
www.registo.com.pt

SEMANÁRIO Director Nuno Pitti Ferreira | Dezembro de 2020 | Mensário| ed. 312 | 0.50€

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

266771284

PUB

Movimento 
Associativo e 
Poesia Popular
PÁG.04 “A poesia popular ocupa um 
lugar importante no contexto da nossa 
cultura. Constitui um património inesti-
mável, onde a tradição das cantigas e das  
décimas tem  lugar de destaque.
As quadras e as décimas são a forma mais 
usual de apresentação desta arte popu-
lar.” 

Árvore de 2021 
é um Plátano 
de Portalegre
PÁG.08 O plátano do Rossio de Porta-
legre é a árvore portuguesa de 2021. Com 
2401 votos, acabou de vencer a votação 
online Árvore Portuguesa do Ano 2021 
e representará Portugal no concurso Ár-
vore Europeia do Ano. Plantado em 1838, 
este plátano de porte majestoso guarda 
muitas das memórias da cidade.

Como valorizar 
o azeite 
nacional?
PÁG.14 Nos últimos 30 anos, Portugal 
passou por uma revolução na qualidade 
dos azeites equivalente à que ocorreu nos 
vinhos. Investiu-se em lagares e olivais. 
Enfiaram-se certas tradições nos arqui-
vos. Formaram-se técnicos. Criaram-se 
regiões com denominação de origem pro-
tegida (DOP). 

D
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Malagueira candidatou-se ao projecto 
“Bairros Saudáveis” 03

Espírito 
natalício
em 2020?
PÁG.04 “Em abono da verdade, deveria 
iniciar esta crónica referindo que não 
sou uma fã do Natal. Alego, para tal, ra-
zões pessoais, que acabam por associar 
a este mês e a esta data acontecimentos 
passados menos positivos que me leva-
ram a não ser uma fã incondicional da 
data.”
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A Abrir

São 774 candidaturas submetidas e distribuídas pelas cincos áreas regionais do programa.

Atual

Malagueira e Horta das Figueiras
com 11 candidaturas ao Bairros Saudáveis
O período de candidaturas ao Programa 
Bairros Saudáveis encerrou na passada 
quarta-feira com um total de 774 projec-
tos entregues e que, todos somados, con-
tabilizam 30,4 milhões de euros de verba 
pedida. Este valor triplica a dotação or-
çamental com que arrancou o projecto, 
lançado em plena pandemia de covid-19 
para ser usado como resposta a problemas 
concretos das populações para apoiar in-
tervenções locais de promoção da saúde 
e da qualidade de vida das comunidades 
territoriais.

Os projectos teriam de ser apresentados 
por “associações, colectividades, organi-
zações não-governamentais, movimen-
tos cívicos e organizações de moradores” 
e as candidaturas surgiram em todo o 
território continental, mas com particu-
lar incidência nas áreas metropolitanas 
de Lisboa e Porto. Em conferência de 
imprensa, a equipa que está a coordenar 
este programa, lançado há cerca de cinco 
meses, fez uma breve caracterização das 
candidaturas que terão agora de ser ana-
lisadas por um júri multidisciplinar, pre-
sidido pelo geógrafo João Ferrão.

As iniciativas a candidatar deviam res-
ponder a um problema concreto identifi-
cado no território a inserir num ou mais 
dos cinco eixos previamente definidos 
(saúde, social, económico, ambiental e ur-
banístico) e que se enquadrasse num dos 
três escalões de financiamento (até 5000 
euros, até 25.000 euros ou até 50.000 euros). 
A verdade é que uma maioria dos projec-
tos (554 dos 774 entregues) se candidatou a 
apoios entre os 25 e os 50 mil euros.

O prazo para apresentação de candida-
turas arrancou a 29 de Outubro, depois 
de uma ampla discussão pública até para 
a redacção do regulamento do projecto. 
Tiago Mota Saraiva, membro da equipa 
de coordenação do programa, sublinhou 
o facto de mesmo em plena pandemia ter 
sido possível mobilizar o país para discu-
tir problemas e arranjar soluções.

“Participaram nesta discussão 3844 en-
tidades. Se pensarmos que houve três pes-
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

soas por cada entidade, teremos cerca de 
10 mil pessoas que, no último mês, se mo-
bilizaram para ler regulamentos e tentar 
propor coisas nos territórios em que habi-
tam”, afirmou o arquitecto, evidenciando 
que uma das dúvidas iniciais estava ul-
trapassada. “Sim, afinal é mesmo possível 
implementar-se um programa público de 
uma forma rápida, discutindo o progra-
ma com as populações. O país está mobili-
zado e disponível”, afirmou.

As 774 candidaturas submetidas estão 
distribuídas pelas cincos áreas regionais 
do programa, que correspondem às res-
pectivas áreas das administrações regio-
nais de saúde. A região de Lisboa e Vale 
do Tejo assegurou 37% das candidaturas 
apresentadas, com 285 propostas  apre-
sentadas (37%); seguem-se a região Norte, 
com 217 candidaturas (28%), a região Cen-
tro, com 152 candidaturas (20%), o Alente-
jo com 63 (8%) e a região do Algarve com 

SÓNIA RAMOS
Presidente da Comissão Política Distrital de Évora do PSD

No dia 10 de dezembro assinalou-se o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. Mais 
atual do que nunca, é preciso revisitar os 
conceitos, os valores, os significados. É pre-
ciso continuar a defender a pessoa humana 
e a liberdade contra a opressão. É preciso 
estar ciente da perigosa banalização do des-
respeito pelos direitos humanos. Ao Estado 
de Direito Democrático cumpre defendê-los 
em todas as circunstâncias, de forma intran-
sigente! O poder do Estado é sinónimo de 
responsabilidade. Deve, por isso, ser a senti-
nela sempre vigilante e, quando necessário, 
atuante. Sem contemplações. 

Partimos de um imperativo: uma só huma-
nidade. Como refere Nunes (2013) todo o ser 
humano radica na humanidade como ponto 
de partida. É isso que lhe garante igualdade 
perante todos apesar das diferenças. É im-
prescindível que ninguém duvide da neces-
sidade de existir apenas uma humanidade, 
una, ou então, ela compor-se-á apenas de ho-
mens. Temos uma responsabilidade ontoló-
gica da salvaguarda da ideia de homem, sob 
pena de colocarmos em risco a nossa própria 
existência. É este imperativo ontológico, que 
nos interdita de jogar com o futuro da hu-
manidade e de cada homem, ser universal e 
concreto. Esta ideia ontológica, acarreta um 

imperativo categórico, e não hipotético, no 
sentido Kantiano.

A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem remete para esse grande denomina-
dor comum que é a dignidade da pessoa hu-
mana, como garante da própria humanidade 
e, acrescentamos, da sua perpetuação. Todos 
os grandes instrumentos internacionais o fa-
zem, teoricamente, pelo menos. 

A proteção da vida humana ganhou força 
jurídica e os planos ético e moral acabaram 
por se fundir em força de lei. Melhor dito, 
o direito consolidou na ordem jurídica uni-
versal o estatuto que a ética reclamava como 
garante da dignidade humana. Entre nós, a 
Constituição da República Portuguesa ga-
rante um cardápio de direitos que subdividiu 
em direitos civis, políticos, económicos, so-
ciais e culturais cujo escopo último é a sal-
vaguarda da pessoa humana e o acervo de 
direitos que lhe assiste, enformados pelos 
princípios da igualdade e da não discrimi-
nação, corolários do Estado de Direito De-
mocrático. Nas palavras de Morin (1921), 
a “antropo-ética” essa tríade “que é ser ao 
mesmo tempo indivíduo/sociedade/espécie. 
Nesse sentido, a ética indivíduo/espécie ne-
cessita do controle mútuo da sociedade pelo 
indivíduo e do individuo pela sociedade, ou 

Direitos Humanos – A Bússola perdida

É assustador o número de casos que surgem 
quase diariamente na Comunicação Social 
sobre a maldita corrupção. Assustador e ver-
gonhoso, pelo que me vejo obrigado a afir-
mar (embora tal me custe muito fazê-lo) que 
já não falando no antes do 25 de Abril, mas 
após este, aos ricos quase tudo é permitido, 
visto que, quando julgados e se as sentenças 
não lhes agradam, não hesitam em recorrer 
de imediato. 

Ora tal dá azo ao arrastamento dos proces-
sos e permite inúmeras vezes, com artima-
nhas, a prescrição dos crimes dos senhores 
de colarinho branco e de boas gravatas de 
seda pura. Na realidade, quando alguém com 
recursos económicos é condenado, logo vai 
recorrer. Primeiro a Relação. Se não resultar, 
segue-se o Supremo e se a coisa voltar a não 
resultar, ainda tem o Tribunal Constitucional. 

E não esqueçamos que os recursos econó-
micos são mais que suficientes, na maioria 
dos casos, para comprarem os recursos judi-
ciais que têm o efeito de suspender as penas. 
Ora é assim que os ricos, muito ricos, rara-
mente são presos. E os tribunais? São desa-
creditados, porque as suas decisões passam a 
não ter valor. Mas não haverá forma  de se 
acabar com esta situação que eu entendo por 
vergonhosa? Há quem diga que se houvesse 

vontade até haveria, mas, desde que me co-
nheço, parece não haver. 

É doloroso e estranho, ao cidadão comum, 
o verificar o arrastamento dos processos, 
com o trabalho insano (e muito bem pago) 
dos inteligentes e ardilosos advogados que 
conseguem ultrapassar prazos e mais prazos, 
até ao êxito total que é, única e simplesmente, 
a obtenção da prescrição. Tudo isto me parece 
que não se pode chamar JUSTIÇA, com letras 
maiúsculas! Longe disso. 

Existem (e sempre existiram) muitos pro-
cessos nestas condições, pelo que terei de re-
petir que os muito ricos não vão para trás das 
grades das prisões. E um outro aspeto ainda: 
quando são condenados não são obrigados, 
como o deveriam ser, a devolver os montantes 
de que se apropriaram de forma ilícita.

Em vários casos, nem pouco mais ou me-
nos! Mas isto já vem desde a monarquia, pois 
se houve soberanos honestos, outros houve, 
segundo o que a História nos relata, que gas-
tavam muito mais do que poderiam gastar e 
daí o grande descontrolo de contas que levava 
os povos à miséria, à fome e à morte prema-
tura. 

Sem querer atingir a memória do penúltimo 
Rei de Portugal que acabou por ser assassina-
do no Terreiro do Paço, em Fevereiro de 1908, 

É IMPERIOSO!
VELEZ CORREIA
Major

“A proteção da vida 
humana ganhou 
força jurídica e os 
planos ético e moral 
acabaram por se 
fundir em força 
de lei.”

seja, a democracia.” Esboçou, assim, duas 
grandes finalidades ético-políticas: “o con-
trole mútuo entre a sociedade e os indivíduos 
pela democracia e a Humanidade como co-
munidade planetária”. Nesta complexidade 
humana, encerrou a “unidade do múltiplo, a 
multiplicidade do uno” porque todo o desen-
volvimento humano se constrói a partir do 
desenvolvimento conjunto das autonomias 

individuais, das participações comunitárias 
e do sentimento de pertença à espécie hu-
mana. Compreender esta quase polaridade 
centrada na humanidade é apreender a ver-
dadeira génese do homem.

Ora, foi este controle mútuo que escapou 
no trágico caso de Ihor Homenyuk: nem a 
sociedade/Estado foi vigilante ou interven-
tivo (em tempo útil) nem os indivíduos fo-
ram sentinelas da sociedade/Estado. O Es-
tado falhou como garante dos mais básicos 
direitos, liberdades e garantias perante um 
cidadão que se encontrava, precisamente, ao 
seu cuidado. 

Falhou na assunção da responsabilidade, 
falhou na vertente institucional, falhou na 
reparação do dano. Falhou o Presidente da 
República, como alto magistrado da Nação 
e como garante do normal funcionamento 
das instituições. Falhou o governo socialista 
na tentativa de passar pelos pingos da chu-
va. Falhou o ministro pelo abafamento, pela 
mentira e pela pequenez política e humana 
como lidou com o caso. Em suma, o gover-
no da República falhou e mais uma vez sem 
consequências! Sequer existiu assunção de 
responsabilidades políticas! Moralmente, 
falhámos todos! Acionemos o botão de pâni-
co! Este país… não é para ninguém!

“É doloroso e estra-
nho, ao cidadão 
comum, o verificar 
o arrastamento 
dos processos”...”até 
ao êxito total que 
é, única e simples-
mente, a obtenção 
da prescrição.”

juntamente com o herdeiro do trono, o prín-
cipe D. Luís Filipe, os historiadores apontam 
a D. Carlos muitos defeitos, sendo o principal 
o ter-se deixado levar por um 1º ministro que 
arrastou o País para uma ditadura. 

Machado Santos que muitos consideram o 
verdadeiro fundador da República Portugue-
sa, fez uma análise de todos os soberanos e 
soberanas da quarta dinastia e desde D. João 
IV a D. Manuel II, segundo essa análise, não 
há um único que se “safe”! E então quando 
fala de D. Luís acusa-o de “ter feito reinar a 
bandalheira e consentir que na Conferência 

de Berlim nos roubassem uma grande parte 
do território africano, conduzindo o País à 
bancarrota, que estala pouco depois da subida 
ao trono do seu filho Carlos”. 

E nas referências que faz a este, entre mui-
tas outras, afirma: ”Roubou à Nação o seu 
dinheiro e… roubou-lhe a Liberdade!”.

E então a República que ele fundou? Não 
houve falcatruas e corrupção? A Justiça fun-
cionou bem e foi célere? Foi realmente e em 
alguns casos, como sabemos, mas foi man-
chada por sangue de assassinos e a bandalhei-
ra continuou. Mas cabe aqui uma palavra de 
louvor a Machado Santos. Foi, segundo Joa-
quim Madureira, um brioso militar, homem 
de bem, inteligente, honrado e jamais quis 
que o considerassem herói.

Mas voltemos ao presente e vamos lá a ver 
se surge um homem (ou uma mulher) que con-
siga acabar com a podridão que, de há muito, 
impera neste país: a corrupção. Por enquanto, 
por enquanto, está o País tratando um grande 
combate com um inimigo invisível chamado 
Covid-19 que vai arrastando muita gente para 
a morte. Oxalá este mal passe depressa e que 
o Governo, seja ele qual for, tenha a coragem 
de pôr um travão à maldita corrupção e que 
surja uma JUSTIÇA com letras maiúsculas. 
É imperioso, é mais que imperioso.

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

Os últimos tempos têm sido recheados com 
múltiplos episódios caricatos por parte do 
Governo. O Governo vai criando e aperfei-
çoando o seu próprio Botão de Pânico.

A última criação deste Governo para os 
cidadãos estrangeiros que fiquem alojados 
nas instalações do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa, pas-
sa por disponibilizar um botão de pânico nos 
respetivos quartos. 

Esta medida surge depois do terrível episó-
dio que decorreu nas instalações do SEF no 
aeroporto de Lisboa que levou à morte por 
espancamento do cidadão ucraniano Ihor Ho-
menyuk.

Entretanto passaram 9 meses e só agora 
é que a senhora diretora do Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras, Cristina Gatões, se 

demitiu. 9 meses para o Botão de Pânico do 
Ministro da Administração Interna, Eduardo 
cabrita, começar a funcionar.

Não bastasse esta situação claramente de-
gradante, o Governo continua a comportar-
-se de forma indecente. Segundo o Diário de 
Notícias, Eduardo Cabrita pretende nomear 
Cristina Gatões para oficial de ligação para 
a imigração em Londres, um cargo que será 
criado para apoiar a comunidade portuguesa 
no Reino Unido durante o Brexit. O salário 
médio para este tipo de cargo é de 12 mil eu-
ros mensais. Uma saída de luxo!

Chama-se a isto brincar com coisas sérias. 
Os portugueses já deviam estar fartos destes 
tristes episódios. Efetivamente, a tolerância 
dos portugueses parece não ter limites.

A segunda situação recente também extre-

mamente grave, teve a ver com o famigera-
do Plano de Reestruturação da TAP para ser 
apresentado a Bruxelas. 

Primeiro, o ministro das Infraestruturas 
e da Habitação, Pedro Nuno Santos, preten-
dia levar o plano de reestruturação da TAP 
a votação no plenário da Assembleia da Re-
pública, mas não conseguiu. Não conseguiu 
porque António Costa não deixou. Não dei-
xou porque sabia os efeitos nefastos que essa 
opção traria.

Com esta tentativa, o Governo procurava 
desresponsabilizar-se das suas competên-
cias. Depois do desastre da recompra do ca-
pital da TAP pela Governação da Geringon-
ça, resta aos portugueses terem que pagar 
as loucuras cometidas pela governação de 
António Costa. 

Para já, através daquilo que se vai sabendo, 
o dinheiro que se quer injetar na TAP são 3 
mil milhões de euros. Significa que a cada 
português vai ter que contribuir com cerca de 
300 euros para suportar estes encargos. Mas 
certamente não vai ficar por aqui.

António Costa vai carregando no Botão de 
Pânico. Vai carregando aos poucos, mas vai 
carregando cada vez mais!

Um dia, estou plenamente convencido dis-
so, todos os erros cometidos por esta gover-
nação de António Costa virão ao decima e aí 
não haverá Botão de Pânico que o salve.

Mas, o mais grave disso tudo, serão outra 
vez, os mesmos do costume, chamados a sal-
var o País. Quando isso acontecer, vão ser 
novamente conotados como os maus da fita!

Triste sina!

O botão de pânico de António Costa

57 candidaturas apresentadas (7%). 
No Alentejo, que contabilizou 63 can-

didaturas, foi na UFMHF que se apresen-
taram mais candidaturas (11), todas re-
sultantes da colaboração em parceria de 
múltiplas entidades.
• Espaço Multi-recreativo do Largo da 

Nora (Associação para o Desenvolvi-
mento Cultural e Desportivo da Mala-
gueira)

• Bora à Associação! (Associação de Mo-
radores do Bairro de Almeirim)

• Bairro X (ExQuorum)
• Bairros em Rede (Associação de Mora-

dores do Bairro da Torregela)
• Ribeira da Torregela Viva e Vivida 

(Associação de Moradores e Cidadãos 
Malagueira Viva e Vivida)

• Ringue da Cruz da Picada (Grupo Des-
portivo e Cultural da Cruz da Picada)

• Construindo futuros (Associação para o 
Desenvolvimento do Bem Estar Social)

• Academia Comunitária CVP Évora 
(Cruz Vermelha Portuguesa – Centro 
Humanitário de Évora)

• Parque Urbano de S. Sebastião (100% 
ADN)
Na freguesia foram ainda apresentados 

projetos da associação Libermente e da 
Universidade Sénior de Évora.

Governo terá 10 milhões de euros 
para programa “Bairros Saudáveis”
Questionada sobre se este programa po-
derá continuar no futuro, ou se se ficará 
pela execução dos 10 milhões de euros 
inicialmente previsto, Helena Roseta, 
lembrou que o aumento da dotação fi-
nanceira do programa e a sua continui-
dade em novas edições está dependente 
de decisões políticas. “Recordo que este foi 
um projecto-piloto e tudo depende da for-
ma como vai correr. Até agora podemos 
dizer que correu muito melhor do que 
todas as expectativas. E tanto a ministra 
da Saúde como o primeiro-ministro mos-
traram uma grande satisfação por se ter 
conseguido este resultado”, disse Helena 
Roseta.
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“ Considero que esta é uma data que nos relembra que há que valorizar o amor e a amizade”.

Crónicas

A poesia popular ocupa um lugar importante 
no contexto da nossa cultura.

Constitui um património inestimável, onde 
a tradição das cantigas e das  décimas tem  lu-
gar de destaque.

As quadras e as décimas são a forma mais 
usual de apresentação desta arte popular, en-
raizada em costumes seculares e fundamento 
de manifestações inspiradoras de múltiplos 
eventos tradicionais.

As décimas ditas em honra dos santos pa-
droeiros não podem deixar de ser referencia-
das quando falamos de poesia popular. 

Um legado de tradição oral que veio da me-
lancolia dos pastores, da azafama dos cam-
pos, da solenidade das romarias, da animação 
das festas, ou da alegria das adiafas. 

As récitas integravam os estatutos das so-
ciedades recreativas como objeto estatutário, 

logo uma atividade onde a declamação tinha 
lugar.

As associações acolheram, de formas di-
ferenciadas e em função da realidade local, 
componentes da poesia popular através de 
expressões culturais, nomeadamente, nas já 
referidas décimas dedicadas aos “padroei-
ros”, mas também nas “brincas de carnaval”, 
nas “Marchas Populares” ou em encontros de 
poetas populares.

É ainda o movimento associativo guardião 
das quadras próprias do “Cantar das Janeiras”, 
perdido que foi o uso de fazer cantigas à porta 
de casa das nossas vias e aldeias, quer à capela, 
quer com o acompanhamento de instrumentos 
como o acordeon, a concertina ou a viola.

A poesia popular é no Alentejo uma cons-
tante na vida do povo, um traço da nossa 
identidade, que se prolonga no cante.

Nas longas noites de inverno ou nas duras 
caminhadas para o trabalho, as cantigas e as 
quadras soltas são companhia inseparável, 
entre veredas e atalhos. Todas encurtam tem-
po entre caminhos.

As cantigas ao desafio  eram presença ha-
bitual nas “funções”. Com ironia acentuada, 
nos bailes de roda estas cantigas servem mui-
tas vezes para descobrir “namoricos” ou para 
a sátira social.

As décimas sujeitas a mote ocupam outro 
espaço. Mais “trabalhadas” servem por ve-
zes  para relatar factos e acontecimentos, mas 
também de critica política.

Esta arte teve um papel importante na 
chamada “literatura de cordel” e era, muitas 
vezes, feitos “imprensos” em folhas soltas e 
vendidas pelos próprios autores, em feiras ou 
pelas aldeias e montes.

Foi uso “fazer uma quadra de décimas” 
para registar  acontecimentos, conflitos so-
ciais ou apelar à consciência moral. Sempre 
presentes estão a sátira e a crítica social e po-
lítica.

A tradição oral teve um papel determinante 
na divulgação da poesia popular. Muitas das  
“décimas” e “quadras” que se perpetuaram 
no tempo são “obra” de gente simples a quem 
a instrução foi negada, mas a quem a “Escola 
da Vida” tudo ensinou.

Dizer que somos um país de poetas é lugar 
comum. Mas ainda assim corresponde de fac-
to a uma forma de estar. 

“Fazer versos” é uma característica comum 
na nossa terra e uma tradição que ainda hoje 
se mantém viva e atuante, muito por graça de 
coletividades e associações que a acolhem no 
seu mister.

Movimento Associativo e Poesia Popular
JOSÉ MANUEL PINTO
Dirigente Associativo

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Em abono da verdade, deveria iniciar esta 
crónica referindo que não sou uma fã do 
Natal. Alego, para tal, razões pessoais, que 
acabam por associar a este mês e a esta data 
acontecimentos passados menos positivos que 
me levaram a não ser uma fã incondicional 
da data. Não poderei dizer que não gosto do 
espírito de Natal (ou pelo menos do que devia 
ser o espírito de Natal), ou que não gosto das 
luzes e das decorações de Natal, porque tal 
não é verdade. Mas, como disse, existem 
recordações menos positivas que não me 
deixam adorar a data.

Ainda assim, e ano após ano, recuso deixar 
o meu pensamento e coração encherem-se 
dessa saudade mais triste e negra, desses 
pensamentos mais sombrios e escolho olhar 
para o lado mais luminoso e bonito do Natal 
obrigando, de algum modo, a que nasça em 
mim o  espírito natalício. Por isso, e para 
ajudar a esse nascimento, sou eu quem se 
encarrega, todos os anos, e fielmente no 
dia 1 de dezembro, da decoração da casa. 
Considero da máxima importância termos o 
Pinheiro de Natal decorado na sala de estar. 

Para além da decoração da casa, há toda uma 
série de atividades que realizo ano após para 
comemorar o Natal com o espírito que acho 
que ele merece. Inevitavelmente, ano após 
ano, sou eu quem organiza almoços e jantares 
de Natal. Considero que esta é uma data que 
nos relembra que há que valorizar o amor e a 
amizade e, como tal, aproveito sempre para 
tentar reunir o maior número de pessoas. 
Antes da véspera de Natal propriamente 
dita, desdobro-me em encontros, almoços e 
jantares para celebrar reencontros, a amizade, 
os sentimentos bons e, por que não dizê-lo, 
as mesas fartas, repletas de iguaria. Anos 
após ano percorro as lojas, maiores e mais 
pequenas, físicas ou online, à procura do 
presente perfeito para aquelas pessoas que 
dão sentido à minha vida. E não partilho nada 
da opinião que o Natal agora é apenas e só 
comercial e que nos devíamos focar, apenas, 
nos sentimentos e na sua partilha. Gosto de 
oferecer prendas. E, convenhamos, também 

Espírito natalício em 2020?

gosto de as receber. Adoro a expetativa de 
dar e perceber se gostaram do presente, 
assim como da emoção de receber algo que 
escolheram a pensar em mim. 

Procuro, ao longo do mês falar com aqueles 
que vejo menos vezes e que, na lufa-lufa do 
dia-a-dia acabam por cair um pouco mais em 
esquecimento. Procuro realizar uma ou outra 
boa ação (quer seja ajudar uma instituição ou 
oferecer a minha ajuda a alguém que possa 
necessitar). Procuro estar com aqueles que me 
são mais queridos e procuro relembrá-los da 
importância que têm para mim e para a minha 
vida. Procuro, por fim, lembrar dos momentos 
bons que este ano me trouxe, fazendo uma 
retrospetiva daquilo que foram momentos 
memoráveis durante o ano que passou.

No fundo, aquilo que pretendo dizer é 
que todos os anos faço um esforço para que, 
de facto, a data seja positiva e recheada de 
sentimentos bons. 

Aqui chegados penso que se estarão 
a questionar do porquê de estar a falar, 
precisamente neste ano tão negro, nesta 
minha batalha anual para procurar o espírito 
natalício. Não será este um ano para não fazer 
um esforço e não o procurar de todo? Não 
estaremos todos, de um modo ou de outro, a 
pensar esquecer que estamos no Natal?

Respondo-vos que é por isso mesmo. Este 
ano, tendo em conta o ano atípico de pandemia 
que vivemos, seria, acima de tudo, um ano 
para esquecer a época natalícia. Seria um 
ano para esquecer as decorações de Natal nas 
ruas, uma vez que pouco podemos sair para 
as admirar.  Fazer compras de Natal tornar-
se-á ainda mais stressante que o habitual, uma 
vez que o tempo para fazer compras é muito 
reduzido, fruto de recolheres obrigatórios. 
Será um ano atípico em que as reuniões 
familiares devem ser muito reduzidas, num 
gesto de proteção e amor para com os nossos. 

Fotografia: Ben White
Não seria melhor esquecer logo o Natal e 
passar já para 2021?

É, de facto, um ano em que não sentimos a 
alma em festa e em que, a maior parte de nós, 
tem de escavar muito dentro de si, para lá da 
tristeza e da saudade que se vão instalando 
em camadas, à procura do espírito natalício.

Mas, digo eu, é por isso mesmo que devemos 
procurar as emoções positivas que as reuniões 
de família, as trocas de prendas, de amor, as 
gargalhadas partilhadas à volta de uma mesa 
assim como todas as futilidades discutidas. 
Temos de manter as tradições que podemos 
manter e alterar, como pudermos, aquelas 
que temos de alterar. Devemos continuar 
a decorar as nossas casas e as nossas ruas. 
Devemos ouvir e cantar músicas de Natal, se 
tal for a nossa tradição. Devemos cumprir com 
as tradições das filhoses, do bom bacalhau e, 
do belo peru. Devemos partilhar conversas e 
gargalhadas com quem puder estar do nosso 
lado. E devemos arranjar formas de ver, estar 
e partilhar esta data com aqueles com quem, 
fruto da pandemia, não poderemos estar. 
Agradecermos, por exemplo, em vivermos no 
tempo das vídeo chamadas. O que quero dizer 
é que devemos manter alguma “normalidade 
natalícia” naquilo que podemos manter e 
reinventar-nos nas tradições que, este ano, 
terão de ser suspensas. Será isto, quanto a 
mim, uma forma de não nos deixarmos levar 
pela tristeza, pelo desalento e, há que dizê-lo, 
por alguma falta de bons sentimentos que esta 
pandemia nos tem trazido.

Estamos a viver um momento de pandemia, 
de incerteza e de muita ansiedade. Das 
poucas certezas que temos é que este tempo 
ficará gravado nos livros de história das 
gerações vindouras. E espero que estes livros 
contem, para além dos números afetos à 
pandemia (quantos foram infetados, quantos 
faleceram, quantos sobreviveram) que as 
populações provaram ser de uma resiliência 
sem par, continuando a festejar e a partilhar, 
nesse Natal de 2020, as emoções positivas e 
agradáveis que nos são transmitidas, todos os 
anos, pelo espírito de Natal.
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 “Foi preciso definir critérios de avaliação e de acompanhamento diferenciados”.
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Redondo aposta em campanha solidária 
e abrilhanta natal da população
Por conta da pandemia com que o con-
celho, o país e o mundo se deparam e 
para salvaguardar a vida e a saúde dos 
seus munícipes, a Câmara Municipal de 
Redondo, lamentavelmente, não teve al-
ternativa senão cancelar os eventos que 
organiza, todos os anos, para assinalar o 
Natal.

No entanto, e no seguimento dos 
apoios sociais e económicos por si atri-
buídos, a autarquia lançou a Campanha 
“Natal Solidário”, que consiste num pa-
cote de medidas de auxílio à população 
em geral e aos estabelecimentos comer-
ciais.

A saber:
Os reformados e pensionistas (um por 
cada agregado familiar) residentes no 
Concelho de Redondo serão contempla-
dos com um cabaz com alguns dos me-
lhores produtos regionais, adquiridos 
aos produtores locais.

Aos agregados familiares, com residên-
cia permanente, serão atribuídos quatro 
vouchers de 5,00 euros para uso exclusi-
vo nos estabelecimentos comerciais do 
concelho aderentes à Campanha.

Escolas adaptam modelos de avaliação
Várias escolas estão a fazer alterações aos 
modelos de avaliação dos alunos devido 
aos impactos da pandemia. De modo a 
não prejudicar quem teve ausências pro-
longadas, devido a contágio ou isolamen-
to profiláctico, os professores decidiram 
aplicar critérios diferentes dentro de uma 
mesma turma. Um dos aspectos que será 
valorizado é a capacidade mostrada pelos 
estudantes para produzir trabalho autó-
nomo enquanto estiveram afastados das 
salas de aulas.

 “Foi preciso definir critérios de avalia-
ção e de acompanhamento diferencia-
dos”, explica o presidente da Associação 
Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), 
Manuel Pereira. Face ao avolumar de ca-
sos de alunos que tiveram que estar tem-
porariamente afastados das aulas, os con-
selhos de turma definiram critérios de 
avaliação diferentes para alunos da mes-
ma turma, tentando adaptar os aspectos 
considerados para classificar os alunos à 
situação vivida por cada um.

“Muitas turmas vão e vêm”, ilustra o 
director da Escola Secundária de Camões, 
em Lisboa, João Jaime Pires. No histórico 
liceu lisboeta estiveram, desde o início 
do ano lectivo, “60 a 70 alunos” ausentes 
da escola, devido a infecção por covid-19 
ou isolamento profiláctico decidido pelas 
autoridades de saúde.

Apoio dos professores
Um aluno que está fora da escola duran-
te 14 dias “sofre uma perda”, entende o 
mesmo director, para quem é necessário 
“haver apoio dos professores para recu-
perar as aprendizagens”. Mas há casos 
de alunos que estiveram em isolamento 
duas vezes ao longo do 1.º período, o que 
implica um afastamento das aulas que 
pode chegar a 28 dias.

A solução encontrada para as avalia-
ções “faz todo o sentido”, entende o pre-

sidente da Confederação Nacional de 
Associações de Pais (Confap), Jorge As-
cenção, que vê nesta uma oportunidade 
para discutir a forma como são decididas 
as notas dos alunos em muitas escolas. 
“Há outras formas de classificar que não 
seja apenas uma média simples dos tes-
tes”, defende.

É isso que muitas escolas estão a fazer, 
considerando não só relatórios indivi-
duais ou trabalhos de grupo, que já eram 
levados em linha de conta na classifica-
ção dos alunos no final de cada período, 
mas também a capacidade que estes de-
monstram de produzir trabalho autó-
nomo, no contexto do isolamento a que 
foram sujeitos por causa da doença, por 
exemplo.

As cinco semanas iniciais do ano lec-
tivo, que o Ministério da Educação con-
sagrou à recuperação das aprendizagens 

afectadas pela suspensão das aulas no 
ano lectivo passado “foram positivas”, diz 
Carlos Alberto Louro, do agrupamento de 
escolas de Ponte da Barca, mas “sozinhas 
não chegam”. O trabalho tem que ser 
continuado ao longo do ano lectivo. Até 
porque as ausências dos alunos e profes-
sores devido à pandemia tornaram o 1.º 
período “atribulado”, diz Manuel Pereira, 
da ANDE: Há professores em isolamento 
a dar aulas a partir de casa, professores 
nas escolas a dar aulas a turmas em isola-
mento em casa ou turmas “partidas” en-
tre alunos em casa e na sala de aula. Face 
a todos os constrangimentos, os directo-
res são favoráveis a uma solução para os 
exames nacionais semelhante à do ano 
passado, com perguntas opcionais.

As soluções encontradas pelas escolas 
também são muito diferentes.  Há casos, 
como o agrupamento de escolas Rafael 

Bordalo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, 
onde os professores podem dar as aulas 
por videoconferência aos alunos, caso a 
turma esteja em isolamento ou mesmo 
quando é o docente quem está em qua-
rentena. “Na Matemática, os professores 
podem levar uma mesa digitalizado para 
casa, que está ligada ao quadro interac-
tivo da escola. Os alunos podem ver os 
exercícios quase como se o professor es-
tivesse à frente deles”, conta a directora, 
Maria do Céus Santos. Neste agrupamen-
to, estiveram em isolamento 11 das quase 
100 turmas, desde o início do ano.

Mas nem todas as escolas têm esta ca-
pacidade. No agrupamento de Ponte da 
Barca, não há condições para haver aulas 
por videoconferência. Quando há turmas 
ou alunos em isolamento, a solução passa 
por usar plataformas digitais de trabalho 
colaborativo para manter o contacto com 
os alunos e suscitar trabalho autónomo. 
“Isto não se pode fazer com os computa-
dores que temos nas escolas”, queixa-se o 
director Carlos Alberto Lobo.

Os directores têm exigido que o pro-
grama Escola Digital também integre o 
parque informático das escolas, que não 
é renovado desde o primeiro governo de 
José Sócrates. O processo de entrega dos 
computadores prometidos aos alunos ca-
renciados no ensino secundário está a ser 
terminado esta semana e a generalidade 
dos estudantes receberá os equipamentos 
antes das férias de Natal. Para o ensino 
básico, o material chega apenas em 2021.

Todas as condições exigidas
Em termos sanitários, a mensagem dos 

directores é a de que as escolas têm garan-
tido as condições exigidas. “Têm sido um 
lugar seguro”, reconhece Jorge Ascenção, 
da Confap. “Estamos permanentemente 
em cima dos alunos para garantir que as 
regras são cumpridas”, conta Manuel Pe-
reira, da ANDE.

Quanto aos utentes com residência 
permanente nos lares do concelho, vão 
ser presenteados com produtos de higie-

ne pessoal no valor de 20,00 euros (valor 
igual ao voucher) e adquiridos nos esta-
belecimentos comerciais.

Na educação, cada criança do Centro 
Infantil (maiores de três anos), Jardins-
-de-Infância e Centros Escolares de Re-
dondo e Montoito será brindada com um 
jogo lúdico/ didático sobre o concelho.

Este pacote de medidas inclui ainda 
a atribuição de cabazes com produtos 
regionais dos produtores locais a cada 
funcionário da Câmara Municipal de 
Redondo.

Consciente da crise pandémica que to-
dos nós atravessamos, “sem precedentes 
recentes e com fortes impactos”, o Presi-
dente da autarquia prevê um “agrava-
mento da situação económica e social, 
em função dos dados que são conhecidos 
à data e, sobretudo, em função do que 
constatamos diariamente no nosso con-
celho”.

Contudo, António Recto garante que 
“estivemos e estamos na linha da frente 
para atender aos que estão em situação 
de maior fragilidade social”. Por isso, a 
Campanha “Natal Solidário” representa 
um forte investimento “para que possa-
mos dar um melhor contributo social aos 
nossos concidadãos e um contributo aos 
nossos estabelecimentos comerciais”.

D.R.

Fotografia: C.M. Redondo
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O plátano do Rossio de Portalegre foi plantado em 1838 pelo médico e botânico José Maria Grande.

Atual

VLADEMIR DA SILVA
Mestre em Gestão da Qualidade e Marketing Agroalimentar, Universidade de Évora

Entender os principais fatores de escolha 
do vinho e as motivações subjacentes, a fim 
de conseguirem prever e satisfazer as pre-
ferências dos consumidores, em diferentes 
mercados, tem sido recorrente nas empresas 
do setor agroalimentar como ferramenta de 
estratégia de marketing.  Procura-se com-
preender melhor o mercado-alvo, identificar 
as características mais importantes do pro-
duto, reduzir as etapas no processo de desen-
volvimento, trabalhar as questões de quali-
dade, comparar marcas e conceitos com a 
concorrência e, garantir, em simultâneo, a 
aceitação e uma vida longa e de sucesso no 
mercado.

Contudo, obter o conhecimento sobre os 
condutores das compras de vinho é uma 
tarefa difícil, pela crescente diversidade de 
vinhos e marcas, nacionais e importados, 
presentes no mercado e, pela variabilidade 
de estilos, características, mistura e nível de 
atributos dos vinhos e da mutabilidade de 
preços. 

A elevada concorrência no mercado e 

a mudança nos desejos e necessidades dos 
consumidores, que procuram experiências 
prazerosas, tem levado a repensar modelos 
de marketing tradicionais fazendo surgir 
novos paradigmas, como o marketing expe-
riencial e o marketing sensorial que atendem 
às necessidades e interesses do consumidor 
e permitem a diferenciação das marcas.  
Conseguir, através de uma avaliação precisa 
quantificar a aparência, o aroma, o sabor e 
a textura de um produto, é essencial nestes 
novos modelos de marketing.

A avaliação sensorial é considerada um 
processo essencial para descrever as carac-
terísticas do produto e identificar diferenças 
e similaridades que permitam recomendar 
corretamente aos consumidores, o vinho 
ideal para cada ocasião. Dessa avaliação, 
podem ser reconhecidos os atributos parti-
culares do vinho, incluindo os associados ao 
prazer, assim como, os considerados defei-
tos ou qualidades. 

Como é que um atributo extrínseco como 
a marca do vinho influencia a sua avaliação 

pelo consumidor? É igual a avaliação dos 
atributos de um vinho numa prova sensorial 
cega e com marca?

Respostas a estas questões foram encon-
tradas nos resultados de um estudo experi-
mental levado a cabo recentemente na Uni-
versidade de Évora. Este consistiu na análise 
sensorial de um conjunto de seis vinhos tin-
tos DOC e Regionais do Alentejo, com um 
PVP (Preço de Venda ao Público) entre os 5 
€ e os 10 €, por um painel de 32 provadores 
não especialistas, mas informados e consu-
midores de vinho. 

A avaliação em prova cega e em prova 
com marca mostra existirem diferenças es-
tatisticamente significativas na forma como 
os seis vinhos são classificados. Ou seja, os 
consumidores do painel são influenciáveis 
por fatores extrínsecos não organoléticos ou 
sensoriais, como a marca, tendo a avaliação 
do vinho sido alterada de forma estatistica-
mente significativa entre a prova cega e a 
prova com marca. A diferença na pontuação 
das amostras, após o conhecimento da mar-

ca, confirma ainda a tese de que a influência 
dos atributos extrínsecos é superior ao das 
caraterísticas sensoriais do vinho, existindo 
um elevado apelo emocional da marca e me-
lhores pontuações após o seu conhecimento, 
pelos consumidores.  

Estas conclusões, não sendo diferentes de 
estudos similares onde a marca é reconhe-
cidamente um dos atributos mais credíveis 
para influenciar a formação de expetativas 
sensoriais do consumidor sobre o vinho e a 
sua escolha, dá informação importante aos 
produtores vitivinícolas e aos profissionais 
de marketing, para criarem marcas fortes e 
bem posicionadas no mercado, capazes de 
influenciar as decisões do consumidor.  Um 
adequado planeamento de marketing, a defi-
nição de objetivos claros e um bom conheci-
mento, integrado e global, das necessidades, 
desejos e expetativas dos consumidores e 
dos atributos intrínsecos e extrínsecos por 
estes valorizados, são ainda fundamentais 
para suportar estratégias de marketing com 
bons desempenhos. 

Marca do vinho e decisão do consumidor

Dinâmicas da Gestão

O plátano do Rossio de Portalegre é a ár-
vore portuguesa de 2021. Com 2401 votos, 
acabou de vencer a votação online Árvo-
re Portuguesa do Ano 2021 e representará 
Portugal no concurso Árvore Europeia do 
Ano. Plantado em 1838, este plátano de 
porte majestoso guarda muitas das me-
mórias da cidade.

Ainda no pódio do concurso, ficou em 
segundo lugar a oliveira do Mouchão, em 
Mouriscas, no concelho de Abrantes (com 
2213 votos). Logo a seguir, em terceiro lu-
gar, está uma Schotia do Jardim Botânico 
da Ajuda, em Lisboa (com 1883 votos).

Depois, por ordem decrescente, ficou 
uma bela-sombra de Ílhavo; um pinhei-
ro-bravo de São Pedro de Moel (desig-
nado “O Bravo do Pinhal do Rei”); um 
carvalho-alvarinho de Calvos, Póvoa 
de Lanhoso (de seu nome “Carvalho dos 
Calvos”); um castanheiro de Guilhafonso, 
em Pêra do Moço, Guarda; um tulipeiro 
de Braga (o “Tulipeiro dos Biscainhos”); 
um freixo-comum de Freixo de Espada à 
Cinta (o “Freixo Duarte D’Armas”); e uma 
tília de Sameice, Seia (a “Tília do Solar dos 
Condes de Arnoso”).

Ao todo, foram registados 13.750 votos. 
O concurso é organizado a nível nacional 
pela da União da Floresta Mediterrânica 
– UNAC e a nível europeu pela Associa-
ção de Parceria Ambiental (EPA).

 “Julgo que é um enorme orgulho para 
toda a população de Portalegre”, reage 
à vitória do plátano João Nuno Cardoso, 
vice-presidente e vereador do ambiente 
da Câmara Municipal de Portalegre, que 
propôs a árvore a este concurso. “Todos 
sentimos o plátano como uma parte de 
nós.”

O plátano do Rossio de Portalegre foi 
plantado em 1838 – tem agora 182 anos – 
pelo médico e botânico José Maria Gran-

de. “Foi plantado numa zona da cidade 
que, na altura, não seria assim tão cen-
tral”, conta João Nuno Cardoso. Hoje, já 
não é bem assim. O local onde se situa é 
uma referência em Portalegre e a árvore 
guarda uma série de histórias da cidade.

O plátano foi plantado em 1838 JOÃO 
NUNO CARDOSO

Ao nível da copa e do perímetro do tron-
co, este é considerado o maior plátano da 
Península Ibérica de que se tem conheci-
mento até agora, de acordo com o Muni-
cípio de Portalegre. “Segundo informação 
sobre os que estão referenciados junto 
das entidades competentes – ou seja, dos 

conhecidos e já medidos –, em termos de 
volume/diâmetro de copa, perímetro de 
tronco e dos da sua espécie, é o maior da 
Península Ibérica”, refere Ana Santos, téc-
nica superior da Divisão de Ordenamen-
to, Planeamento e Gestão Urbanística do 
Município de Portalegre.

Este plátano (de seu nome científico Pla-
tanus hybrida) tem um porte majestoso: 
23 metros de comprimento, sete metros de 
perímetro de tronco e 37 metros de diâme-
tro de copa. “É uma árvore imponente que 
estende os seus braços para os dois lados 
da avenida [da Liberdade, onde se locali-
za]”, descreve João Nuno Cardoso. “Quem 

chega a Portalegre não consegue não ver 
uma árvore com aquela dimensão.”

Parte da identidade dos portalegrenses
O vice-presidente diz que este plátano é 
“tratado como um idoso”. Periodicamen-
te, é feito um levantamento das patolo-
gias da árvore – como um que foi feito 
esta semana pelo Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Florestas – para 
que se identifiquem doenças que possam 
existir. Depois, por norma, uma equipa 
da Fundação Serralves realiza o seu tra-
tamento e poda. “É uma árvore cuidada 
como quem cuida de um avô.”

Situada num jardim, esta é também 
uma árvore importante para a cidade 
a nível sociológico. “Está num sítio de 
passagem e as pessoas sentam-se na sua 
sombra, conversam...” E é considerado um 
dos ex-líbris de Portalegre. “Não há guia 
turístico da cidade que não tenha uma 
referência ao plátano. Faz parte da nossa 
identidade.” João Nuno Cardoso diz que 
se conta que, em tempos, se terá decidido 
cortar o plátano e que o tronco chegou a 
ser serrado até meio. Contudo, os portale-
grenses revoltaram-se e não permitiram 
que isso acontecesse.

 “Não dá para ficar indiferente ao ca-
rinho especial que os portalegrenses 
sentem por este monumento vivo”, lê-se 
num comunicado da UNAC. “De impres-
sionante resiliência, continua a pasmar 
admiradores, a ouvir desabafos de solitá-
rios e a inspirar artistas atendendo à sua 
singularidade estética, à sua importância 
botânica e comunitária.”

No próximo ano, o plátano do Rossio 
de Portalegre vai representar Portugal no 
concurso Árvore Europeia do Ano. O con-
curso decorrerá através de um sistema de 
votação online durante Fevereiro.

Fotografia: C.M. Portalegre

Árvore portuguesa de 2021 
é o Plátano do Rossio de Portalegre
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Mais de 70% dos óbitos foram de pessoas com idades iguais ou superiores a 75 anos.

Atual

PUB

Covid faz crescer número de mortes
Mais de 95% do acréscimo de mortes 
ocorridas em Portugal entre 2 a 29 de No-
vembro deveu-se a óbitos por covid-19, 
revelam dados divulgados na passada 
sexta-feira pelo Instituto Nacional de Es-
tatística (INE), que tiveram por base a mé-
dia dos últimos cinco anos.

Nas últimas quatro semanas (2 a 29 de 
Novembro) registaram-se mais 2009 óbi-
tos que a média, em período homólogo 
de 2015-2019, refere o INE, indicando que 
1915 dessas mortes tiveram como causa a 
covid-19, representando 95,3% do acrésci-
mo observado neste período.

Do total de óbitos desde 2 de Março a 29 
de Novembro, 43.600 foram de homens 
e 44.192 de mulheres, mais 4742 e 6034 
óbitos, respectivamente, que a média de 
óbitos no período homólogo de 2015-2019.

Mais de 70% dos óbitos foram de pes-
soas com idades iguais ou superiores a 75 
anos. Comparativamente com a média de 
óbitos observada no período, morreram 
mais 9151 pessoas com 75 e mais anos, das 
quais mais 6834 com 85 e mais anos.

Do total de óbitos registados entre 2 de 
Março e 29 de Novembro, 52.741 ocorre-
ram em hospitais e 35.051 fora do con-
texto hospitalar, a que correspondem 
aumentos de 4231 e 6545 óbitos, respecti-
vamente, relativamente à média de óbi-
tos em 2015-2019 em período idêntico.

Desde a data em que foram diagnosti-
cados os primeiros casos de covid-19 em 
Portugal (2 de Março) e 29 de Novembro, 
registaram-se 87.792 óbitos, mais 10.776 
que a média nas semanas homólogas dos 

Alentejo entre as regiões com saída 
de “seca meteorológica”
Portugal continental registou no final de 
Novembro o fim da seca meteorológica 
no Baixo Alentejo e Algarve, mas verifi-
cou-se o aparecimento da classe de seca 
fraca na região do Minho e Douro, segun-
do o IPMA.

No final de Novembro, 62,3% do terri-
tório estava em situação de chuva fraca, 
33,6% em normal e 4,1% em seca fraca, se-
gundo o último boletim climatológico do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfe-
ra (IPMA).

Os dados indicam que no final de No-
vembro terminou a situação de seca me-
teorológica que ainda existia no Baixo 
Alentejo e Algarve e na região do Minho 
e Douro Litoral verificou-se o apareci-
mento da classe de seca fraca (correspon-
de apenas a 4% do território), devido aos 
baixos valores de precipitação que ocor-
reram nessa região, muito inferiores ao 
normal.

Segundo o boletim, verificou-se em 
Novembro um aumento generalizado 
em todo o território dos valores de per-
centagem de água no solo, com uma re-
cuperação significativa na região Sul, em 
particular no sotavento Algarvio. 

O instituto classifica em nove classes o 
índice meteorológico de seca, que varia 
entre huva extrema” e “seca extrema”. De 
acordo com o IPMA, existem quatro tipos 
de seca: meteorológica, agrícola, hidroló-
gica e socioeconómica.

A seca meteorológica está directamente 
ligada ao défice de precipitação, quando 

ocorre precipitação abaixo do que é nor-
mal. Além do índice de seca, o Boletim 
Climatológico disponível hoje no “site” 
do IPMA, indica que o mês de Novembro 
classificou-se como muito quente em re-

lação à temperatura do ar e normal em 
relação à precipitação.

Mês de Novembro com temperaturas 
mais altas de que há registo

De acordo com o boletim, o mês de No-
vembro foi o 2.º mais quente desde 2000 e 
o 10.º mais quente desde 1931 (mais quen-
te foi em 1981). O valor médio da tempe-
ratura média (13,68 graus Celsius) foi su-
perior (1,31 graus) em relação ao normal. 
Quanto ao valor médio da temperatura 
mínima (9,47 graus) foi superior ao nor-
mal, sendo o 12.º mais alto desde 1931 e o 
3.º desde 2000.

Já o valor médio da temperatura máxi-
ma (17,88 graus) foi superior ao normal, 
sendo o 12.Nº valor mais alto desde 1931 
e o 6.º desde 2000. O menor valor da tem-
peratura (-1,6 graus) foi registado em Car-
razeda de Ansiães (Bragança) no dia 22 
e o maior valor (28,3 graus) em Alcobaça 
(Leiria) no dia 19 de ovembro.

Quanto à precipitação, o valor médio da 
quantidade de precipitação em Novem-
bro, 109,4 milímetros, foi igual ao valor 
normal 1971-2000. 

De destacar a precipitação forte que 
ocorreu na região Sul nos dias 25, 26 e 30 
e que originou inundações nos distritos 
de Beja e Faro. Foram ultrapassados os 
maiores valores diários de precipitação 
nas estações meteorológicas de Covilhã, 
distrito de Castelo Branco (82,7 a 09 de 
Novembro) e Alcoutim, em Faro (33,4 no 
dia 05).

O maior valor mensal da quantidade 
de precipitação em Novembro foi regista-
do na estação meteorológica de Covilhã 
(290,6 milímetros), e o menor valor na de 
Lavradio, distrito de Setúbal, (49,5).

D.R.

últimos cinco anos, 4505 das quais (41,8%) 
foram por covid-19, precisam os dados 
preliminares do INE.

O maior acréscimo registou-se na re-
gião Norte, com excepção da última se-
mana de Junho, das primeiras de Julho, 
das últimas de Setembro e primeira de 
Outubro em que foi superior na Área Me-
tropolitana de Lisboa.

Considerando a evolução comparativa 
da mortalidade em Portugal com os dois 
países geograficamente mais próximos, 
Espanha e França, o INE destaca “o au-
mento significativamente superior da 
sobremortalidade nas primeiras sema-
nas da pandemia, especialmente em Es-
panha, relativamente ao observado em 
Portugal”.

INE regista 7144 mortes acima da média 
dos últimos cinco anos entre Março e Se-
tembro
Na última quinzena de Maio e durante 
o mês de Julho, a sobremortalidade em 
Portugal foi relativamente superior à ob-
servada nestes dois países, apesar de ser 
visível em Julho o início de uma trajec-
tória de aumento continuado da morta-
lidade em Espanha, enquanto a França 
se mantém na média dos países europeus 
considerados.

Nas últimas quatro semanas a mortali-
dade aumentou em França, aproximan-
do-se daquela na Espanha, afastando-se 
da média dos países europeus.

A informação sobre óbitos é obtida a 
partir dos dados do registo civil (assentos 
de óbito) apurados no âmbito do Siste-
ma Integrado do Registo e Identificação 
Civil (SIRIC) e foi recolhida até 8 de De-
zembro.

O INE sublinha que “uma das conse-
quências mais dramáticas dos efeitos da 
pandemia covid-19 diz respeito ao au-
mento do número total de óbitos”.

 “O número de óbitos covid-19 fornece 
apenas uma medida parcial desses efei-
tos. Uma medida mais abrangente do im-
pacto na mortalidade pode ser fornecida 
pela diferença entre o número de óbitos, 
por todas as causas de morte, em 2020 e 
a média dos últimos cincos anos (2015-
2019), não obstante outros efeitos sobre a 
mortalidade, como a gripe sazonal e os 
picos ou ondas de calor ou frio”, refere o 
INE.

Fotografia: Afonso Vieira
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O ciclo encerrou com o Concerto de Natal com a atuação do Coro Polifónico “Eborae Mvsica”.

Radar

PUB

XVI Ciclo de Concertos “Música no Inverno”
A Associação Eborae Mvsica realiou, em 
articulação com a Câmara Municipal de 
Évora, em Novembro e Dezembro XVI Ci-
clo de Concertos “Música no Inverno”com 
obras dos secs XX e XXI. 

O ciclo encerrou com o Concerto de Na-
tal, que teve lugar no dia 13 de dezembro, 
com a atuação do Coro Polifónico “Eborae 
Mvsica”, acompanhamento ao piano de 
Ana Filipa Luz direção do Maestro Eduar-
do Martins; e foi apresentada em estreia 
a obra de João Nascimento “Missa -Nossa 
Senhora dos Remédios”.

Programa:  Natal de esperança : José 
embala o menino - E. Carrapatoso ; Ó 
meu menino Jesus - F. Lopes-Graça;  Mis-
sa Nossa Sra dos Remédios -  João Nas-
cimento: Kyrie , Gloria, Credo, Sanctus, 
Agnus Dei ; Peça instrumental (piano) – 
Campanário – Luis Costa; And so it goes 
– Billy Joel, arranjo de Bob Chilcott; Irish 
Blessing- Bob Chilcott; Cantique de Jean 
Racine - Gabriel Fauré.

Coro Polifónico “Eborae Mvsica” - O 
Coro Polifónico “Eborae Mvsica” apresen-
tou-se publicamente pela primeira vez 
em 1987. Tem realizado diversas atuações 
ao longo da sua existência, interpretan-
do não só a polifonia da Escola de Músi-
ca da Sé de Évora (sécs. XVI e XVII), seu 
objetivo primordial, como também ou-
tras obras de diferentes épocas, a capella 
e com acompanhamento instrumental, 
como, da Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, Orquestra do Norte, Sinfonietta 
de Lisboa. Participou em várias Óperas e 
gravou CD’s e programas para a Antena 

2. Efetuou várias deslocações internacio-
nais participando em Eventos e Concur-
sos; tendo obtido Prémios em Concursos 
na Grécia e Itália.

Ana Filipa Luz - Tem a Licenciatura em 
Música – Vertente de Piano pela Universi-
dade de Évora, na classe da professora Eli-
zabeth Allen. Frequentou o Mestrado em 
Performance – Piano, na Universidade 
de Évora, tendo estudado com Pedro Bur-
mester (Piano), Paul Wakabayashi e Ana 
Telles (Música de Câmara). Realizou uma 
Pós-Graduação em Ensino de Música, em 
2014, na mesma instituição, onde traba-

lhou com Ana Telles. Finalizou o Mestrado 
em Ensino de Música – Piano na Universi-
dade de Évora, com a mesma orientadora. 
Teve a oportunidade de se aperfeiçoar em 
Piano e Cravo através da frequência de vá-
rias Master-Classes com professores famo-
sos. Faz parte de vários grupos de Música 
de Câmara; acompanha, regularmente, 
em festivais, master-classes, workshops, 
concursos, provas ou outros .

Eduardo Martins - Natural do distrito 
de Aveiro, completou o curso de piano no 
Conservatório de Música Calouste Gul-
benkian de Aveiro. Licenciado com bolsa 

de mérito em Formação Musical e Dire-
ção Coral pela Escola Superior de Música 
de Lisboa (ESML), é neste momento Mes-
tre em Direção Coral pela mesma escola; 
trabalhou com os professores Paulo Lou-
renço, Vasco Azevedo e Alberto Roque. 
Dirigiu vários coros entre os quais o Coral 
de Letras da Universidade de Coimbra, o 
Grupo Coral Laudamus – Ovar, e o Coro 
Sacro e Coro de Câmara da ESML. Atual-
mente dirige o Coro Polifónico Eborae 
Musica – Évora, o Grupo Coral ViVaVoz – 
Oeiras, Coro da Universidade de Lisboa e 
pontualmente o Coro Tejo – Lisboa.

João Nascimento - Estudou na Acade-
mia dos Amadores de Música e na Escola 
Superior de Música de Lisboa. Pertenceu 
ao Coro da Universidade de Lisboa dirigi-
do pelo maestro José Robert. Frequentou 
seminários de composição orientados 
pelo professor Emanuel Nunes. Estudou 
com Eurico Carrapatoso, António Pinho 
Vargas e Christopher Bochmann. É li-
cenciado pela Escola Superior de Música 
de Lisboa, Mestre em Composição pela 
Universidade Nova de Lisboa, Doutor em 
Composição pela Universidade de Évora. 
Lecionou no Instituto Superior de Estu-
dos Interculturais e Transdisciplinares 
na Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas e na Academia Nacional Superior 
de Orquestra; É professor na Academia de 
Música de Elvas e no Conservatório Re-
gional de Évora-EboraeMvsica; As suas 
obras têm sido tocadas em Portugal e no 
estrangeiro por variados agrupamentos e 
intérpretes.

Fotografia: Eboare Mvsica
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Por que razão dominamos os terroirs de vinho e nem nos lembramos que temos seis DOP de azeite em Portugal?

Radar

Como valorizar o azeite nacional?
Nos últimos 30 anos, Portugal passou por 
uma revolução na qualidade dos azeites 
equivalente à que ocorreu nos vinhos. In-
vestiu-se em lagares e olivais. Enfiaram-se 
certas tradições nos arquivos. Formaram-
-se técnicos. Criaram-se regiões com de-
nominação de origem protegida (DOP). Fi-
lhos de agricultores investiram nos olivais 
herdados e aumentaram a área de produ-
ção. Apareceram painéis de provadores e 
laboratórios credenciados. Afirmaram-se 
quatro concursos nacionais. Os prémios 
nos concursos mundiais já são uma trivia-
lidade. 

Investiu-se na imagem das garrafas. 
Surgiu um Centro de Estudos e Promoção 
do Azeite do Alentejo. Organizaram-se 
colóquios sem fim. José Baptista Gouveia, 
um dos mentores desta revolução, mas 
cujo nome nada diz aos senhores das Or-
dens Honoríficas Portuguesas, continua 
a formar provadores e a percorrer o país 
de Trás-os-Montes ao Alentejo. Nasceram 
lojas especializadas. O Alentejo transfor-
mou-se num mar de oliveiras e, todavia, 
os consumidores aplicam ao azeite o pés-
simo ditado que se usa para o bacalhau. 
Neste caso: “para quem é azeite basta”.

Donde, as perguntas são imensas: por 
que razão o azeite não é valorizado como 
o vinho? Por que razão dominamos os ter-
roirs de vinho e nem nos lembramos que 
temos seis DOP de azeite em Portugal? Por 
que razão não temos prazer em oferecer 
uma garrafa de azeite a um amigo, à seme-
lhança do que fazemos com uma garrafa 
de vinho? Por que razão pagamos bom di-
nheiro por uma garrafa de vinho que dura 
o tempo de uma refeição e consideramos 
que uma garrafa de azeite por 10, 12 ou 15€ 
- e que dura 25 refeições - é um disparate? 
Por que razão os chefs sabem tudo sobre 
trufas, vegetais baby, carabineiros, carnes 
maturadas ou manteiga, mas descuram 
a riqueza dos azeites na hora de finalizar 
o prato? Por que razão não existem cartas 
de azeite na restauração? Por que razão 
não existe um único módulo de azeite nas 
escolas de hotelaria em Portugal? E, final-
mente, por que razão temos festivais para 
tudo o que se come (quase sempre com a 
ajuda do azeite) mas nem uma única festa 
digna para reconhecer o trabalho dos oli-
vicultores? 

As respostas a estas perguntas encon-
tram-se numa trindade complexa. Em 
primeiro lugar, o mercado é dominado por 

duas marcas de grande volume, que pra-
ticam preços impossíveis de acompanhar 
por parte de pequenos e médios produto-
res. E como o poder de compra nacional é 
o que é... Em segundo lugar, existe ainda 
o hábito do consumo de azeite a garrafão 
que um familiar qualquer traz sempre lá 
da terra, raramente de qualidade reco-
mendável. E, em terceiro, os sectores da 
produção, do comércio e o próprio Estado 
têm sido incapazes de criar uma associa-
ção interprofissional – à semelhança de 
uma ViniPortugal – para promover os 
azeites portugueses, cá dentro e lá fora.

Nas últimas duas décadas, todos os anos 
se ouve dizer que agora é que vai ser. Mas 
nunca é. E porquê? Porque, num mercado 
em que dois grandes embaladores domi-
nam (cá dentro e nas exportações), é muito 
difícil conciliar os interesses entre a produ-
ção e o comércio. Note-se, aliás, que até já 
existe uma Associação Interprofissional 
da Fileira Olivícola em Portugal desde... 
2006, mas sem qualquer actividade. Razão 
pela qual se diz no meio que será mais fácil 
ver D. Sebastião sentado numa esplanada 
do Terreiro do Paço a temperar uma doura-
da com um azeite vulgar do que Portugal 
ter uma associação interprofissional a pro-
mover os seus azeites.      

Enquanto isso, os nossos vizinhos espa-
nhóis financiam-se com largos milhões 
de euros de fundos comunitários para, 

com a Interprofesional del Aceite de Oliva 
de España, promover os azeites deles pelo 
mundo.

É certo que os produtores – em particu-
lar os de média e grande dimensão – não 
estão isentos de culpas nesta questão de 
divulgação da cultura do azeite. Com ex-
cepção da Herdade do Esporão e da Sovena 
(Oliveira da Serra), não nos ocorrem outras 
empresas que, regularmente, tenham a 
preocupação de mostrar com regularidade 
aos jornalistas da área da gastronomia as 
colheitas recentes, à semelhança do que 
acontece com o vinho.

O ABC do azeite: os conceitos importan-
tes na hora da compra

E é por isso que se deve destacar a ini-
ciativa da Herdade de Santa Vitória (Alen-
tejo) ao revelar recentemente aos jorna-
listas azeites extraídos na véspera. Tomás 
Jónatas, o técnico que gere o novo lagar 
de Santa Vitória, mostrou todos os azeites 
varietais (explicando o perfil de aromas e 
sabores de cada um), revelou um excelen-
te azeite de lote do campo com variedades 
nacionais e desafiou cada jornalista a criar 
um lote a partir das amostras que tinha à 
frente. Mais tarde, ao jantar, fizeram-se 
harmonizações gastronómicas com os 
diferentes azeites. Num país que não tem 
uma única entidade a promover tal coisa, 
iniciativas destas deveriam ser imitadas 
noutras empresas e noutras regiões.

O caso do Alentejo 
Enquanto os pequenos e médios produ-
tores tentam cativar consumidores com 
azeites de variedades tradicionais, o azei-
te é tema recorrente nos jornais por causa 
da invasão dos olivais superintensivos no 
Alentejo. E, como estamos em Portugal, 
há de tudo. Há alterações paisagísticas 
tremendas, impactos ambientais e a des-
truição impune de património histórico, 
assim como há desinformação, opiniões 
tiradas a olhómetro e cartazes ridículos 
contra quem investe e cria riqueza.

O que não existe é, por parte do Estado, 
um conceito estratégico para a olivicultu-
ra em Portugal, e muito em concreto para 
o Alentejo. De resto, sucessivos governos 
limitaram-se a financiar a plantação de 
dezenas de milhares de hectares de olivais 
superintensivos, sem, por um lado, estudar 
o impacto ambiental deste novo modo de 
produção e, por outro, impor ou sequer reco-
mendar a plantação de variedades tradicio-
nais nos novos olivais, nem que fosse numa 
percentagem pequena da área total e que até 
serviria para valorizar os lotes exportados a 
granel. O Estado limitou-se a lavar as mãos 
nesta matéria e a deixar nos privados a de-
cisão das variedades a instalar, que, como é 
da natureza das coisas, decidem investir em 
função da maximização do lucro. 

E o resultado é que o Alentejo é, hoje, 
uma fábrica de azeite de três variedades 
espanholas e uma grega, que podem mui-
to bem servir para o nosso autoconsumo 
e para aumentar as exportações a granel, 
mas que de nada servem para afirmar 
uma marca Azeites de Portugal no exte-
rior (era um bocadinho como se os viti-
cultores portugueses fossem promover os 
vinhos de Portugal com Chardonnay ou 
Cabernet Sauvignon).    

É importante que os consumidores re-
tenham este valor. Em média, e a partir 
dos resultados dos concursos nacionais de 
azeite em Portugal, mais de 80% dos azei-
tes medalhados resultam das variedades 
nacionais. Sim, o país não pode só consu-
mir azeites premium. Mas quando tanto 
se fala na inevitabilidade da diferencia-
ção qualitativa nos mercados externos, 
e quando os decisores políticos enchem 
a boca com o conceito de biodiversidade 
e de protecção dos recursos naturais, não 
devem sequer ter em mente o que é a olivi-
cultura feita com variedades tradicionais.

Fonte: Público

Reabriu a Loja CTT de Arraiolos
No passado dia 26 de novembro reabriu a Es-
tação dos CTT em Arraiolos, com nova loca-
lização – Rua Lima e Brito, nº 29, em Arraio-
los – com funcionamento nos dias úteis das 
09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

A sessão que assinalou a entrada em funcio-
namento da Loja CTT de Arraiolos contou com 
a presença da Presidente da Câmara Municipal 
Sílvia Pinto e do Presidente do Conselho de Ad-
ministração dos CTT, Professor João Bento.

O encontro teve ainda as participações de 
Pedro Silva-Administrador CTT, Pedro Neves-
-Diretor da Rede de Lojas CTT, Miguel Salema-
-Diretor de Comunicação CTT, Jorge Macau-
-Vereador da Câmara Municipal de Arraiolos.

O Presidente do Conselho de Administra-
ção dos CTT referiu na sua intervenção “o 
cumprimento do compromisso público dos 
CTT de reabrir Lojas únicas em todas as 

Fotografia: CM Arraiolos

sedes de concelho, bem como o que isso re-
presenta no apoio às empresas e à coesão do 

interior do país.”
Sílvia Pinto, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Arraiolos relembrou o caminho de 
oposição da autarquia ao fecho da Estação 
de Correios de Arraiolos e manifestou o seu 
agrado pela “decisão tomada, que garante uma 
maior proximidade às populações, através des-
te serviço público essencial, que constitui uma 
importante e significativa mais valia para a 
economia local e para os Arraiolenses”.

Sobre a reabertura da Loja CTT de Arraio-
los o Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
dos Correios e Telecomunicações reafirmou 
a posição de “defesa da reabertura de todas as 
estações de correios nas sedes de concelho”, 
sendo que o Movimento de utentes do conce-
lho de Arraiolos – Serviços públicos, Saúde e 
Educação emitiu um comunicado onde expri-
me a importância “da luta das populações em 
defesa dos serviços públicos que são determi-
nantes para o desenvolvimento do concelho”.



SEMANÁRIO

Sede Rua Werner Von Siemens, n.º16 -7000.639 Évora
Email geral@registo.com.pt

A eurodeputada do PSD Maria 
da Graça Carvalho classificou 
hoje como “um incremento de 
esperança” o acordo alcança-
do na madrugada desta sexta-
-feira entre Comissão, Conselho 
e Parlamento Europeu para o 
próximo Quadro financeiro 
Plurianual e, em particular, a 
Ciência e a Inovação. No total, 
as instituições da União Euro-
peia acordaram uma verba de 
90,1 mil milhões de euros para 
o programa-quadro da Ciência 
e Inovação, o Horizonte Europa, 
a qual será reforçada em 5,4 mil 
milhões através do plano de re-
cuperação Next Generation Eu-
rope.

“O valor continua a ser dis-
tante daquilo que o Parlamento 
Europeu propôs para estas áreas, 
que eram 120 mil milhões de eu-
ros”, ressalvou a eurodeputada 

nesta manhã, durante um brie-
fing sobre as prioridades da pró-
xima presidência portuguesa do 
conselho Europeu para a área da 
Ciência, promovido pelo think 
tank ISC Intelligence in Science. 
“No entanto, se não tivéssemos 
feito uma proposta ambiciosa, 
não estaríamos na presente si-
tuação, porque a proposta do 
Conselho foi muito inferior”, 
lembrou, sublinhando a “luta 
intensa” travada pelo Parlamen-
to nestas negociações.

Maria da Graça Carvalho con-
siderou que este entendimento é 
“uma boa notícia” para a futura 
presidência portuguesa que, gra-
ças também “aos esforços da pre-
sidência alemã”, chegará ao dia 
1 de janeiro com “os orçamentos 
resolvidos e alguns programas 
setoriais já acordados ou em es-
tágios bastante avançados”. “Te-

rão muito trabalho pela frente”, 
avisou, “mas têm aqui um sinal 
muito positivo, que se vem jun-
tar às boas notícias em relação ao 
desenvolvimento de uma vaci-
na contra a COVID-19”.

Sobre a política da futura pre-
sidência portuguesa em matéria 
de ciência e inovação, desde logo 
no contexto do plano de recupe-
ração, a eurodeputada mostrou-
-se otimista.

Já no que respeita ao Horizon-
te Europa, Maria da Graça Car-
valho apontou como desafios 
iniciais a gestão da participação 
de países como o Reino Unido e 
a Suíça, e elogiou a intenção por-
tuguesa de reforçar laços com 
África, a India, a América do Sul 
e o Canadá. Em falta, nas propos-
tas portuguesas, considerou es-
tarem mais ações em matéria de 
investigação na área da Saúde.

Arraiolos

“A Tradição 
do NATAL é 
no Comércio 
Local”
Arrancou dia 1 de 
Dezembro, pelo 4º ano 
consecutivo, mais uma 
edição da iniciativa “ A 
Tradição do Natal é no 
Comércio Local” que de-
corre até 31 de Dezem-
bro 2020 com o objectivo 
de promover e dinamizar 
o comércio local do Con-
celho de Arraiolos nesta 
quadra festiva. Aderiram 
à iniciativa deste ano 68 
estabelecimentos comer-
ciais.
Nesta edição, conside-
rando o período difícil que 
o comercio tradicional 
atravessa, neste contexto 
de pandemia, deliberou o 
executivo do Município de 
Arraiolos, incluir uma me-
dida adicional de apoio a 
este sector. Assim, para 
além dos tradicionais 10 
vales de compra no valor 
de 100,00€, será ainda 
sorteado um vale de 
compra, por cada esta-
belecimento aderente, no 
valor de 50,00€.

Europa
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A Câmara Municipal de Arraio-
los felicitou a Coudelaria do 
Monte Velho e o cavaleiro João 
Torrão pelos resultados de exce-
lência obtidos no ano 2019, com 
principal destaque ao 8ºlugar 
obtido no campeonato da Euro-
pa em Roterdão e ao respetivo 
apuramento para participação 
nos próximos Jogos Olímpicos 
em Tóquio. 

Congratulamos ainda com o 
feito obtido no Grande Prémio 
Especial onde o cavaleiro João 
Torrão e o Equador MVL atingi-
ram novos recordes nacionais, 
fazendo votos de repetidos e con-
tinuados sucessos.

A Câmara Municipal de Ar-
raiolos realçou o empenho e 
dedicação da coudelaria na 
criação de cavalos de Puro 
Sangue Lusitano, bem como 
os prémios alcançados quer no 
modelo e andamentos, quer 
em competição de Dressa-
ge, com especial destaque ao 
Equador MVL (Quo-Vadis SS x 
Que-Ha MVL) e a sua equipa 
formada pelo cavaleiro João 
Torrão e treinadora Coralie 
Baldrey.

Coudelaria do 
Monte Velho e o 
cavaleiro João 
Torrão
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Graça Carvalho 
quer mais 
investimento  
em investigação 
nas áreas da 
saúde


