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Redondo recebe 
prémio pelo 
apoio a idosos
PÁG.10 No Dia Internacional do Idoso, 
a Câmara Municipal de Redondo foi dis-
tinguida, por parte da Ordem dos Psicó-
logos Portugueses, com o selo “Comuni-
dades Pró-Envelhecimento 2020/ 2021”, 
e não poderia estar mais orgulhosa do 
trabalho que tem desenvolvido junto dos 
seus seniores!

Fluviário 
com Certificado 
de Excelência
PÁG.10 O Fluviário de Mora foi dis-
tinguido pela sexta vez, a quinta con-
secutivamente, pelo Tripadvisor, com a 
atribuição do Certificado de Excelência 
“Travelers’ Choice 2020”.
Este Certificado, instituído em 2011, pre-
meia empresas mundiais nas áreas de 
restauração, alojamento e atrações.

Plansel 
viticultura 
no feminino
PÁG.12 As coincidências costumam ser 
o começo de histórias extraordinárias.
Com um naufrágio na costa de Portugal 
em 1956, o fundador da Quinta da Plan-
sel, Jorge Böhm, lançou as bases para 
uma história de sucesso na viticultura e 
tem vindo a estudar as castas portugue-
sas desde 1978.
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Sociedade do Bem lança novo 
projecto  “Aprender a incluir” 03

Aljustrel vai 
ter centro 
interpretativo 
PÁG.14 O centro e comboio integram o 
novo Parque Mineiro de Aljustrel, em de-
senvolvimento e considerado projecto “es-
sencial” para a valorização turística local. 
Por aqui, há também 12km de caminha-
das mineiras. A Câmara de Aljustrel vai 
criar o Centro Interpretativo Ferroviário 
Mineiro e um comboio turístico mineiro.
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A Abrir

O projeto “Aprender a incluir” é desenvolvido no âmbito do Projeto Intermunicipal de Inclusão pela Cultura

Atual

Aprender a incluir
Várias escolas de seis concelhos do 
Alentejo Central são parceiras do  pro-
jeto “Aprender a Incluir”, um proje-
to que parte da temática da educação 
emocional para construir um manual 
infanto-juvenil em colaboração com as 
crianças e os jovens de Borba, Estremoz, 
Portel, Redondo, Reguengos e Viana do 
Alentejo. 

Através de um conjunto de sessões 
dinamizadas ao longo de 18 meses pela 
equipa da Sociedade do Bem,  associa-
ção sem fins lucrativos que promove o 
bem-estar da crianças, dos jovens, das 
suas famílias, professores e comunida-
de em geral. as crianças e jovens parti-
cipantes irão desenvolver competências 
emocionais a partir da escrita, da ilus-
tração e da preparação de uma apresen-
tação pública do manual.

A par das competências emocionais 
e sociais, os principais objetivos des-
te projeto, desenvolvido no 2.º ciclo do 
Ensino Básico em estreita colaboração 
com professores de disciplinas como Ci-
dadania, Português, Educação Visual, 
entre outras, são trabalhar competên-
cias como a criatividade, a autoestima, 
a colaboração e ainda estimular o gosto 
pela leitura das crianças e jovens.  

O projeto “Aprender a incluir” é de-
senvolvido no âmbito do Projeto In-
termunicipal de Inclusão pela Cul-
tura - promovido pela Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Central e 
cofinanciado pelo Alentejo 2020 - em 
parceria com a Comissão Nacional de 
Proteção de Crianças e Jovens e com a 
Rede de Bibliotecas Escolares.  

D.R.

Foi há pouco mais de duas semanas, que se 
votou no Parlamento Europeu a proposta do 
Conselho com vista à criação de novos meios 
financeiros para financiar o Orçamento da 
União Europeia e os custos associados ao de-
signado “Fundo de Recuperação”. Uma discus-
são feita no contexto recursos próprios da UE, 
que até à data têm sido constituídos sobretudo 
por contribuições dos Estados em função do seu 
rendimento nacional bruto (RNB), e comple-
mentados por taxas aduaneiras, parte da receita 
do IVA dos Estados e outras contribuições. A 
novidade, é a intenção expressas de abrir cami-
nho à institucionalização de uma ‘política fis-
cal’ da UE, imiscuindo-se na política fiscal de 
cada Estado – competência que está no cerne da 
sua soberania – subvertendo o justo princípio de 
que o orçamento da UE deve ter provir, funda-
mentalmente do aumento da componente resul-
tante das contribuições nacionais dos Estados-
-Membros, segundo o seu rendimento nacional 
bruto (RNB).

E porque é justo este princípio? Porque os 
países que mais beneficiam da integração – do 
mercado único, das políticas comuns e do Euro 
– devem contribuir proporcionalmente mais 
para o Orçamento da UE, e que aqueles paí-
ses com maiores necessidades devem receber 
proporcionalmente mais recursos destinados à 
coesão, assegurando uma função redistributiva 
do Orçamento da UE susceptível de travar a di-
vergência, que se agrava. Só assim o necessário 
reforço do Orçamento da UE pode promover 
uma efectiva e genuína “coesão económica e 
social” e será mais eficaz e justamente assegu-
rado. Também por essa razão são inaceitáveis os 
abatimentos à comparticipação devida a alguns 
países – dos que mais beneficiam com a UE, 
como a Alemanha, a Holanda, a Aústria, entre 
outros – que continuam a beneficiar de borlas e 
descontos, não pagando o que deveriam pagar.

Mas que pretendem então? A natureza das no-
vas propostas é diversa na forma, oscilando entre 
uma nova taxa sobre os plásticos aplicada direc-

tamente aos Estados e a mobilização de parte das 
receitas fiscais geradas por via de mecanismos 
ou impostos determinados a partir de normas da 
UE. Incorrem assim em pressupostos que im-
põem novas comparticipações dos Estados que 
não têm por base a sua riqueza relativa; ou que, 
contornando os tratados, se imiscuem na polí-
tica fiscal dos Estados, determinando que uma 
parte das suas receitas fiscais são directamente 
canalizadas para o Orçamento da UE, uma vez 
mais, independentemente da sua riqueza relativa 
– agravando desequilíbrios existentes.

Mas então, não devem o capital, as grandes 
multinacionais, serem taxadas? Devem! Mas 
a instituição de formas de taxação do capital – 
como o imposto sobre as transações financeiras 
ou a criação de uma taxa sobre grandes empresas 
transnacionais do sector digital – contribuiria 
para uma maior justiça fiscal, se integrada num 
alívio da carga fiscal que recai sobre os trabalha-
dores e as micro, pequenas e médias empresas, 
assegurando importantes recursos para os Es-

tados cumprirem com as suas funções sociais e 
económicas.

E esse seria um processo que deveria passar 
por uma coordenação entre Estados, tão ampla 
quanto possível, no respeito pela sua soberania, 
de forma a assegurar um adequado combate 
à fraude, evasão e elisão fiscais, garantindo si-
multaneamente a aplicação do princípio de que 
os lucros devem ser taxados onde são gerados, 
constituindo receitas nacionais dos Estados.

Estas são razões que merecem a rejeição de 
qualquer transferência, indirecta ou directa – 
por via da criação de “impostos europeus” – de 
competências no domínio da fiscalidade dos 
Estados para a União Europeia. A mesma UE 
que convive pacificamente com os paraísos 
fiscais e que incentiva políticas fiscais regres-
sivas que desoneram o capital e sobrecarregam 
o trabalho. Tal significaria a perda de mais um 
domínio de soberania, deixando o país, e outros 
países como Portugal, ainda mais vulneráveis e 
dependentes.

Não aos “impostos europeus”!
JOÃO PIMENTA LOPES
Biólogo

SÓNIA RAMOS
Presidente da Comissão Política Distrital de Évora do PSD

Anúncios… A máquina propagandística do PS 
vive de anúncios de obras públicas e investi-
mentos.  Mas de anúncios não passam. Não é 
novidade para ninguém. No âmbito dessa carti-
lha, em 26 de fevereiro do presente ano, através 
de comunicado, com pompa e circunstância, o 
Governo anunciou a intenção de proceder a des-
contos nos valores das portagens em autoestra-
das localizadas em territórios do interior.

O mesmo comunicado referia várias moda-
lidades: “(1) um novo desconto de quantidade, 
que representará uma redução de 25% da fatu-
ra mensal (1/4 do valor que é pago atualmente) 
para os veículos que circulem todos os dias do 
mês nas vias com desconto; (2) um aumento da 
taxa de desconto para veículos de transporte de 
mercadorias e alargamento deste mesmo regi-
me de desconto ao transporte de passageiros 
para incentivar o uso do transporte coletivo; (3) 

e a uniformização e simplificação dos regimes 
existentes, para benefício do utilizador.”

Dito assim, parece razoável. Contudo, as 
reduções anunciadas abrangeriam: a A22 (Al-
garve), A23 – IP, a A23 – Beira Interior, a A24 
– Interior Norte, a A25 – Beiras Litoral e Alta, 
a A28 – Norte Litoral, a A4 – Subconcessão AE 
transmontana, a A4 – Túnel do Marão, a A13 e 
A13-1 - Subconcessão Pinhal Interior.

Ao analisar com detalhe as vias rodoviárias 
beneficiadas, constatamos que a região do 
Alentejo central atravessada pela A6, que liga 
a Marateca ao Caia não é contemplada por tais 
descontos. Mais uma vez, o Alentejo está out.

A autoestrada do Alentejo, à semelhança das 
restantes referidas e cuja justeza na redução não 
discutimos, atravessa idênticos territórios do in-
terior, economicamente mais desfavorecidos ou 
geograficamente mais penalizados, objeto de-

terminante na criação dos modelos de descon-
tos. Não se entende, por isso, como é possível 
anunciar uma medida de redução das portagens 
das autoestradas com o fundamento da interio-
ridade e deixar o Alentejo fora de tal diferencia-
ção positiva. É inaceitável!

Não se entende, também, que tendo o PS 
eleito dois deputados da república, em defe-
sa (supostamente) dos interesses dos alente-
janos, não tenham influenciado a decisão do 
Governo no sentido da mesma abranger o 
nosso distrito. 

E o PCP, sempre pujante na defesa dos tra-
balhadores, não ergue a sua voz para defender 
aqueles que todos os dias rumam a Lisboa para 
trabalhar, e cuja redução significaria uma fol-
ga confortável nos orçamentos das famílias (já 
não pedimos que defendam os interesses das 
empresas que dão emprego a essas famílias). 

Enquanto Parceiro da geringonça, o último 
membro da tríade esquerdista também não se 
lembrou de exigir, no âmbito das negociações 
para o orçamento de Estado de 2021, tal me-
dida.

Mas o PSD do distrito de Évora sim! Já per-
guntámos à Sra. Ministra da (suposta) Coesão 
Territorial, através do nosso grupo parlamentar, 
quais as causas que determinaram a exclusão da 
Autoestrada 6 no conjunto de vias rodoviárias 
objeto de descontos…Saberá a Sra. Ministra 
que é a única via com portagem em território 
alentejano e que não irá beneficiar da redução 
do preço das portagens nem tão pouco das con-
sequências que dela decorrem.

A coesão territorial e a promessa da sua defe-
sa não passa de um chavão oportuno em tempo 
de campanha eleitoral. Por onde andam os re-
presentantes do povo? Perderam a voz?

Não sei o que tenho em Évora… que de Évora me 
vou esquecendo…

Sociedade do Bem
Fundada em 2015 com o objetivo de 
implementar programas de educação 
emocional que combatam a falta de con-
fiança e autoestima, dificuldades relacio-
nais, a indisciplina, o insucesso escolar, 
o bullying, a agressividade, preconcei-
tos e conflitos nas escolas, a instituição 
particular sem fins lucrativos Sociedade 
do Bem já chegou a mais de mil crian-
ças alentejanas que, através de ativida-
des desenvolvidas de uma forma lúdica, 
aprendem a identificar as suas emoções, 
as emoções dos outros, a manter a calma, 
a colocar-se no lugar dos outros, a comu-
nicar de uma forma assertiva ou a refletir 
antes de agir.

Susana Pedro começou a desenvolver as 
bases da Sociedade do Bem em 2015. O ob-
jetivo deste projeto, desenvolvido no âmbi-
to de um curso promovido pela Fundação 
Eugénio de Almeida, do qual sairia vence-
dor era, de acordo com a fundadora, “resol-
ver um problema que existe sobretudo na 
transição do pré-escolar para o 1.º ano. Ao 
nível das famílias, estas passam a focar-se 
mais nos resultados curriculares e me-
nos no desenvolvimento emocional das 
crianças. Por outro lado, no 1.º ciclo passa 
a haver um único professor, que tem a seu 
cargo mais de 20 alunos e metas curricula-
res cada vez mais exigentes. A par da famí-
lia e da escola, existe a comunidade, mas 
esta mantém-se à margem deste processo. 
Criar um projeto que aliasse as dimensões 
da família, da escola e da comunidade em 
torno da literacia emocional, pareceu-me 
ser a solução mais adequada para resolver 
este problema”.

O associativismo de cariz popular tem uma 
forte expressão na comunidade, onde a parti-
lha não se impõe, mas a sua presença é intrín-
seca, logo inalienável num processo criativo, 
de representação ou recreativo. 

No processo criativo emergem os saberes 
populares ancestrais, a par de outras manifes-
tações inovadoras, abrindo novo rumo à cria-
tividade e inovação.

As coletividades de cultura, desporto e 
recreio hão-de continuar o seu trabalho na 
transmissão de conhecimento de geração 
para geração, fazendo das tradições mais 
enraizadas e seculares um elemento dina-
mizador e, simultaneamente, aglutinador de 
pessoas nas aldeias, nas vilas e nos bairros 
citadinos.

O movimento associativo integra uma ação 
em áreas determinantes na formação das pes-
soas de cada comunidade.

Neste contexto estará o desporto, a música e, 
na nossa região, esse património inestimável e 
mundialmente reconhecido: o cante alentejano.

Na conceção estatutária das associações, 
quer no final do século XIX e início do sé-
culo XX com as sociedades “filarmónicas”, 
quer na década de cinquenta do século  pas-
sado com as “sociedades recreativas”, vamos 
encontrar referências claras no seu objeto es-
tatutário aos “fins recreativo e cultural, onde 
estão incluídos, recitas e concertos musicais”, 
sendo que a promoção, o “ensino e desenvol-
vimento da música” ou da dança (contempo-
rânea ou tradicional e folclore) estão entre as 
eleitas na prossecução das atividades desen-
volvidas.

A Constituição da República Portuguesa em 
1976, emanada do 25 de Abril, considera que a 
“liberdade de associação compreende o direito 
de constituir ou participar em associações”, dá 

aos cidadãos o poder de decisão para “livre-
mente e sem dependência de qualquer autori-
zação, constituir associações,” e ao Estado a 
incumbência para promover “a democratiza-
ção da cultura, incentivando e assegurando o 
acesso de todos os cidadãos à fruição e cria-
ção cultural, em colaboração com… as asso-
ciações... de fins culturais, as coletividades de 
cultura e recreio, as associações de defesa do 
património cultural, as organizações de mora-
dores e outros agentes culturais.”

A cultura popular é parte integrante da vi-
vência e da identidade do nosso povo e terá 
hoje e no futuro uma função própria no aces-
so à cultura e na sua democratização.

É igualmente coletiva essa responsabilidade.
A cultura popular assente em costumes 

milenares que o tempo moldou e reinventou, 
assimilou e vestiu novas roupagens, perdu-
rará como elemento integrador de múltiplas 

expressões, que subsistiram e hão-de perma-
necer enquanto pilares identitários da mesma.

Nos últimos anos o artesanato ganhou al-
gum alento com o reconhecimento de “pa-
trimónio imaterial” – Chocalhos  das Alca-
çovas, Bonecos de Estremoz – na área do 
artesanato, mas também o ganharam saberes 
e tradições da cultura popular, como o “Cante 
Alentejano” ou os “Caretos de Podence”.

Em todo o país multiplicam-se os exemplos 
do contributo da cultura, com especificidades 
e diferenciações, para as economias locais 
criando postos de trabalho, gerando dinâ-
micas de interesse coletivo e consolidando a  
identidade territorial. 

No desporto e na cultura as coletividades, 
os clubes desportivos têm uma função forma-
dora dos nossos jovens que ainda é insubsti-
tuível que devemos defender porque transmi-
te valores e saberes de sempre.

Que futuro para a Cultura Popular?
JOSÉ MANUEL PINTO
Dirigente Associativo
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

Associações exigem legislação para a área da cultura
“Existe da parte do Governo vontade para 
a criação de legislação específica para 
os trabalhadores da cultura garantindo o 
acesso a uma carreira contributiva com 
direitos e protecção social efectiva?” -- é 
a pergunta que encabeça o comunicado 
conjunto da Associação Portuguesa de 
Realizadores (APR), Associação de Pro-
fissionais das Artes Cénicas (PLATEIA), 
Sindicato dos Trabalhadores de Espec-
táculos, de Audiovisual e de Músicos 
(CENA-STE), Associação Portuguesa de 
Técnicos de Audiovisual -- cinema e pu-
blicidade (APTA), Associação de Estrutu-
ras para a Dança Contemporânea (REDE) 
e Associação Portuguesa de Empresários e 
Artistas de Circo (APEAC).

Estas seis entidades acusam o Governo 
de, ao fim de quatro meses de negociações, 
“protelar” a resolução de “problemas labo-
rais e de protecção social dos trabalhado-
res das artes e cultura”. “[A tutela] voltou 

a chamar as associações representativas no 
dia 29 de Setembro [terça-feira] para fazer 
uma apresentação que teve pela primeira 
vez algum conteúdo. Tratou-se da terceira 
reunião deste tipo no espaço de quatro me-
ses”, lamentam.

Na nota é descrito que o documento apre-
sentado pela tutela inclui “algumas linhas 
copiadas directamente do Código de Traba-
lho e da Constituição” e sugere a criação de 
um cartão profissional dedicado a esta área, 
mas faz alusão a um “regime de quotas” 
que “atropela” e “nivela por baixo” os tra-
balhadores do sector. “O Governo propõe 
ainda a criação de um regime de quotas de 
contratação, que parece atropelar a legisla-
ção laboral e nivelar por mínimos o respeito 
pelos direitos do trabalho”, criticam as cin-
co associações e um sindicato.

Quanto ao cartão profissional, esclare-
cem que “pretenderá contribuir para um 
registo dos profissionais da área”. “A elen-

cagem do código de trabalho dá a entender 
que o Governo começa finalmente a com-
preender alguns dos problemas do sector, 
mas a insistência em quotas de vínculos 
precários revela, tal como noutros sectores, 
que o Governo não quer acabar com a pre-
cariedade e trabalho sem direitos”, lê-se no 
comunicado que fala em tempos de “emer-
gência social”.

Lamentando, ainda, que as negociações 
sobre “a protecção social do trabalhador 
da cultura” tenham ficado “adiadas para o 
fim do mês de Outubro”, as seis entidades 
consideram que “ao adiar a apresentação 
de uma qualquer ideia sobre as alterações 
ao regime contributivo e direitos sociais, o 
Governo demonstra que não foi ainda ca-
paz de corresponder ao compromisso que 
a ministra da Cultura assumiu há quatro 
meses”.

“Não vemos ambição em mudar efecti-
vamente o contexto insustentável de quem 

trabalha nestas áreas”, referem, avançando 
que nas próximas semanas vão decorrer se-
manalmente reuniões sobre o registo dos 
profissionais e o regime laboral, mas estas 
deixam de fora “a questão crucial da pro-
tecção social”. Dirigindo-se também ao ga-
binete da ministra Graça Fonseca, os traba-
lhadores representados por estas entidades 
exigem “perceber as medidas no seu todo”, 
enumerando questões relacionadas com o 
regime laboral e com a protecção social, 
“antes de tratar das questões mais especí-
ficas”.

“Este sector, profundamente afectado 
pela pandemia, precisa de soluções adequa-
das à sua natureza laboral e que os integre 
no sistema contributivo, garantindo direitos 
e protecção social efectivos. A discussão de 
legislação específica para os trabalhadores 
da cultura tem de ser muito mais do que 
uma miragem ou mera perda de tempo”, 
conclui a nota.
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ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

Segundo entrevista dada pelo Primeiro-
-Ministro, António Costa, há pouco tempo 
atrás, a subsistência do Governo não de-
penderá nunca de um entendimento com o 
PSD. É com os antigos parceiros de solução 
governativa, e com o PAN, que o Primeiro-
-ministro quer convergir. “Seria uma perda 
que o formato e o âmbito fossem distintos do 
que tivemos em 2015. Desta vez, precisamos 
até de o alargar ao PAN”.

Nesta semana, António Costa referiu: “Já 
temos uma crise sanitária, acrescentou-se 
uma crise económica e social, haver uma 
crise política era absolutamente insano e in-
justificado”. Também segundo António Cos-
ta, o Orçamento está a ser preparado “com a 
tranquilidade normal” e que as negociações 
“têm vindo a decorrer com avanços positi-
vos”.

Também o Sr. Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, referiu: “O Pre-

sidente não vai alinhar em crises políticas”. 
O Presidente da República assegurou que 
não dissolverá o Parlamento se não houver 
acordo entre os partidos para o Orçamento 
do Estado de 2021.

Resultado disto tudo, António Costa, com 
um empurrãozinho daqui, outro empurrão-
zinho dali, lá vai conseguindo fazer o seu 
Balancé funcionar. 

Primeiro, foram 4 anos de pura gerin-
gonça, tendo como grande fio condutor a 
obstinação anti Passos Coelho. O medo de 
uma governação liderante, que trazia uma 
verdadeira transformação do País, fez com 
que o Balancé de António Costa funcio-
nasse imparavelmente. Os seus parceiros 
a empurrar insistentemente, até à tontura 
política.

Agora, os empurrões são aos solavancos, 
umas vezes um empurrãozito, outras vezes 
um encontrão, quase que expulsando Antó-

nio Costa para fora do Balancé. 
Mas, uma coisa é certa, António Costa, 

agarrado ao balancé lá se vai segurando, 
sempre com uma destreza física e mental al-
tamente invejável para todos os seus parcei-
ros de geringonça e para os seus adversários 
políticos.

Com todos os deslizes, gafes, asneiras, fu-
gas, e até casos governamentais, o Balancé 
de António Costa lá vai girando para cima 
e para baixo, às vezes para o lado de forma 
descontrolada, outras vezes quase rodando 
por completo, outras vezes amansando sig-
nificativamente, mas sempre que olhamos 
para ele, lá está, agarradinho ao seu querido 
Balancé, não deixando que quaisquer rabios-
ques alheios venham ocupar o referido lugar, 
tão desejado!

Este Orçamento de Estado para 2021 vai 
ser mais do mesmo: reivindicações de novas 
despesas, mas dando sempre uma imagem 

de responsabilidade e que tudo estará alta-
mente controlado. 

A imagem ´ áumentadà ` de que contas 
públicas sãs são sinónimo que uma econo-
mia saudável, e vice-versa (La Palice no seu 
esplendor!). Mas com défices astronómicos 
e dividas galopantes são os alicerces do que-
rido Balancé.

Por isso, conhecendo todos os argumentos 
e truques dos últimos anos, garantidamente 
o OE 2021 vi ser aprovado. Com esta garan-
tia e segurança, António Costa, espera que a 
´´bazucà ` de fundos europeus venha a ser o 
novo sustentáculo de mais anos de empurrão 
para o seu querido Balancé.

De tanto empurrão que leva o Balancé, 
não me admiraria minimamente que, mais 
tarde ou mais cedo, de uma forma comple-
tamente inesperada, António Costa seja em-
purrado para fora do Balancé. E talvez nem 
venha a perceber porquê.

O balancé de António Costa

“Para a CCDR Alentejo, salvo melhores contas, o colégio eleitoral deverá ser constituído por 1876 eleitores”.

Crónicas

FRANCISCO SABINO
Sociólogo

O Decreto Lei 27/2020, que alterou a orgâ-
nica das CCDR, criou um quadro legal que 
enquadrará uma nova forma de designação 
dos presidentes e dos seus vice-presidentes, 
“no sentido de garantir uma maior represen-
tatividade de todos os intervenientes locais e 
uma melhor administração ao nível regional, 
reforçando a legitimidade democrática e a 
transparência ao nível da governação regio-
nal”, e atribui à DGAL a responsabilidade 
pela elaboração dos cadernos eleitorais e a 
fiscalização do acto eleitoral.

Para a CCDR Alentejo, salvo melhores con-
tas, o colégio eleitoral deverá ser constituído 
por 1876 eleitores, conforme consta no Artigo 
3 B, daquele DL, dos quais 341 Vereadores, 
1012 Deputados Municipais, 465 Presidentes 
de Junta e 58 Presidentes de Câmara.

Atendendo à distribuição partidária regio-
nal do colégio eleitoral, pode-se deduzir que 
os autarcas do PS terão a capacidade de fazer 
eleger o presidente da CCDR, indicar o nome 
do primeiro vice-presidente e, no limite, in-
fluenciar a nomeação do segundo vice-presi-
dente, uma vez que se não concordarem com 
a indicação do nome proposto pela tutela, a 
ele se poderão opor, forçando o governo a in-
dicar outra personalidade.

Pelo menos em teoria, esta situação pode 
ser perspectivada, podendo esse facto, a 
ocorrer, criar algum impasse político neste 
pouco aplaudido processo de modernização 
administrativa das CCDR.

No Alentejo os autarcas socialistas de-
têm a maioria, que não absoluta, do colégio 
eleitoral, com 892 eleitos, que representarão 
48% do total dos elementos do colégio, assim 
repartidos: 174 Vereadores, 471 Deputados 
municipais, mais 215 Presidentes de Junta 
e 32 Presidentes de Câmara, que gozam de 
uma dupla capacidade eleitoral, uma vez que 
serão eles que indicarão um dos dois Vice-
-presidentes. É uma margem ainda assim fol-
gada que lhe permitirá blindar hipotéticas 

Milhafre Ferido na Asa
alianças tácitas ou tácticas por parte de elei-
tos comunistas ou sociais-democratas, salvo 
no caso do círculo eleitoral de Évora, onde os 
Movimentos de Cidadãos podem confrontar 
esta maioria do PS, embora esse hipotético 
entendimento com o PCP-PEV, não altere a 
tendência geral regional acima descrita, a não 
ser que se reedite uma “geringonça regional” 
que reúna o PCP-PEV, o Grupo de Cidadãos 
e o PPD/PSD. 

Há ainda uma outra possibilidade deste 
processo poder correr mal ao PS nesta elei-
ção, que é o facto de poder surgir uma candi-
datura espontânea fora deste quadro autárqui-
co e que baralhe a disciplina de voto, levando 
alguns autarcas socialistas a rebeliarem-se 
contra a indicação de uma personalidade que 
possa não reunir o consenso do colégio elei-
toral socialista, como a edição deste sábado 
do Expresso ventilava. E essa candidatura ne-
cessita apenas da aprovação de 187 elemen-
tos do colégio eleitoral, o que, a dar fé das 
declarações ao Expresso dos Presidentes das 
câmaras municipais de Marvão, Arronches, 
Monforte e Estremoz, é uma barreira de fácil 
transposição, já que nestes municípios poderá 
contar com pelo menos 145 dos 240 eleitos 
por estes municípios. 

E esta pode ser uma situação que a Fede-
ração do Baixo Alentejo do PS, por exemplo, 
queira aproveitar para marcar a agenda e con-
ferir protagonismo à nova direcção política 

da distrital, acenando com a caixa de Pandora 
da região do Baixo Alentejo. Não seria caso 
virgem.

Esta pode bem ser uma situação que traga 
alguma animação política digna de interesse 
de ser seguida pelos cidadãos alentejanos que 
não participam neste peculiar acto eleitoral.

Por outro lado, dando crédito às notícias 
divulgadas há semanas por alguma imprensa 
nacional, da existência de um acordo de prin-
cípio para a partilha das CCDR Lisboa e Vale 
do Tejo e CCDR Norte, entre o PS e o PPD, 
o destino das eleições destas CCDR, estará 
traçado pelos directórios nacionais destes 
partidos.

A CCDR Centro parece também poder 
oferecer palco para alguma animada disputa 
política entre o PS e o PPD, já que a hegemo-
nia autárquica do PS nos círculos eleitorais 
de Castelo Branco e Coimbra, pode apenas 
ser suficiente para impor a indicação do vi-
ce-presidente, deixando espaço de manobra 
ao PPD/PSD para a eleição do presidente, 
e à tutela para a indicar sem problemas de 
recusa do terceiro elemento da gestão desta 
CCDR. 

As eleições para a CCDR Algarve serão as 
únicas que não trarão problemas ao PS, onde 
a vantagem numérica dos autarcas PS, é dila-
tada o suficiente para não causar dissabores 
aos Socialistas.

De qualquer forma, quem quer que seja que 

venha a ser “eleito” neste processo desenha-
do pelo Governo, validado pela Associação 
Nacional de Municípios e de Freguesias, e 
promulgado pelo Presidente da República, 
sairá sempre, a meu ver, com uma legitimida-
de ferida: seja pela oportunidade da agenda, 
em que se corre o risco de deixar umas admi-
nistrações em funções por 4 anos, validadas 
por um colégio eleitoral que em Outubro de 
2021 pode ser diverso deste que as elegeu, 
seja pelo facto de estas administrações, sen-
do 2/3 “eleitas”, possam acabar despedidas 
pela tutela, seja ainda pelo facto de a desti-
tuição do cargo de presidente ou de toda a ad-
ministração nomeada pelo Governo, revestir 
uma intolerável menorização do voto directo 
conferido pelos cidadãos aos autarcas que 
compõem o colégio eleitoral, que verão desta 
forma por decisão governamental, o seu voto 
ser posto em causa por uma resolução de na-
tureza politica/administrativa.

Recorde-se que a cessação do mandato de 
um presidente de Câmara, só pode ser ditado 
pelo Tribunal, depois de transitado em julga-
do, e nunca por um acto administrativo que, 
neste caso, e embora de forma indirecta, fe-
rirá a dignidade do voto directo e universal.

Creio que este processo revela mais sobre 
o perfil dos intervenientes, do que sobre o 
acto em si, quaisquer que sejam os resultados 
finais obtidos mas, ferido na asa, como o mi-
lhafre de Porto Sentido.
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“Algumas PME enfrentam problemas com fornecedores e acesso a bens”.

Crónicas

MARIA RAQUEL LUCAS
Departamento de Gestão e CEFAGE, Universidade de Évora

Com a Pandemia por Covid-19 as empresas 
em geral, e as Pequenas e Médias Empresas 
(PME) em particular, vivem um momento 
muito crítico sendo, segundo o Comissário 
Europeu Breton, os actores potencialmen-
te mais vulneráveis   das cadeias de valor. A 
OCDE considera a severidade do efeito sobre 
as PME resultado de níveis elevados de vulne-
rabilidade e da menor resiliência relacionada à 
sua dimensão. 

Setores como as viagens, o turismo, os ser-
viços de alimentação e bebidas, entre outros, 
têm sido especialmente prejudicados. Apesar 
das estruturas e medidas de apoio criadas, no-
meadamente, uma maior flexibilidade na apli-
cação do Pacto de Estabilidade e nas regras 
em matéria de auxílios estatais e, os aumentos 
do apoio de liquidez do Bando Europeu de In-
vestimento às PME, entre outras ajudas subs-
tanciais, adicionalmente há a necessidade de 
aconselhamento empresarial e de desburocra-
tização dos processos para operacionalização 
destas medidas e recebimento dos apoios, em 
tempo útil.

O que se sabe sobre a gravidade da Pande-
mia Covi-19 nas PME? 

Entre os membros da OCDE, um estudo rea-
lizado mostra haver um diferencial de gravida-
de no efeito da Pandemia por COVID-19 nas 
PME dos distintos países europeus. Assim, en-
quanto na Alemanha, 58% das PME sofreram, 
em média, um decréscimo no facturamento de 
50%, foram identificadas dificuldades finan-
ceiras em 85% das PME na Holanda e, na Bél-
gica, 40% das PME mostram uma queda nas 
receitas de 75% ou mais. Em Portugal, 37% 

das PME sustentam ter suportado uma queda 
na produção de mais de 50%. 

Quais os efeitos concretos da Pandemia por 
Covid-19 nas PME?

Um estudo realizado pela European Cluster 
Collaboration Platform (ECCP) mostra que a 
pandemia impactou as PME de formas distin-
tas. Contudo, as perdas foram sempre grandes, 
devido a um decréscimo na procura de cerca 
de 60%, assim como a falta de liquidez, que 
resultou em dificuldades de manutenção de 
custos fixos e dos salários do pessoal, com o 
consequente despedimento, em muitos casos. 
Algumas PME enfrentam problemas com for-
necedores e acesso a bens, sofrendo outras, 
atrasos no financiamento de projetos anterior-
mente aprovados e instabilidade na liquidez 
daí decorrente. Outras, relacionadas, direta ou 
indiretamente ao setor do turismo (construção, 
têxtil, móveis, entre outras) viram-se forçadas 
a interromper completamente as suas opera-
ções e a fechar temporariamente. Manter as 
vendas e o volume de negócios saudáveis   é a 
grande preocupação e a questão essencial das 
PME, assim como, a recuperação das opera-
ções nos mercados internacionais. 

Os principais desafios para as PME a que 
níveis estão? 

Nível Estratégico: i) encontrar novas oportu-
nidades de negócios e /ou alternativas; ii) pla-
neamento estratégico e tomada de decisão em 
tempos incertos;  e, iii) manutenção de parce-
rias, nacionais e, sobretudo, as internacionais.

Nível Operacional: i) teletrabalho; ii) digita-
lização de vendas e marketing; e iii) encontrar 
soluções para problemas e dificuldades logís-

Efeito do Covid-19 nas PME:
Necessidades, desafios e oportunidades

Dinâmicas da Gestão

Muitos foram e alguns deles ainda por cá an-
dam, que para derrubarem o Estado Novo e, 
simultaneamente, acabarem com a Guerra do 
Ultramar que, sobretudo na Guiné Bissau, es-
tava numa situação muito caótica, surgiram 
cantores com as chamadas canções de Pro-
testo e que apelavam vivamente à conquista 
da Liberdade. Acho que poderei afirmar que, 
sem sombra de dúvida, no cimo estava o Zeca 
Afonso com a sua inesquecível Vila Morena, 
além de muitas outras de grande sucesso, se-
guido de José Barata Moura, o alentejano Vi-
torino, o Manuel Freire com o célebre LIVRE 
(não há machado que corte a raiz ao Pensa-
mento) ou a Pedra Filosofal, de António Ge-
deão e que Freire cantava com grande emoção. 

É um tema com um pensamento muito 
profundo e que se ouve sempre com o maior 
agrado, mas que o Governo da época detesta-
va. Mas ainda aponto os nomes de José Jorge 
Letria, Fausto, Adriano Correia de Oliveira 
com o seu Canto das Armas, Gente Daqui 
e de Agora, entre outros êxitos. Este cantor, 
também do fado coimbrão, deixou-nos muito 
cedo, pois partiu, se não estou em erro, ape-
nas com quarenta anos de idade. Mas muitos 
mais cantaram (ou tentaram cantar a LIBER-
DADE). No entanto, a PIDE, que passou a ter 
outro nome, depois de Salazar ter cedido o lu-

gar a Marcelo Caetano, estava sempre alerta.
Deste modo, estes homens ajudaram sobre-

maneira os capitães de Abril a abrir as Por-
tas da Liberdade e o tempo foi passando com 
altos e baixos (estes em número muito mais 
elevado, infelizmente) até que chegámos aos 
dias de hoje em que as cancões são outras…
Além de, presentemente (e ninguém sabe até 
quando)uma situação muito crítica, devido a 
um vírus que apareceu, não se sabe de onde, 
mas que, num ápice, se disseminou por todo o 
planeta, o nosso país, a nível de política, está 
a viver uma situação que nos assusta e preo-
cupa, como não pode deixar de ser. É que, 
como já disse, as canções são outras, pois o sr 
1º Ministro já canta uma que ainda ninguém 
musicou, mas que tem o título muito sugesti-
vo de “Ai minha querida Geringonça!”. 

O seu primeiro opositor já tem a letra de 
uma, também ainda sem música, em que põe 
uma grande questão: “Pra que lado me hei-de 
voltar?!”,com uma letra de grande, enorme 
indecisão. A simpática menina Catarina vai 
entrar em palco com “ isto vai… mas com jei-
tinho!”. Quanto ao André, ao qual já chamam 
de O Venturoso, ainda não compôs a sua 
canção onde não irá faltar o “Chega pra lá, 
ou Chega para cá!” Faz-me lembrar a azou-
gada Beatriz Costa com o saudoso António 

Silva na canção da agulha e do dedal, numa 
inesquecível canção dum célebre filme por-
tuguês. 

Depende do futuro, que até parece muito 
risonho para o seu lado pelo que se pode en-
costar à esquerda ou à direita! A decisão é, se 
tudo correr como deseja, dele e só dele. Outro 
que parece muito indeciso é o Jerónimo que, 
segundo parece, já está a escrever um fadi-
nho designado por “Hás-de sofrer!”. Faltam 
as músicas para entrarem em gravação, mas 
que o sr 1º Ministro António Costa anda as-
sim um tanto ou quanto preocupado é que não 
temos quaisquer dúvidas, pois o Orçamento 
para o próximo ano está a dar-lhe mais dores 
de cabeça que o maldito vírus. 

No entanto, este senhor, afinal, sabe mais 
que qualquer outro português. Provavelmen-
te até revelou algum segredo de Sua Exª o 
Senhor Presidente da República. Não con-
cordam? Então não o ouviram afirmar, alto 
e bom som, perante as câmaras da TV, que o 
Marcelo Rebelo de Sousa se vai recandidatar 
e que ganhará as eleições? Quem é que pode 
afirmar isto com a certeza da qual ele mos-
trou ao Mundo? Acho que ninguém, mesmo 
aqueles que fazem da política a sua profissão. 
Mas repito, como, felizmente, António Costa 
se entende muito bem com o nosso Presidente 

dos Afetos, é provável que, a sós, o primei-
ro magistrado da Nação lhe tivesse segreda-
do que se vai recandidatar, mas como não é 
nenhum mago, mas sim individualidade de 
rara inteligência, tenho a certeza de que não 
proferiria “e vou ganhar as eleições!”. Longe 
disso! O Presidente de todos os portugueses 
não diria uma coisa dessas a ninguém. 

Daí que teremos de chegar à conclusão 
que o sr. 1º Ministro mentiu e isso é muito, 
muito feio. Mas agora reparo. Ainda não fa-
lei da canção que o sr Presidente da Repúbli-
ca está a preparar e que deve ser “Uni-vos, 
Partidos!”. Mas isso não pode ser, porque a 
Direção Geral da Saúde quer que todos, mas 
todos, mantenhamos as distâncias! Assim, é 
capaz de arranjar outro título para a sua can-
ção que, no entanto, quer dizer o mesmo, mas 
não vai beliscar a DGS. Quanto à senhora Drª 
Graça Freitas dá-me a impressão que já não 
está em condições de suportar mais este enor-
me sacrifício que o Covid-19 lhe tem dado e 
que, mais dia menos dia, escreve qualquer 
coisa que nada tem de original, visto que foi 
escrita pelos militares quando embarcavam 
para o Ultramar no tempo da guerra: “Adeus 
até ao meu regresso”! 

E por aqui me fico à espera das novas can-
ções

AS CANÇÕES DA POLITICA
VELEZ CORREIA
Major

“Setores como as 
viagens, o turismo, 
os serviços de 
alimentação e 
bebidas, entre 
outros, têm sido 
especialmente 
prejudicados.”.

ticas internas e externas.
Nível de Resultados: i) manutenção do vo-

lume de negócios; ii) reduzir ou evitar a queda 
nas vendas (nacionais e internacionais) pela 
diminuição da procura.

Nível do Controlo de Custos: i) medidas 
para cortar custos (fixos e variáveis de forma 
eficaz; ii) gestão dos investimentos planeados 
e em execução.

Oportunidades para as PME, existem? SIM! 
Quais? i) em terceiros mercados, especifica-

mente ligados ao acesso a informações e inteli-
gência de mercado (por exemplo, informações 
sobre COVID-19 e seu efeito no comércio ex-
terior e na entrada em mercados específicos); 
ii) inovação, em modelos de negócio mais re-
silientes, em processos e, em desenvolvimento 

de novos produtos e serviços; iii) digitalização, 
nomeadamente, configurando processos digi-
tais de comunicação, de marketing e de gestão 
da cadeia de abastecimento, de teletrabalho e 
do fornecimento de serviços e produtos online.

Para fazer face desafios e aproveitar as 
oportunidades as PME necessitam de apoio 
de consultoria empresarial: i) no domínio fi-
nanceiro (acesso a financiamento, identifica-
ção de canais de financiamento, solicitação 
financiamento) e, conversão do financiamen-
to de projetos pontuais em estrutural); ii) no 
explorar de novos mercados (seleção de novas 
oportunidades de negócios,  estabelecimento 
de novos contatos); iii) nas operações comer-
ciais (apoio técnico e de assessoria financeira); 
iv) em parcerias (melhorar a cooperação entre 
empresas, combinando-a com outros); e, v) na 
internacionalização (informações sobre bolsas 
para estudos de viabilidade técnica de produ-
tos comerciais e todas as outras informações 
necessárias sobre a internacionalização).

Os efeitos da Pandemia por Covid-19 nas 
PME são substanciais, com diferenças por 
região, setor e escala, situação que levanta 
grande preocupação, sobre a sustentabilidade 
do tecido empresarial europeu e do mercado 
de trabalho e, a necessidade de investigar de 
forma robusta, o impacto da pandemia nas 
PME, por sectores de atividade. Só assim será 
possível, por um lado, garantir uma consulto-
ria empresarial focada nas suas necessidades 
e, por outro, ajustar a aplicação das medidas e 
benefícios de apoio, às suas necessidades, ao 
esforço de recuperação a fazer e, ao reforço da 
sua resiliência.
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“Fazia-se arroz, não se faz nada, não há água para fazer nada. Há dois anos que a Barragem nem abre”.

Atual

PUB

Agricultura e pecuária na envolvente da Barragem 
do Monte da Rocha colapsam
Sem poder fazer rega há dois anos a par-
tir da Barragem do Monte da Rocha, no 
concelho de Ourique (Beja), devido à seca, 
o agricultor Joaquim Sobral não plantou 
arroz e já pensa em desistir do regadio.

Na área em que costuma fazer 200 
hectares de arroz, perto da localidade de 
Alvalade, no concelho de Santiago do Ca-
cém (Setúbal), o agricultor dá um ponta-
pé nos torrões de terra seca, com a bota, e 
levanta uma nuvem de pó castanho, que 
ilustra o seu desânimo.

A “cultura” que tem para apresentar 
este ano “é terra”, conta à agência Lusa 
Joaquim Sobral, de 72 anos: “É o que há, 
terra descascada. Não há mais nada”.

“Fazia-se arroz, não se faz nada, não há 
água para fazer nada. Há dois anos que a 
Barragem do Monte da Rocha nem abre” 
para realizar a campanha de regadio e 
“esta parte aqui não tem acesso ao Alque-
va”, lamenta.

A campanha de rega deste ano a par-
tir da albufeira do Monte da Rocha foi 
cancelada devido à seca, afectando três 

COMUNICADO

mil hectares, segundo a Associação de 
Regantes e Beneficiários de Campilhas e 

Alto Sado (ARBCAS).
A associação, com um perímetro de rega 

de seis mil hectares (os outros três mil são 
regados porque beneficiam de uma liga-
ção ao Alqueva), gere cinco barragens, 
mas a principal é a do Monte da Rocha, 
que a Lusa visitou e onde é notório o re-
duzido nível da água.

“A barragem, nesta altura, está com 9% 
da capacidade. Já há dois anos pratica-
mente que ela não tem qualquer reserva 
para rega”, porque a água existente é para 
o abastecimento público, diz à Lusa o di-
rector adjunto da ARBCAS, Ilídio Martins.

O ministro do Ambiente e da Acção 
Climática, João Pedro Matos Fernandes, 
considerou preocupante o baixo nível das 
albufeiras, sublinhando que a seca é um 
problema estrutural a sul do rio Tejo, e pe-
diu por isso poupança de água.

O último índice meteorológico de seca 
do Instituto Português do Mar e da At-
mosfera (IPMA) indica que Portugal con-
tinental manteve-se no final de Agosto 
em situação de seca moderada, sendo 
pontualmente severa no Baixo Alentejo e 
Algarve, em relação ao mês de Julho.

D.R.
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Promover contextos de vida de excelência para a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido.

Radar

PUB

Redondo recebe prémio e aposta
no desenvolvimento
No Dia Internacional do Idoso, a Câmara 
Municipal de Redondo foi distinguida, 
por parte da Ordem dos Psicólogos Portu-
gueses, com o selo “Comunidades Pró-En-
velhecimento 2020/ 2021”, e não poderia 
estar mais orgulhosa do trabalho que tem 
desenvolvido junto dos seus seniores!

Segundo a Ordem, esta distinção atri-
buída à câmara prende-se com um con-
junto de “políticas, programas, planos 
estratégicos e práticas” desenvolvido pela 
mesma e que demonstra “um compro-
misso forte e efetivo com a promoção do 
envelhecimento saudável e bem-sucedi-
do ao longo de todo o ciclo de vida”.

No momento desafiante com o qual 
nos deparamos atualmente, enfatiza a 
Ordem que esta iniciativa torna-se ainda 
mais “premente, uma vez que reforça a 
necessidade de se perspetivar as Comuni-
dades como contextos de vida de excelên-
cia para a promoção do envelhecimento 
saudável e bem-sucedido”, com a missão 
de construção de uma “sociedade coesa, 
equitativa, inclusiva, saudável e segura”. 

Aldeia da Serra com fibra ótica
Depois de várias insistências do Presi-
dente da Câmara Municipal de Redondo, 

António Recto, junto da Altice Portugal, 
“é com enorme satisfação que vemos fi-
nalmente reconhecidos o empenho da 
autarquia e o anseio da população, com a 
cobertura da rede de fibra ótica à Aldeia 

da Serra” referiu o autarca.
Este desejo que é agora realizado visa, 

sobretudo, melhorar as condições de vida 
dos munícipes e dos empreendimentos 
turísticos da Aldeia da Serra; combater, de 

forma efetiva, a desertificação do Interior, 
atraindo novos residentes e visitantes; e 
valorizar o Concelho de Redondo. 

Já tiveram início e estão a decorrer a bom 
ritmo as obras de construção do Centro de 
Acolhimento ao Turista/ Posto de Turismo 
de Redondo, sito no Largo da Saúde.

Centro de Acolhimento ao turista /Posto 
de turismo
Já tiveram início e estão a decorrer a bom 
ritmo as obras de construção do Centro de 
Acolhimento ao Turista/ Posto de Turis-
mo de Redondo, sito no Largo da Saúde.

O novo equipamento vai contar com 
várias valências, facultando ao visitante 
o suporte turístico disponível sobre o con-
celho e a região e um acesso personaliza-
do a um “sem – número” de experiências 
que pode vivenciar no destino. 

O Presidente António Recto, sublinha 
que “queremos um turismo de qualidade 
para esta região e, se o queremos, temos 
de proporcionar condições para esses tu-
ristas”. 

A nova infraestrutura, com 300 metros 
quadrados, conta com um investimento 
de cerca de 300 mil euros, e as obras terão 
uma duração de 180 dias.

Fluviário distinguido com Certificado de Excelência
O Fluviário de Mora foi distinguido pela 
sexta vez, a quinta consecutivamente, pelo 
Tripadvisor, com a atribuição do Certificado 
de Excelência “Travelers’ Choice 2020”.

Este Certificado, instituído em 2011, pre-
meia empresas mundiais nas áreas de res-
tauração, alojamento e atrações, que de forma 
contínua e consistente tenham recebido ava-
liações excelentes por parte dos utilizadores 
do Tripadvisor, decorrentes das experiências 
de qualidade vividas nos locais avaliados.

“Travelers’ Choice 2020”, como o próprio 
nome indica, confirma que o Fluviário 
de Mora é, por mais um ano, a escolha de 
quem o visita. É o reconhecimento de 13 
anos de trabalho e de portas abertas para 
o mundo, mais de 850 mil visitantes de-
pois. O Fluviário de Mora continua a ser 

um equipamento único na Europa e um 
dos ex-libris de maior relevo do Concelho 
de Mora, potenciador do desenvolvimen-
to local. Com mais de 500 exemplares de 
55 espécies, o Fluviário com a sua beleza 
muito particular, continua a proporcio-
nar experiências diferentes em que pre-
valecem a aprendizagem e o contacto 
com o mundo dos rios e dos lagos. Este ga-
lardão é a prova de que continua a valer a 
pena (re)visitar o Fluviário de Mora.

O Tripadvisor – a maior plataforma de 
viagens do mundo - ajuda por mês cerca de 
463 milhões de viajantes em todo o mun-
do, que procuram avaliações e opiniões de 
excelência sobre diversas experiências na 
área do turismo. O Tripadvisor está dispo-
nível em 49 mercados e 28 idiomas.

Câmara de Mora financiou escavações arqueológicas
O verão no Concelho de Mora é sinóni-
mo de trabalhos arqueológicos e este 
ano, apesar da situação que o país atra-
vessa, não foi exceção, seguindo as me-
didas de segurança aconselhadas pela 
DGS, Leonor Rocha e alguns alunos 
participaram em mais uma campanha 
de escavações.

Durante o mês de Agosto decorreram 
trabalhos arqueológicos no povoado de 
Santa Cruz, na freguesia de Brotas, com 
a participação de alunos do Mestrado de 
Arqueologia e Ambiente, da Universida-
de de Évora. 

Em 2019, os trabalhos realizados ti-
nham permitido identificar vários ali-
cerces de estruturas, aparentemente de 
carácter habitacional e contou com a par-
ticipação do público, no já tradicional Dia 

Aberto. Esta quinta campanha de escava-
ções devido à necessidade de cumprir as 
medidas destinadas a evitar a propagação 
da pandemia Covid 19, impôs restrições 
em relação ao número de pessoas, à não 
abertura à participação de voluntários ex-
ternos e também durou menos tempo que 
o habitual. 

Mas, para não se perder o contato e di-
vulgar o sítio foi realizado um vídeo sobre 
este local, disponível na página do Face-
book do Museu Interativo do Megalitis-
mo https://www.facebook.com/museu-
megalitismo/videos/660920017845423

Os trabalhos arqueológicos inserem-
-se no Projeto MFA II, coordenado por 
Leonor Rocha (Universidade de Évora/ 
CEAACP) e contam com o financiamento 
da Câmara Municipal de Mora.
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D.R.

D.R.



12 Setembro ‘20 13 
PUB

“A verdade é que a solidão de que falava nada tem a ver com o termos ou não alguém a nosso lado.”

Radar

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Penso que não trarei nenhuma novidade a 
nenhum de vocês se disser que a solidão é um 
dos grandes males que assola a nossa sociedade. 
A verdade é que lentamente assistimos ao 
nascimento de uma sociedade em que cada 
vez menos se conversa, se socializa, se passa 
tempo de qualidade na presença de pessoas 
que nos agradam. 

É um facto que, por um lado, são cada vez 
mais aqueles que vivem sozinhos e/ ou que não 
partilham a sua vida com ninguém ao lado. 
Quer seja por serem solteiros inveterados, por 
serem divorciados e não quererem repetir a 
experiência ou até por serem viúvos, vivem 
numa casa em que, a maior parte das vezes, 
o silêncio apenas é quebrado por algum 
animal de estimação (quando os têm) ou pelo 
som companheiro de um qualquer televisor. 
Será fácil, nestes casos, instalar-se aquele 
sentimento frio e corrosivo que se chama 
solidão.

Mas não se pense que a solidão será uma 
característica, apenas, daqueles que não 
partilham a sua casa e a sua vida com um 
outro alguém. Muito pelo contrário! Quantas 
pessoas conhecemos nós que vivem na mais 
profunda solidão apesar de partilharem a sua 
cama, a sua casa e a sua vida com uma outra 
pessoa? Eu conheço casos vários…demasiados 
até. Diria que essas pessoas apenas coabitam. 
O diálogo é parco ou até mesmo nulo, as 
pessoas evitam-se, passando a maior parte do 
tempo em assoalhadas diferentes, ocupando 
o seu tempo livre com interesses diferentes. 
Atrever-me-ia a dizer, até, que a pior solidão 
é aquela mesmo que sentimos quando estamos 
acompanhados daqueles que deveriam, 
teoricamente, preencher a nossa vida. Ainda 
que acompanhadas, não estarão essas pessoas 
a atravessar o inverno mais frio, a viver na 
maior solidão que se possa pensar?

A verdade é que a solidão de que falava nada 
tem a ver com o termos ou não alguém a nosso 
lado. Vivendo acompanhados ou sozinhos, 
aquilo de que vos falo é a solidão que nos 
faz sentir vazios, que nos traz uma sensação 
estranha e incómoda de quem não se sente 
bem no lugar onde está nem com as pessoas 
com quem está. Falo-vos daquela solidão que 
nos faz sentir uns estranhos, que nos traz uma 
dor indefinida, aquela que nos faz sentir no 
maior isolamento ainda que possamos estar 
no meio da multidão, uma sensação que não 
entendemos e que não nos integrar no seio 
do grupo que nos rodeia. Aquela solidão que 
muitos de nós sentimos apesar de passarmos a 
maior parte do tempo com gente à nossa volta, 
seja no local de trabalho, seja no seio do nosso 

Solidão não é estar sozinho, é estar vazio

lar. 
 E que fazemos nós para combater essa 

solidão? Rodeamo-nos de tudo aquilo que 
poderá afastar o silêncio que se gera na nossa 
mente, procuramos todo o tipo de estímulos 
que nos façam esquecer que nos sentimos, 
de facto, sós. Por isso não largamos as redes 
sociais (que nos trazem uma falsa sensação de 
companhia), fixamo-nos na televisão com o 
som bem alto ou praticamos desporto até nos 
sentirmos tão cansados que o nosso cérebro 

não terá forças para pensar quando chegar 
a hora do descanso. No fundo afundamo-
nos num frenesim de estímulos a fim de 
esquecermos que nos sentimos sós.

E quando se fecha o livro que estamos a ler, 
desligamos a televisão, o telemóvel ou qualquer 
aparelho a que estamos ligados, quando 
ficamos a sós com nós mesmos? Muitas vezes 
não gostamos do que se vê e sente: desde um 
aborrecimento mortal a um enorme vazio que 
nos assusta. Não estamos bem connosco. Não 

somos boa companhia nem para nós próprios. 
Já dizia Séneca que “A solidão não é estar só 
mas sim estar vazio”. 

E é essa a solidão que mata. Aquela solidão 
que não procuramos, que não queremos. 
A solidão dos pensamentos negativos, dos 
sentimentos de tristeza e melancolia, de vazio 
interior. É contra ela que, quem a sente, tem 
de lutar.

Contudo, existe um outro tipo de solidão 
que nada tem de negativo. Se somos pessoas 
equilibradas a nível mental, se gozamos de um 
mundo interior rico, a nossa própria companhia 
será aprazível não só para os outros mas, 
sobretudo, para nós. A solidão, neste caso, irá 
permitir que nos analisemos interiormente. 
Ela irá permitir que se clarifiquem ideias, 
sentimentos e objetivos. No fundo são 
momentos connosco que nos permitem definir-
nos, sabermos qual o caminho que queremos 
seguir. É essa solidão que nos permite perceber 
o que queremos da vida e, sobretudo, quem 
queremos na nossa vida. Essa solidão não só é 
boa como é necessária. 

Pessoas que estejam de bem consigo próprias 
procuram esses momentos de solidão, esses 
momentos em que, de alguma forma param 
e pensam naquilo que foi, onde estão e para 
onde querem ir. Analisam as situações mas 
sobretudo analisam-se a si mesmas. Analisam 
o que querem da vida mas, sobretudo, o que não 
querem da vida. E, por isso, não entrarão em 
qualquer tipo de relacionamento só porque têm 
medo da solidão e têm medo da pessoa que são 
quando estão sozinhas. Estas pessoas sabem 
que a solidão é boa para nos fazer perceber que 
a relação mais importante que temos é a nossa 
relação connosco e essa tem que ser aprazível e 
positiva. Estas pessoas aprenderam a saborear 
um bom vinho ou uma chávena de chá, um 
bom livro ou um bom filme, ou qualquer outra 
situação que lhes possa ser aprazível, sozinhas 
porque perceberam que estar sozinho é bem 
diferente de se sentir sozinho. Essas pessoas 
aprenderam a tirar partido da sua própria 
companhia e não temem o silêncio. Essas 
são as pessoas felizes. As que sabem estar 
na solidão, apreciá-la no que ela tem de bom 
e serem felizes nessa situação. Aquelas que 
não se sentem incompletas apenas porque não 
estão junto de alguém. Aquelas que escolhem 
estar acompanhadas porque assim querem 
e não porque sintam que é uma necessidade 
para serem felizes. Aquelas que perceberam 
que existe uma solidão positiva cultivam essa 
mesma solidão. A elas pertence a felicidade 
porque perceberam que apenas se sente só 
aquele que está vazio.

Fotografia: Orkhan Farmanli

Plansel história e futuro nos vinhos do Alentejo
As coincidências costumam ser o come-
ço de histórias extraordinárias.

Com um naufrágio na costa de Portu-
gal em 1956, o fundador da Quinta da 
Plansel, Jorge Böhm, lançou as bases 
para uma história de sucesso na viticul-
tura.

Tem vindo a estudar as castas portu-
guesas desde 1978 e já catalogou e sele-
cionou ele próprio mais de 300 castas.

Jorge Böhm passou todos os seus co-
nhecimentos sobre as castas autóctones 
para a sua filha, Dorina Lindemann-

-Böhm, que seguiu o pai para Portugal 
em 1993 após estudar em Geisenheim. 

Dorina Lindemann-Böhm fundou en-
tão a adega Quinta da Plansel em 1997 
e está apaixonada pelas castas portugue-
sas.

Ela gosta particularmente de três des-
sas variedades de uvas nativas do norte: 
Touriga Franca: o pouco machista ou 
cowboy, aroma de frutos silvestres e ex-
tremamente poderoso e expressivo no 
paladar Touriga Nacional: os dois lados 
de Portugal, o lado gentil, quente e o 

lado ígneo, selvagem. 
Aromas maravilhosos de violetas e 

flor de laranjeira de um lado, taninos 
fortes e expressivos do outro. Como Yin e 
Yan Tinta Barroca: apenas uma palavra 
Rubens, fruta carnuda e carnuda com 
uma elegante e bela doçura de fruta.

 As duas filhas de Dorina, Júlia e Luísa, 
também fazem parte do negócio da famí-
lia há dois anos. Julia trabalha com ma-
rketing e Luisa é a terceira geração que 
estuda enologia em Geisenheim e cuida 
da vinificação
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Dar a conhecer património que faz parte da memória da gentes de Aljustrel.

Radar

Aljustrel vai ter centro interpretativo 
e comboio turístico mineiro
O centro e comboio integram o novo Par-
que Mineiro de Aljustrel, em desenvol-
vimento e considerado projecto “essen-
cial” para a valorização turística local. 
Por aqui, há também 12km de caminha-
das mineiras.

A Câmara de Aljustrel vai criar o Cen-
tro Interpretativo Ferroviário Mineiro e 
um comboio turístico mineiro, num in-
vestimento de cerca de 430 mil euros que 
deverá estar concluído no final de 2021, 
anunciou a autarquia. No concelho, já 
existe o “maior percurso mineiro urbano 
do país”, com 12km de caminhadas.

As duas iniciativas integram o projec-
to “Trilhos da Memória” e têm financia-
mento assegurado através do Turismo 
de Portugal, no âmbito do programa 
Valorizar.

“Aquilo que queremos é dar a conhecer 
a todos os que nos visitam um patrimó-
nio que faz parte de uma memória ainda 
viva nas nossas gentes, que é a via férrea 
ao serviço da mina”, revelou à Lusa Nel-
son Brito, presidente da autarquia alen-
tejana do distrito de Beja.

O futuro Centro Interpretativo Fer-
roviário Mineiro ficará instalado num 
espaço ao ar livre, mas coberto, junto ao 
antigo malacate Vipasca, por onde tam-
bém será possível aceder ao interior de 
uma antiga galeria mineira.

No local estarão expostas algumas das 
antigas locomotivas e outro material cir-
culante utilizado em décadas passadas 
nas minas de Aljustrel, que será reabili-
tado para o efeito.

O projecto inclui ainda uma variante 
de realidade aumentada, que permitirá 
aos visitantes, por meio de smartphone 

revelou Nelson Brito.
“Para nós é importante que este veícu-

lo venha a percorrer a parte mais central 
do núcleo mineiro, entre [as zonas de] 
Feitais e Vale d”Oca, mas passar também 
por bairros mineiros como o Plano ou 
São João, indo inclusive à zona de Pedras 
Brancas ou às freguesias de Ervidel, Mes-
sejana ou Montes Velhos”, acrescentou o 
autarca.

O projecto “Trilhos da Memória”, que 
abrange o Centro Interpretativo Ferro-
viário Mineiro e o comboio turístico, 
fazem parte do novo Parque Mineiro de 
Aljustrel, que tem vindo a ser desenvol-
vido pela Câmara Municipal e represen-
ta um investimento total na ordem dos 
seis milhões de euros.

Segundo Nelson Brito, o Parque Mi-
neiro é um projecto “essencial” para a 
valorização turística de Aljustrel, que nos 
últimos anos teve “um crescimento expo-
nencial” ao nível das visitas, sobretudo 
devido à Rota da Estrada Nacional 2.

“Mas o Parque Mineiro é mais do que 
um destino turístico”, observou o pre-
sidente da autarquia, revelando que o 
projecto assenta “em quatro âncoras”: “o 
turismo e recuperação do património 
arqueológico mineiro ou industrial” do 
concelho, “a componente de Investiga-
ção & Desenvolvimento”, “a formação e 
qualificação associada ao sector minei-
ro” e a “recuperação e valorização am-
biental”.

O autarca acrescentou que o Parque 
Mineiro “é também peça importante” 
para o concelho vir a ter “uma alterna-
tiva à extracção mineira”, principal em-
pregadora na região.

D.R.

ou tablet, terem acesso a informação adi-
cional sobre a ferrovia mineira.

Associado ao Centro Interpretativo 
Ferroviário Mineiro vai estar um com-
boio turístico, totalmente eléctrico, que 

será “uma réplica de uma antiga locomo-
tiva” e, “além de ir ao encontro de uma 
visão de mobilidade sustentável”, “per-
mitirá estabelecer a ligação” entre vários 
locais de interesse turístico em Aljustrel, 

Estações ferroviárias no Alentejo convertidas 
em pontos turísticos
Trinta estações ferroviárias desactivadas e 
devolutas, situadas no Alentejo e no Norte, 
integram o novo programa do Governo Re-
vive Ferrovia para serem, em 2021, conces-
sionadas a privados, reabilitadas e reconver-
tidas para fins turísticos.

As 30 estações que integram o programa 
Revive Ferrovia situam-se nas linhas do 
Moura, Évora-Estremoz, Évora-Estremoz-
-Portalegre, Alentejo, Alentejo-traçado 
primitivo e do Sabor, e nos ramais de Re-
guengos, Mora, Cáceres e de Monção, nos 
distritos de Évora, Beja, Portalegre, Bragan-
ça e Viana do Castelo.

“É um programa que segue o modelo dos 
Revive anteriores. Ou seja, vai facilitar a 
reabilitação e animação turística de imóveis 
que se encontram num estado devoluto”, 
afirmou esta terça-feira a secretária de Esta-
do do Turismo, Rita Marques.

A governante falava aos jornalistas no fi-
nal da assinatura de contratos de financia-
mento com autarquias e agentes económi-
cos, no âmbito do Programa Valorizar, que 
decorreu na Universidade de Évora.

Nas declarações prestadas em Évora, a secre-
tária de Estado indicou que foram identificadas 
“30 estações ferroviárias” para integrarem o 
programa e com “potencial grande de poderem 
ser reconvertidas para efeitos turísticos”.

“Celebrámos esse acordo de colaboração 
entre a Turismo de Fundos e a IP Património 
para podermos, no decorrer de 2021, lançar 
os concursos de concepção para a atribuição 
dos direitos de exploração dos espaços”, fri-
sou.

Os concursos, adiantou Rita Marques, 
“em princípio serão lançados em lote”, ten-
do em conta a experiência adquirida com os 
outros dois programas Revive – Património 
e Natureza.

“Estas 30 estações serão provavelmente 
lançadas em lotes de forma também a me-
dirmos e aferirmos a atracção do mercado 
a estas iniciativas, que, até agora, tem sido 
extraordinária”, sublinhou.

A secretária de Estado vincou que não 
compete ao Governo “impor limites” quanto 
aos projectos, mas sim “garantir que há fi-
nanciamento e condições para que as visões 
e os sonhos dos empresários possam ser ma-
terializados”.

“Estamos a falar de espaços que, na nos-
sa perspectiva, podem ser requalificados 
para unidades de alojamento, espaços de 
restauração e animação turística”, mas “a 
nossa prioridade é garantir que existem 
condições para requalificar esses espa-
ços”, disse. 

Lusa
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O arcebispo de Évora defende 
que a Igreja deve procurar quem 
“está só e vive em situação de so-
frimento”, perante a crise provo-
cada pela pandemia, e “acolher 
quem chega”.

D. Francisco Senra Coelho fa-
lou à Agência ECCLESIA na Jor-
nada Geral do Clero, no início do 
ano pastoral, que deocorreram 
no Seminário Maior de Évora, 
sobre o tema ‘Discípulos missio-
nários da esperança’, que transi-
ta de 2019/2020.

A decisão de manter o tema 
decorre da “circunstância ines-
perada da pandemia”, destacan-
do que a esperança é uma pala-
vra e atitude “sempre atual”.

As questões sociais estão no 
centro das preocupações da Ar-
quidiocese de Évora num mo-
mento dominado pela Covid-19.

“Ser sinal de esperança é ser 

acolhimento, abrir a porta e 
compartilhar”, precisa D. Fran-
cisco Senra Coelho.

Segundo o arcebispo, há um 
aumento “significativo” do nú-
mero de pessoas que procuram a 
Igreja em busca de auxílio.

A arquidiocese alentejana 
olha para o momento atual 
“como um grande desafio” e pre-
tende “dar cada vez mais sinais 
de esperança”, porque “há mui-
tos sós e com um vazio muito 
grande”.

Quanto ao regresso das cele-
brações comunitárias, D. Fran-
cisco Senra Coelho considera 
que as comunidades católicas 
são “muito conscientes”, ainda 
que a prática dominical na ar-
quidiocese não seja “muito ele-
vada”, rondando os 10%.

A Igreja Católica em Portugal 
está a preparar-se para receber, 

no verão de 2023, a edição inter-
nacional da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ), vista pelo 
arcebispo de Évora como um 
“grande sinal dos tempos” e uma 
oportunidade para acolher, no 
território alentejano, “acolher 
jovens, os mensageiros da espe-
rança”.

“A Igreja tem de dar motivos 
de esperança se quer ser partici-
pante na sociedade e na vida”, se 
tal não acontecer “é irrelevante”.

Comunidade Católica de Re-
guengos ensaia regresso à “nor-
malidade”

O padre Manuel José Marques, 
pároco na Unidade Pastoral de 
Reguengos de Monsaraz, afir-
mou que a “situação muito gra-
ve” provocada pelo surto de Co-
vid-19 na localidade alentejana 
está a ser superada com “cuida-
do”, procurando afastar o medo.

Política

PCP contra 
crises 
artificiais
O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sou-
sa, vincou este sábado 
que o seu partido inter-
vém na discussão sobre 
o Orçamento do Estado 
para 2021 para dar 
resposta aos problemas 
económicos e sociais do 
país e não para respon-
der a crises políticas 
criadas artificialmente.
“Desde logo, o PCP in-
tervém na discussão do 
Orçamento do Estado 
de 2021 para responder 
aos problemas eco-
nómicos e sociais que 
atingem os trabalhado-
res, o povo e o país e 
não para responder a 
crises políticas criadas 
artificialmente ou condi-
cionado pelo critério dos 
que pensam que têm o 
monopólio da definição 
do interesse nacional”, 
afirmou Jerónimo de 
Sousa ao encerrar o 
encontro “Organização 
e intervenção do partido 
nas empresas e locais 
de trabalho”, no âmbito 
das comemorações do 
centenário do PCP, no 
Porto.

Religião

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

O Município de Reguengos de 
Monsaraz vai assinar um proto-
colo com a Agência para a Moder-
nização Administrativa para ser 
uma das autarquias pioneiras no 
desenvolvimento da plataforma 
Participa.GOV. Esta plataforma de 
suporte aos procedimentos parti-
cipativos e de cidadania existen-
tes nas autarquias poderá ser uti-
lizada no orçamento participativo 
anual.

A plataforma Participa.GOV 
está integrada na medida iSim-
plex “Participa 5.0” e utiliza para a 
atribuição dos votos aos cidadãos a 
tecnologia blockchain, que é um 
tipo de base de dados distribuída 
que guarda um registo permanen-
te e incorruptível.

O Município de Reguengos de 
Monsaraz vai participar nas reu-
niões quinzenais do projeto de de-
senvolvimento da plataforma que 
têm como objetivo a demonstra-
ção e revisão das funcionalidades 
desenvolvidas durante cada perío-
do, contribuindo para a introdu-
ção de melhorias e validação da 
solução. A câmara municipal vai 
colaborar também com a equipa 
do projeto no esclarecimento de 
dúvidas sobre requisitos funcio-
nais das autarquias e na realiza-
ção de testes de usabilidade.

Reguengos com 
Participa.GOV

Cidadania

PUB

D. Francisco 
defende apoio 
crescente 
da Igreja em 
tempos de 
pandemia


