que os continentes americanos, em 
virtude da condição livre e independente 
que adquiriram e conservam, não podem 
mais ser considerados, no futuro, como 
suscetíveis de colonização por nenhuma 
potência europeia”.  

Por nenhuma potência europeia. Mas não 
pelos Estados Unidos. A América para os 
americanos. Para alguns americanos. Aque-
la que viria a ser conhecida como a Dou-
trina Monroe, tinha um alcance distante do 
da libertação dos povos americanos, no-
meadamente os indígenas. O seu objectivo 
de fundo: rejeitar o imperialismo europeu, 
lançando o aviso às potências europeias que 
agora cabia aos EUA o domínio sobre os 
continentes americanos, preparando a polí-
tica expansionista sobre todo esse imenso 
território e suas riquezas. 

A imposição desta doutrina ao longo de 
mais de um século tem sido acompanhada, 
além do saque das riquezas de muitos destes 

países, de uma política de constante ingerên-
cia em assuntos internos de países soberanos 
e de agressão. Desde então, seja por inter-
venções militares directas, seja pelo apoio 
e patrocínio a regimes autoritários e ditato-
riais de violência bárbara, ou através de gol-
pes de Estado, nenhum país das Américas 
escapou à pata da besta imperialista. 

Sempre que o augúrio da libertação paire 
no ar, sempre que a vontade de mudança, de 
afirmação soberana e de independência de 
um povo rompe a cortina da dominação, logo 
o espectro da Doutrina Monroe se abate sobre 
as nações que ouse desafiar essa hegemonia. 

Assim foi nos últimos vinte anos. De-
pois da vitória de Chavez na Venezuela em 
1999, de Lula no Brasil, de Evo Morales na 
Bolívia, de Cristina Kirchner na Argenti-
na, de Rafael Correa no Equador (sem es-
quecer Cuba, que resiste há 60 anos a um 
inimaginável bloqueio), outros processos 
com maior ou menor alcance progressista, 
mas tendo em comum a afirmação do di-
reito à soberania, à livre escolha do rumo 
de desenvolvimento a seguir, a rejeitar e 
contestar o jugo imperialista, e sobretudo, 

a ideia de serem o pátio traseiro de quem 
seja, replicaram-se. 

Desta dinâmica, resultaram interessantes 
projectos de cooperação entre estados, o 
PetroCaribe, facilitando aos países do Ca-
ribe a aquisição de petróleo a preços pre-
ferenciais. 

A ALBA, Aliança Bolivariana para os 
Povos da Nossa América, uma relação co-
mercial assente em critérios de cooperação 
mutuamente benéfica e que contribua para 
inverter assimetrias regionais, que se dis-
tancia dos tratados de livre comércio que, 
por exemplo, são negociados pela União 
Europeia e que impõe relações desiguais 
entre estados. 

Durante quase duas décadas, foram assi-
naláveis os avanços e melhorias em muitos 
destes países, retirando milhões de pes-
soas da pobreza, reduzindo desigualdades 
sociais, valorizando o valor do trabalho, 
apostando na universalização do acesso à 
educação, a cuidados de saúde, ou com in-
teressantes programas de habitação social. 
Sobre estes avanços, o leitor pouco ou nada 
leu na comunicação social. Mas aos povos 

americanos o exemplo de mudança esteve 
bem presente. 

Um exemplo que não poderia ser tolerado 
quer pelos EUA, mas também pela UE, que 
conivente com a política estado-unidense, 
e alentada pela defesa dos seus próprios 
interesses (de ex-colonizadores) e das suas 
multinacionais, deu cobertura aos sucessi-
vos planos de desestabilização e derrube de 
governos legitimamente eleitos para impor, 
mais uma vez, o espectro da violência e au-
toritarismo. 

Do golpe nas Honduras em 2009, ao gol-
pe no Paraguai em 2012, ao golpe no Brasil 
em 2016, ao golpe na Bolívia em 2019 (sem-
pre ante o silêncio do governo português, 
que se vai enlameando no que à política 
externa diz respeito, como recentemente 
no caso TAP com a Venezuela, obrigado 
a reconhecer o legítimo governo de Nico-
las Maduro, depois de ter reconhecido o 
fantoche Guaidó), a intentona imperialista 
produz os seus frutos, mesmo que à custa 
da violenta opressão sobre os povos e arras-
tando de novo o espectro do fascismo sobre 
o continente sul-americano. 

A América Latina não é o pátio traseiro de ninguém
JOÃO PIMENTA LOPES
Biólogo

Prémios Turismo do Alentejo / Ribatejo
A Entidade Regional de Turismo promove, pelo 
décimo ano consecutivo, os “Prémios Turismo do 
Alentejo” e pela sexta vez os “Prémios Turismo do 
Ribatejo”, ambos com dez categorias a concurso, 
nomeadamente Melhor Empreendimento Turís-
tico, Melhor Turismo Rural, Melhor Alojamento 
Local, Melhor Animação Turística, Melhor Eno-
turismo, Melhor Evento, Melhor Evento de Gas-
tronomia, Melhor Restaurante, Projeto Público e 
Melhor Tecnologia de Comunicação.

A iniciativa - dirigida a todos os agentes 
públicos ou privados que desenvolvem pro-
jetos de interesse turístico nas regiões -, tem 
por objetivo distinguir e divulgar a excelência 
e inovação da oferta que, de modo geral, tem 
contribuído para projetar e afirmar o territó-
rio junto dos diferentes segmentos dos merca-
dos nacional e internacional.

Para a Turismo do Alentejo / Ribatejo, o 
concurso pretende motivar e premiar o em-
penho dos agentes que - para além de serem 
importantes parceiros nas estratégias imple-
mentadas pela instituição - apostam constan-

O júri dos Prémios é presidido por José Ma-
nuel Simões (Centro de Estudos Geográficos/ 
Universidade de Lisboa), e constituído por 
António Lacerda (Agência Regional de Pro-
moção Turística); José Manuel Santos (Turis-
mo do Alentejo / Ribatejo) Armando Rocha 
(Neoturis); Carina Monteiro (Publituris);José 
Luís Elias (Turisver); Pedro Chenrin (Ambitur); 
Joana Emídio (O Mirante); José Miguel Piçarra 
(Diário do Sul); Jaime Serra (Universidade de 
Évora);e Teresa Ferreira (Turismo de Portugal). 

O anúncio dos vencedores e a entrega dos 
galardões está previsto para maio de 2020, 
numa cerimónia em Santarém, onde vão ser 
também revelados os vencedores dos pré-
mios extra-concurso- designadamente Prémio 
“Agência Regional de Promoção Turística Ex-
terna do Alentejo”, Prémio Especial “Turismo 
do Alentejo / Ribatejo”, Prémio Comunicação 
Alentejo / Ribatejo e “Distinção Iniciativa” -, 
cujo processo de eleição é da exclusiva respon-
sabilidade da Turismo do Alentejo / Ribatejo e 
da Agência Regional de Promoção Turística.

temente na dignificação e estruturação da 
oferta turística. 

As candidaturas aos galardões devem ser 

apresentadas até ao dia 26 de março, através 
do preenchimento do formulário disponível em 
www.visitalentejo.pt. e www.visitribatejo.pt.



4 Fevereiro ‘20 5 

Crónicas

PUB

Falar de alimentação saudável em África, um 
continente com índices de pobreza muito eleva-
dos, com países onde se vive com menos de dois 
euros por dia e onde a grande maioria da popula-
ção, por escassez e não por opção, não consegue 
fazer uma refeição equilibrada, não é tarefa fácil. 
São Tomé e Príncipe (STP) não foge a esta regra.

São vários os fatores que influenciam a es-
colha dos alimentos e os estilos de vida em 
STP. O fator económico tem um peso muito 
grande nessa escolha, havendo pessoas que 
optam por determinados produtos por serem 
mais baratos, embora tenham consciência do 
seu menor poder nutricional. As preferências 
alimentares vistas como erradas podem assim, 
ser fundamentadas pela falta de conhecimento 
e prioridades de escolhas e compra de bens ali-
mentares mais económicos, que vão ao desen-
contro dos conselhos de uma alimentação sau-
dável. Inclui-se aqui o alto consumo de açúcar 
refinado, de sal, gorduras, álcool, refrigerantes 
e a falta de prática regular de atividade física. 
Tudo isto constitui um problema para a Saúde 
Pública, razão pela qual, é importante enten-
der os padrões alimentares das famílias e com-
preender a forma como cada povo lida com a 
questão alimentar para propor melhorias que 
possam aumentar a sua qualidade de vida.

Também o fator cultural influencia o proces-
so de escolha de alimentos situação que em STP 
induz o uso de mais condimentos na preparação 
das refeições do que em outros locais.  Igual-
mente relevante é o fator estético, tendo Áfri-
ca um padrão de beleza diferente da Europa, 
que leva automaticamente a estereotipar uma 
pessoa magra como “doente”. Uma vez que as 
origens, as crenças e a educação são veículos de 
transmissão da cultura, de geração para gera-
ção, os indivíduos escolhem e consumem ali-

mentos alicerçados nesse guia cultural.
Tendo em conta que tanto a obesidade, 

como a hipertensão, a diabetes e o colesterol 
são doenças que hoje em dia atingem todas 
as “faixas etárias”, sendo responsáveis por 
metade das mortes antecipadas de adultos 
abaixo dos 65 anos, na Europa e nos EUA, 
por doenças crónicas, devido ao consumo ex-
cessivo de alimentos e bebidas, é fundamen-
tal passar a mensagem da necessidade de ter 
uma alimentação equilibrada e saudável a to-
dos os membros de uma família, desde os que 
tomam a decisão de comprar (em geral, os 
pais e encarregados de educação), até aos que 
apenas a consomem (as crianças e os jovens). 

Ao longo do tempo, o padrão alimentar de 
São Tomé e Príncipe tem vindo a modificar-
-se, devido ao aumento demográfico, às desi-
gualdades sociais cada vez mais acentuadas, 
às interferências do exterior, às importações 
e, à falta de regulamentação e controlo sobre 
a inserção de produtos alimentares no país o 
que leva a um decréscimo do consumo dos 
produtos naturais sazonais produzidos local-
mente. Hoje em dia, a introdução no merca-
do dos produtos alimentares importados, na 
sua grande maioria, de baixa qualidade e 
reduzidas propriedades nutricionais, aliado 
ao desconhecimento e baixo poder aquisiti-
vo da população, leva a que, as escolhas não 
sejam orientadas para o consumo consciente 
dos alimentos mais saudáveis ou menos no-
civos para a saúde. O país recebe alimentos 
de muitos países, entre os quais, Portugal, 
China, Nigéria e, Espanha, entre outros, sen-
do, muitas vezes, comercializados e consu-
midos pela população produtos falsificados 
e/ou fora do prazo de validade. Acresce que 
o sistema de saúde é precário no país devido 

à falta de estruturas básicas de saneamento e 
água potável, à carência de recursos humanos 
e às lacunas de governabilidade política, que 
leva à fragilização dos diversos ministérios.

Pode uma estratégia de comunicação, no 
âmbito do marketing social, ser eficaz na pro-
moção de hábitos de alimentação saudável na 
população de São Tomé e Príncipe?  

SIM!
Deve esta campanha de sensibilização ser 

desenvolvida no âmbito do PNASE (Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar) do Mi-
nistério de Educação de STP?

SIM! Este programa, numa parceria com o 
Ministério da Saúde, tem vindo, nos últimos 
anos, a trabalhar as questões da alimenta-
ção saudável nas escolas! Acresce que uma 
alimentação equilibrada e saudável é uma 
grande mais-valia na prevenção de doenças, 
podendo funcionar como uma medicina pre-
ventiva, não curativa, com redução dos cus-
tos a nível de medicamentos e hospitalização. 
Como dizia Hipócrates, “o seu alimento pode 
ser o seu medicamento”. 

Ter uma estratégia de comunicação com o 
objetivo de mudar hábitos alimentares e indu-
zir uma dieta saudável na população de STP, 
aliando esforços dos Ministérios da Educação 
e da Saúde, com algumas ONG’S e empresas 
privadas, é fundamental. Do ponto de vista 
empresarial, estas parcerias são benéficas pe-
los laços mais fortes que criam com os con-
sumidores, pela motivação que a melhoria do 
bem-estar social induz nos clientes e nos co-
laboradores e, pela possibilidade de fortalecer 
a identidade e imagem da marca, ao associar-
-se a esta causa. Os decisores políticos e go-
vernantes beneficiam pela redução dos custos 
com a saúde, pela superação de necessidades 

básicas e melhoria do nível de bem-estar dos 
cidadãos. A sociedade beneficia pelo amenizar 
de um problema, por sensibilizar e envolver a 
comunidade a uma causa e, pelo conhecimento 
que gera e pode dar suporte a escolhas alimen-
tares mais saudáveis e a um maior controle so-
bre a combinação dos alimentos. 

Basicamente, esta estratégia de marketing 
social, deve dar relevância à alimentação sau-
dável como um bem para a sociedade de STP 
no seu todo, e desenvolver um conjunto de 
ações de comunicação focadas na promoção 
de mudanças de mentalidades e de comporta-
mentos e hábitos alimentares, aumentando a 
consciencialização da população em relação 
aos benefícios associados a uma dieta e esti-
lo de vida saudáveis. Sendo o país maiorita-
riamente constituído por crianças e jovens, a 
campanha de sensibilização e educação ali-
mentar deve investir nesta população para, 
no futuro, conseguir unir valores na busca de 
uma sociedade mais justa e igualitária e, com 
mais qualidade de vida e níveis de bem-estar.

A educação alimentar deve levar as crian-
ças e os jovens a valorizar os produtos locais, 
ensinando aos alunos as qualidades e as ca-
racterísticas dos alimentos que vão consumir, 
à hora do lanche ou outra refeição e as vanta-
gens ambientais e sociais desse consumo lo-
cal. Também os pais e os outros responsáveis 
educativos, devem fazer parte do processo, 
sendo-lhes transmitido o conhecimento ne-
cessário para disseminarem a informação e 
tomarem decisões responsáveis sobre alimen-
tação equilibrada e saudável.  A realização e 
frequência de cursos e a criação e participa-
ção na organização e produção das hortas es-
colares, são outras iniciativas que devem ser 
preconizadas e desenvolvidas.  

Comunicar e promover hábitos de alimentação 
saudável em São Tomé

Dinâmicas da Gestão

AUGUSTA SULAI SÓ BORGES 
Mestre em Gestão, Especialização em Marketing, Universidade de Évora

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Sou uma sonhadora por natureza. E gosto de me 
rodear de gentes sonhadoras. Aprecio pessoas 
que possuem mais a cabeça nas nuvens que os 
pés na terra, que acreditam que a vida pode e 
deve ser melhor que a que têm neste momento. 
Pessoas que têm objetivos, que não se acomo-
dam e que lutam por eles. Pessoas que procu-
ram fugir das rotinas. Indivíduos que vão de 
peito aberto para a guerra porque acreditam na 
sua luta pessoal. Seres que acreditam que as hi-
póteses são mínimas mas que, ainda assim, têm 
fé nas ínfimas possibilidades que se apresentam 
e creem que elas são razão suficiente para se-
guir em frente e atingir um resultado positivo. 

Abomino pessoas acomodadas. Essas que 
vivem um dia atrás do outro sem esperar nada 
da vida. O típico “vamos andando”. Pessoas 
que se limitam a viver…ou, diria melhor, a 
sobreviver. O ir andando mata devagarinho, 
retira gostos, vontades e cores. O mundo passa 
a ser cinzento. Como se uma neblina cobrisse 
tudo o que se encontra nele. Os raios de luz 
passam a ser cada vez menos na vida dessas 
pessoas que “vão andando”, acumulando dias 
sem cor. Os dias, esses, mais não são que uma 
longa sucessão de “coisas poucas” ou de na-
das. Uma linha contínua, sem altos e baixos. E 
por não haver luz nem cor são pessoas que co-
meçam a ver o mundo a preto e branco. Prova-
velmente será essa uma das razões pelas quais 
se tornam intolerantes a tudo o que possa soar 
a boa disposição, a cor, a vida. 

É verdade que viver a 100%, sem medos, 
sem rotinas, sem “vamos andando”, lutando 
para ser feliz, é difícil. Obriga-nos, constante-
mente, a sair da caixa. Obriga-nos a desafiar o 
sentimento de aconchego e bem-estar que as 
rotinas nos dão. Deixa-nos muitas vezes com 
a sensação de estar próximo do precipício. Por 
vezes, viver desta forma até custa e dói. Avan-
çamos com tudo para a guerra mas vamos de 
peito aberto. E por isso somos feridos. Feridas 
imensas que custam a passar mas…entre o 
nunca ter vivido estas situações ou vivê-las e 
ficar ferido, qual será a melhor opção? Na for-
ma como eu vejo as coisas, há que vivê-las e 
vivê-las a 100%. Há que lutar. Há que expor o 
corpo às balas, esperando sempre o melhor. E 
se o melhor não chegar, sentar, lamber as feri-
das, curá-las e voltar para a guerra! Penso que 
só assim a vida poderá trazer coisas coloridas, 
intensas e verdadeiras. E são esses momentos 
intensos e verdadeiros que fazem a vida valer 
a pena e que lhe dão cor.

Li uma vez um artigo que referia os cinco 
arrependimentos mais comuns das pessoas à 
beira da morte. Lembro que grande parte das 
pessoas se arrependia de não ter aproveitado a 
vida da forma que queria, tendo vivido da for-
ma que os outros queriam. Passavam também 
por não se terem permitido serem felizes (por-
que, muitas vezes, procuramos fazer felizes os 
outros esquecendo-nos de nós próprios).

Por isso, tiro o chapéu aos sonhadores! A 

“Sonhadores precisam-se”
Fotografia: William Bayreuther

quem tem a força de vontade de jogar tudo 
para o alto e de aproveitar a vida como bem 
lhe apetece. A quem tem coragem de desafiar 
as convenções, desafiar as leis do bom senso. 
A quem, contra todas as evidências, segue em 
frente com o firme propósito de procurar a fe-
licidade. A quem não tem medo da guerra. A 
quem não tem medo de ser ferido. A quem não 
tem medo de ser apontado pelas pessoas cin-
zentas ditadoras de regras. A quem procura ser 
feliz a todo o custo. A quem sabe que a vida é 

um bem demasiado precioso para a deixar se-
guir entre lentas rotinas e episódios mornos. A 
quem sonha e abraça o mundo com tudo o que 
ele tem para lhes oferecer e consome a vida à 
boca cheia! 

Tiro-lhes o chapéu e afirmo que são eles 
quem merece uma vida cheia e transbordante 
porque lutaram por ela! Porque não se limita-
ram a sobreviver. A eles apresento todo o meu 
respeito. O mundo precisa de mais gente as-
sim. Sonhadores precisam-se!!!
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Crónicas da Transtagana
Ana Maria Pimpão – Mulher fundadora do Rancho 
Etnográfico “Os Camponeses” de Arraiolos

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

- Então o que é preciso?
Com a simpatia e o afeto natural que usa 
no dia a dia, a pergunta reflete um modo 
de ser e estar, consigo e com os outros, e 
demonstra disponibilidade para ajudar, 
sempre.

Ana recebe-nos na antiga escola primá-
ria, no Outeiro de S. Pedro, sede do rancho 
desde dezembro de 2010, na mesma sala 
onde fez a sua 4ª classe sob a vigilância 
dos antigos moinhos de vento e da sua 
professora primária, a D. Maria Emília.

Dirigente associativa desde os anos 
oitenta, dedicou-se em toda a segunda 
metade do século XX ao folclore e deu-lhe 
continuidade neste século XXI, pois que 
o futuro deve ser alicerçado no passado.

Ainda jovem adolescente integrou o 
“Rancho Folclórico Alegria de Arraiolos” 
ficando guardiã duma faixa identificati-
va que, de acordo com os relatos da época, 
será da autoria do ilustre e distinto ar-
raiolense, pintor e professor da Escola de 
Belas Artes do Porto, Dordio Gomes, que 
neste ano de 2020 é lembrado pelos 130 
anos do seu nascimento.

Decorria o ano de 1985 quando Ana Ma-
ria iniciou a sua atividade de dirigente 
associativa, tornando-se fundadora, dire-
tora e ensaiadora do Rancho Etnográfico 
“Os Camponeses” de Arraiolos.

- Ninguém faz tudo sem o apoio de 
outras pessoas. Não fiz nada sozinha. 
O apoio dos elementos do rancho e das 
entidades, principalmente da Junta de 
Freguesia e da Câmara Municipal de Ar-
raiolos, tem sido muito importante para 
continuar a dar vida a este projeto.

Numa visita guiada à vida do Rancho 

Etnográfico “Os Camponeses” de Arraio-
los, Ana Maria, com estima, dá-nos conta 
de recordações, episódios e alegrias vivi-
das ao longo destes 35 anos.

Chamam a nossa atenção os utensílios 
agrícolas, os trajes, os objetos do quoti-
diano usados pelos trabalhadores que 
levavam a “merenda” na “alcofa” ou no 
“alforge” e o “tarro” para as migas, tendo 
nas danças e nas quadras ao desafio, um 
alívio para a dureza da vida no campo.

Os “tarros” de cortiça são, simultanea-
mente, um elemento identificativo da 
nossa região e de representação do mon-
tado de sobro, com importância na vida 
económica da região.

Há pouco mais de meio século e até à 
década de sessenta do século XX, no pe-
ríodo que antecedeu a mecanização da 
agricultura, os ciclos das culturas dita-
vam a vida no campo.

Falámos dos trabalhos agrícolas, da 
apanha da azeitona - trabalho feito no 
Inverno que obrigava as mulheres ao uso 
da “saia de estemenha” uma espécie de 
capa que as protegia do frio e da chuva - .

Os “cestos” eram utilizados para re-
colher as azeitonas e as “cirandas” para 
as separar das folhas das oliveiras. Com 
uma vara - o “varjador” - tinha a tarefa de 
ripar ou “varjar” a azeitona.

Os sachos lembram-nos a monda - feita 
por altura do início da Primavera - onde 
se retiravam as ervas daninhas das sea-
ras estendidas na planície Alentejana.

Depois vinha a ceifa. Com as saias “apa-
nhadas” por alfinetes de dama e o rosto 
coberto pelo lenço e pelo chapéu, as mu-
lheres protegiam-se do calor e preserva-

vam a beleza do seu rosto, que se media 
também pela brancura que o sol não lhes 
podia roubar.

Das diversas atividades na área cultural 
merecem referência a recolha e represen-
tação etnográfica da tradição de cantar 
“As Janeiras” e “Os Reis”, a participação e 
colaboração na organização das Marchas 
Populares do Concelho de Arraiolos, in-
cluindo os “Mastros”, os “Santos Popula-
res”, a realização de Festivais de Folclore e 
de espetáculos musicais e culturais.

Na vertente social, a colaboração do 
Rancho Etnográfico “Os Camponeses” de 
Arraiolos com o banco alimentar e outras 
instituições de solidariedade social, na 
recolha e distribuição de bens alimenta-
res a pessoas com maiores dificuldades 
económicas, no concelho, é revelador da 
sua ação benemérita e do seu sentido de 
solidariedade.

Foi desta forma, que para além do fol-
clore, o Rancho assumiu ao longo dos 
seus trinta e cinco anos, outras ações re-
levantes na cultura, na animação recrea-
tiva e em ações solidárias no concelho de 
Arraiolos.

O rancho é um espaço de partilha e con-
vívio, onde se semeiam amizades e con-
jugam vontades, dando lugar à ajuda mú-
tua.

Passaram centenas de pessoas pelo 
Rancho Etnográfico “Os Camponeses” de 
Arraiolos criado para recuperar a tradição 
das danças e cantares do povo alenteja-
no, na vila de Arraiolos, mantendo viva 
a identidade cultural deste concelho, ao 
desenvolver uma atividade regular na 

interpretação do folclore e na etnografia 
local.

Da quase meia centena de elementos 
que o constituem só a Ana Maria e o acor-
deonista Miguel Rocha estão desde o iní-
cio.

- O Rancho faz parte da minha vida. 
É com agrado que procuro dar o melhor 
que posso para este compromisso com a 
minha terra e de representarmos o con-
celho. É muito recompensador trabalhar 
com as crianças. Há também um grande 
espírito de amizade que se vai criando e 
que acaba por nos marcar.

Ana Maria canta, dança, ensaia e or-
ganiza as “saídas” do Rancho, que todas 
somadas são mais que os meses de cada 
ano, percorrendo o país de lés a lés.

Tem por esta atividade um carinho que, 
momentaneamente, se transforma num for-
te nó na garganta e lhe prende as palavras.

Fica o silêncio, o sentimento e a emoção 
num olhar fixo no estandarte.

A todos quer sempre dar um palavra de 
conforto.

Com determinação, coragem e entre-
ga, faz da sua atividade ligada à cultura 
um ato solidário e fraterno, a par da ação 
meritória que desenvolve na preservação 
e divulgação da cultura e do folclore de 
Arraiolos.

Intitulamos “magníficos” os que di-
rigem as clássicas universidades, mas 
magnífico é, igualmente, o trabalho con-
sagrado à preservação de traços identitá-
rios duma comunidade e de um povo, na 
transmissão do conhecimento empírico e 
de valores a que a convivência associati-
va dá continuidade.

PUB
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O “Nógado” é um daqueles doces cuja receita chegou aos nossos dias por testemunho verbal dos mais idosos.

Atual

PUB

100 metros de “Nógado”  no carnaval de  Vimieiro
Os doces tradicionais ligados às quadras 
festivas, sobretudo ao Natal, ao Carnaval 
ou à Páscoa, fazem parte das nossas me-
mórias de infância e são um elemento 
identitário de cada terra.

É neste contexto que a Câmara Muni-
cipal de Arraiolos vem desenvolvendo 
uma atividade à qual deu a designação 
“Ao Sabor das Tradições”, que integra os 
doces tradicionais, bem como outros sa-
bores com relevância na nossa gastro-
nomia, realizando iniciativas de índole 
diversa, nomeadamente, “workshops” e 
“Showcookings” temáticos e direciona-
dos para divulgação de usos e costumes 
ancestrais ligados à vida local. 

Exemplo desta ação foram os festejos de 
carnaval deste ano no Vimieiro, conce-
lho de Arraiolos, que a par do desfile de 
Carnaval integraram a preparação de um 
dos doces tradicionais de Carnaval, o “Nó-
gado”, para degustação de todos e cuja fei-
tura resultou da organização da Câmara 
Municipal de Arraiolos e da parceria com 
a Freguesia de Vimieiro, Clube Alenteja-
no de Desportos Vimieirense, Associação 
Jovens em Movimento-Vimieiro, Asso-

Futebol Clube de Santana do 
Campo com relvado sintético
No passado dia 22 de fevereiro de 2020 foi dia 
de festejar em Santana do Campo, a inaugu-
ração do relvado sintético, no seu campo de 
futebol.

Rui Bolas, presidente da direção, no seu dis-
curso, com emoção, agradeceu à Câmara Mu-
nicipal de Arraiolos, à Junta de Freguesia de 
Arraiolos, bem como a todos os que de algu-
ma forma deram o seu contributo para con-
cretizar esta obra de melhoramento das con-
dições para a prática desportiva em Santana 
do Campo, sendo esta decisiva para a evolu-
ção e qualidade da atividade desportiva, per-
mitindo o desenvolvimento do desporto para 
todos e o alargamento da prática do futebol a 
outros escalões, em Santana do Campo.

A cerimónia de inauguração foi presidida 
pela Direção do  Futebol Clube de Santana do 
Campo, Presidente da Câmara Municipal de 

Arraiolos, Presidente da Junta de Freguesia 
de Arraiolos, Associação de Futebol de Évo-
ra, Associação Social Unidos de Santana do 
Campo, Centro Cultural Desportivo de San-
tana do Campo,  Associação de Reformados 
de Santana do Campo, Copcampo e  Clube de 
Caçadores de Santana do Campo.

A Direção do  Futebol Clube de Santana do 
Campo homenageou os seus atletas Daniel 
Rabasqueira e Rui Freixa, amigos que parti-
ram prematuramente, sendo que Daniel Ra-
basqueira foi jogador, fundador e dirigente do 
clube e Rui Freixa jogador do mesmo.

Josélia Rabasqueira que dirigiu a cerimó-
nia protocolar referiu que a par dos apoios re-
cebidos foi árduo o trabalho da direção “carac-
terizado pelo seu espírito de sacrifício, o grade 
amor à aldeia, a este clube e aos vossos/nossos 
amigos que partiram prematuramente”.

Fotografia: António Menezes

Mora abre concurso para 
remodelação do Mercado
A Câmara Municipal de Mora procedeu à 
abertura de concurso para requalificação do 
Mercado Municipal. O valor base é de 188 
mil euros, tendo sido aprovado em reunião 
camarária a proposta de candidatar o projeto 
ao financiamento de fundos comunitários.

O Mercado Municipal está situado na 
Rua do Município, em pleno centro his-
tórico de Mora. A sua construção data do 
início dos anos 30 do século XX. Para a po-
pulação local este é um equipamento que 
faz parte da sua história, sendo por isso 
importante a valorização da utilidade que 
lhe está desde sempre conferida.

Ao longo do tempo, a Câmara Munici-
pal de Mora tem levado a cabo interven-
ções, inevitáveis e úteis, de manutenção e 
melhoria do espaço, que têm permitido a 
sua utilização quotidiana. O projeto agora 
elaborado pretende responder às necessi-

dades cada vez mais evidentes de moder-
nização do edifício, prevendo-se a sua ade-
quação tanto em termos de conforto como 
de atratividade. A intervenção a executar 
ocorrerá ao nível da cobertura, pavimento, 
instalações sanitárias, ligação dos espaços, 
caixilharia e climatização..

Com a requalificação do Mercado Mu-
nicipal de Mora, a autarquia pretende pro-
mover uma maior dinamização junto dos 
actuais lojistas/empresários e, ao mesmo 
tempo, criar ali um Viveiro de Empresas, 
através da captação de novos negócios. 
Para além de contribuir para a regenera-
ção do centro histórico de Mora, esta re-
modelação servirá assim de impulso ao 
empreendedorismo, fazendo parte da es-
tratégia da Câmara Municipal de Mora 
para combater o desemprego e estimular a 
economia local. 

em Vimieiro, é um daqueles doces cuja 
receita chegou aos nossos dias por teste-
munho verbal dos mais idosos, passando 
de geração em geração, e que através des-
te evento se valoriza e se constituiu como 
elemento agregador e dinamizador de 
novas formas de apresentação e de produ-
to com potencial na economia local.

Sílvia Pinto, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Arraiolos referiu que a Câmara 
Municipal tendo em conta a vivência na 
Freguesia de Vimieiro, promove ao longo 
do ano um conjunto de ações “que visam 
dar visibilidade aos seus sabores tradicio-
nais, onde se destaca o “Nógado de Carna-
val”, sendo que a transmissão de usos e 
costumes alicerçados em práticas ances-
trais, ganham um espaço determinante 
com este incentivo proporcionado pela 
autarquia, em colaboração com a comu-
nidade local”.

Francisco Fortio, presidente da Junta de 
Freguesia de Vimieiro realçou a “colabo-
ração do movimento associativo e empre-
sas da freguesia na iniciativa, o que con-
tribui para estimular a própria economia 
local.”

ciação de Reformados e Pensionistas de 
Vimieiro, Padaria Arimatea, Padaria Ma-

rianita e Restaurante Novo Dia.
O “Nógado”, doce típico do Carnaval 

Fotografia: CM Mora

Fotografia: CM Arraiolos
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Em termos hospitalares o dispositivo disponível aumentou para dar resposta a esta nova situação.

Radar
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Vendas Novas com centro 
de recolha animal
O Município de Vendas Novas inau-
gurou o seu Centro de Recolha Oficial 
(CRO) de animais do Concelho.

O equipamento localiza-se dentro do 
COPAE (Estaleiro Municipal) e resulta 
de um investimento de cerca de 70 mil 
euros por parte da autarquia para con-
cretização das obras de adaptação e am-
pliação do antigo edifício do canil mu-
nicipal às atuais normas, com o objetivo 
de proporcionar melhores condições de 
alojamento, conforto e bem-estar aos 
canídeos acolhidos pelo espaço.

Contruído numa área de 190 metros 
quadrados, o CRO dispõe de 17 boxes 
para cães, com zona interior e exterior, 
sendo três delas destinadas a albergar 
animais mais frágeis/debilitados, cade-
las prenhas ou crias e uma delas para 
animais em isolamento. Terão ainda 
uma zona exterior comum onde pode-

rão passear, fazendo uso de trela.
No decorrer do momento inaugural  

procedeu-se à assinatura do protoco-
lo entre o Município, a Associação de 
Proteção dos Animais e as clínicas ve-
terinárias locais, para a renovação do 
programa de captura, esterilização e de-
volução (CED) de gatos ao seu local de 
origem, em vigor desde 2017.

A partir de agora Vendas Novas 
consegue ter uma resposta própria no 
que diz respeito às políticas de prote-
ção da vida animal, com mais condi-
ções que assegurem o tratamento e 
bem-estar dos animais abandonados, 
assim como a promoção de ações de 
incentivo à adoção e combate ao aban-
dono, como é o caso do da página de 
facebook do CRO de Vendas Novas que 
foi lançada no próprio dia de inaugu-
ração do espaço.

ULS do Litoral Alentejano apta para internar 
doentes infectados com Covid-19
Portugal está a reforçar a resposta face 
ao aumento de casos suspeitos de infec-
ção Covid-19, provocada pelo novo co-
ronavírus detectado na China no final 
de 2019. A situação da Itália, que é neste 
momento o maior foco de casos na Euro-
pa, fez disparar os contactos para o Cen-
tro de Contacto SNS 24 e para a Linha de 
Apoio Médico que já foram reforçadas 
com mais meios. O país tem mais dez 
hospitais aptos a receber casos suspeitos 
e doentes confirmados.

 “A Itália passou a ser um foco muito 
importante de doença. Há quatro áreas 
de transmissão comunitária, sendo a 
região de Lombardia, onde está Milão, a 
mais afectada. Praticamente de um dia 
para o outro, esta situação da Itália tor-
nou-se explosiva. Juntou-se o carnaval 
e muitas feiras que estavam a decorrer”, 
explicou a directora-geral da Saúde em 
conferência de imprensa, ao início da 
tarde da passada sexta-feira.

Em termos hospitalares o dispositivo 
disponível aumentou para dar resposta 
a esta nova situação. “Temos identifica-
dos dez hospitais de referência para esta 
segunda fase de contenção e dois já a 
funcionar. No Porto, o Hospital de Santo 
António está activável e pode internar 
casos suspeitos e o Hospital Pediátrico 
de Coimbra, que ontem [quinta-feira] in-
ternou uma criança e cujos testes foram 
negativos”, explicou Graça Freitas.

No Norte, além do Hospital de Santo 
António, estão também aptos para rece-
ber doentes o Hospital de Braga, a Unida-
de Local de Saúde (ULS) de Matosinhos e 
o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Na 
zona Centro, a ULS da Guarda junta-se 
ao Pediátrico de Coimbra. Na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, a resposta está re-
forçada com a disponibilidade do Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Norte 
(Hospital de Santa Maria e Hospital Pu-
lido Valente) e do Centro Hospitalar Uni-
versitário de Lisboa Ocidental (Hospital 
de Egas Moniz e Hospital de São Francis-
co Xavier). 

No Alentejo, a ULS Litoral Alentejano 

está apta a internar doentes de Covid-19 
e no Algarve a resposta também está as-
segurada através do Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve.

O excesso de chamadas obrigou a refor-
çar os meios para dar resposta à procura. 
“Na Linha de Apoio Médico houve pico 
de afluência, que muitas vezes coincidia 
com chegada de aviões. Houve uma res-
posta que não foi a óptima, mas reforça-
mos a linha prevendo que possam haver 
novos focos [da doença] na Europa.” O 
primeiro reforço foi feito há dois dias e 
outro já está a ser preparado para permi-
tir que os médicos sejam atendidos tem-
po útil. Também o SNS 24 já foi reforçado 
com mais recursos humanos.

Coronavírus: ligação entre China e 
Portugal reduzida a um voo semanal

O mesmo aconteceu com a rede nacio-
nal de laboratórios, como a directora-ge-
ral da Saúde já tinha referido. Questiona-
da sobre o facto de existirem entidades 
privadas, como laboratórios de análises 
clínicas, já aptos a fazer os testes de ras-
treio, Graça Freitas explicou que essas 
entidades estão certificadas e que deve-
rão seguir os protocolos para a realização 
dos testes. Sempre que houver um caso 
positivo “têm obrigatoriamente de noti-
ficar” o resultado.

Recomendações para evitar transmissão
Graça Freitas voltou a insistir nas reco-
mendações que podem ajudar a preve-
nir a transmissão do vírus. Admitindo 
que “podemos ter uma epidemia” em 
Portugal ou uma situação mundial de 

pandemia, a directora-geral da Saúde 
defendeu a necessidade da existência 
de planos de contingência, mesmo em 
termos familiares.

Para quem chega de áreas com trans-
missão comunitária activa do novo co-
ronavírus — Norte de Itália, China, Co-
reia do Sul, Singapura, Japão ou Irão —, 
a primeira recomendação é que durante 
os 14 dias seguintes vigie o seu estado 
de saúde. Deve estar atento a tosse, difi-
culdades respiratórias, medir a febre de 
preferência duas vezes por dia e se surgir 
algum sintoma, ligar para a Linha SNS 
24 (808 24 24 24).

“Outra linha que não podemos deixar 
de insistir é na higiene das mãos”, disse 
Graça Freitas, referindo que devem ser 
lavadas várias vezes ao dia com água 
e sabão ou com uma solução alcoólica. 
Deve tossir e espirrar para o cotovelo e 
ter algum distanciamento social, que na 
prática passa por dar menos abraços e 
beijos e evitar estar em zonas muito fre-
quentados e fechados.

Também para as escolas a recomenda-
ção é que se mantenha a vida normal, 
evitando-se actividade não essenciais 
como jogos ou festas em grupo. Não há 
qualquer indicação para o encerramento 
de escolas nem que crianças que tenham 
chegado de locais onde há infecção, e 
não estejam doentes, tenham de ficar em 
isolamento.

 “Muitas escolas em Portugal, e não só, 
receberam crianças vindas de Itália. A 
vida deve continuar com tranquilida-
de. Não interromper o que é essencial à 
vida, mas não custa suspender durante 
14 dias coisas menos essenciais como 
jogos [em grupo] ou assistir a bandas. 
É esse bom senso que pedimos às pes-
soas”, disse Graça Freitas, referindo que 
as indicações dadas às escolas foram fei-
tas em articulação com o Ministério da 
Educação.

Quanto ao uso de máscaras, não está 
recomendado à população em geral. Têm 
indicação para as usar pessoas que estão 
doentes e profissionais de saúde.
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Mais de duas dezenas de parceiros integram o Conselho Náutico.

Radar

D.R.

Fórum Oceano certificou Estação Náutica de Monsaraz
A Estação Náutica de Monsaraz foi uma 
das duas certificadas ontem pela Fórum 
Oceano – Associação da Economia do 
Mar, juntamente com a de Cabeceiras de 
Basto. A Fórum Oceano é uma associa-
ção para o desenvolvimento do cluster do 
mar que lançou o projeto que promove, 
desenvolve e certifica as Estações Náu-
ticas em Portugal, no âmbito do regula-
mento da FEDETON – European Federa-
tion of Nautical Tourism Destinations, 
entidade gestora da rede internacional 
das estações náuticas.

As estações náuticas são constituídas 
por uma rede de oferta turística náutica 
organizada a partir da valorização dos 
recursos náuticos do território, incluin-
do alojamentos, restauração, atividades 
náuticas e outros serviços que contri-
buam para a atração de turistas e que 
gerem valor e emprego nas suas regiões. 
Para além destas atividades, organizam 
também iniciativas culturais, desporti-
vas (incluindo o desporto escolar) e de 
hábitos saudáveis, criando experiências 
diversificadas que permitam prolongar 
o tempo médio de estadia e o combate à 
sazonalidade.

A autarquia implementou o Centro 
Náutico de Monsaraz e a praia fluvial de 
Monsaraz que se constituíram como fato-
res importantes para o desenvolvimento 
do turismo no concelho e organiza há 10 
anos uma prova do campeonato nacio-
nal de windsurf e do circuito nacional 
de swimrun. Com a Estação Náutica de 
Monsaraz, pretende-se aumentar o reco-
nhecimento e a notoriedade destas in-
fraestruturas, das empresas ligadas ao se-
tor do turismo e do Grande Lago Alqueva.

Para a dinamização da estação náuti-
ca, a autarquia quer desenvolver uma 
agenda náutica com animações náuticas 
ao longo do ano, promover a oferta de 
serviços e infraestruturas que permitam 
a prática de modalidades adaptadas e a 
hospitalidade de visitantes com necessi-

dades específicas e definir uma política 
de envolvimento e acesso das populações 
locais de todas as idades às atividades 
náuticas, desde o desporto escolar à com-
petição. A estação náutica deverá imple-
mentar mecanismos para medir a satisfa-
ção do visitante e aumentar a qualidade 
da oferta turística, mas também, em con-
junto com os parceiros e em concertação 
com o Turismo do Alentejo, estruturar a 
oferta náutica no concelho e as ativida-
des para divulgação no site da rede de Es-
tações Náuticas Portuguesas.

Na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, o 
Município de Reguengos de Monsaraz 
assinou um protocolo com 24 parceiros, 
nomeadamente a Associação Bandeira 
Azul da Europa, Agência Portuguesa do 
Ambiente, Turismo do Alentejo - ERT, 
Agrupamento de Escolas de Reguengos 
de Monsaraz, EDIA – Empresa de Desen-
volvimento e Infraestruturas do Alque-
va, Associação Dark Sky, Junta de Fre-
guesia de Monsaraz, Coral - Associação 
de Nadadores Salvadores de Reguengos 
de Monsaraz, Instituto Nacional para a 
Reabilitação, Alqueva Cruzeiros, Casa 
Alqueive, Bombeiros Voluntários de Re-
guengos de Monsaraz, Casinha do Sol 
Posto, Sossego da Carminho, Charme 
de Monsaraz, Difunde Glamour, Tiago 
Kalisvaart, Casa Tia Anica, Monte das 
Matas, Casa da Aldeia,  Monte dos Cis-
meiros, Rui Madeira, Cebola Fishing e 
TA Hotelaria e Turismo.

José Calixto, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Reguengos de Monsaraz, consi-
dera que “a Estação Náutica de Monsaraz 
vai constituir-se como mais um fator de 
desenvolvimento do turismo no conce-
lho. Quero agradecer a todos os parceiros 
que contribuíram para que esta candida-
tura fosse aprovada e que vão continuar a 
ter um papel muito importante no Conse-
lho Náutico e na dinamização deste des-
tino turístico com produtos e serviços de 
excelente qualidade”.

Festival Músicas do Mundo de Sines 
primeiras confirmações para 2020
O FMM Sines – Festival Músicas do Mun-
do, o festival da “música com espírito de 
aventura”, regressa a Sines e Porto Covo de 
18 a 25 de julho de 2020. As primeiras con-
firmações do programa de concertos desta 
22.ª edição são Amadou & Mariam with 
Blind Boys of Alabama (Mali / EUA), Ava 
Rocha (Brasil), Mon Laferte (Chile), Niño 
de Elche (Espanha), Nitin Sawhney (Reino 
Unido), Rasha Nahas & Band (Palestina), 
Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi 
(EUA / Itália) e Third World (Jamaica).

Amadou & Mariam with Blind Boys of 
Alabama junta a dupla de maior projeção 
da música do Mali a uma formação len-
dária da música gospel. No FMM Sines, 
passam para o palco o seu álbum de 2019, 
“From Bamako to Birmingham”.

Amadou & Mariam deram os primei-
ros passos na música há mais de 40 anos, 
num instituto para jovens cegos, em Ba-
mako. Aí aprenderam os blues do Mali 
que dariam consistência ao seu percurso. 
Descobertos pelo público internacional 
nos anos 90, Amadou Bagayoko (guitarra 
e voz) e Mariam Doumbia (voz) torna-
ram-se um fenómeno da pop africana, co-

positora e cineasta brasileira / colombia-
na. Conta com três álbuns gravados, o 
último dos quais “Trança”, com músicas 
em português e espanhol, onde combina 
referências encontradas no tropicalismo, 
new wave, pós-punk, samba, bossa nova 
e música afro-brasileira. Pelo segundo 
álbum, “Ave Patrya Yndia Yracema”, foi 
eleita uma das melhores artistas de 2015 
pelo jornal New York Times e eleita artis-
ta revelação nos prémios Multishow e da 
Associação Paulista de Críticos de Arte.

Mon Laferte iniciou-se na música aos 13 
anos, no Conservatório de Música de Viña 
del Mar, Chile. Mais tarde, ganhou expe-
riência no circuito de bares de Valparaíso. 
Em pouco tempo, seria reconhecida como 
uma das principais cantautoras da sua 
geração, no Chile, mas também por toda 
a América Latina, EUA e Espanha. O seu 
álbum de estreia, “Vol. 1”, foi quádrupla 
platina no México e 16 vezes disco de pla-
tina no Chile. Venceu o prémio Gaviota de 
Oro no festival de Viña del Mar, em 2017. O 
seu terceiro álbum, “Norma”, conquistou a 
categoria de Melhor Álbum de Música Al-
ternativa nos Grammy Latinos 2019.

laborando com artistas como Manu Chao 
e Damon Albarn.

As raízes dos Blind Boys of Alabama 
remontam ao final dos anos 30 do sécu-
lo XX. Ao longo de 70 anos, têm sido um 
nome essencial da música gospel, da luta 
pelos direitos civis e da cultura afroameri-
cana em geral. Venceram cinco Grammy 

e receberam alguns dos maiores reconhe-
cimentos culturais concedidos nos EUA. 
Do repertório clássico a composições de 
autores como Eric Clapton, Prince e Tom 
Waits, unem a história e a modernidade 
da música gospel.

Ava Rocha, outra artista confirmada 
no FMM Sines 2020, é uma cantora, com-
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Esta ONG refere também que foi nesta região que, em 2015, morreu um lince-ibérico envenenado.

Radar

Aves mortas por envenenamento
Foram 11 as águias-imperiais mortas por 
suspeita de envenenamento em Portugal 
entre 2013 e 2019, revelou  a Liga para a 
Protecção da Natureza (LPN), que alerta 
para o aumento destes casos em animais 
selvagens no início do ano. A grande maio-
ria ocorreu na região do Baixo Alentejo.

Esta organização não-governamental 
(ONG) para o ambiente refere também 
que foi nesta região que, no início do ano 
de 2015, morreu um lince-ibérico enve-
nenado.

A LPN sublinha que os casos de suspei-
tas de envenenamento de animais sel-
vagens são mais frequentes no início do 
ano, entre Janeiro a Março, e, mais tarde, 
em Outubro, embora sejam registados ca-
sos ao longo de todo o ano.

Nesse sentido, dá conta que, neste mo-
mento, se está no chamado “picos de ve-
neno” e relembra que o envenenamento 
de animais selvagens pode ser punível 
até três anos de prisão.

Na nota, a LPN refere que, através do 
projecto Life Imperial, “continua empe-
nhada na luta contra esta prática ilegal, 
comum na Península Ibérica, e que está 
referida como uma importante causa de 
extinções e graves diminuições de popu-
lações de animais selvagens em várias 
partes do mundo”.

A ONG refere que, em Portugal, o uso 
de veneno foi proibido no final do sécu-
lo XX com a Lei do Lobo e a transposição 
de directivas internacionais que impe-

dem o uso de qualquer substância como 
forma de extermínio, mas no país estão 
registadas cerca de 40 espécies selvagens 

afectadas pelo veneno, incluindo quatro 
espécies criticamente em perigo.

No caso da águia-imperial-ibérica, era 

uma espécie relativamente abundante no 
início do século XX, mas, ao longo das últi-
mas décadas, sofreu um declínio acentua-
do até ao desaparecimento da população 
reprodutora em Portugal entre finais da 
década de 1970 e inícios da década de 1980.

No entanto e desde 2003 que a espécie 
tem vindo a colonizar lentamente o ter-
ritório nacional, apresentando ainda o 
estatuto de conservação de “criticamente 
em perigo” e, em 2018, a população nacio-
nal totalizou 17 casais distribuídos pelas 
regiões da Beira Baixa, Alto Alentejo e 
Baixo Alentejo.

“O envenenamento é uma das maiores 
ameaças às espécies necrófagas, que se ali-
mentam de cadáveres de outros animais, 
como é o caso da águia-imperial-ibérica. 
Também o lobo-ibérico e o lince-ibérico 
registam casos de morte por envenena-
mento, reduzindo ainda mais as suas já 
pequenas populações e o estado de equilí-
brio dos ecossistemas”, precisa a LPN.

Esta ONG para o ambiente refere que, 
além das espécies selvagens, o envene-
namento afecta também animais domés-
ticos, que pode atingir acidentalmente os 
seres humanos, constituindo “um grave 
problema de saúde pública ao nível da 
contaminação dos solos, dos recursos hí-
dricos e mesmo de culturas alimentares, 
já que alguns tóxicos podem permanecer 
no meio ambiente durante longos perío-
dos em doses suficientemente altas para 
serem perigosas”.

D.R.

O mundo está em estado de sítio, como aliás 
sempre esteve através dos séculos e milénios. 
São grandes incêndios, como recentemente 
aconteceu no grande território australiano, 
na Califórnia e em muitos lugares do plane-
ta. São as grandes tempestades que arrastam, 
nas enormes enxurradas, muitos seres huma-
nos e que causam muita destruição e miséria. 
São sismos que, de vez em quando, arrasam 
povoações e causam um número imensurável 
de vítimas. Alguns deles, ainda provocam 
tsunamis que dão azo a mais desgraças. São 
as avalanches de gelo ou de terra que desa-
bam sobre seres humanos, roubando-lhes as 
vidas. Aos ciclones tropicais, os homens de-
cidiram dar-lhes nomes e são, como sabemos, 
semelhantes a grandes turbilhões de ar quen-
te e húmido, onde o vento atinge uma vio-
lência extraordinária e a chuva é torrencial. 
Eles formavam-se quase todos nos Oceanos, 
sobretudo no Atlântico norte, Pacifico norte 
e no Indico, mas agora vão surgindo por todo 
o lado com uma frequência assustadora e as 
imagens que surgem em nossas casas são ar-
repiantes e muito trágicas.

Mas isto é o que se passa com a natureza. 
Alguns casos são previstos pelos cientistas, 
mas no que respeita aos sismos, o homem 
ainda os não consegue prever, muito em-
bora tenha conhecimento dos locais onde é 
mais provável surgirem os epicentros. Pois 
isto, repito, são as desgraças que nos traz a 
natureza, mas há outras cuja culpa é de nós 
próprios, como o aquecimento global, um 
problema altamente preocupante e do qual 
se afirma tanta coisa que assusta (e de que 

maneira) as novas gerações e aquelas que 
vão surgindo à luz do dia. Confesso que me 
causa uma grande impressão o futuro da 
Humanidade. E os atos do terrorismo que 
surgem em lugares inesperados, mas que 
acontecem com alguma frequência, causan-
do vítimas inocentes, entre as quais crianças 
que não podem compreender por que motivo 
são assassinadas.

A par do tudo isto, enquanto uns procuram 
a cura para muitas doenças que matam velhos, 
novos e a inocentes crianças (agora ainda por 
aí um tal coronavírus que está a amedrontar 
não só a China, onde o mal eclodiu, mas, duma 
forma geral, todo o mundo) mas, dizia eu, en-
quanto uns se debruçam atentamente para es-
tudar algo para o Bem da Humanidade, outros 
estão absorvidos no sentido de destruírem este 
planeta onde vivemos. Lamentável, altamente 
lamentável! Nesse sentido, a grande potência 
que é a Rússia orgulha-se de já possuir mísseis 
capazes de atingir cerca de 30 vezes a veloci-
dade do som! Segundo parece, a outra grande 
potência (Estados Unidos da América) está um 
pouco mais atrasada, mas afirma que vai ultra-
passar a Rússia. E é assim que 30 anos após a 
designada Guerra Fria, as grandes potências já 
referidas e ainda a China estão armazenando 
mísseis hipersónicos que têm capacidade nu-
clear capazes de atingir qualquer parte deste 
planeta chamado Terra e destruí-lo, se assim 
o entenderem, em breves minutos, quando 
afinal, a maioria da população mundial ape-
nas quer viver em paz. E não há dúvida que 
o material de guerra existente está a tornar-se 
obsoleto. Quem o pode duvidar?

O grande país que tem à sua frente o se-
nhor TRUMP está a estudar a colocação no 
espaço de sensores, a fim de detetarem o 
lançamento e a trajetória dos tais mísseis hi-
persónicos. E, segundo parece, o que pensa 
fazer a seguir é a colocação de mísseis in-
tercetores no espaço. O que é isto, afinal? O 
nosso sábio povo diz que é o fim do mundo! 
Terá razão, mas o planeta é muito capaz de 
sobreviver, ficando, porém, mais um planeta 
sem seres vivos, tal como outros que giram 
em volta da maior estrela que é o Sol. Como 
sabemos, o ano passado, os EUA anunciaram 
a retirada do Tratado de Forças Nucleares 
intermédias. Ora o Tratado NOVO START, 
que limita o número de ogivas nucleares da 
Rússia e dos EUA expira daqui a um ano, 
aproximadamente. Parece não haver limi-
tes acordados. Quem é que consegue prever 
onde esta grande corrida às armas irá termi-
nar? O nosso muito amado Papa Francisco? 
Não me parece, pois ele é um ser humano 
e, portanto, não se podem esperar milagres 
da sua parte. Reza muito por todos nós, mas 
não tem artes miraculosas, repito, para nos 
salvar destes perigos que nos espreitam e as-
sustam sobremaneira.

Isto vai mal, muito mal. Não sou o que se 
pode chamar de grande pessimista, mas sou 
realista. Ouço e vejo o que se passa neste 
planeta onde habito com muitos milhares 
de milhões de seres humanos e tenho re-
ceio, muito receio do futuro dos meus bis-
netos que estão vivendo e crescendo junto 
dum Mar muito calmo, o Mediterrâneo, que 
afinal, ainda há relativamente pouco tempo 

“zangou-se” e fez umas partidas que assus-
taram os habitantes, precisamente daquela 
zona, ou seja a costa de Valência e da Cata-
lunha. Mas, confesso, embora seja um pou-
co pessimista perante as realidades, ainda 
possuo o dom de aguardar algum bem fu-
turo que julgo possível de alcançar e a que 
chamamos ESPERANÇA.

Falei do mundo. Não falei dos fogos que, 
especialmente no verão, vão lavrando cá 
pelo país mais ocidental da Europa, grande 
parte devastado por esse monstro horrível 
que é o fogo que arrasta na sua fúria vidas 
humanas. Mas neste meu país ainda se pra-
tica, em elevada escala, a corrupção; aqui 
andam disseminadas notas falsas, pois em 
2019 foram cerca de um milhão e trezentos 
mil euros apreendidos em notas sem valor, 
mas que circulavam por aí; país onde a Justi-
ça continua a praticar dois pesos e duas me-
didas. Porém, o nosso Governo afirma que 
vai realizar um segundo ataque à corrupção, 
quando, por outro lado, tem de “tanga” a Po-
lícia Judiciária, por consequência sem meios 
à altura para tal combate. Afinal como é? 
Eu, confesso que não percebo e portanto te-
rei de chamar a isto incongruência. Ou es-
tarei enganado? Se estou, haja alguém que 
me explique como é que esse ataque vai ser 
feito. Será segredo de Estado? Se o é, então 
calo-me já e fico à espera do ataque.

Bem, o que me parece é que teremos de 
nos juntar ao Santo Papa e rezarmos ao Al-
tíssimo que nos salve! Mas Ele parece que 
anda muito, mas muito zangado com o Seu 
povo.

Quem nos acode?
VELEZ CORREIA
Major
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O arcebispo de Évora anunciou 
na sua mensagem para a Qua-
resma  que os católicos da dio-
cese vão apoiar duas comunida-
des contemplativas femininas 
presentes no seu território.

D. Francisco Senra Coelho 
destina a renúncia quaresmal 
de 2020 à Ordem da Imaculada 
Conceição (Monjas Concepcio-
nistas), do Mosteiro da Imacula-
da Conceição em Campo Maior; 
e à Família Monástica de Belém 
da Assunção da Virgem e de S. 
Bruno, com o seu Mosteiro em 
construção na paróquia de San-
to António do Couço.

“A Quaresma propõe-nos 
ações concretas que testemu-
nhem ao mundo a nossa von-
tade de conversão e tornem 
credíveis as nossas decisões de 
fraterna partilha, por isso, como 
nos anos anteriores, propomo-
-nos a realizar uma Renúncia 

Quaresmal que dedicamos a 
quem nos parece necessitado 
do sinal da nossa presença en-
quanto Igreja Diocesana”, ex-
plica o responsável católica, em 
documento enviado à Agência 
ECCLESIA.

O texto, intitulado ‘Sedentos 
de Esperança a caminho da Pás-
coa’, recorda que esta Quaresma 
acontece no primeiro ano de 
um triénio dedicado à Esperan-
ça, sublinhando o simbolismo 
da Vida Consagrada, neste con-
texto.

“A Vida consagrada é chama-
da a manter acesa a lâmpada do 
profetismo, tornando-se um fa-
rol para quantos estão desorien-
tados no alto mar, uma tocha 
para aqueles que caminham na 
escuridão, uma sentinela para 
aqueles que não veem uma saí-
da na vida”, escreve o arcebispo 
de Évora.

A Quaresma é um tempo de 
40 dias que tem início com a ce-
lebração de Quarta-feira de Cin-
zas – este ano no passado dia 26 
– marcado por apelos ao jejum, 
partilha e penitência, que ser-
ve de preparação para a Páscoa, 
a principal festa do calendário 
cristão.

D. Francisco Senra Coelho fala 
num “tempo privilegiado de con-
versão, pela escuta da Palavra de 
Deus e pelo acolhimento de cate-
queses mais aprofundadas”.

“Privando-se pelo jejum e 
pela abstinência do alimento 
terreno, o povo santo de Deus, 
aprenderá a valorizar e a sabo-
rear, acima de tudo, o Pão da Pa-
lavra de Deus e da Eucaristia e 
os apelos vindos dos sinais dos 
tempos e da caridade que nos 
leva ao dever de partilhar os 
bens com os outros”, acrescenta 
a mensagem quaresmal.

Politíca
Carlos 
Moedas 
recebe e doa 
prémio
O ex-comissário euro-
peu Carlos Moedas, que 
recebeu este domingo o 
Prémio Universidade de 
Coimbra, defendeu que 
o futuro da instituição 
passa pela sua capaci-
dade de olhar para uma 
história com mais de 
sete séculos.
Filho de José Moedas, 
um militante histórico do 
PCP de Beja, o enge-
nheiro civil e economista 
do PSD nasceu nesta 
cidade, em 1970, por 
cujos estudantes vai 
distribuir os 25 mil euros 
do prémio, desde que 
desejem frequentar cur-
sos da Universidade de 
Coimbra, fundada pelo 
rei D. Dinis, em 1290.
“Quero ajudar os alunos 
da minha terra, que 
tenham talento, a virem 
estudar para Coimbra”, 
anunciou o ex-membro 
da Comissão Europeia 
presidida pelo luxem-
burguês Jean-Claude 
Juncker (2014-2019).
O Prémio Universida-
de de Coimbra, que a 
instituição atribui desde 
2004, inclui uma verba 
de 25 mil euros conce-
dida pelo banco Santan-
der Totta.

Páscoa

D.R.

O Prémio Vergílio Ferreira foi 
atribuído ao ensaísta Carlos Reis 
“ pelo seu notável contributo no 
domínio do ensino da Literatura, 
dos Estudos Literários, e da di-
vulgação internacional da Lín-
gua e da Cultura portuguesas”.

O júri do Prémio que pretende 
homenagear o escritor de “Apa-
rição” é presidido por Antonio 
Sáez Delgado e composto, nes-
ta edição, por Pedro Serra (Prof. 
Faculdade de Filologia da Uni-
versidade de Salamanca), Ana 
Paula Arnaut (Profª. Faculdade 
de Letras da Universidade de 
Coimbra), Cristina Firmino San-
tos (Prof. Universidade de Évora) 
e Anabela Mota Ribeiro (Crítica 
Literária).

A cerimónia de entrega do Pré-
mio acontece no dia de 2 Março.

Carlos Reis 
recebe Prémio 
Vergílio Ferreira

Universidade de Évora
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