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Lince Ibérico está a recuperar População
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Palácio dos
Condes de
Vimieiro

ONU alerta
para a “próxima Festival
EA Live
pandemia”

Prémio José
Augusto Alegria
2021

PÁG.06 Um projeto de musealização
sobre as filarmónicas, de âmbito nacional, considerando a tradição da Vila de
Vimieiro – terra de músicos – é uma das
valências culturais a considerar para a
requalificação e recuperação do Palácio.
O acordo foi assinado entre a Câmara de
Arraiolos e a Misericórdia de Vimieiro.

PÁG.08 Relatório das Nações Unidas lança o aviso: a seca e a escassez de água estão
na iminência de afectar o globo de forma
sistémica. Entre 1998 e 2017, pelo menos
1,5 mil milhões de pessoas foram afectadas
directamente pela seca. Entre 1998 e 2017,
pelo menos 1,5 mil milhões de pessoas foram afectadas directamente pela seca.

PÁG.14 A Associação Eborae Mvsica promove, nos dias 10,11 e 12 de setembro, a 6.ª
edição do Concurso para Jovens Intérpretes
– Prémio José Augusto Alegria 2021, após
um longo interregno, devido à falta de financiamento; desta vez nas modalidades
de Canto e Piano. O Concerto dos Laureados
realiza-se no Teatro Garcia de Resende.
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PÁG.12 Quatro concertos acústicos de artistas portugueses marcam o regresso do
festival EA Live Évora, em julho, organizado pela FEA, após um ano de interregno provocado pela pandemia de covid-19.
Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes,
Bárbara Tinoco e Tiago Nacarato sobem ao
palco nos dias 16, 17, 23 e 24 de julho.
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A Abrir

Este é um “passo muito importante” na recuperação da espécie e “uma das maiores alegrias que podemos dar”.

Uma farsa em curso
JOÃO PIMENTA LOPES

Biólogo

Em Maio deste ano, arrancou com grande
propaganda, a chamada «Conferência sobre o Futuro da Europa», com o patrocínio do Governo PS através da Presidência
Portuguesa do Conselho da UE (mas cujo
apoio havia sido dado no Parlamento Europeu pelos deputados de PS, PSD, CDS e
BE). Um pretenso espaço de discussão e
relançamento da UE com um aparente envolvimento dos cidadãos (que cidadãos?).
Importa recordar que este não é um processo novo no contexto da integração europeia. Recordemos o processo da «Convenção sobre o Futuro da Europa» (projectada
em finais de 2001), que lançaria as bases
para uma dita «constituição europeia»,
numa operação de mistificação que foi dinamizada naquele período e que agora se
pretende, em traços gerais, repetir. Uma
operação que foi exposta pela rejeição soberana pelos povos da dita «constituição»
em diversos referendos e que, lembremo-nos, a União Europeia desrespeitou, impondo posteriormente o Tratado de Lisboa,
com a sua natureza neoliberal, militarista e federalista, que reforçaria o domínio
das grandes potências e dos interesses dos
grandes grupos económicos e financeiros,
e que demonstrou ser contrário aos direitos, interesses e aspirações dos trabalhadores e dos povos.
Tal como se verificou com a «Convenção», a chamada «Conferência sobre o Fu-

turo da Europa» procura impor de novo um
roteiro e objectivos políticos pré-determinados, escondendo as responsabilidades da
União Europeia na actual situação económica e social e visando o aprofundamento
das suas políticas, que estão na origem do
agudizar das desigualdades sociais, do aumento das assimetrias de desenvolvimento
e do incremento de relações de domínio
versus dependência entre países.
Uma vez mais, procuram criar ou aprofundar instrumentos e mecanismos de
controlo e de condicionamento das políticas orçamentais e económicas de Estados
– como são a ‘União Económica e Monetária’, o ‘Tratado Orçamental’, a ‘Governação Económica’, o ‘Semestre Europeu’
ou a ‘União Bancária’ –, que representam
um inaceitável e grave obstáculo ao pleno
exercício de competências soberanas de
países, como Portugal, fundamentais ao
seu desenvolvimento económico e social.
Políticas cujo aprofundamento acarretam
riscos e consequências, já que responsáveis
pela promoção da regressão de direitos e
de conquistas sociais e laborais, da degradação de serviços públicos, da promoção
de processos de privatização de empresas
públicas, da concentração e centralização
do capital ao nível de cada país e, ao nível
da União Europeia, nos países economicamente mais desenvolvidos.
A chamada «Conferência sobre o Futuro

da Europa» constitui uma operação através
da qual se procura atribuir uma aparência
democrática a um processo de integração

“Recordemos o processo da «Convenção sobre o Futuro
da Europa» (projectada em finais de
2001), que lançaria
as bases para uma
dita «constituição
europeia».”

que desprezou e afrontou a vontade expressa pelos povos sempre que esta se revelou
contrária aos intentos daqueles que determinaram e determinam o rumo da União
Europeia. Uma farsa em curso que teve no
passado dia 19 de Junho e que confirma o
distanciamento das populações dos ditos
representantes dos cidadãos.
Ao contrário do processo agora iniciado,
a genuína participação democrática dos cidadãos de cada país não se pode encaixar
nos estreitos e limitativos ditames determinados por esta «Conferência», devendo
antes assumir as formas e características
que os povos de cada país considerem necessários e adequados em cada momento.
A defesa da democracia passa pela rejeição da centralização do poder nas instituições supranacionais da União Europeia,
dominadas pelas suas grandes potências, e
pelo respeito e defesa da soberania e independência dos Estados e da sua cooperação
na base da igualdade de direitos.
O futuro da Europa não se limita aos
cenários que os promotores da «Conferência» querem traçar no quadro do aprofundamento neoliberal, federalista e militarista da União Europeia. Uma Europa dos
trabalhadores e dos povos, exige um caminho de efectiva cooperação, baseado na soberania e independência dos Estados e na
sua igualdade em direitos, na democracia,
no progresso social e na paz.

Recuperação das Aprendizagens – que
caminho?

SÓNIA RAMOS

Presidente da Comissão Política Distrital de Évora do PSD

O PSD apresentou um Projeto de Resolução que visa a recuperação urgente das
aprendizagens dos alunos através de uma
avaliação rigorosa do impacto da pandemia, “assegurando os recursos necessários
para que nenhum aluno seja deixado para
trás”.
Depois de ter confrontado o Ministro no
Parlamento, o PSD apresentou uma iniciativa com vista à realização de estudos e
diagnósticos indispensáveis a uma avaliação rigorosa, detalhada e quantificada da
perda de aprendizagens. O Governo tem
falhado sistematicamente no setor da educação, nomeadamente na disponibilização
de meios informáticos, na formação dos
professores e na avaliação dos impactos da
pandemia. Existe uma primeira avaliação,
mas foi elaborada antes do segundo confinamento, mostrando-se incompleta e insuficiente. Não é possível fazer um plano efi-

caz sem conhecer quais as aprendizagens
que foram perdidas. Portugal foi um dos
poucos países em que nada foi feito para
recuperar as aprendizagens.
Assim, o PSD propôs um conjunto de
iniciativas que visam não só avaliar mas
agir perante o atual cenário na educação,
promovendo a realização de uma avaliação
detalhada e quantificada; reforçando os recursos humanos atribuídos ao 1.º ciclo do
ensino básico e direcionando as Atividades
de Enriquecimento Curricular no primeiro
ciclo para a recuperação de aprendizagens
através de atividades lúdico-pedagógicas.
Também propusemos a implementação de
um Plano Nacional de Recuperação das
Aprendizagens de médio prazo (3 a 5 anos)
que se reputa como fundamental e promover a implementação de um Sistema de
Monitorização e de Avaliação da Recuperação das Aprendizagens.

Naturalmente que é preciso dotar as escolas dos recursos necessários para implementar os seus Planos de Recuperação das
Aprendizagens, dos quais destacamos o

“O Ministério da
Educação não foi
capaz de construir
uma estratégia
de reconstrução
da própria escola
e estamos agora
confrontados com
atrasos e desigualdades.”

Plano de Formação de Professores na área
das didáticas e a premência do envolvimento das Comunidades Locais.
De facto, o Ministério da Educação não
foi capaz de construir uma estratégia de
reconstrução da própria escola e estamos
agora confrontados com atrasos e desigualdades, que na nossa região são ainda
mais agudos. E como as perdas não são
iguais para todos os níveis de ensino, vai
ser necessário encontrar soluções diferenciadas e ter uma visão de longo prazo, porque as aprendizagens perdidas vão demorar muitos anos a recuperar. A pandemia
veio provar que o ensino à distância pode
trazer algumas oportunidades, sobretudo
para o ensino de adultos, mas esta experiência veio revelar que não há nada que
substitua o ensino presencial, o contacto
com os professores e a interação com os
outros alunos.
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Director Nuno Pitti Ferreira TE194A (TE738) (nuno.pitti@registo.com.pt)
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Lince Ibérico recupera e ultrapassa
já número mítico dos 1000
A população de lince ibérico alcançou
1111 exemplares em 2020 em toda a
Península Ibérica, o número mais elevado desde que existem programas de
monitoração e 30% a mais em relação
a 2019, quando 855 exemplares foram
registados.
Este é um “passo muito importante” na
recuperação da espécie e “uma das maiores alegrias que podemos dar”, afirmou a
vice-presidente e ministra para a Transição Ecológica de Espanha, Teresa Ribera.
A ministra espanhola sublinhou que é o
máximo numérico registado desde que
existem os programas de monitoração do
lince (Lynx pardinus), espécie “sensível e
emblemática”.
Teresa Ribera especificou que desde
2011, data em que começaram as primeiras libertações destes felinos, e até 2021,
foram reintroduzidos 305 exemplares, o
que, na sua opinião, “supera todas as expectativas iniciais”.
A curva demográfica da população de
linces permite ser “optimista e traçar cenários que afastem o grande felino ibérico do risco crítico de desaparecimento”,
avançaram fontes ministeriais, apontando que pela primeira vez em 20 anos ultrapassou os mil animais.
Em Espanha, os principais centros populacionais situam-se na Andaluzia,
onde vivem mais da metade dos linces
ibéricos, seguida de Castela-La Mancha,
com um terço da população, e da Extremadura, com 141 animais.
Portugal tinha uma população de linces-ibéricos estimada em 140 em 2020, o
que representava 12,5% desta espécie na
Península Ibérica, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e da
Floresta (ICNF). Destes, 80 são indivíduos
adultos ou subadultos (>1 ano). Este número, esclarece, o Censo de Lince-Ibérico,

D.R.

inclui “26 fêmeas reprodutoras/territoriais, que geraram 60 crias durante a temporada de 2020”.
Segundo dados do Ministério para a
Transição Ecológica de Espanha, existem

14 núcleos com presença estável de linces em toda a Península Ibérica, sendo os
mais importantes os localizados na Serra Morena (603 linces), Montes de Toledo
(145) e Vale do Guadiana (140).

Em 2020, foram registados 414 nascimentos de 239 fêmeas reprodutoras, o
que tem favorecido a tendência positiva
que a espécie apresenta desde o início dos
programas de conservação e protecção do
lince em 2002, quando havia menos de
cem exemplares em toda a península.
Para atingir estes números tão positivos, é necessário destacar as acções decisivas para a gestão do habitat e protecção
do lince das ameaças existentes no ambiente natural, bem como o programa de
conservação dos linces.
O ministério destacou ainda o papel desempenhado pelas administrações autónomas da Andaluzia, Castela-La Mancha
e Estremadura, bem como pelo Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas de Portugal. Além disso, a União Europeia co-financiou vários projectos através
do programa Life da Comissão Europeia.
A segunda contracção das populações
de linces-ibéricos ter-se-á devido à ultima glaciação na região dos Alpes, entre
há 115 mil anos e 12 mil anos. Ainda assim, ele e o seu irmão terão continuado a
ter alguns encontros e a reproduzirem-se
na Península Ibérica e no Sul da Europa
até há 2500 anos, trocando genes entre
si. Mais recente, o terceiro declínio foi há
cerca de 315 anos e reduziu a população
do lince-ibérico para menos de 300 indivíduos. Aqui já houve a nossa mão – “este
período é caracterizado pela expansão
das populações humanas, levando à crescente perseguição de grandes carnívoros,
destruição de florestas e expansão agrícola pela Europa”, refere o artigo.
Por fim, o último declínio, que provocou mais perda de diversidade genética,
foi já no século XX e teve como causas a
perseguição directa dos linces e os vírus
que muito têm afectado os coelhos de que
tanto gostam.

Novos estudos para a modernização do troço ferroviário
entre Casa Branca e Beja?

ANTÓNIO COSTA DA SILVA

Economista

A modernização do troço entre Casa Branca e
Beja, para além de ser uma obra fundamental
para o Baixo Alentejo, é, também, uma obra estruturante para os concelhos de Viana do Alentejo e Évora. Merece total apoio e incentivo!
No entanto, há coisas que custam a perceber! Qual a razão para a realização de novos
estudos para a modernização do troço ferroviário entre Casa Branca e Beja?
Das duas uma, ou tem como objetivo adiar
o projeto, ou então tem outros objetivos muito
menos claros!
Como penso que é conhecido, foi publicado
recentemente em Diário da República o concurso para a elaboração dos estudos e projetos necessários para a modernização do troço
ferroviário entre Casa Branca e Beja da Linha
do Sul e da execução de uma ligação ao Aeroporto de Beja.
No entanto, já foram realizados estudos sobre investimento na Linha do Alentejo, com

datas de 2011 e 2015. Foram realizados pela
REFER, os quais foram fundamentais para a
inclusão deste projeto no Plano Nacional de
Investimentos PNI2030.
Os estudos, então realizados, preveem intervenções precisamente para o troço Casa Branca – Funcheira, e para a variante do aeroporto
de Beja. Custa a compreender porque é que a
Infraestruturas de Portugal SA (IP) não teve
em consideração os estudos anteriormente realizados pela REFER.
Os novos estudos lançados recentemente
em curso público estão orçamentados em 3,23
milhões de euros. Vamos utilizar dinheiro dos
contribuintes para gastar onde já foi gasto!
Com isto tudo, a Infraestruturas de Portugal
(IP) prevê que a modernização do troço ferroviário entre Casa Branca e Beja, cuja elaboração dos estudos está em concurso público,
fique concluída apenas em 2027.
Segundo o presidente da IP, em intervenção

recente numa audição na Assembleia da República “Quando se fala de projeto, fala-se de
concurso, elaboração dos estudos e, depois,
projeto de execução e avaliação de impacte
ambiental”, o que demora “três anos e meio”,

“Das duas uma, ou
tem como objetivo
adiar o projeto, ou
então tem outros
objetivos muito
menos claros!.”

realçou, indicando que o concurso e a empreitada levam “mais três anos e meio”.
“O lançamento da empreitada será feito
em 2024 e a obra decorrerá em 2025, 2026 e,
porventura, ainda no início de 2027”, afirmou
o presidente da IP, António Laranjo, durante
uma audição na Assembleia da República.
A modernização do troço entre Casa Branca e Beja é uma obra muito importante para a
Região Alentejo, a qual moderniza 64 quilómetros de via ferroviária, permitindo aumentar a velocidade dos comboios. No troço Casa
Branca – Beja irá ser assegurada a circulação
de comboios de tração elétrica e instalados
sistemas de sinalização, controlo, comando e
telecomunicações.
Esta é uma obra prioritária para a região,
pelo que me parece que não faz qualquer tipo
de sentido a realização de novos estudos, os
quais implicam fortes atrasos na concretização
desta intervenção.
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Crónicas
“Uma pessoa pode sair da pobreza sim mas a pobreza nunca abandonará certo tipo de pessoas”.

Entre ricos e pobres…
ESTEFÂNIA BARROSO

Professora

Adoro passear pelas cidades observando
e fotografando pormenores que me vão
chamando a atenção por me parecerem
interessantes. Algo que me faz sempre parar
com um olhar curioso são as paredes, tantas
vezes vandalizadas, com pequenas frases
escritas. Grande parte das vezes não passam
de poluição visual, com um enorme “Amote, Maria”, ou algo do género mas, por vezes,
aparecem pequenas pérolas de conhecimento
do mundo e das pessoas que me fazem parar,
fotografar e pensar sobre o que acabei de ler.
Foi o que aconteceu, aqui há dias, quando
me deparei com a singela frase “Podes tirar a
pessoa da pobreza mas nunca poderás tirar a
pobreza da pessoa”.
E a verdade é que a frase me deixou a pensar.
No decurso da nossa vida, cruzamo-nos com
muita gente. Gentes diferentes, é claro (o
interesse do contacto com as pessoas advém
dessa possibilidade de conhecer pessoas
completamente diferentes, certo?) Nessa
diversidade, encontramos pessoas que são
luz e energia positiva, pessoas impregnadas
de sentimentos bons e que são, por isso, seres
que apreciamos ter ao nosso lado, de ter por
companhia. Pessoas ricas de conteúdos bons,
positivas, acima de tudo, com elas, com os
outros e com o mundo que as rodeia. E por
serem tão ricas de conteúdo carregam com
elas um porte, uma nobreza de ser e estar que
dinheiro nenhum poderia comprar.
Por outro lado, encontramos o oposto destes
seres de luz e de energia positiva. Pessoas
sombrias, negativas e feias que parecem
incomodadas pela vida e com a vida e que, por
isso, procuram incomodar todos aqueles que os
rodeiam para assim se sentirem acompanhados
na sensação de miserabilidade que sentem. São
pessoas pobres em sentimentos belos, pobres e
perfeitos, pobres em energia positiva, pobres,
para não dizer paupérrimos, daquelas coisas
que fazem bem ao coração e à alma. E, ainda
que estas pessoas possam ser ricas, a um nível
monetário, a verdade é que a pobreza nunca sai
delas e da sua forma de ser.
E é por isso que alguém escreveu naquela
parede, e muito bem, que não se pode tirar a
pobreza da pessoa. Existem pessoas por este
mundo que, ainda que tenham o seu saldo
bancário bem mais elevado que a maioria
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dos “comum dos mortais” que com elas se
cruzam, não conseguem ser ricas. A pobreza
simplesmente não lhes sai do sangue. Mentes
pobres que acreditam que o dinheiro pode tudo,
que o dinheiro lhes permite tudo. Ricas em
inseguranças e medos, usam o dinheiro para
os disfarçar. Pessoas que procuram adquirir
tudo o que tenha um preço, provavelmente
para preencher vazios existentes naquelas
vidas. Vidas vazias também de sentimentos
bons e, por isso, vidas vividas sozinhas, num
abandono comprovado pelo facto de não
conseguirem cultivar amizades ou qualquer
tipo de relações positivas. São pobres nas
relações sociais: colegas, amigos, família…
porque tudo está rodeado de um halo escuro
e negativo que leva a relações fracassadas,
erradas e pouco compensatórias. De um
modo geral, são pessoas muito sozinhas.
Mentes atormentadas pelo negativismo, pela

toxicidade que emanam, levam a que os
outros se afastem delas. Pessoas pobres de
tudo o que seja positivo.
A riqueza de que falo nada tem a ver com o
saldo da conta bancária, como penso que está
claro. É uma riqueza de ser e não uma riqueza
de estar. Esta “fortuna” faz com que, por pior
que sejam as situações, elas sejam sempre
enfrentadas com um sorriso no rosto, com um
sentimento de esperança que o dia de amanhã
será melhor, com uma força e uma resiliência
que dificilmente poderão ser quebradas. A
riqueza interior da pessoa fá-la-á considerar
qualquer situação como um desafio que
pode e deve ser superado. A pessoa rica
procura relações sociais compensatórias
para ambos os lados, procurando que os
benefícios daquela sejam elevados para
ambos os membros. Pessoas que deixam um
rasto luminoso ao longo da sua trajetória de
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vida porque procuram ser luz para a vida que
levam e para as pessoas que as rodeiam.
Uma pessoa pode sair da pobreza sim
mas a pobreza nunca abandonará certo
tipo de pessoas. O mesmo sucede com as
pessoas que denomino de ricas. O seu ser, o
seu estar, estará sempre do lado da riqueza
quer a sua conta bancária esteja recheada
ou, pelo contrário, completamente vazia. A
nossa essência é aquilo que nos caracteriza.
Podemos tentar alterá-la, limá-la, lapidá-la…
mas a nossa base será sempre a mesma. Por
isso existirão sempre os ricos e os pobres, de
alma e espírito, por isso existirá sempre luz e
escuridão, por isso existirá sempre o bem e
o mal. E por isso, quem nasceu pobre de luz
será sempre pobre…a sua alma nunca terá
brilho quer se encontre no lugar mais pobre
do planeta ou quer se encontre na maior
mansão imaginada…

Movimento Associativo - trabalho voluntário suporte essencial da sua ação

JOSÉ MANUEL PINTO

Dirigente Associativo

O associativismo cultural, desportivo, recreativo e social tem uma longa história no nosso
país e uma estrutura enraizada nas tradições
mais arreigadas de cada região, dando um
contributo inestimável ao desenvolvimento de
cada localidade, de cada aldeia, de cada vila
ou cidade, de cada bairro e bem assim do país.
Se de um modo geral na primeira metade
do Século XX foram sobretudo as “Sociedades Recreativas” e as “Sociedades Filarmónicas” que acolheram as atividades culturais e
recreativas, com o 25 de Abril de 1974 e a instituição do Poder Local Democrático o Movimento Associativo sofreu um incremento
maior na sua ação mercê da dinâmica criada

pelo “25 de Abril”.
Na última década do Século XX o aparecimento de novas associações está intimamente
ligado a questões especificas na nossa região.
Surgem as Associações de Reformados, com
objetivos sociais no sentido de dar respostas a
necessidades da população idosa.
A par das instituições seculares que são as
Misericórdias, o associativismo social revela-se nas valências de lares, centros de dia e centros de convívio ou no apoio à infância, tendo
muitas delas acordos com a Segurança Social.
Todas estas coletividades e associações
têm uma expressão importante no desenvolvimento de atividades de índole social, cultu-

ral, desportiva e recreativa, apesar dos reduzidos meios de que dispõem.
As coletividades foram desde sempre um
local de encontro e de dinamização cultural
e desportiva e representam um importante
repositório de tradições e costumes, continuando a desenvolver uma ação multifacetada em áreas tão diversas como a música, a
dança, a promoção de espetáculos, o teatro,
a realização de Festas Populares, a animação
recreativa e a atividade desportiva em várias
modalidades.
Os parcos recursos destas instituições fazem com que não seja fácil a sua sobrevivência.

Sempre com orçamentos insuficientes para
as necessidades que devem satisfazer importa
realçar o contributo e o trabalho voluntário
de homens e mulheres, elementos dos órgãos
sociais, bem como de muitas pessoas que
colaboram e participam ativamente nas realizações do Movimento Associativo, o que
constitui suporte essencial da sua ação.
Muito se deve ao trabalho voluntário dos
associados e seu envolvimento no movimento
associativo a atividade meritória das associações de carácter social e IPSS, Associações
de Jovens, Sociedades Recreativas, Sociedades Filarmónicas, Associações Culturais,
Clubes e Grupos Desportivos
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Sílvia Pinto realçou a importância histórica e cultural do Palácio dos Condes de Vimieiro.

Câmara de Arraiolos vai recuperar o Palácio
dos Condes de Vimieiro
Um projeto de musealização sobre as filarmónicas, de âmbito nacional, considerando a tradição da Vila de Vimieiro
– terra de músicos – é uma das valências
culturais a considerar para a requalificação e recuperação do Palácio.
No dia 14 de junho de 2021, em Vimieiro, foi assinado entre a Câmara Municipal
de Arraiolos e a Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro, o contrato de promessa
de compra e venda do Palácio dos Condes
de Vimieiro, sendo que a aquisição pela
Câmara Municipal constitui a resposta
necessária e o caminho mais adequado,
para a requalificação do imóvel, que se
encontra em ruína.
Findo o ato notarial o Sr. Provedor da
Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro
enalteceu a parceria com o Município
que permitirá a recuperação deste património.
O ato público contou com a presença
dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro, representantes
das Sociedades Filarmónicas, da Junta de
Freguesia de Vimieiro e dos Srs. Vereadores Jorge Macau, João Campos e Delfina
Lima.
Sílvia Pinto, Presidente da Câmara Municipal realçou a importância histórica e
cultural do Palácio dos Condes de Vimieiro, “o objetivo da Câmara Municipal de reconstruir o edifício, repor a sua dignidade
como local de cultura, com especial relevo para a música”.
Sílvia Pinto considerou este “momento
de grande relevância para a vida cultural
da Freguesia de Vimieiro e do concelho
de Arraiolos”.
Referindo-se “à vila de Vimieiro como
«terra de músicos», informou que se pre-

Fotografia: C.M. Arraiolos

tende promover um projeto de dimensão
nacional, com a criação de um espaço
museológico sobre a música filarmónica
com uma componente de ensino da músi-

ca que permita preservar os saberes e tradições nesta área e, simultaneamente, a
realização de «residências artísticas», bem
como a construção de um auditório onde

as artes da música e da palavra tenham
lugar, valorizando o ensino da música, a
realização de workshops e outras valências que o plano final deverá integrar.”

“Processo de confeção do Tapete de Arraiolos” – Inscrição
no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial
“O Município de Arraiolos, entidade proponente do registo da Confeção do Tapete
de Arraiolos no inventário nacional de
património cultural imaterial, tem um
vasto histórico no que concerne a matérias de identificação, estudo e documentação da manifestação em apreço.
Apesar de que, principalmente desde o
início do poder local democrático, o Município de Arraiolos tenha desde logo desenvolvido várias ações que visavam a
valorização e reconhecimento do Tapete
de Arraiolos, bem como das artesãs do seu
processo de confeção, é a partir de 2001,
com a criação do “Gabinete do Tapete” e a
constituição de uma equipa com técnicos
com formação nas áreas da História e Antropologia, que se dá início a um período
de recolha, identificação, estudo e produção de informação respeitante ao Tapete
de Arraiolos, nomeadamente pelo facto
da constituição do “Gabinete do Tapete”
pelo Município de Arraiolos ter tido como
principal objetivo a criação e futura abertura ao público do Centro Interpretativo
do Tapete de Arraiolos, o qual veio a ser
inaugurado em Arraiolos no dia 29 de
agosto de 2013, após um longo processo de
recolha de informação e estudo,” pode ler-

Fotografia: C.M. Arraiolos

-se na fundamentação do processo apresentado.
A Direção-Geral do Património Cultural divulgou, através de anúncio no
Diário da República, o início da consulta
pública sobre a decisão de inscrição do
“Processo de confeção do Tapete de Arraiolos” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. O pedido já havia sido submetido por parte da Câmara
Municipal de Arraiolos a 5 de setembro
de 2019.
A Câmara Municipal de Arraiolos tem
vindo a insistir com as entidades governamentais na certificação dos tapetes de
Arraiolos.
Sílvia Pinto, Presidente da Câmara
Municipal de Arraiolos em declarações
ao Jornal Registo considera que este é
apenas um pequeno passo para “o reconhecimento do Tapete de Arraiolos
como Património Cultural e Imaterial
da Humanidade” mas também um apoio
substancial no que concerne ao “processo de implementação das decisões da Assembleia da República quanto ao Centro
para a Promoção e Valorização do Tapete
de Arraiolos e a certificação do Tapete de
Arraiolos”.
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Existe o risco iminente da seca e da escassez de água afectarem o globo de forma sistémica.

ONU alerta para a “próxima pandemia”
escassez de água
Relatório das Nações Unidas lança o aviso: a seca e a escassez de água estão na
iminência de afectar o globo de forma
sistémica. Entre 1998 e 2017, pelo menos
1,5 mil milhões de pessoas foram afectadas directamente pela seca.
Entre 1998 e 2017, pelo menos 1,5 mil
milhões de pessoas foram afectadas directamente pela seca. MIKE HUTCHINGS/REUTERS
“A próxima pandemia” pode estar próxima e está camuflada: existe o risco
iminente da seca e da escassez de água
afectarem o globo de forma sistémica
se os países não tomarem medidas urgentes sobre a gestão da água e dos solos
para combater as alterações climáticas. O
alerta foi dado pela ONU, num relatório
que vai alimentar o debate na cimeira
do clima da ONU (Cop26), a realizar-se
em Novembro, em Glasgow.
Mami Mizutori, representante especial do Secretário-Geral para a Estratégia
Internacional das Nações Unidas para a
Redução de Desastres (UNDRR, na sigla
inglesa) alertou que a “seca está na iminência de se tornar a próxima pandemia
e não há vacinas que a curem”.
“As populações têm coexistido com
a seca durante cinco mil anos”, mas “as
actividades humanas estão a exacerbar a
seca e a aumentar o seu impacto”, ameaçando destruir os progressos para a eliminação pobreza, reforçou Mizutori.
“Comparando com outros desastres
naturais”, as secas tornam-se perigosas
por serem “eventos mais prolongados”.
Os seus impactos socioeconómicos e ambientais podem ser exacerbados, porque
“podem durar décadas e afectar áreas
desde bacias hidrográficas a centenas de
milhares de quilómetros quadrados”, lê-se no documento.
O fenómeno é principalmente motivado pela mudança dos padrões da
precipitação como resultado das alterações climáticas. Têm também impacto o
uso ineficiente dos recursos de água; a
degradação dos solos devido à agricultura intensiva e más práticas agrícolas;
a desflorestação; o elevado uso de fertilizantes e pesticidas; o pasto intensivo
e a elevada extracção de água para fins
agrícolas.

Fotografia: D.R.

Perto do “ponto de não retorno”
Com uma maior incidência no espaço e
no tempo, “grande parte do mundo vai
viver em situações de escassez de água
nos próximos anos e a procura vai ultrapassar a oferta durante determinados períodos.” O relatório aponta ainda
a seca como um dos principais factores
“da degradação dos solos e do declínio da
produção das principais colheitas”.
Outros impactos indirectos podem
sentir-se através de crises alimentares,
inflação dos bens alimentares, redução
do fornecimento energético e pode piorar ou provocar agitação civil, conflitos e
migração, refere o relatório.
Entre 1998 e 2017, pelo menos 1,5 mil
milhões de pessoas foram afectadas directamente pela seca. Em termos económicos, estimou-se um impacto de aproximadamente 103 mil milhões de euros.
Ainda assim, o verdadeiro custo deverá
ser muito superior.

Os alertas globais mostram que a seca
está a alastrar-se. Em especial, têm-se
intensificado no Sul da Europa e na
África Ocidental e os especialistas da
ONU esperam que o fenómeno também
seja mais frequente na América do Sul,
na Ásia Central, no Sul da Austrália, nos
México e nos EUA.
E o mundo está perto do “ponto de não
retorno, disse à Fundação Thomson Reuters o secretário executivo da Convenção
das Nações Unidas de combate à desertificação, Ibrahim Thiaw.
Segundo o relatório, até ao final do
século apenas alguns países não vão
sentir de alguma forma os efeitos do
desastre natural. Num cenário de elevados valores de emissões de dióxido
de carbono, cerca de 130 países podem
ter um risco superior de enfrentar secas
neste século, citou a ONU. Outros 23 países vão ser confrontados com escassez
de água, devido ao crescimento da po-

pulação, e 38 países podem ser afectados
por ambos.
Mizutori apelou por isso aos governos
para tomarem medidas para prevenir futuras secas, através da reforma e regulação da extracção, armazenamento e uso
da água e da gestão dos solos. Para isso,
acrescentou, trabalhar com os locais é
fundamental, uma vez que o conhecimento dos habitantes pode informar
onde e como armazenar a água e como
prever os impactos dos períodos de seca.
Portugal regista índices de seca normal
No final do mês passado, 55,4% de Portugal continental estava em seca normal,
26,4% em seca fraca e 14,6% em seca moderada, segundo o Instituto Português
do Mar e da Atmosfera.
A região sul de Portugal continental
registou no final de Maio um aumento
da área em seca meteorológica, com o
Baixo Alentejo e o Algarve em situação
de seca moderada e alguns locais em
seca severa, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
De acordo com o índice meteorológico de seca (PDSI), no final de Maio verificou-se um aumento da área em seca
meteorológica assim como da intensidade na região sul, face ao mês anterior. A
região nordeste do território continental
estava na classe de seca fraca.
No final do mês, 55,4% de Portugal continental estava em seca normal, 26,4%
em seca fraca, 14,6% em seca moderada,
2,1% em chuva fraca e 1,5% em seca severa. O instituto classifica em nove classes
o índice meteorológico de seca, que varia
entre “chuva extrema” e “seca extrema”.
De acordo com o IPMA, existem quatro tipos de seca: meteorológica, agrícola,
hidrológica e socioeconómica. A seca
meteorológica está directamente ligada
ao défice de precipitação, quando ocorre
precipitação abaixo do que é normal.
Além do índice de seca, o Boletim Climatológico indica que o mês de Maio,
em Portugal continental, classificou-se
como quente e muito seco. Segundo os
dados do relatório, o valor médio de temperatura média do ar, 16,20 graus Celsius, foi superior ao valor normal.
Fonte: Público / Lusa

Zona dos Mármores fora da rede da ferrovia
Da Zona dos Mármores no Alentejo,
11.700 camiões transportam por ano 300
mil toneladas de pedra para os portos de
Sines, Setúbal e Lisboa. O comboio vai
passar ao lado.
Dos concelhos do Alandroal, Borba,
Estremoz e Vila Viçosa saem por ano 400
mil toneladas de mármore, das quais 300
mil se destinam aos portos de Sines, Setúbal e Lisboa, na sua maioria para exportação. Isso implica uma logística que obriga
à circulação de cerca de 11.700 camiões
por ano (considerando que cada camião
transporta, em média, 25,5 toneladas) entre as pedreiras da zona do mármore e os
terminais marítimos.
A emissão de CO2 provocada por este
transporte rodoviário atinge as 3639 to-

neladas por ano. Mas se igual quantidade
de pedra fosse transportada em comboios
eléctricos, a emissão de gases com efeito
de estufa era reduzida em 74%, o que significa que o transporte ferroviário emitiria apenas 946 toneladas de CO2. A diferença entre os dois modos de transporte é
de 2693 toneladas de dióxido de carbono,
que é o valor que o país poderia deixar
de emitir se a linha férrea que está a ser
construída entre Évora e Elvas contemplasse um terminal de mercadorias na
Zona dos Mármores.
A linha atravessa precisamente aquela
região e até vai ter três “estações técnicas”,
que se destinam apenas ao cruzamento
de comboios. E, paradoxalmente, é uma
linha essencialmente vocacionada para

mercadorias que faz parte integrante do
eixo Sines-Badajoz. No entanto, a região
que produz 17 milhões de toneladas de
mármore por ano vai ficar a ver passar o
comboio.
Os números sobre os camiões e as emissões de CO2 foram calculados por defeito.
A Associação Portuguesa da Indústria
dos Recursos Minerais (Assimagra) constata que, além das 300 mil toneladas de
pedra para aqueles três portos, há ainda
um tráfego de 100 mil toneladas de mármore desde o Alentejo para as regiões de
Lisboa e centro a fim de ser processado. O
que implica mais 3900 camiões nas estradas e mais 1213 toneladas de CO2 a contribuir para as alterações climáticas.
O transporte de pedra, porém, está arre-

dado da ferrovia. Segundo um estudo da
Assimagra, as exportações de pedra portuguesa em 2019 foram de 1452 milhões
de toneladas, dos quais 1449 milhões
(99,8%) foram transportados por camião.
A quota do caminho-de-ferro foi residual
(0,2%).
Segundo o Porto de Sines, a indústria da
pedra ornamental tem apresentado valores médios anuais à exportação por este
porto na ordem das 330 mil toneladas,
sublinhando-se um crescimento em 89%,
em 2020, para as 540 mil toneladas. Já no
Porto de Lisboa, a quantidade de mármore embarcado em 2018, 2019 e 2020, foi,
respectivamente, de 191, 161 e 94 mil toneladas. Praticamente tudo transportado
em camião.
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A resposta imunitária humoral à vacina contra a covid-19 foi adequada em 97,7% da população analisada.

Vacinas mostram resposta
adequada contra Covid19

Um estudo que está a ser desenvolvido
pelo Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra (CHUC) revela que a resposta
imunitária humoral (mediada por anticorpos) à vacina contra a covid-19 foi adequada em 97,7% da população analisada.
O CHUC tem em curso um estudo relativo à resposta imunitária humoral e celular (mediada por linfócitos T) à vacina, que
foi proposto a todos os seus cerca de 9000
funcionários. “Este estudo, que envolve
doseamentos seriados de anticorpos ao
longo de um ano, revelou até ao momento
que a resposta humoral foi adequada em
97,7% da população estudada”, avança o
centro hospitalar, em comunicado.
Foi ainda possível perceber que a concentração média “de anticorpos em resposta à
vacina vai diminuindo com a idade, sendo
esta descida mais marcada nos indivíduos
do sexo masculino”. “Também se verificou
que a resposta humoral à vacina é mais
acentuada em indivíduos que estiveram anteriormente expostos ao vírus SARS-CoV-2,
quando comparada com os indivíduos que
nunca foram expostos”, acrescenta.
Segundo o CHUC, a avaliação aos três
meses após a conclusão do processo de
vacinação demonstrou “uma acentuada
descida dos anticorpos, sendo esta mais
marcada em indivíduos que nunca foram
expostos ao vírus, o que poderá não ser
forçosamente sinónimo de perda de imunidade, já que esta poderá ser assegurada
pela imunidade celular e pela presença
de linfócitos B de memória”. “Contudo,
aguardam-se as próximas avaliações dos
seis e 12 meses, que permitirão tirar conclusões mais exactas sobre a imunidade a
longo prazo”, esclarece.
O estudo mostra que “98,2% dos indivíduos que nunca foram expostos ao vírus
vacinados desenvolveram imunidade
celular adequada contra SARS-CoV-2
21 dias após completarem o processo de
vacinação” e que, “curiosamente, os indivíduos que não desenvolveram imunidade celular adequada apresentam uma
resposta humoral eficiente”. “E, de forma
similar ao observado para a resposta
humoral, indivíduos anteriormente expostos a SARS-CoV-2 apresentam uma
resposta celular mais forte do que os indivíduos naïve”, acrescenta.
O CHUC sublinha que os resultados
preliminares deste estudo “indicam que
a vacina contra a covid-19 leva ao desenvolvimento de uma resposta imunitária

Fotografia: D.R.

adequada na grande maioria dos indivíduos (mais de 97%), tanto a nível da imunidade humoral, como da imunidade
celular”, sendo que “a resposta imune à
vacina é mais acentuada em indivíduos
anteriormente expostos a SARS-CoV-2”.
Nos poucos indivíduos que não desenvolveram uma resposta celular adequada após
a vacinação, “essa falha está compensada
pelo desenvolvimento de uma resposta humoral adequada”, explica. Com o acompanhamento dos indivíduos vacinados durante os próximos meses, o CHUC considera que
será possível “tirar conclusões importantes
sobre a protecção conferida pela vacina contra a covid-19 a longo prazo”.
“Certificado das Vacinas”
O Presidente da República promulgou na
passada semana o diploma que executa,
em Portugal, o regulamento europeu sobre o Certificado Digital covid-19, assim
como o decreto que prolonga o regime excepcional de recrutamento para o Serviço
Nacional de Saúde.
De acordo com uma nota divulgada
na página da Presidência da República
na internet, Marcelo Rebelo de Sousa
“promulgou o diploma do Governo que
executa, em Portugal, o Regulamento da

União Europeia (UE) sobre o Certificado
Digital Covid”.
O chefe de Estado recordou que este certificado digital vai permitir a livre circulação na UE “de quem seja dele portador,
mas também em território nacional, tanto a livre circulação, independentemente
da vigência de normas restritivas, como
o acesso a eventos de natureza cultural,
desportiva, corporativa ou familiar”.
Desde 16 de Junho que é possível solicitar este certificado, através do portal SNS
24, que comprova que o seu portador realizou um teste negativo de despiste da covid-19, que tem a vacinação completa ou
que está recuperado da infecção.
Para obter o certificado digital, o cidadão deve aceder ao portal do SNS 24,
seguir as instruções e escolher o tipo de
certificado que pretende. Após validação
do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado, posteriormente, para um e-mail indicado, sem
quaisquer custos associados.
PSD pede alterações
no certificado das vacinas
O grupo parlamentar do PSD requereu
na passada sexta-feira ao Governo a atribuição do Certificado Verde Digital com

vacinação completa a pessoas com uma
única dose que tenham sido previamente
infectadas com o novo coronavírus, uma
condição que não está prevista nas regras
aprovadas pelo Governo.
Num requerimento apresentado no Parlamento, os deputados social-democratas
pedem à ministra da Saúde, Marta Temido,
que “corrija o Certificado Verde de Vacinação”, atribuindo a equivalência à vacinação completa aos cidadãos naquelas condições, “por cumprimento das normas da
Direcção-Geral da Saúde, e de acordo com
a recomendação da Comissão Europeia”.
No documento os deputados assinalam
que a Comissão Europeia diz que cada
Estado-membro tem liberdade para decidir administrar apenas uma dose de duas
da vacina contra a covid-19 para pessoas
recuperadas. E que diz que se o país o fizer
o certificado de vacinação deve expressamente indicar que a vacinação fica completa apenas com uma dose da vacina.
A maioria dos países recomenda, nestes casos, a vacinação completa, mas a
Direcção-Geral da Saúde (DGS) “optou por
acompanhar” os países que “preconizam
apenas uma dose de vacina (em vacinas
de duas doses)”, afirma o PSD.
Os deputados, citando a DGS, afirmam
que “os cidadãos infectados com covid-19
devem ser inoculados com apenas uma
dose de um esquema vacinal”. Mas acrescentam que o Certificado Verde Digital
já em vigor, emitido em Portugal, leva a
que actualmente os cidadãos que tenham
estado infectados e recebido apenas uma
de duas doses de vacinação fiquem impedidos “do acesso pleno que o Certificado
Verde Digital permite”.
Contudo, segundo as normas da DGS,
“têm a vacinação completa”, frisam os deputados no requerimento. “Além disso, a
Comissão Europeia propõe que as pessoas
que tenham recebido apenas uma dose de
vacina de um esquema vacinal de duas
doses após terem sido infectadas com covid-19 sejam consideradas completamente
vacinadas para efeitos de viagem. Tal poderá já não ser possível se se mantiver sempre a informação de uma toma em duas,
conforme hoje o Certificado Verde Digital
apresenta”, diz-se ainda no documento.
Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, na última
terça-feira 2.947.718 pessoas já tinham a
vacinação completa e 4.688.551 foram vacinadas com a primeira dose.

Bombeiros alertam para época de fogos e pandemia
O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses falava a propósito da época de
incêndios à porta e sublinhou que os
bombeiros são aqueles que mais transportam doentes com covid-19.
O presidente da Liga dos Bombeiros
Portugueses (LBP) falava no passado sábado à Lusa que as corporações enfrentam “duas batalhas distintas” ao estarem
na linha da frente da pandemia de covid-19 e com a época de incêndios à porta.
“É uma guerra com duas frentes, com
duas batalhas distintas. A batalha da co-

vid-19 torna-se muito mais preocupante,
não só pelo que tem de ser a nossa resposta, sempre na linha da frente […], mas
também por termos que estar atentos ao
que serão os incêndios rurais”, salientou
o presidente da LBP, Jaime Marta Soares.
O líder da Liga falava após a reunião do
conselho nacional que aprovou este sábado
o Relatório de Actividades e Contas e marcou eleições para 30 de Outubro, em Santarém. Para Jaime Marca Soares, o país estaria
“numa situação muito má” se os bombeiros
“respondessem ao país consoante o Estado

corresponde aos bombeiros”.
“Só que os bombeiros conseguem ser
sempre iguais a si próprios, mantém-se
sempre fiéis à defesa das vidas das populações, sem regatear esforços e dando a
própria vida na defesa da vida ou do outro homem”, apontou.
Jaime Marta Soares sublinhou que os
bombeiros são “aqueles que mais transportam doentes, com covid-19 ou com
suspeitas, a uma distância grande de
qualquer outra entidade” em Portugal.
“Depois, ao mesmo tempo, temos que

estar preparados porque há grande concentração de meios em relação a outra
batalha da mesma guerra, em termos de
mobilização de meios, e isso é muito preocupante”, acrescentou.
O responsável destacou a preocupação
com “os incêndios rurais”, que ‘obrigam’
as corporações a estarem “totalmente
disponíveis para serem eficazes na resposta às situações complexas e difíceis”,
enquanto “continuam atentos a outro
problema gravíssimo, que é a resposta à
covid-19”.
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O festival teve origem numa campanha da Fundação Eugénio de Almeida, em 2016.

Festival EA Live arranca a 16 de Julho
D.R.

Quatro concertos acústicos de artistas
portugueses marcam o regresso do festival EA Live Évora, em julho, organizado pela Fundação Eugénio de Almeida
(FEA), após um ano de interregno provocado pela pandemia de covid-19.
Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes,
Bárbara Tinoco e Tiago Nacarato sobem
ao palco nos dias 16, 17, 23 e 24 de julho,
respetivamente, na Quinta de Valbom,
num “ambiente intimista”, e com vista
para as “idílicas vinhas da Adega da Cartuxa”, explicou a FEA em comunicado enviado à agência Lusa.
“Promovendo Évora como destino cultural de excelência, o EA Live irá transmitir a sua energia única à comunidade
e a todo os que a visitarem”, adianta a organização do festival, que ainda “dará a
oportunidade a quatro artistas emergentes de atuarem na abertura de cada um
dos concertos”.
O festival teve origem numa campanha da Fundação Eugénio de Almeida,
em 2016, na qual cinco artistas de diferentes áreas foram “convidados a provar
e a traduzir o vinho EA da Cartuxa em
arte”, segundo o sítio oficial do festival na
internet.

Desde então, acrescente a FEA no
comunicado, tem vindo “a traçar um
caminho que transformou profundamente uma marca de vinhos numa
marca com ligações à arte de fazer música”.
“Idealizado para os amantes de música
e vinho, nos últimos anos o conceito já
assumiu o formato de ‘slow fest, fast festival, music sessions’, harmonizando sempre os bons momentos com [vinho] EA”,
classificou a organização.
A lotação do EA Live irá respeitar as
normas indicadas pela Direção-Geral da
Saúde, assegura a FEA, e os 30 euros de
custo do bilhete, à venda nos locais habituais, incluem uma degustação de vinhos EA.
Os concertos têm início às 20h30 e o festival irá disponibilizar estacionamento
gratuito no centro da cidade de Évora e ligação ao recinto dos concertos através de
um serviço de ‘transfers’.
Desde o seu ano de estreia, em 2017, o
EA Live decorre maioritariamente na capital do Alto Alentejo, mas já contou com
passagens por Lisboa, em edições anteriores, nomeadamente no Coliseu dos Recreios e no Campo Pequeno.

Criação da Rede Municipal de Percursos Pedestres
Fotografia: C.M. Arraiolos

Este projeto visa a criação de um percurso pedestres em cada uma das localidades do concelho de Arraiolos. Uma vez
instalado o percurso em São Pedro da
Gafanhoeira irão ser iniciados os trabalhos com vista à criação dos percursos
pedestres em Aldeia da Serra, Arraiolos,
Igrejinha, Vale do Pereiro, Santana do
Campo, Sabugueiro, São Gregório e Vimieiro.
As atividades de lazer associadas ao
turismo de natureza tem hoje milhares
de utilizadores sendo as caminhadas
uma das formas preferidas para fazer
face às dificuldades no contexto de pandemia.
Esta é uma forma de valorizar e conservar o património cultural do concelho
uma vez que cada percurso será tematizado de acordo com os principais pontos
de interesse de cada uma das localidades.
Por outro lado na marcação dos percurso
optou-se por uma solução amiga do am-

binete, uma vez que se recorreu à utilização de estruturas existentes e reutilização de materiais devolutos.
A informação sobre os percursos e as
suas características técnicas será disponibilizada em folhetos desdobráveis individualizados.
A Rede Municipal de Percursos pedestres é um equipamento determinante
para a diversificação da oferta turistica
do concelho, pretende-se que desta forma
os agentes turisticos tenham a possibilidade de organizar programas que contribuma para o aumento da permanência
de turistas no concelho de Arraiolos.
Inserido na futura Rede Municipal
de Percursos Pedestres, a Câmara Municipal concluiu a marcação do percurso
pedestre em São Pedro da Gafanhoeira.
Este percurso irá ser sinalizado e dotado
de equipamentos cumprindo as normas
nacionais e internacionais para a homologação de percursos pedestres.

VII Ciclo de Concertos “Musicando”
O Ciclo de Concertos “Musicando - Animação de Sítios Históricos Classificados”
volta a realizar-se este ano, abrangendo
os Concelhos de Évora, Arraiolos e Mora.
Trata-se de um programa de Animação
de Sítios Históricos Classificados valorizando simultaneamente o património
material e imaterial. Pretende-se manter
um circuito que leve com regularidade
atividades musicais e culturais a estes
locais aumentando os fluxos turísticos
e a sua fruição cultural em articulação
com uma oferta de animação artística. A
criação de novos públicos para a música
a partir de ações de descentralização que
conjuguem a sensibilidade das Câmaras
Municipais com repertórios adequados
aos espaços e gostos musicais. Integram

estes programas intérpretes nacionais e da
região oferecendo a música coral, a música
de câmara, o acordeão, o dixie e os instrumentos de sopro, num leque que percorre
os vários períodos e as várias estéticas musicais. O ciclo decorre durante o mês de Julho com concertos sempre às 21h00.
Programa:
Em Arraiolos dia 9, Coro Polifónico “Eborae Mvsica” sob a direção de Eduardo Martins, em frente à Igreja da Misericórdia;
no dia 16 Duo de Acordeão e Fagote com
Bailarinos (Gonçalo Pescada – acordeão,
Eduardo Sirtori-fagote, Rita Ramires e Fábio Henriques –bailarinos), na Praça do
Municipio; no dia 17 –Trio de Sopros ( Mariana Moreira-flauta, Sofia Florença-oboé

e Mário Vinagre – clarinete) em frente à
Igreja da Misericórdia.
Em Évora –Graça do Divor dia 10 – Trio
de Sopros ( Mariana Moreira-flauta, Sofia
Florença-oboé e Mário Vinagre – clarinete) , no Largo 25 de Abril ; no dia 25- Seven Dixie (Nuno Lopes-tombone, Patricia Camelo-clarinete, João Carlos Araújo
–trompete, Sérgio Galante –banjo, Mário
Lopes –bateria, André Domingos –piano,
João Rasteiro –tuba) no Largo 25 de Abril.
Em Mora – dia 11 – Seven Dixie (Nuno
Lopes-tombone, Patricia Camelo-clarinete, João Carlos Araújo –trompete, Sérgio
Galante –banjo, Mário Lopes –bateria,
André Domingos –piano, João Rasteiro

–tuba), no dia 16 Coro Polifónico “Eborae
Mvsica” , direção de Eduardo Martins; no
dia 23 – Duo de Acordeão e Fagote com
Bailarinos (Gonçalo Pescada – acordeão,
Eduardo Sirtori-fagote, Rita Ramires e
Fábio Henriques –bailarinos); estes concertos terão lugar no Museu Interativo do
Megalitismo, no Largo da Estação.
A Associação Eborae Mvsica é uma Estrutura financiada pelo Ministério da
Cultura, Direcção Geral das Artes e Direcção Regional da Cultura do Alentejo.
O Ciclo é promovido em articulação com
as Câmaras de Arraiolos, Mora e Junta de
Freguesia da Graça do Divor (Évora) e tem
o Apoio da Câmara Municipal de Évora,
Antena 2, Rádio Diana e Diário do Sul .
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Radar
Concurso para Jovens Intérpretes – Canto e Piano.

Prémio José Augusto Alegria 2021
D.R.

A Associação Eborae Mvsica promove,
nos dias 10,11 e 12 de setembro, a 6.ª edição do Concurso para Jovens Intérpretes
– Prémio José Augusto Alegria 2021, após
um longo interregno, devido à falta de financiamento; desta vez nas modalidades
de Canto e Piano. No dia 12, às 21h00, realiza-se o Concerto dos Laureados no Teatro Garcia de Resende. As Inscrições para
participar no Concurso terminam no dia
31 de agosto.
Na 6ª Edição - 2021 do Concurso podem
participar Jovens Intérpretes, portugueses e estrangeiros. O Concurso tem como
referência e patrono o Cónego Dr. José
Augusto Alegria, que nos legou uma importante Obra Musical centrada no estudo e investigação das várias vertentes da
“Escola de Música da Sé de Évora”, séculos
XVI e XVII. Os objectivos são o estímulo
ao estudo da Música e à elevação dos níveis de desempenho, o desenvolvimento
do gosto pela Música, a promoção de intercâmbio de aprendizagens e homenagear e dar a conhecer o patrono do prémio, Cónego José Augusto Alegria.
Condições de participação: Canto: Podem candidatar-se ao Concurso estudantes de música e jovens profissionais, em
início de carreira, cuja idade não seja inferior a 18 ou superior a 32 anos; Piano:
Podem candidatar-se ao Concurso estudantes de música e jovens profissionais,
em início de carreira, nos seguintes escalões: 1 – Até aos 15 anos inclusive; II – Até
aos 18 anos inclusive III – Até aos 25 anos
inclusive; As idades reportam-se a 1 de
agosto de 2021, inclusive. Para mais informações contactar Eboræ Musica, Apartado 2126, 7001-901 Évora, eboraemusica.pt
e-mail: eboraemusica@gmail.com

Festival Metamorfose
Num programa emocionante, com as várias pontuações parciais (pico de visualizações dos programas em direto, pico das
visualizações até uma semana depois
das atuações, votações do público na página do Festival e votos do júri) sucessivamente disponibilizadas, houve suspense
até ao final: a banda de Lisboa ganhou a
M1ndFull, por três pontos. O terceiro lugar foi atribuído a Rosa Luxemburgo.
Ao longo de sete semanas, entre 8 de
maio e 19 de junho, o Festival Metamorfose, uma organização da Associação Asas à
Imaginação, que conta com os apoios do
Intermarché Condeixa-Mealhada-Taveiro e dos municípios de Coimbra e Condeixa-a-Nova, promoveu as atuações em
direto de Duarte Papel, Fugue, M1ndFull,
Rara, Rosa Luxemburgo, Terminal e The
Jeggas. Tivemos regressos aos palcos e estreias, vários estilos e muitas músicas originais. Foram sete semanas em que projetos que esperavam uma oportunidade e
bandas que tiveram os seus planos interrompidos pela pandemia, tiveram “palco”
nos estúdios da Academia de Música de
Coimbra, situados em Condeixa-a-Nova.
A adesão a este projeto voltou a ultrapassar as expectativas da organização,
com números impressionantes: os programas semanais, disponibilizados no Facebook e Youtube, foram visualizados 244
921 minutos (o equivalente a 4 082 horas);
durante as emissões em direto, o total dos
picos de visualização foi de 1024 pessoas

a assistirem, e foram registados 2 188 votos individuais (de IPs diferentes) em fes-

D.R.

tivalmetamorfose.com A estes números
juntou-se a pontuação do júri (constituído

Prémios:
Canto: 1º Prémio – 1.000,00 €, atribuído
pela Câmara Municipal de Évora, mais
um Concerto no XXIII Ciclo de Concertos “Música e Outras Artes nos Claustros” 2022, em Évora; 2º Prémio – 750,00
€, mais Material didático; 3º Prémio
– 500,00 €, mais Material didático. Prémio Melhor Interpretação de Canção
Portuguesa – 500,00 €, mais Material
Didático
Piano: ESCALÃO1- 1º Prémio - 400,00€,
mais Material didático; 2º Prémio - 200,00
€, mais Material didático; 3º Prémio Menção Honrosa mais material didático;
ESCALÃO 2 - 1º Prémio – 500,00€, mais
Material didático; 2º Prémio – 300,00 €,
mais Material didático; 3º Prémio - Menção Honrosa mais material didático; ESCALÃO 3 - 1º Prémio – 1.000,00 €, atribuído pela Câmara Municipal de Évora, mais
um Concerto no XXIII Ciclo de Concertos
“Música e Outras Artes nos Claustros”
2022; - 2º Prémio - 500,00 €, mais Material
didático; - 3º Prémio - Menção Honrosa
mais material didático;
O Júri do Concurso é presidido por Benoît Gibson e tem como vogais Liliana
Bizineche e Sandra Medeiros na modalidade de Canto, Ana Telles e Tito Gonçalves na modalidade de Piano. O Pianista
acompanhador é Yan Mikirtumov.
Esta iniciativa é realizada em parceria
com a Câmara Municipal de Évora e Universidade de Évora; a Associação Eborae
Musica é financiada pelo Ministério da
Cultura - Direcção Geral das Artes e tem
vários apoios entre os quais do Cabido da
Sé de Évora, da Dgeste – DSRA, Antena 2,
Jalmúsica, Diário do Sul, A Defesa, Rádio
Diana e o Registo.

por Carlos Gago, Katia Guerreiro, Manuel
Rocha e Tiago Nogueira) que já tinha feito a escolha dos concorrentes a partir das
82 candidaturas apresentadas.
No passado sábado o último programa
da primeira edição do Festival , reuniu
todos os participantes e teve a presença
de dois elementos do júri (Carlos Gago e
Manuel Rocha) para o anúncio em direto dos projetos vencedores, que vão receber prémios monetários no valor total de
3.000 euros.
O resultado final alinhou os concorrentes da seguinte forma: The Jeggas (24
pontos), M1ndFull (21 pontos), Rosa Luxemburgo (19 pontos), Terminal (15 pontos), Duarte Papel (14 pontos), Fugue (11
pontos) e Rara (9 pontos).
Pedro Ferreira, criador e diretor do
Festival, considera que se confirmou a
necessidade do surgimento de uma iniciativa inédita para divulgar, promover e
apoiar projetos musicais, dar oportunidade a projetos emergentes/inéditos e criar
pontes entre o público e a arte e a música
em particular num contexto tão singular. “Transformação foi a palavra ordem
e o balanço não poderia ser mais positivo”, indica Pedro Ferreira que salienta os
“milhares que assistiram aos episódios ao
longo de dois meses, bem como os votos
ao longo dos quatro dias de votação destinado ao público”. “Números que surpreendem e que convidam à continuidade do projeto”, conclui o responsável.

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

Navegabilidade
do Guadiana
Três milhões de euros, investimento que vai ser candidatado
aos fundos europeus. Projeto
será concluído em agosto e obra
deve ficar pronta em 2022.
O projeto de navegabilidade
do troço do rio Guadiana em
Mértola que vai permitir navegar até Vila Real de Santo
António avança este ano, num
investimento de três milhões de
euros, disse este sábado o presidente do município.
Jorge Rosa indicou à agência
Lusa que o projeto de navegabilidade do troço Pomarão-Mértola no rio Guadiana, neste concelho do distrito de Beja, é a última
fase para possibilitar a navegabilidade até Vila Real de Santo
António, no distrito de Faro.
Está previsto que o projeto da
obra fique concluído em agosto,
decorrendo depois os trabalhos
num período de seis a oito meses,
adiantou o autarca.
Além do investimento de três
milhões de euros, no concelho de
Mértola, o autarca explicou que
está previsto outro investimento
de infraestruturas em terra, no
valor de “1,5 ou dois milhões de
euros”, que envolve os municípios
de Mértola, Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.
PUB
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Estudo mostra que apenas 35% das espécies
de plantas são dispersadas por aves quando
estas estão a migrar em
direcção ao norte.
As aves migradoras dispersam sementes principalmente na direcção
contrária ao que seria
necessário para ajudar
as plantas a escapar às
alterações climáticas,
concluiu um estudo publicado esta quarta-feira
na revista Nature.
As aves migradoras
podem ajudar as plantas
a adaptarem-se às
alterações climáticas
(comendo os seus frutos
e dispersando as suas
sementes para locais
mais favoráveis), mas,
de acordo com a Universidade de Coimbra
(UC), “este novo estudo
mostra que a grande
maioria das espécies de
sementes de florestas
europeias é dispersada
por aves durante a sua
migração em direcção a
latitudes mais quentes,
no Sul”, no entanto este
fenomeno está a ser afetado gravemente pelas
alterações climáticas.

A Academia Catalã de Música anunciou os Prémios Alícia
2021, coincidindo com o Dia Internacional da Música . Este ano
foram homenageados artistas
como Sílvia Pérez Cruz , Marco
Mezquida e Albert Guinovart .
Os Alícia são os prémios anuais
atribuídos pelo sector da música
à Catalunha e são compostos por
onze categorias : autoria, Interpretação, interdisciplina, talento
emergente, produção discográfica, directo, projecto social, projecto educacional, internacionalização, jornalismo musical e
carreira. O objetivo dos prémios
é promover, tornar visível e valorizar a música produzida em
território catalão e o conjunto da
sua atividade, sem distinção de
géneros ou estilos.
Os Prémios são atribuídos
anualmente a projectos ou pro-

Aves não
conseguem
ajudar as
plantas

Sílvia Pérez
Cruz-Marco
Mezquida
premiados nos
“Alícia 2021”
postas que se destaquem pela
excelência e promovam os valores criativos, artísticos, culturais
e sociais da música. Os finalistas
e vencedores dos prêmios são escolhidos pelos acadêmicos e pelas 40 entidades que compõem a
Academia Catalã de Música por
meio de votação.
Sílvia Pérez Cruz foi distinguida com o prémio de interpretação e internacionalização ,
enquanto Maria del Mar Bonet
recebeu o prémio de carreira .
O álbum Talisman , de Marco
Mezquida , foi distinguido como
a melhor produção discográfica,
enquanto o prémio ao vivo foi
para o concerto-ensaio clínico na
Sala Apolo . O jornalista Àngels
Casas será reconhecido pelo seu
trabalho na atividade musical.
O Prêmio Alícia de autoria foi
recebido por Albert Guinovart,

pela composição Les aventures
de Monsieur Jules . O da interdisciplina distinguiu Núria Andorrà
pelo espectáculo Constel·lacions ,
enquanto Rita Payés será a artista de talento emergente. O projeto de apoio aos profissionais do
setor cultural Actúa, Ayuda, Aliment recebeu o prêmio Alícia de
melhor projeto social, enquanto
a Banda Sant Andreu Jazz receberá o reconhecimento como
projeto educativo.
Filha dos músicos Càstor Pérez
Diz e Glòria Cruz i Torrellas, desde bem jovem estudou solfejo,
piano clássico, saxofone clássico,
sendo mais tarde licenciada em
canto-jazz pela Escola Superior
de Música de Catalunya.
Sílvia é uma apaixonada pelo
Alentejo onde tem família residente e onde tem composto alguns dos seus trabalhos.

