
www.registo.com.pt

SEMANÁRIO Director Nuno Pitti Ferreira | Julho de 2020 | Mensário| ed. 308 | 0.50€

O Melhor Petisco | Rua Catarina Eufémia , 14
Horta das Figueiras | 7005-320 Évora

266771284

PUB

Susana Pedro 
lança novo 
livro infantil
PÁG.16 O livro “10 histórias para ensi-
nar às crianças o que são as emoções” é 
recomendado para as crianças mas tam-
bém para os seus pais, para que todos jun-
tos possam gerir melhor as suas emoções. 
Este é um livro que se torna ainda mais 
pertinente no contexto de pandemia em 
que vivemos atualmente.

Crónicas da 
Transtagana
PÁG.06 Os olhos de Estrudinha brilham 
a cada cumprimento, refletindo conten-
tamento pelo reencontro com a terra e 
com as pessoas na Herdade do Freixo do 
Meio, em Foros de Vale Figueira, a cerca 
de duas léguas da sede de concelho que 
sabemos é a cidade de S. João de Deus, à 
beira do Rio Almansor.

Rota do 
Megalitismo
PÁG.10 A Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo e Ribatejo e o Município de 
Montemor-o-Novo, efetuaram na sexta-
-feira, 3 de julho, a apresentação da “ROTA 
DO MEGALITISMO”, integrada nas Rotas 
do Touring Cultural do Alentejo e Ribate-
jo, na Anta-Capela de Nossa Senhora do 
Livramento ou de S. Brissos. 

D
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Eborae promove XXI Ciclo de Concertos 
“Música e outras Artes nos Claustros” 03

FEA promove 
cinema ao ar 
livre
PÁG.14 Ideal para aproveitar em pleno 
as noites mais quentes de verão e para a 
comunidade partilhar a felicidade pelo 
seu reencontro, entre 27 de junho e 12 
de setembro, o Jardim do Centro de Arte 
e Cultura, em Évora, vai transformar-se 
numa autêntica sala de cinema ao rece-
ber o Cinema Paraíso.
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A Abrir

Música com diferentes formas de expressão artística, com qualidade artística e relevância cultural.

Atual

Recital de Canto, Piano e Poesia
A Associação Eborae Mvsica realiza, em 
Julho, o XXI Ciclo de Concertos “Música 
e outras Artes nos Claustros uma ativi-
dade marcada pela originalidade dado 
que o seu objetivo é articular a música 
com diferentes formas de expressão ar-
tística, com qualidade artística e rele-
vância cultural.

O Ciclo continua no dia 11 de julho, ás 
21h30 com o Recital de Canto, Piano e 
Poesia por José Corvelo (barítono), Carla 
Seixas (piano) e Leonor Seixas (Atriz).

Chamamos a atenção para o seguinte: 
a reserva de bilhetes deve ser realiza-
da com antecedência através do e-mail 
: eboraemusica@gmail.com ; se houver 
lugares remanescentes o bilhete pode-
rá ser adquirido antes do espetáculo; é 
obrigatório o uso de máscara.

Programa: FREITAS BRANCO – Con-
trastes, Aquela Moça; GIORDANO - 
Caro Mio Ben; P. MARTINI - Plaisir 
D’ Amour; CHOPIN - Valsa op. 70 n. 2; 
FAURÉ - Les Berceaux, Après un rêve; 
MOZART - Deh vieni alla finestra, Der 
Vogelfänger bin ich ja ; SCHUBERT - Im-
proviso op. 90 n. 3; BART HOWARD - Fly 
me to the moon ; COLE PORTER - Begin 
the Beguine; E. DE CURTIS - Torna Sor-
riento; DI CAPULA - O Sole Mio; Poe-
mas de Eugénio de Andrade, Rui Belo, 
Eduardo Bettencourt Pinto, Fernando 
Pessoa, Nuno Júdice.

José Corvelo - Natural dos Açores. É li-
cenciado pela Escola Superior de Mú-
sica e das Artes do Espectáculo onde 
integrou a classe do Professor José de 
Oliveira Lopes. Foi-lhe atribuído o pré-
mio Eng. António de Almeida pela Fun-
dação com o mesmo nome, que distin-
gue os melhores alunos finalistas das 
Universidades Portuenses. Obteve o 
grau de Mestre, pela Universidade de 
Aveiro. Participou em “masterclasses” 
com Oliveira Lopes, Fernanda Correia, 
Rudolf Knoll, Lamara Chkónia, Lilia-
na Bizineche, Enza Ferrari, Francisco 
Lázaro, Ambra Vespasiani, Ettore Nova. 
Aperfeiçoou-se no domínio da ópera, 
em Portugal, com Jorge Vaz de Carva-
lho e, em Madrid, com Daniel Muñoz. 
Integrou o Atelier de Ópera da Orques-
tra Metropolitana de Lisboa. Foi solista 
nas principais obras coral-sinfónicas. 
Tem participado em diversas estreias 
mundiais de várias óperas, nomeada-
mente “A Floresta” de E. Carrapatoso, 
numa co-produção Teatro Nacional de 
São Carlos/Teatro São Luiz e “Banksters” 

de Nuno Corte-Real, numa produção 
do TNSC. Gravou em DVD, para a Casa 
da Música, com a Orquestra Nacional 
do Porto, a obra: “O lobo Diogo e o mos-
quito Valentim” de E. Carrapatoso. Par-
ticipou, como actor/cantor, no filme de 
Michael Sturminger “The Casanova Va-
riations”. Foi dirigido por vários presti-
giados Maestros. Em 2015 foi agraciado 
com a Insígnia Autonómica de Mérito 
Profissional, pela Região Autónoma dos 
Açores.

Carla Seixas - Nasceu em Luanda, An-
gola. Iniciou os estudos de piano, na Es-
cola de Música do Conservatório Nacio-
nal, com Noémia de Brederode e Olga 

Prats, prosseguindo- os com Sequeira 
Costa e Tania Achot. Em 1977, diplomou-
-se com a classificação máxima, tendo 
depois frequentado a classe de Piano 
de Sequeira Costa, na Universidade de 
Kansas,  na  qualidade  de  bolseira  da   
Fundação   Calouste   Gulbenkian.   Par-
ticipou em masterclasses de Leon Fleis-
cher, Gary Graffman, Josef Palaniceck e 
Helena Costa. 
Como bolseira da Secretaria de Esta-
do da Cultura, estudou durante qua-
tro anos em Paris, sob a orientação de 
Jean Fassina. A sua actividade musical 
reparte-se por repertório solístico e mú-
sica de câmara, com que se tem apresen-
tado em recitais nas  principais salas 
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

Covid-19, o Concelho de Mora depois do Estado de Emergência
A rápida propagação da Covid-19 levou a 
que o Governo português decretasse o Esta-
do de Emergência, como forma de adotar as 
medidas necessárias para proteção da saúde 
pública. Passados que estão três meses des-
de o início desta pandemia, Portugal está 
neste momento em Estado de Alerta, com 
exceção da zona de Lisboa que se encontra 
em situação de contingência/calamidade.

Importa agora fazer a pergunta: “O que 
vem a seguir?”. Neste espaço de tempo, 
os portugueses viram a sua vida ficar em 
suspenso e o Concelho de Mora não foi 
exceção. Para proteção de todos, foram 

implementadas pela Câmara Municipal de 
Mora, medidas restritivas excecionais de 
combate ao novo Coronavírus, nomeada-
mente a suspensão de serviços e encerra-
mento de equipamentos, recurso ao tele-
trabalho, apoio a instituições sociais com 
entrega de EPI’s.

Hoje assiste-se a um lento regresso à nor-
malidade, tendo sempre por base um con-
junto de procedimentos de salvaguarda, 
cuja adoção compete a todos. Os serviços 
municipais reabriram as suas portas, es-
tando já em funcionamento, por exemplo, 
a Carreira Municipal, a Oficina da Crian-

ça e a Oficina Domiciliária, entre outros. 
Pontos de interesse como o Fluviário de 
Mora e o Museu Interativo do Megalitismo 
recebem já visitantes. Equipamentos des-
portivos, culturais e de lazer, encontram-
-se ao dispor da população. No Concelho 
de Mora, o desconfinamento acontece de 
forma gradual e com uma readaptação da 
vida em geral a esta nova realidade, no-
meadamente da economia local que neces-
sita retomar o seu bom ritmo. 

Tendo em conta que daqui para a fren-
te seremos obrigados a conviver com este 
vírus, sendo ele invisível, o apelo feito 

pela Câmara Municipal de Mora é de que 
os hábitos de proteção adotados até aqui 
não caiam no desleixo. É necessário man-
ter as normas de higienização frequente 
das mãos, respeitar o afastamento social, 
cumprir a etiqueta respiratória, recorrer à 
utilização de máscaras sociais em espaços 
fechados e evitar os aglomerados de pes-
soas. É igualmente importante apelar para 
que as normas de funcionamento imple-
mentadas nos diversos estabelecimentos/
serviços sejam respeitadas, para os mes-
mos continuem a cumprir as suas funções 
de forma saudável. 

Em Novembro do ano passado, a Comissão 
Europeia lançou o repto para a realização 
de uma dita “Conferência sobre o Futuro da 
Europa”. Um projecto com estrutura e objec-
tivos pré-definidos por Alemanha e França, 
num documento lançado pouco tempo antes 
(como em tantas outras ocasiões), deixando 
claro, mais uma vez, quem dirige os rumos da 
UE. O Parlamento Europeu (PE) pronunciou-
-se sobre este projecto em Janeiro e tornou a 
pronunciar-se na última sessão plenária de 
Junho onde aprovou – com os votos favorá-
veis do PS, PSD, CDS e BE, e o voto contra 
dos deputados do PCP – uma resolução sobre 
tal «Conferência». 

A dita, procura atribuir uma aparência 
democrática, a que se propõe a criação de 
“Ágoras” cidadãs em número estrito e limi-
tada participação. Ora importa recordar que a 
construção da UE sempre desprezou e afron-
tou a vontade expressa pelos povos quando 
esta se revelou contrária aos intentos daque-
les que determinaram e determinam o rumo 
da União Europeia. 

Cabe aqui recordar o processo da «Con-

venção sobre o Futuro da Europa» (2001-
2003), que lançaria as bases para uma dita 
«constituição europeia», numa operação de 
mistificação que agora se pretende, no essen-
cial, repetir. Então, os povos rejeitaram a dita 
«constituição» em diversos referendos. Uma 
decisão soberana que a União Europeia des-
respeitou,  expondo a farsa daquele processo, 
impondo posteriormente o Tratado de Lisboa, 
com a sua natureza neoliberal, militarista e 
de concentração de poder nas principais po-
tências. Um tratado que demonstrou ser con-
trário aos direitos, interesses e aspirações dos 
trabalhadores e dos povos. 

Tal como se verificou com a «Conven-
ção», a chamada «Conferência sobre o Fu-
turo da Europa» procura impor de novo um 
roteiro e objectivos políticos prédetermi-
nados, escondendo as responsabilidades da 
União Europeia na actual situação econó-
mica e social. 

Uma vez mais, procuram criar ou aprofun-
dar instrumentos e mecanismos de controlo 
e de condicionamento das políticas orçamen-
tais e económicas de Estados – como o “Tra-

tado Orçamental” ou o “Semestre Europeu”, 
entre outros –, que representam um inaceitá-
vel e grave obstáculo ao pleno exercício de 
competências soberanas de países, como Por-
tugal, fundamentais ao seu desenvolvimento 
económico e social e visando o aprofunda-
mento das suas políticas, que estão na origem 
do agudizar das desigualdades sociais, do au-
mento das assimetrias de desenvolvimento e 
do incremento de relações de domínio versus 
dependência entre países. 

Estamos pois perante um embuste que es-
conde um perigoso caminho e consequências 
do aprofundamento das políticas da UE, res-
ponsáveis pela promoção da regressão de di-
reitos e de conquistas sociais e laborais, da 
degradação de serviços públicos, da promo-
ção de processos de privatização de empre-
sas públicas, da concentração e centralização 
do capital ao nível de cada país e, ao nível da 
União Europeia, nos países economicamente 
mais desenvolvidos. 

Ao contrário do processo que agora se 
pretende iniciar, a genuína participação de-
mocrática dos cidadãos de cada país não é 

suscetível de se encaixar nos estreitos e limi-
tativos cânones determinados por esta «Con-
ferência», devendo antes assumir as formas 
e características que os povos de cada país 
considerem necessários e adequados em cada 
momento.

A defesa da democracia passa, pelo contrá-
rio, pela rejeição da centralização do poder 
nas instituições supranacionais da União Eu-
ropeia, dominadas pelas suas grandes potên-
cias, e pelo respeito e defesa da soberania e 
independência dos Estados e da sua coopera-
ção na base da igualdade de direitos. 

O futuro da Europa (que não tem que se 
confundir com o futuro da UE) não se limita 
aos cenários que os promotores da «Confe-
rência» querem traçar no quadro do apro-
fundamento neoliberal, militarista e de con-
centração de poder económico e político da 
União Europeia, e que uma Europa dos tra-
balhadores e dos povos, exige um caminho de 
efectiva cooperação, baseado na soberania e 
independência dos Estados e na sua igualda-
de em direitos, na democracia, no progresso 
social e na paz.

UE prepara um novo embuste
JOÃO PIMENTA LOPES
Biólogo

Nos últimos 20 anos assistimos no Alen-
tejo, a uma verdadeira revolução na agri-
cultura.
O regadio introduziu uma clara mudança 
de paradigma na agricultura alentejana: 
mais tecnologia; maior profissionalização; 
diversificação de produtos; interação com 
o sector da indústria agroalimentar; pro-
dução para os mercados externos.

O Empreendimento de Alqueva, com a 
sua vasta albufeira e sistema de rega, tem 
potenciado a reconversão do uso dos so-
los, de culturas de sequeiro para culturas 
de regadio, ou mesmo a passagem a regime 
de regadio de culturas tradicionais de se-
queiro, como é o caso do olival.                 

De país importador, Portugal passou a 
estar entre os maiores produtores de azeite 
do mundo e as exportações têm crescido de 
forma muito marcada contribuindo de for-
ma muito positiva para o saldo da balança 
do complexo agroalimentar nacional.

A qualidade do azeite, um produto reco-
nhecidamente bom para a saúde, verifica-
da em rigoroso controlo de despistagem de 
resíduos tóxicos, é de excelência, e mais de 
95% da produção é de qualidade virgem e 
extra virgem.

Contrariamente ao que se pretende fazer 
crer está comprovado que o olival está en-
tre as culturas de regadio menos exigentes 
em água. 

A oliveira é importante sumidouro de 
dióxido de carbono e o sequestro aumen-
ta consideravelmente nos olivais de maior 
densidade atingindo nos olivais instalados 
na área regada por Alqueva valores equi-
valentes à emissão de carbono pela popu-
lação de Évora e Beja.

O olival é das culturas menos exigentes na 
aplicação de fitofármacos e os que são utili-
zados, cumprindo a apertada regulamenta-
ção europeia, têm baixa perigosidade.

Recentemente o Eurostat apresentou 
dados que indicam uma redução de 43% 
no uso de fitofármacos em Portugal entre 
2011 e 2018, confirmando que somos o Es-
tado com maior redução de vendas e uso 
destes produtos.

Os riscos de impacto na biodiversidade 
resultantes da intensificação dos sistemas 
de produção estão muito minimizados pela 
utilização de recursos e de competências 
técnicas que permitem a implementação 
de práticas mais eficientes e sustentáveis.

Estudos oficiais em que é realizada a 
comparação dos efeitos ambientais dos oli-
vais modernos com as principais culturas 
do Alentejo como a vinha, o trigo, prados, 
pastagens, arroz, tomate e milho, con-
cluem que o olival moderno não promove 
mais pressões ambientais do que outras 
culturas regadas com expressão determi-
nante no Alentejo. 

O Olival é uma mais valia que não deve ser diabolizada

de concertos do país.Tocou ainda nos 
Festivais Internacionais de Sintra, Es-
toril, Figueira da Foz, Leiria e Algarve. 
A solo, por diversas vezes actuou com 
a Orquestra Sinfónica Juvenil. Além de 
Portugal Continental e Ilhas (Açores, 
Madeira), actuou igualmente noutros 
palcos europeus - Paris, Alemanha Ho-
landa, Dinamarca -, bem como em in-
ternacionais, como Macau, Bahamas, 
Zimbabwe, Angola, Moçambique, Gui-
né- Bissau, Cabo-Verde, Índia, Colômbia 
e Austrália. Com a soprano Lia Altavilla 
gravou a Integral para Canto e Piano de 
Francisco de Lacerda, “Saudades da Ter-
ra”, para a etiqueta Fine Arts.

Leonor Seixas - Leonor adora cinema, 
televisão, teatro, ama o que faz !!! Nasci-
da em Portugal, é uma viajante do mun-
do. Hollywood e Lisboa são a sua base, e 
trabalha tanto nestes dois lugares, como 
pelo mundo….Começou por ser bailari-
na, começando aos 3 anos, e frequentou 
a privilegiada escola do Conservatório 
Nacional de Dança de Lisboa. Depois 
passou para teatro, continuando pelos 
palcos, mas numa área um pouco dife-
rente, na Escola Profissional de Teatro 
de Cascais. Ainda uma teenager conti-
nuou os seus estudos saindo da Euro-
pa e indo para Nova Iorque estudar no 
prestigiado The Lee Strasberg Theater 
Institute. Enquanto na cidade fez parti-
cipações em filmes e peças de teatro até 
ser escolhida para protagonizar em Por-
tugal uma novela e, também, um fil-
me. Tem trabalhado em variadíssimas 
séries, peças de teatro, filmes, novelas, 
recitais de poesia, locuções e anúncios. 
Teve nomeações em festivais importan-
tes, como Globos de Ouro, SPA Awards, 
Sophia Awards, Cinema Bloggers Awar-
ds tendo ganho o prémio de melhor ac-
triz no Le Havre Festival e no Valencia 
Film Festival.

Os próximos concertos do Ciclo são : dia 
18 – duo Almaclara por Luiza Nancu e 
Beatriz González, violoncelos ; dia 31 
-“Spaguetti Fusion” direção e contra-
baixo - Ercole de Conca, Sandra Medrios 
- soprano, Diana Tzonkova - violino, 
Luis Cascão – Percussão, Carlos Garcia-
-teclados.

A Organização é da Associação Eborae 
Musica entidade financiada pelo Mi-
nistério da Cultura- DGArtes, com Co-
-Produção da Câmara Municipal de Évo-
ra, e apoio de: Diário do Sul, A Defesa, 
Antena 2 e Rádio Diana e Registo.

NORBERTO PATINHO
Deputado - Grupo Parlamentar do  PS

No entanto, em paralelo com os bons re-
sultados atingidos, desde logo no empre-
go, tem-se criado em torno das culturas 
de regadio e em particular do olival um 
alarmismo incompreensível, injustificado 
e não comprovado que coloca em causa 

o contributo que esta nova realidade tem 
dado à dinamização da agricultura, ao de-
senvolvimento do Alentejo e também no 
combate às alterações climáticas. 

É fundamental resolver com urgência os 
problemas causados pela deficiente labo-
ração de unidades de tratamento de bagaço 
de azeitona, mas não podemos confundir 
esses problemas, que estão a afetar de for-
ma inaceitável as populações, com a ex-
ploração do olival.

Dos 3 milhões de hectares que consti-
tuem a região do Alentejo, a área ocupada 
com o olival de regadio representa menos 
de 2% do total.

Lutámos durante décadas pela constru-
ção da Barragem de Alqueva, pelo rega-
dio, por uma agricultura diferente, pelo 
desenvolvimento, por um futuro melhor.

Alqueva foi sempre um projeto contes-
tado, alvo da desinformação. A cota, as al-
terações ao clima, o nevoeiro, a qualidade 
da água, foram sempre grãos de areia que, 
suprimindo ou ocultando informações, 
dando uma falsa imagem da realidade, in-
duzindo em erro, atrasaram significativa-
mente a concretização do projeto.

A desinformação não contribui para a 
dinamização da agricultura nem para o 
desenvolvimento do Alentejo.

O olival é uma das nossas mais valias e 
não o devemos diabolizar. 

“A qualidade do azeite, 
um produto reconhe-
cidamente bom para 
a saúde, verificada 
em rigoroso controlo 
de despistagem de 
resíduos tóxicos, é de 
excelência, e mais de 
95% da produção é de 
qualidade virgem e 
extra virgem.”
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SÓNIA RAMOS
Presidente da Comissão Política Distrital de Évora do PSD

O governo quer monitorizar o discurso do 
ódio nas redes sociais. O objetivo é perce-
ber a “forma de propagação deste discurso 
nas plataformas “online”, as mensagens 
que contém, pretendendo-se “dados que 
fundamentem linhas de ação política e for-
mação a todos os atores que tenham que 
lidar com a matéria.” Pois é. A china faz 
o mesmo. Estamos a um passo da ditadu-
ra de esquerda virtual, que na realidade já 
vivenciamos. 

De facto, a tecnologia virtual inaugurou 
o mundo de todas as possibilidades. Cabe 
ao cidadão do mundo, perante tanta infor-
mação, ref leti-la criticamente e agir com 
responsabilidade. É isso que parece faltar. 
Até ao governo. Esta ideia – que já não é 
peregrina nos socialistas – de controlo da 
comunicação a todo o custo – primeiro da 
comunicação social e agora do homem pelo 
homem - outro intuito não tem senão incu-
tir a perseguição pelo medo e pela delação. 

É, aliás, um demérito publicamente re-
conhecido aos órgãos de polícia criminal 
e ao Ministério Público a quem cabe a in-
vestigação criminal a assunção, por parte 
do governo, desta função fiscalizadora/
cumpridora/punitiva do respeito pelos Di-
reitos, Liberdades e Garantias. Se há alega-

da prática de crime, não é ao governo que 
cabe agir, até pela independência do poder 
executivo perante os restantes poderes do 
Estado, mas sim à justiça. Querendo insti-
tucionalizar o medo, esta iniciativa é, antes 
de mais, a sublime opressão da liberdade 
de expressão. Se as afirmações de cada um 
correspondem a alegadas práticas de cri-
me, e de facto as redes sociais têm a capa-
cidade de tornar corajoso o maior dos co-
bardes, o sistema judiciário que funcione: 
que investigue, que julgue e que condene 
os seus autores. 

Se o discurso de ódio engloba “todas as 
formas de expressão que propagam, inci-
tam, promovem ou justificam o ódio racial, 
a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo 
e outras formas de ódio baseadas na into-
lerância”, a defesa dos direitos humanos de 
uns não pode permitir a violação ou arrepio 
dos mesmos direitos humanos de outros. 
Não se combate ideologia, seja ela qual for, 
com perseguição. Isso é próprio de regimes 
totalitários. Ou será que já não somos uma 
Democracia? Portugal é, perante (ainda) a 
nossa Constituição, um Estado de Direito 
Democrático, devendo promover a igualda-
de e a tolerância, em todas as suas aceções, 
como um direito humano de qualquer cida-

Lápis cor-de-rosa 

ÓSCAR TOJO
Professor e Treinador de Futebol 

Queremos todos admitir que o pior já pas-
sou... apesar dos cuidados que devemos 
continuar a ter para o nosso bem e dos 
outros, este processo de desconfinamento 
gradual, leva-nos acreditar que brevemente 
voltaremos à nossa normalidade, aprenden-
do assim a viver com esta nova doença do 
Sec. XXI. 

Norman Cousins conhecido político, jor-
nalista e autor norte americano, afirmava, 
“A capacidade de ter esperança é o fac-
to mais significativo da vida. Ela fornece 
aos seres humanos um senso de destino e a 
energia para começar”, e é desta forma que 

devemos encarar este momento, com uma 
energia positiva para recomeçar a nossa 
vida, as nossas rotinas, os nossos hábitos 
diários. 

Neste sentido, hoje escrevo para todos os 
dirigentes e responsáveis técnicos dos Clu-
bes e associações desportivas, com o obje-
tivo de os incentivar a recomeçarem as suas 
valências. Os milhares de crianças, e jovens 
que praticam desporto, individual ou coleti-
vo, desejam ansiosamente o reinício das suas 
atividades, aquelas que eles próprios esco-
lheram tendo em conta o seu gosto e prazer 
na sua prática e a paixão que nutrem por ela. 

Nesse sentido, os Clubes têm a PALA-
VRA, estão perante um dos grandes desafios 
da sua história e tem um papel e responsabi-
lidade perante todos os seus atletas, que têm 
de cumprir neste momento. Parece-me que 
este desafio tem três dimensões, a primeira 
ao nível responsabilidade social e proteção 
de todos, na forma como vão receber todos 
os atletas, precavendo o seu bem estar e indo 
ao encontro das regras de segurança defini-
das pela DGS. Outro desafio será ao nível 
metodológico, não perdendo a essência da 
prática como continuamos a desenvolver as 
capacidades individuais/grupais dos nossos 

atletas e que esta evolução possa ter impac-
to nos seus resultados a nível competitivo e/
ou coletivo, e por último, a nível financeiro, 
sustentabilidade e inovação, como os Clubes 
se vão reinventar nesta nova realidade para 
que continuem a rentabilizar as suas instala-
ções, que consigam atrair novos atletas e que 
consigam ter uma sustentabilidade financei-
ra para que possam investir na sua oferta 
desportiva com pessoas qualificadas na sua 
intervenção e capazes de contribuir para o 
aumento de valor. Os Clubes têm a “PALA-
VRA”, com o obrigatório apoio e incentivo 
das Entidades locais. 

Os Clubes têm a “palavra”...

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

As afirmações recentes de Fernando Me-
dina, Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, deixaram-me seriamente preocu-
pado. Não pela desresponsabilização de 
algum papel no crescimento dos casos de 
Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa, 
mas sobretudo no que poderá estar por trás 
daquelas afirmações e que não é conhecido 
por nós.

Ora vejamos, recentemente Fernando 
Medina culpou as “más chefias e o pouco 
exército” pelo crescimento dos casos de 
Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa. 
Referiu também que esta região não está a 
conseguir “ganhar a guerra” por incompe-
tência das autoridades de Saúde.

“É uma nota direta a todos os responsá-

veis por esta matéria”, afirmou no seu espa-
ço habitual de comentário na TVI24. “Ou 
as chefias conseguem em poucos dias pôr 
ordem na casa ou as chefias têm de ser rea-
valiadas”, foram também estas algumas das 
afirmações de Fernando Medina.

Quando alguém, como Fernando Medina, 
com as responsabilidades políticas que tem 
dentro do PS e no Pais, deixa a forte sus-
peita que a coisa ´´é mesmo muito feia´´ na 
Região de Lisboa (e se é má na Área Me-
tropolitana de Lisboa, é má para o País) dá 
a sensação que as coisas estão a ficar to-
talmente descontroladas, que não é nada 
como nos querem fazer crer todos os dias: 
´´que há um problema grave, mas que está 
controlado´ .́

Estas aparentes questiúnculas internas 
podem significar que algo de muito grave 
se está a passar na gestão da Pandemia do 
COVID 19 em Portugal.

Quando são postos em causa os princi-
pais protagonistas pela gestão da Pandemia 
do COVID 19 em Portugal, principalmente 
por um dos seus principais aliado e defen-
sor, dá a sensação que há algo muito mais 
para contar. Quando entramos na fase do 
passa-culpas, significa que a coisa é gra-
ve. E em política deve ser multiplicado por 
1000!

Curiosamente, estas declarações surgi-
ram logo a seguir ás notícias sobre a irrita-
ção de António Costa na última reunião do 
Infarmed e colocaram ainda mais pressão 

sobre a ministra. Na sequência dessas inter-
venções a Ministra da Saúde apelou a todos 
para que contivessem a “má-língua”.

Sobre esta matéria em concreto, espero 
mesmo estar muito errado, que o problema 
provocado pelo COVID 19 em Portugal não 
se esteja a deteriorar, que as coisas estejam 
efetivamente controladas.

Basta olhar um pouco para aqui bem per-
to nós, no concelho de Reguengos de Mon-
saraz (a quem presto a minha total solida-
riedade), para perceber como em tão pouco 
tempo as coisas podem mudar brutalmente. 
Esta é uma luta sem tréguas!

O combate ao COVID 19 não pode ter 
quaisquer deslizes, tem que ser travado com 
todas as forças, coragem e muita verdade.

O que nos estarão a esconder 
sobre o COVID 19?

dão através, nomeadamente, da educação. 
É um mau princípio instituir que cada ci-
dadão se perceba como polícia do próximo 
e se arrogue da autoridade de moral de o 
sancionar ou não. 

O lápis cor-de-rosa quer pintar Portugal 
de forma perversa mas institucional. Isto 
sim é um ataque à Democracia e aos Di-
reitos constitucionalmente garantidos. Se 
atentarmos no artigo 37.º da CRP, sob a 
epígrafe Liberdade de expressão e infor-
mação, dispõe claramente a impossibilida-

de do exercício de qualquer tipo de censu-
ra: “1. Todos têm o direito de exprimir e 
divulgar livremente o seu pensamento pela 
palavra, pela imagem ou por qualquer outro 
meio, bem como o direito de se informar, 
sem impedimentos nem discriminações. 
2. O exercício destes direitos não pode ser 
impedido ou limitado por qualquer tipo ou 
forma de censura. [negrito nosso] 3. As in-
frações cometidas no exercício destes di-
reitos ficarão submetidas ao regime de pu-
nição da lei geral, sendo a sua apreciação 
da competência dos tribunais judiciais.  4. 
A todas as pessoas, singulares ou coletivas, 
é assegurado, em condições de igualdade e 
eficácia, o direito de resposta.” Ora, pare-
ce que é ao sistema judicial que compete a 
apreciação e eventual condenação da viola-
ção de quaisquer direitos e não ao governo. 
Compatibilizar esta norma com os tiques 
autoritários de António Costa… parece a 
quadratura do círculo.

Estranha-se o silêncio comunista. Que-
rem ser sempre os primeiros a erguer a voz 
em defesa das injustiças – quando lhes con-
vém, claro - mas afinal estão rendidos ao 
polvo socialista. Estivesse o PSD no gover-
no a ter semelhante ideia já o PCP andava 
nas ruas, a vociferar palavras de ordem.

“As redes sociais têm a 
capacidade de tornar 
corajoso o maior dos 
cobardes, o sistema ju-
diciário que funcione: 
que investigue, que 
julgue e que condene 
os seus autores.”
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Crónicas da Transtagana
Quinta-Feira da Ascensão - dia de colher a espiga

TEXTO: JOSÉ PINTO
jmnp1962@hotmail.com

FOTOGRAFIA: FLORBELA VITORINO
florbelavitorino.foto@gmail.com 

Os olhos de Estrudinha brilham a cada cumprimento, 
refletindo contentamento pelo reencontro com a terra e 
com as pessoas na Herdade do Freixo do Meio, em Foros 
de Vale Figueira, a cerca de duas léguas da sede de con-
celho que sabemos é a cidade de S. João de Deus, à beira 
do Rio Almansor.

E que melhor motivo para regressar a um lugar aco-
lhedor, do que o desafio de colher a espiga na Quinta-
-Feira da Ascensão do ano de 2020, sabendo que tem por 
companhia a ternura da neta, deixando ambas transpa-
recer um encanto no olhar enternecedor, capaz de eclip-
sar o brilho do sol tanta é a luz que o carinho manifesta 
e irradia.

Todos quantos passam a saúdam afetuosamente, dei-
xando o lamento pelo tempo de pandemia que põe dis-
tância no lugar dos abraços desejados.

Gertrudes Ceroula, nascida e criada no campo, começou 
a trabalhar ainda adolescente.

Ela que nasceu com a primavera do ano de 1954, en-
trou para o mundo do trabalho quando era inverno, sem 
medo do frio das manhãs de geada, depois de ter comple-
tado quinze primaveras.

Lembra-se do primeiro trabalho que fez; apanhar azei-
tona.

Apesar de sempre trabalhar no campo, fê-lo num tem-
po diferente dos seus pais, talvez menos sofrido, mas de 
dureza pelo esforço físico e pelo rigor do tempo.

- Carreguei muitas caixas de tomate à cabeça! - diz para 
exemplificar como são exigentes as tarefas no meio ru-
ral, enquanto procura avistar as papoilas para o ramo da 
espiga que viemos apanhar.

Antes das papoilas vem o Bernardo e, novamente, a 
amizade nascida da convivência vivida na herdade é 
envolta num sorriso prolongado ao invés do cumpri-
mento habitual.

O Bernardo está aqui há dois anos. Tempo suficiente 
para envolver nos seus braços a terra e as plantas, a água 
e o sol e as pessoas.

E sobretudo, acreditar na partilha de saberes, na agro-
-floresta e na missão da “regeneração de um ecossistema 

PUB

para produzir alimento.”
Com princípios simples e naturais, resultantes da 

observação de que há entre as plantas uma ajuda recí-
proca, indo buscar inspiração ao montado, abre-se uma 
passagem para retomar práticas naturais de proteção do 
ambiente, que sempre existiram, mas que as interven-
ções intrusivas e a utilização de produtos químicos arre-
daram da prática agrícola originária, essa que integrava 
uma forma de proceder respeitadora dos ciclos da natu-
reza.

Bernardo acredita no montado como “sistema agro-
-silvo-pastoril de agrofloresta e de uso múltiplo,” bem 
como no modelo praticado na “herdade desde o início do 
nosso século que prioriza o restabelecimento do solo e 
dos diferentes extratos do sistema (arbóreo, arbustivo e 
herbáceo) baseado em ecossistemas complexos e em ci-
clos de fertilidade naturais e locais.”

Com a ajuda do Bernardo, cuja expressividade nos cativa 
e simultaneamente nos envolve na descomplicação da 
natureza, chegámos junto das papoilas e da oliveira, às 
quais Estrudinha acrescenta as margaridas.

Gertrudes levanta o ramo ainda incompleto, eleva-o 
ao céu, volteia-o em silêncio, entre recordações, sauda-
des e viagens a um tempo que a memória guarda como 
boa lembrança.

“Toda a vida houve este hábito de colher a espiga, na 
Quinta-Feira da Ascensão. Também há a tradição de ir 

benzer o ramo, no Domingo de Ramos, que é na semana 
antes da Páscoa.

Da Páscoa à Ascensão 40 dias vão… o ramo bento era 
oferecido aos namorados para depois se receberem as 
amêndoas. Coisas antigas. Hoje já não é assim.

Sabem?! Para as trovoadas aliviarem, a minha mãe 
chegava uma brasa ao ramo bento. Aquele fumo e o 
cheiro do alecrim afastavam os relâmpagos e vinha o 
bom tempo...

Falta o alecrim e a espiga para o ramo.”

Como é costume nas nossas terras, vão variando num ou 
noutro pormenor os usos e as tradições.

A essa realidade não foge a Quinta-Feira da Ascensão, 
surgindo referências, ainda que pouco diferenciadas, à 
presença do trigo ou do centeio, ao rosmaninho ou ao 
alecrim, ou mesmo outros elementos que na transtaga-
na não marcam presença, embora a literatura os refira, e 
de entre estes, a videira.

Tomamos por boa a memória de Estrudinha para ano-
tar que o trigo representa o pão, como a base do susten-
to da família, afinal a ideia de alimento que domina na 
Herdade do Freixo do Meio; a papoila representa o amor 
e a vida; as margaridas simbolizam a riqueza, isto é o 
branco representa a prata e o amarelo o ouro; oliveira 
significa paz e luz; o alecrim a saúde e a força.

Numa só mão se juntam a paz, a riqueza, o alimento, 
a saúde e o amor, que ficam guardados atrás da porta até 
que no ano seguinte venha um novo ramo.

Antes de regressar, agradecemos a Estrudinha e à sua 
neta.

Sabe-se que este é o melhor dia para colher as ervas 
para chás e mezinhas, tal como a espiga apanhada na 
“Quinta-Feira da Ascensão proporciona felicidade e 
abundância no lar.”

Antes da partida saboreamos a nêspera que nos foi 
oferecida e a inquestionável beleza da natureza que se 
manifesta na matiz de mil cores do campo, mas também 
na nidificação que a sombra do plátano abriga, sob o zelo 
e os cuidados paternais dos pardais num chilrear de con-
tentamento que celebra a vida.
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“Talvez seja útil procurar uma explicitação do significado de transformação digital.”

Atual

PUB

PAULO RESENDE DA SILVA
Professor Auxiliar do Departamento de Gestão da UÉvora

A tecnologia está cada vez mais presente e 
tem um papel crescente e essencial na vida 
das organizações. O conceito de transfor-
mação digital tem sido usado de forma re-
corrente nos últimos tempos para expressar 
as mudanças induzidas pelas tecnologias 
de informação e de comunicação nos pro-
cessos de negócio e de gestão das organi-
zações. Simultaneamente, estas mesmas 
tecnologias, desde há uns anos, têm estado 
em relacionar-se e a casar-se com outras, 
em especial as de produção, dando origem a 
novas tecnologias potencialmente disrupti-
vas na forma como as organizações actuam 
e organizam os seus modelos de negócio.

O actual contexto, em consequência da 
pandemia do COVID-19, tem tornado vi-
sível a importância extraordinária que as 
redes tecnologias digitais de comunicação 
têm na capacidade de trabalho remoto. Con-
tudo, estamos a usar estas tecnologias sem 
percebermos, muitas vezes, o real impacto 
das mesmas e assumindo que estamos em 
transformação digital. Diria que sim e não. 
Sim, porque estamos a usar as tecnologias 
do digital, não porque verdadeiramente 
nada estamos a mudar nos processos de 
gestão e de negócio. 

O futuro dirá quão transformador foi este 
momento de confinamento na inserção real 
da transformação digital nas organizações. 
Sobre este assunto, podemos abordar futu-
ro texto o tópico. Por agora, a principal fi-
nalidade é fazer uma ligeira caracterização 
dos primórdios desta transformação digital.

Nos últimos 25/30 anos a evolução dos 
sistemas de informação (SI), das tecnolo-
gias de informação (TI) e das tecnologias 
digitais (TD) têm provocado profundas al-
terações na forma como as organizações 
se posicionam no mercado, alterando as 

estratégias de actuação no mesmo, abrindo 
novos espaços mercantis e novas formas de 
organização dos processos produtivos.

São vários os exemplos ocorridos neste 
século que provocaram alterações signifi-
cativas na forma como a economia se de-
senvolve e na forma como as organizações 
procuram dar resposta aos constantes desa-
fios induzidos pela tecnologia (SI/TI/TD), 
nalguns casos com novos rupturas profun-
das na forma como se faz o negócio e como 
se desenvolvem as actividades comerciais. 

Conceitos como Internet, B2B e B2C entra-
ram no jargão de muitas empreas/organiza-
ções, mesmo que por vezes o real significado 
e impacto dos mesmos não sejam compreen-
didos e medíveis de forma ajustada. 

Isto tornou-se visível pela necessidade, 
muitas vezes de forma inadequada, de se 
construir uma página Web da empresa, pro-
mover formas de venda a partir da Internet 
e no relacionamento com os fornecedores, 
com os principais fornecedores da orga-
nização. Entrou-se na era do “e” qualquer 
coisa.

Esta era do “e” qualquer é uma etapa des-
te processo de modernização digital, mas 
por si só não garante a transformação digi-
tal. Digamos, é um passo relevante, mas es-
tará longe do significado da transformação 
digital das organizações.

Talvez seja útil procurar uma explicita-
ção do significado de transformação di-
gital. Por transformação digital, de forma 
simplificada, é a inserção e integração de 
tecnologias digitais em todos os aspectos 
e na maioria dos processos de gestão e de 
negócio da organização. O conceito em si, 
não é novo, o que é novo é a velocidade e 
a capacidade das tecnologias digitais em 
transformar as organizações.

A evolução recente, nos últimos 10 anos 
em especial, têm permitido o surgimento 
ou o desenvolvimento de tecnologias exis-
tentes, mas ainda com falta de maturidade 
tecnológica suficiente para as mesmas te-
rem as potencialidades que indicavam ter, 
tais como a inteligência artificial, a compu-
tação na nuvem (cloud computing), volume 
enorme de dados (big data), internet das 
coisas (IoT), mobilidade móvel, bases de 
dados distribuídas e partilhadas, etc.

A todas estas tecnologias, quase todas 
elas com desenvolvimentos nos últimos 
anos, acrescem outras de base tecnológica, 
tais como a nanotecnologia, a biotecnolo-
gia, a impressão 3D, e mais algumas, que 
permitem novas capacidades no contexto 
dos negócios e das organizações. 

É a utilizam e a junção destas tecnologias 
que permite estar-se no âmbito da TD, com 
o incremento da capacidade de trabalhar os 
dados e a informação, aceder aos mercados 
globais, virtualização e gestão remota dos 
processos produtivos, para além da capaci-
dade de inovar ao nível dos processos, pro-
dutivos e do produto/serviço.

Certamente, muitas organizações estão a 
fazer a migração para a TD, muitas julgam 
ser complicado e difícil e outras já navegam 
de forma mais ou menos plena na TD. Bom, 
nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mui-
tas julgam estar, mas estão longe de ver-
dadeiramente estar; outras já têm acções e 
comportamentos no âmbito da TD, mesmo 
julgando não estar; e todas poderão aceder 
à TD. Tudo depende de foco, opções de in-
vestimento ajustadas e preparação organi-
zacional e de capacidades para se orientar 
na TD.

Para cada orientação de TD é necessário 
realizar um plano de mudança. A mudança 

real é com as Pessoas e pela Liderança, não 
será a tecnologia a fazer a diferença, por si só.

Neste quadro, uma equipa da Univer-
sidade, de professores/investigadores de 
Gestão, de Economia e de Informática es-
tão envolvidos num projecto no âmbito do 
Programa Interreg V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020 com a Dirección 
General de Empresa y Competitividad, o 
Centro de Inovação Empresarial da Beira 
Interior, a Extremadura Avante, a Funda-
ción COMPUTAEX, SEXPE-Dirección 
General de Formación para el Empleo e o 
Instituto Pedro Nunes. Conecta_Pymes 4.0 
(Conecta_PME’s 4.0) será o nosso marco de 
actuação, trabalhando em parceria com as 
empresas da Nossa Região para vencer no 
âmbito da TD em curso.

Temos por finalidade trabalhar no pro-
cesso de construção de políticas para a TD 
das empresas sediadas no Alentejo e para o 
efeito estaremos a orientar todas as nossas 
iniciativas por todo o Alentejo, seja presen-
cialmente, seja pelas plataformas remotas 
(o que não terias sentido, no marco de um 
projecto de TD).

Não basta ter as TD, é preciso dar-lhe um 
sentido económico e que as mesmas possam 
ser a alavanca para a criação de vantagens 
comparativas, a promoção de competências 
distintivas das organizações. Contudo, não 
é por se ter uma página Web ou até já fa-
zermos comércio através da Internet que 
estaremos em condições de vencer a TD e 
alavancar o negócio da organização.

A TD é, para além das tecnologias, a 
reengenharia dos processos, é o repensar 
o negócio, é o reestruturar a organização, 
é qualificar os trabalhadores e os recursos 
humanos.

conecta_pme@uevora.pt e pfs@uevora.pt

Conecta PME’s 4.0 – A Transformação Digital
Dinâmicas da Gestão

São coisas do passado, é bem verdade, mas 
demonstrativas das trapalhadas que acon-
teciam durante a ditadura em que o país 
esteve mergulhado durante cerca de meio 
século. Mas em época de Liberdade tam-
bém têm acontecido! Adiante… Humberto 
Delgado, como sabem os da minha gera-
ção e outros que estudam a História, foi o 
militar general que ganhou as eleições, em 
1958, para a Presidência da República, mas 
uma trafulhice do demónio colocou nes-
se lugar o Almirante Américo Tomaz que 
só de lá saiu no dia 25 de Abril de 1974. 
Uma das razões dessa trafulhice deve-se 
ao facto de Delgado, durante a campanha 
eleitoral, ter proferido uma frase que ficou 
célebre. Quando o questionaram sobre o 
que faria a Oliveira Salazar, no caso de vir 
a ocupar o lugar de primeiro magistrado da 
Nação, “Obviamente, demito-o”. Foi o que 
respondeu imediatamente e sem qualquer 
hesitação. Claro que não foi eleito, embo-
ra tivesse ganho as eleições (isto faz-nos 
lembrar um outro caso que se passou em 
plena democracia) e deu azo a que, logo 

em 1959,se visse obrigado a dirigir-se à 
Embaixada do Brasil, em Lisboa, pedindo 
asilo político, porque se encontrava sob 
ameaça iminente de prisão. E tal era coisa 
que não lhe agradava nada, como aliás não 
agrada a ninguém. O Embaixador Álvaro 
Lins meteu-se numa grande alhada que o 
espaço de que disponho não permite a de-
vida dissertação, mas fez tudo aquilo que o 
seu cargo lhe obrigava a fazer, pois tomar 
imediatamente a iniciativa de conceder o 
asilo pedido, podia trazer-lhe graves con-
sequências. Todavia, ele sabia perfeita-
mente o que se estava passando com o ge-
neral e imediatamente acelerou o assunto 
no sentido de dar o devido andamento ao 
pedido formulado. Sabia, por exemplo, da 
recusa das autoridades portuguesas, por 
duas vezes nos últimos meses de 1958, 
em permitir a saída de Delgado de Portu-
gal para viagens de pouca duração (alguns 
dias apenas). Uma, em finais de Setembro, 
precisamente ao Brasil, nosso país irmão, 
a fim de atender a um convite do Centro 
Republicano de São Paulo para lá proferir 

uma conferência do dia comemorativo da 
proclamação da República Portuguesa. E 
a outra, no mês seguinte, com destino a 
Roma para assistir à tumulação de Pio XII 
e à coroação do novo Papa. E o Embaixador 
sabia perfeitamente que as duas proibições 
das autoridades se verificaram quando, 
sem qualquer julgamento ou condenação 
na esfera administrativo-militar, portanto 
na plenitude dos seus direitos de cidadão 
e das suas prerrogativas de oficial general 
do exército, sendo que, por ocasião desses 
despachos de indeferimento, nem sequer 
havia sido mandado instaurar contra ele 
o processo da sua exclusão das fileiras da 
Aeronáutica. E o Embaixador Álvaro Lins 
sabia tudo isso e muito, muito mais, repi-
to, pois parece que era homem decidido e 
desejava manter-se a par de tudo  o que se 
passava em Portugal, país para onde foi de-
signado Embaixador do Brasil. Sentiu que 
deveria resolver o problema com a maior 
urgência possível, visto que sabia perfei-
tamente que o general Sem Medo, como 
passou a ser designado, não gostaria nada 

de ir para a prisão sem cometer qualquer 
crime. Assim, depois de longa conversa 
com o Ministro dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal que, segundo se afirma, “metia 
os pés pelas mãos” sem uma argumentação 
sólida, Álvaro Lins deu-lhe a seguinte res-
posta final: “ Senhor Ministro, cumpre-me 
comunicar ao Governo Português, por seu 
intermédio, que eu concedo o asilo solici-
tado pelo sr General Humberto Delgado 
desde esta data. E tal asilo será mantido, 
a não ser que a minha decisão, o que não 
acredito, venha a ser desaprovada pelo Go-
verno do meu país, hipótese que, a dar-se, 
eu voltarei à sua presença apenas para lhe 
apresentar as minhas despedidas”. É que 
ele já estava perfeitamente seguro daquilo 
que estava fazendo.

Não conheci pessoalmente o General 
Humberto Delgado. Sei que há quem diga 
muito muito bem dele, mas também há 
quem diga o pior possível… Agora que Ál-
varo Lins teve uma atitude corajosa e ao 
mesmo tempo sensata e prestigiante, disso 
é que não tenho a mínima dúvida.

Um passado não muito remoto
VELEZ CORREIA
Major
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A Anta Capela de São Brissos foi o sítio escolhido para a apresentação desta rota do megalitismo regional.
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Rota do Megalitismo
O concelho de Montemor-o-Novo é uma 
região rica em sítios pré-históricos, com 
vários tipos de monumentos megalíticos 
dispersos por todo o território. Desde an-
tas monumentais como a Anta Grande 
da Comenda da Igreja, a reutilizações 
peculiares deste tipo de arquitetura do 
neolítico como a Anta do Estanque, em 
São Geraldo, ou a Anta Capela de São 
Brissos ou de Nossa Senhora Livramen-
to, próxima da vila do Escoural e da al-
deia de São Brissos.

A Entidade Regional de Turismo do 
Alentejo e Ribatejo e o Município de 
Montemor-o-Novo, efetuaram na sex-
ta-feira, 3 de julho, a apresentação da 
“ROTA DO MEGALITISMO”, integrada 
nas Rotas do Touring Cultural do Alen-
tejo e Ribatejo, na Anta-Capela de Nossa 
Senhora do Livramento ou de S. Brissos 
(São Brissos - Santiago do Escoural). O 
momento contou com a presença, en-
tre outros, da Presidente da Câmara de 
Montemor-o-Novo, Hortênsia Menino, 
e do Presidente da Entidade Regional de 
Turismo do Alentejo e Ribatejo, António 
Ceia da Silva.

A Anta Capela de São Brissos, o sítio 
escolhido para acolher a apresentação 
desta rota do megalitismo regional, é 
um curioso exemplo da adaptação de 
um monumento funerário megalítico a 
templo cristão, atestando a forma como 
o cristianismo se teve de adaptar às an-
tigas tradições pagãs que ainda perdu-
ravam no território, assimilando-os. A 
anta foi convertida em ermida por volta 
do século XVII e continua a fazer parte 
do quotidiano da comunidade local, so-
bretudo por altura da segunda-feira de 

Páscoa e durante a quinta-feira da As-
censão.

Esta Rota é um convite ao desconfina-
mento com percursos que transportam 
os turistas e visitantes até aos diversos 
locais, onde se encontram numerosos e 
distintos menires, cromeleques ou dol-
mens que têm despertado o interesse 
de investigadores, arqueólogos e curio-
sos. O Alentejo é das regiões com maior 
densidade e variedade de vestígios e 
monumentos megalíticos, construídos 

pelos povos do Neolítico e do Calcolítico. 
Expressão de uma religiosidade profun-
damente ligada à natureza, estes mo-
numentos surpreendem-nos, pela sua 
escala e pelo modo como se implantam 
na paisagem e dela fazem parte. Aqui 
se encontra a arquitetura mais antiga 
da Europa, um património cultural úni-
co, com extraordinário enquadramento 
ambiental, que nos emociona e leva a 
conhecer a própria história da humani-
dade.

PUB

Recuperação 
de Edifício para 
Construção de 
Casa Mortuária

A obra de remodelação e adaptação 
para Casa Mortuária, do edifício da 
antiga escola primária no Outeiro de S. 
Francisco, teve início no passado mês 
de maio de 2020, tendo como obje-
tivo dotar a sede de concelho duma 
estrutura que disponha de melhores 
condições para a realização de velórios.

A execução desta construção irá 
colmatar as necessidades existentes, 
criando um espaço com maior flexi-
bilidade e de funcionalidade mais 
eficaz, junto ao Cemitério Munici-
pal de Arraiolos, com melhoria das 
acessibilidades.   

Com um custo previsto de cerca 
de 270 000,00€ esta ação inscrita nos 
objetivos  da Câmara Municipal de 
Arraiolos para o presente ano, per-
mite reabilitar um espaço e um edifí-
cio municipal, sem função atribuída 
e corresponde a uma  intervenção 
relevante numa área de enorme 
sensibilidade, mas onde se justifica a 
conceção de um novo projeto.

Arraiolos
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“As viagens de e para o Alentejo presentearam-me, anos a fio, com paisagens magníficas, dignas de postal.”
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ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Sou uma fã da fotografia. Sou aquela pessoa 
que adora capturar o momento para a eter-
nidade, registá-lo na ótica para mais tarde 
poder voltar a ele, relembrá-lo e saboreá-lo 
com a intensidade com que foi vivido. Como 
tal, desde sempre me lembro de possuir uma 
câmara fotográfica na mão. Desde uma ma-
ravilhosa Canon na qual colocava o rolo, 
quando as situações eram tão importantes 
que sentia que teria que registar, pelo me-
nos, 36 momentos inesquecíveis, até aos pri-
meiros momentos da fotografia em formato 
digital. Até há muito pouco tempo, fazia par-
te da minha “trouxa” diária a máquina foto-
gráfica Sony Cyber-shot, (tendo tido vários 
modelos da mesma máquina ao longo dos 
anos). Aí, não tendo a limitação dos núme-
ros, passei a fotografar um pouco de tudo: os 
amigos, a família, os encontros, os reencon-
tros, as festas, os tudo e os nada do dia-a-
-dia; passei a fotografar, também, animais: 
gatos, pássaros, todo e qualquer animal que 
encontrasse em posições ou situações diver-
tidas ou caricatas. Passaram a fazer parte do 
meu espólio fotográfico, paredes pintadas 
com frases que me inspiravam encontradas 
por esse país fora, obras magníficas de street 
art e, em menor número, paisagens citadinas 
e campestres. Tudo e todos eram razão para 
fotografar. E, a partir do momento em que os 
telemóveis passaram a incorporar uma câ-
mara fotográfica com maior qualidade e uma 
maior capacidade de armazenamento, posso 
dizer que este comportamento se agravou. É 
raro o dia em que não encontre 4 ou 5 ra-
zões para fotografar. Isto sem falar nos dias 

Preciosas Eternidades
Mario Calvo on unsplash

festivos, nos dias com amigos e/ ou família 
em que o número de fotografias sobe para 
o nível das centenas! E guardo todas: desde 
aquelas em que parecemos verdadeiras mo-
delos àquelas que denomino de “tesourinhos 
deprimentes”. Sou a fiel depositária de todas 
essas fotos do meu grupo de amigos. 

Mas desenganem-se aqueles que poderão 
já estar a pensar que sou uma excelente fotó-
grafa! Apenas gosto de capturar momentos e 
cenários de felicidade, momentos caricatos e 
divertidos. Como dizia Henri Cartier-Bres-
son, Fotografar é colocar na mesma linha, a 
cabeça, o olho e o coração. Fotografo apenas 
para guardar para mim a imagem vista, pen-
sada e apreciada naquele momento.

Contudo…percebi em duas ou três situa-
ções que o contrário aconteceu. Percebi que 
sempre que os momentos foram totalmente 
arrebatadores e inesquecíveis, acabei por 
nem me lembrar de fotografar ou, se o fiz, 
foram poucas vezes. Assim aconteceu na-
quele concerto inolvidável dos U2 em Coim-
bra, em que raras foram as fotografias que 
tirei, e assim acontece com o meu amado 
Alentejo. As viagens de e para o Alentejo 
presentearam-me, anos a fio, com paisagens 
magníficas, dignas de postal. Contudo, con-
to pelos dedos das mãos as fotos que tenho 
dessas paisagens admiradas. Assim aconte-
ceu, também, com uma das paixões da minha 
vida. Apesar dos muitos e bons momentos, 
raramente aflorou à minha mente aprisionar 
aqueles momentos para a eternidade. 

Todavia, ainda que sem fotografias, consi-
go relembrar sem dificuldade a voz do Bono 

de amarelo. Basta pensar nestas viagens 
para sentir o cheiro que tão bem caracteriza 
o “meu” Alentejo e para sentir no meu pei-
to aquele estado de encantamento que só o 
Alentejo me oferece. 

Quanto a ti, paixão perdida num passado 
que já se vai fazendo velho, percebi que nun-
ca precisei de uma fotografia para relembrar 
o teu sorriso. Tornaste-te, ou tornei-te eter-
no no momento em que percebi que contigo 
a vida era mais colorida, mais leve e mais 
bonita de viver. Poderia, sem dificuldade, e 
se a tanto me chegasse a arte, desenhar cada 
linha do teu rosto, cada linha do teu corpo. 
Nenhuma fotografia poderia manter-te mais 
vivo na minha memória do que as recorda-
ções que tenho. Ainda assim, se apenas me 
fosse permitido manter uma memória tua, se 
tivesse de te eternizar em apenas um porme-
nor, esse pormenor seria esse teu sorriso. O 
sorriso que apesar das vicissitudes da vida 
sempre se foi mantendo e que, talvez por 
isso, ficou gravado na minha alma.

Sou uma amante da fotografia. Através 
dela capturo e penso guardar para a eternida-
de todos os bons momentos, as pessoas inte-
ressantes que atravessaram a minha vida, os 
pormenores curiosos ou até divertidos. Mas 
percebi que existem coisas magníficas - um 
concerto, uma paisagem, um sorriso – que, 
por serem tão excecionais, se eternizaram na 
minha mente sem qualquer possibilidade de 
um dia serem apagados. E é na mente e no 
coração que os quero guardar como peque-
nas preciosidades, pequenos tesouros que 
não quero partilhar com mais ninguém. 

Vox, consigo recordar a emoção que senti 
durante todo aquele concerto, consigo lem-
brar de todo o ambiente que se sentia naque-
la noite chuvosa. Quanto ao Alentejo…basta 
pensar nele para se formar na minha mente 
as magníficas paisagens a que assisti na pri-
mavera com os seus tons de verde, amarelo 
e roxo ou no verão com os seus vários tons 
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A maioria das 10 sessões de cinema apresentam filmes da era do mudo acompanhados por música ao vivo.

Radar

FEA promove cinema ao ar livre
Ideal para aproveitar em pleno as noites 
mais quentes de verão e para a comuni-
dade partilhar a felicidade pelo seu reen-
contro, entre 27 de junho e 12 de setembro, 
o Jardim do Centro de Arte e Cultura, em 
Évora, vai transformar-se numa autêntica 
sala de cinema ao receber o Cinema Pa-
raíso, a programação cultural promovida 
pela Fundação Eugénio de Almeida que, 
respeitando todas as normas de higiene 
e segurança, terá lugares fixos e entrada 
livre limitada à lotação da plateia.

De Charlie Chaplin a Roscoe ‘Fatty’ Ar-
buckle, Buster Keaton e Jacques Tati, entre 
muitos outros artistas, a programação é 
composta por filmes para todos os gostos 
e idades, apresentando histórias e perso-
nagens icónicas do património cinema-
tográfico mundial que experienciam com 
humor, mas também seriedade, os casos e 
acasos da vida de todos os dias. A maioria 
das 10 sessões de cinema apresentam fil-
mes da era do mudo acompanhados por 
música ao vivo, destacando-se artistas 
como Badja MC, Dj Fatinch, Celina da Pie-
dade e Rita Só, que trarão um ambiente de 
festa e animação ao Jardim Tardoz.

Aludindo à obra-prima de Giuseppe 
Tornatore de 1988 que revela uma visão 
apaixonada do cinema e da sua magia, o 
programa Cinema Paraíso proposto pela 
Fundação Eugénio de Almeida promete 
noites de verão inesquecíveis a observar 
as estrelas e a assistir a grandes êxitos ci-
nematográficos.

(1967), Jacques Tati;
•11/07 | 21h30: Ammore e Malavita (2017), 
Antonio Manetti e Marco Manetti;
•18/07 | 21h30: 2 curtas cómicas da era 
do mudo. Musicadas ao vivo por Badja 
(música improvisada): The Garage (1919), 
Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle; The Grocery 
Clerk (1920), Larry Semon.
•25/07 | 21h30: A princesa das ostras 
(1919), Ernst Lubitsch. Musicado ao vivo 
por Tó Zé Bexiga e Zé Peps (música im-
provisada);
•01/08 | 21h30: Fábulas e contos mudos. 
Musicadas ao vivo por João Baião (mú-
sica improvisada): O Rato do Campo e 
o Rato da Cidade (Ladislaw Starewitch, 
1921); Ali Baba e os quarenta ladrões 
(1902); A Galinha dos Ovos de Ouro 
(1905); A Bela Adormecida (1908); A Gata 
Borralheira (1907)
•15/08 | 21h30: Hospitalidade (1923), Bus-
ter Keaton. Musicado ao vivo por DJ Fa-
tinch (música improvisada);
•29/08 | 21h30: 6 curtas mudas com heroí-
nas femininas. Musicadas ao vivo por 
Celina da Piedade (música improvisada); 
A Lady and Her Maid (1913), Bert Ange-
les; Rosalie et Léontine vont au Théâtre 
(1911), Roméo Bosetti; Les Ficelles de 
Léontine (1910); Cunégonde reçoit sa fa-
mille (1912); Les Femmes Députées (1912); 
The Pickpocket (1913), George D. Baker.
•05/09 | 21h30: Tuvalu (1999), Veit Helmer;
•12/09 | 21h30: Cine-concerto-festa. Com 
curtas musicadas ao vivo por Rita Só.

D.R.
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Programa:
•27/06 | 21h30: O Garoto de Charlot (1921), 
Charlie Chaplin. Musicado ao vivo por 

Amílcar Vasques-Dias (música improvi-
sada);
•04/07 | 21h30: Playtime, Vida Moderna 
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Uma moção pelo encerramento 
urgente da central nuclear espa-
nhola de Almaraz foi aprovada 
por unanimidade pela Câmara 
de Portalegre, na sequência de 
dois novos incidentes ocorri-
dos no espaço de cinco dias, foi 
anunciado nesta quinta-feira.

A moção, aprovada na reunião 
de quarta-feira do executivo 
municipal, alerta para os riscos 
que as populações raianas cor-
rem caso se registe um acidente, 
lembrando que a central “dista 
apenas a cerca de uma cente-
na de quilómetros” da fronteira 
portuguesa.

A presidente da câmara mu-
nicipal, Adelaide Teixeira, eleita 
pelo movimento Candidatura 
Livre e Independente por Porta-
legre (CLIP), enviou recentemen-
te um ofício ao Presidente da Re-
pública e ao primeiro-ministro, 
manifestando a sua preocupa-

ção e “exortando” o Governo a 
“intervir” junto do executivo 
espanhol para a “necessidade 
urgente e imediata” de encerra-
mento da central.

“De recordar que, em caso de 
acidente nuclear grave, envol-
vendo a explosão de reactores, 
os distritos de Castelo Branco, 
Portalegre e Santarém seriam 
as zonas do território português 
mais rapidamente afectadas e 
com maior gravidade por uma 
eventual propagação de gases e 
poeiras radioactivas”, alertam os 
autarcas.

“Face ao relatado nos últimos 
incidentes, é entendimento da 
Câmara Municipal de Portalegre 
que a manutenção em funcio-
namento da central nuclear de 
Almaraz representa um risco e 
um perigo cada vez mais acres-
cido não só em termos ambien-
tais, mas também para a saúde e 

vida dos cidadãos, reclamando o 
seu encerramento no mais curto 
prazo possível”, lê-se na moção.

A central de Almaraz está 
situada junto ao rio Tejo e faz 
fronteira com os distritos por-
tugueses de Castelo Branco e 
Portalegre, sendo Vila Velha de 
Ródão a primeira povoação por-
tuguesa banhada pelo Tejo de-
pois de o rio entrar em Portugal.

Em operação desde 1981 (ope-
ração comercial desde 1983), a 
central está implantada numa 
zona de risco sísmico e apenas a 
110 quilómetros em linha recta 
da fronteira portuguesa.

A central nuclear de Almaraz 
é uma central nuclear situada 
no município de Almaraz (Cáce-
res), na comarca natural Campo 
Arañuelo. É refrigerada pelo rio 
Tejo. É do tipo PWR e pertence 
às empresas Iberdrola, Endesa e 
Unión Fenosa.

Livro Infantil

10 histórias 
10 episódios
O livro “10 histórias para 
ensinar às crianças o que 
são as emoções” é reco-
mendado para as crianças 
mas também para os seus 
pais, para que todos juntos 
possam gerir melhor as 
suas emoções. Este é 
um livro que se torna 
ainda mais pertinente no 
contexto de pandemia em 
que vivemos atualmente, 
que veio alterar o modo 
de viver e de relacionar de 
tantas famílias.
Ao longo de 10 histórias 
simples, acompanhadas 
de dicas para os pais, as 
crianças aprendem que 
emoções como o medo, 
a frustração e tantas 
outras, fazem parte do 
dia a dia e, quando acei-
tes e compreendidas, 
servem para as ajudar a 
lidar com os desafios.
Escrito por Susana Pe-
dro e ilustrado por Pedro 
Benvindo, este livro, 
editado pela Manuscrito 
(editorial Presença), é 
prefaciado pelo pediatra 
Mário Cordeiro.
Susana Pedro é funda-
dora da Sociedade do 
Bem, associação sem 
fins lucrativos que cria e 
implementa programas 
de educação emocional 
e social.

Ambiente
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A Igreja de Santiago – Galeria de 
Arte na vila medieval de Monsaraz 
recebe até ao dia 16 de agosto a ex-
posição “Mulher, a quanto obrigas”, 
de Margarida Brazão. Esta mostra 
organizada pelo Município de Re-
guengos de Monsaraz está integra-
da no ciclo de exposições Monsaraz 
Museu Aberto e pode ser apreciada 
diariamente das 9h30 às 12h30 e en-
tre as 14h e as 18h.

Margarida Brazão desenvolve 
trabalhos de pintura e desenho que 
têm em comum uma estética mística 
e surrealista. Através de técnicas de 
pintura em acrílico e desenho a lápis 
de cor sobre tela, cartão e papel, a ar-
tista inspira-se em temas da sexuali-
dade feminina e da psicologia.

“Mulher, a quanto obrigas” está pa-
tente desde 13 de junho e junta uma 
coleção de obras inspiradas na figura 
feminina e na parte subconsciente 
da psique. Margarida Brazão refere 
que “cada obra é um manifesto de co-
nexão entre o óbvio e o misterioso, do 
comportamento consciente aos dese-
jos do subconsciente. Enquanto seres 
humanos, a ponte entre esses dois 
mundos é uma ligação que tentamos 
atravessar e que enquanto mulheres 
atravessamos com cada vez mais 
confiança e abertura”.

A sexualidade 
feminina e a 
psicologia

Monsaraz
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Portalegre 
pede 
encerramento 
de Almaraz


