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Costa promete
retroatividade
se ganhar

em
Câmara de Mora Árvore europeia Natal
Reguengos de
apoia educação do ano
Monsaraz

PÁG.03 O secretário-geral do PS prometeu este sábado que os apoios sociais e as
medidas de desagravamento fiscal que faziam parte do Orçamento chumbado terão
efeitos retroactivos a 1 de Janeiro se o seu
partido voltar a formar Governo. “O PS não
quis esta crise política e foi mesmo o único
que ao votar a favor do Orçamento.”

PÁG.06 O Município de Mora procedeu

PUB

à atribuição de dois subsídios ao Agrupamento de Escolas do Concelho de Mora
que, totalizando o valor de 828,75€, se destinam à aquisição de material de apoio
para o bom funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s)
e do Ensino Especial.

PÁG.08 «Sobreira Grande» de Vale Pereiro,

Concelho de Arraiolos é uma das 10 finalistas.
No seguimento da apresentação pela Câmara
Municipal de Arraiolos da candidatura da
“Sobreira Grande” ao concurso de Árvore Europeia do Ano 2022, com o apoio da sua proprietária Dra. Maria Isabel Eusébio Pinto, é a
mesma finalista do concurso Árvore do Ano.

PÁG.10 O Município de Reguengos de
Monsaraz vai organizar entre 1 de dezembro a 6 de janeiro de 2022 o Natal em
Reguengos. No primeiro dia de dezembro, pelas 11h30, foi inaugurado na Porta
da Vila o presépio com figuras em tamanho real em Monsaraz com a atuação do
Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz.
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Atual

A Abrir

A coesão do Desassossego: Repovoar,
Investir e Educar

LUIS NUNES DOS SANTOS

Presidente da Distrital da JSD Évora

Fernando Pessoa no livro do Desassossego
através do seu heterónimo Bernardo Soares
escreveu: “Para o rústico cujo campo lhe é
tudo, esse campo é um império. Para o Cesar
cujo império lhe ainda é pouco, esse império
é um campo; O pobre possui um império, o
grande possuiu um campo. Na verdade, não
possuímos mais do que as nossas próprias
sensações”.
Comecei por esta citação de Pessoa, não só
porque a acho sublime, mas porque em poucas palavras se resumiu a realidade política
da nossa região alentejana.
Durante estes dois anos, o Alentejo teve
cinco deputados eleitos (Évora - 2; Portalegre – 2; Beja – 1) na Assembleia da República
a representar a região durante o governo do
Partido Socialista. Volvidos estes dois anos
que trabalho em prol deste espaço imenso
que representa 1/3 do território é que foi conseguido por parte dos deputados socialistas?
Nenhum!
Para o Partido Socialista, estes cinco deputados representam somente o poder pelo
poder, eles olham para o nosso Alentejo sob
o pedestal do tal “Cesar”, a sede de poder é
enorme e, portanto, para eles o território é só
mais um campo onde governam a belo prazer.
Por outro lado, o espaço do centro-direita
não conseguiu qualquer tipo de representação parlamentar, o que faz com que em conjunto e somando os três distritos, não tenha
deputados. É imperativo mudar este cenário
nas eleições de 30 de Janeiro, é capital que a
região tenha equilíbrio na representação política, porque só assim se poderá conseguir
alavancar a região.

O Alentejo tem inúmeros problemas associados, o primeiro é o êxodo do interior para
o litoral, 60% dos jovens querem abandonar
a região. As principais causas associadas têm
directamente a ver com a falta de oportunidades que a região proporciona, e com o PS
a liderar o governo tem sido cada vez mais
um deserto de pessoas, de investimento e de
emprego qualificado.
Todas estas temáticas do interior ao longo dos anos tiveram inúmeras intenções de
mudança. Recordo o programa de combate
à desertificação e recuperação do desenvolvimento nas áreas do interior que foi um
fracasso liderado pelo governo socialista de
António Guterres. O mesmo acontece com
o atual quadro geral do governo onde figura
um Ministério da Coesão Territorial, liderado
imagino eu por uma ministra sem pasta, tal
não é o trabalho.
Lembro também do “Programa Chave” na
mão que demorou dois anos a ser regulamentado e que apesar da propaganda inicial de
António Costa, teve 0 candidaturas.
O PS atuando enquanto “César” utilizou o interior para fazer propaganda, usou
as dificuldades das pessoas comuns para o
marketing político, no entanto a verdade é
que a maioria da população sabe que os deputados socialistas e o governo de António
Costa desprezam e continuam a desprezar o
interior do país.
Nas eleições que se avizinham os alentejanos vão ter uma palavra para mudar a região,
as autárquicas foram um bom presságio, o
PSD sozinho ou coligado com o CDS conseguiu ganhar dez câmaras municipais, mas é

preciso ir ainda mais longe, é crucial dar a
possibilidade ao centro-direita de ter expressão parlamentar. O voto útil no PSD tem assim uma dimensão capital, só assim se pode
fazer face à hegemonia socialista.
Numa região que perde população qualificada todos os anos é essencial a criação de

“O PS atuando enquanto “César” utilizou
o interior para fazer
propaganda, usou as
dificuldades das pessoas comuns para o
marketing político, no
entanto a verdade é que
a maioria da população
sabe que os deputados
socialistas e o governo
de António Costa desprezam e continuam a
desprezar o interior do
país.”

uma Agência Regional de Repovoamento que
seja totalmente livre dos poderes políticos,
com capacidade de criar uma estratégia pensada e com respostas adequadas aos problemas, tal como existe em França um projecto
piloto neste sentido implementado no Maciço
Central na zona de Auverne.
A ideia é obvia e tem de ser concretizada:
mais pessoas, mais desenvolvimento, mais
economia, mais mercado, emprego, oportunidades, dinâmica, ou seja, mais riqueza e
crescimento sustentado.
A Universidade de Évora está a captar novos cursos, em linha com a valorização da
educação como motor de desenvolvimento
regional, cursos como Medicina ou Engenharia Aeroespacial são cruciais para o futuro,
é preciso por isso uma resposta integrada do
binómio sociedade/estado, porque é por aqui
que se pode produzir produtos diferenciados.
É essencial ter a noção que o mundo mudou, hoje já não é preciso estar num escritório
para trabalhar, é por isso importante saber
abrir o Alentejo aos mercados emergentes,
sabendo que hoje existem nómadas digitais
que podem trabalhar fisicamente em qualquer lado e podem fazê-lo aqui na região.
Como se vê, existe muito por fazer na nossa
região, quanto a mim que sou um rústico, tal
como diz Pessoa, olho para esta imensidão
territorial como um império, cheio de pessoas
que querem mudar de políticas, que querem
avançar na vida e transformar Portugal e a região alentejana numa região onde vale a pena
nascer, viver, aprender, ter filhos e investir.
É preciso aproveitar a oportunidade de eleger deputados do PSD.

Directiva europeia limita Salário Mínimo Nacional
JOÃO PIMENTA LOPES

Deputado do PCP no Parlamento Europeu

Está em curso um processo negocial entre o
Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a
Comissão Europeia, em torno de uma proposta de Directiva “relativa a salários mínimos
adequados na União Europeia” apresentada
por esta última instituição.
Trata-se de uma proposta que não responde às necessidades e aos interesses dos trabalhadores que, em países como Portugal,
mensalmente, se confrontam com salários
insuficientes para fazer face ao custo de vida,
e que a posição do Parlamento - que não foi
discutida no plenário do Parlamento Europeu
- não melhora.
A pretensão - aparentemente positiva - de
definir critérios para a fixação do salário
mínimo nacional (SMN) que possam ser tidos como referência na UE, constitui verdadeiramente um instrumento de limitação ou
mesmo bloqueio da progressão e valorização
necessária, condicionando o seu aumento a
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um conjunto de parâmetros (como a ‘produtividade’ ou a ‘competitividade’), que admitem
no máximo aumentos insuficientes, ao mesmo tempo que omite a injusta distribuição da
riqueza.
A posição do Parlamento avança critérios
com vista a um valor conceptualmente “adequado”, que pode ser limitada pelos referenciais de 60% da remuneração bruta mediana
(que, diga-se, internacionalmente é utilizado
para definir o limiar de pobreza) e de 50%
da remuneração bruta média. Ora este balizamento apresenta vários problemas. Em Portugal, tais referenciais significariam uma pressão negativa sobre a necessidade de evoluir o
SMN cujo valor mediano está acima dos 60%
(não porque seja elevado, mas porque se generalizaram os baixos salários em Portugal,
país onde o SMN é o valor de referência salarial para 25% dos contratos). Por outro lado,
seria admitir e aceitar que os trabalhadores

com o SMN sejam condenados a uma situação de pobreza. Implicaria ainda condicionar
a futura evolução ascendente do Salário Mínimo Nacional à evolução da restante massa
salarial, podendo contribuir, no médio e longo prazo, para uma situação de quase estagnação da evolução dos salários.
Tal Directiva, apresentaria uma bitola para
a definição do SMN que poderia justificar a
sua não valorização. Ademais, esta proposta de Directiva imiscui-se numa matéria de
competência nacional, como é a questão da
política salarial, dando à Comissão Europeia
mais um instrumento de pressão e chantagem sobre a definição de salários no nosso
país - lembremos que já no âmbito das Recomendações Específicas por País do Semestre
Europeu, a Comissão teceu duras críticas aos
aumentos do SMN em Portugal. Razões fundamentais para rejeitar esta proposta.
Esta discussão em “Bruxelas”, talvez con-

tribua para compreender a intransigência
negocial do Governo PS na valorização do
SMN no Orçamento de Estado de 2022.
O que é necessário é que o SMN seja definido em cada país de acordo com a sua realidade e necessidades. Em Portugal, o que se
exige é a substancial valorização do SMN,
tão rapidamente quanto possível até aos 850€,
no quadro de um aumento geral de salários,
como forma de corrigir as crescentes injustiças e desigualdades na repartição da riqueza,
contribuindo para a dinamização da economia e do mercado interno, promovendo a negociação e contratação colectivas (revogando
a caducidade da contratação colectiva, imposta pela troika e que o Governo PS não quis
revogar), salvaguardando o cumprimento e
o reforço dos direitos dos trabalhadores, designadamente, através do reforço dos meios
financeiros e humanos das autoridades nacionais de inspecção.
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O distrito recebeu, com Francisco Sá Carneiro, um Conselho Nacional em 4 e 5 de Novembro de 1978.

Rui Rio ”premeia“ resultados autárquicos no
distrito e escolhe Évora para a realização do CN
O prazo para a entrega das listas de
candidatos às eleições termina no dia a
seguir ao congresso do partido, que colocou 10 de Dezembro como data limite
para um entendimento sobre os nomes
e a decisão sobre se concorre sozinho ou
com o CDS.
A próxima reunião do Conselho Nacional do PSD vai decorrer em Évora, no
dia 7 de Dezembro (esta terça-feira), para
votar as listas de candidatos às eleições
legislativas de 30 de Janeiro.
A informação foi adiantada à agência
Lusa pela presidente da distrital do partido, Sónia Ramos, que especificou que a
reunião vai ter lugar à noite numa unidade hoteleira da cidade.
A escolha de Évora como local para a
realização desta reunião é vista como
“um sinal que Rui Rio sempre teve uma
enorme atenção política para com o
Alentejo e Évora, de forma particular”,
defendeu a dirigente social-democrata
que reforça os ganhos eleitorais autárquicos “históricos” do PSD nas autárquicas
de setembro, onde o partido conquistou
as presidências das Câmaras de Mourão,
Reguengos de Monsaraz, Redondo e Vila
Viçosa, conquistando, ainda, dez presidências de juntas de freguesia, incluindo a do Centro Histórico de Évora.
O momento é histórico pois o distrito
recebeu, com Francisco Sá Carneiro, um
Conselho Nacional em 4 e 5 de Novembro de 1978.
“Deverá ser feita uma análise da situação política nacional e discutidas e
votadas as listas de candidatos” a deputados, indicou a mesma responsável, que
apoiou publicamente Rui Rio na corrida
à liderança do partido.
Rui Rio, que foi reeleito presidente do
PSD, terá como primeiras tarefas do novo
mandato conduzir o processo das listas
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de deputados, avaliando uma eventual
coligação com o CDS-PP, e preparar o
programa às legislativas.
O prazo limite para a entrega da lista
de deputados para as legislativas de 30
de Janeiro termina em 20 de Dezembro,
no dia a seguir ao congresso do partido,
que decorrerá entre 17 e 19 de Dezembro,
na FIL, em Lisboa.
Segundo o calendário aprovado pela

direcção, o prazo para as distritais aprovarem as suas escolhas terminou dia 30
de Novembro tendo-se seguido as reuniões com as estruturas distritais até ao
passado sábado dia 4.
Embora o Conselho Nacional para
aprovar as listas tenha sido marcado
para dia 7, está também reservada já
uma nova data, dia 10, caso as propostas
para as listas chumbem na primeira ten-

tativa. Entre as decisões sobre as listas,
estará a de saber se o PSD vai a votos sozinho ou com o CDS-PP: apesar de numa
reunião da Comissão Política Nacional a
maioria dos seus membros ter manifestado preferência pela primeira opção, o
tema não chegou a ir a votos e Rio prometeu levar novamente à direcção a proposta de um acordo pré-eleitoral com os
democratas-cristãos.

Costa promete retroatividade se ganhar
O secretário-geral do PS prometeu este sábado que os apoios sociais e as medidas
de desagravamento fiscal que faziam parte do Orçamento chumbado terão efeitos
retroactivos a 1 de Janeiro se o seu partido voltar a formar Governo.
António Costa falava no encerramento
do Congresso da Associação Nacional de
Autarcas do PS, no Parque das Nações, em
Lisboa, num discurso em que abordou as
consequências do chumbo da proposta
do Governo de Orçamento do Estado para
2022 na Assembleia da República.
No seu discurso, o secretário-geral do
PS afirmou depois que foi “particularmente grave” que, na actual conjuntura
mundial, com uma pandemia para enfrentar e “com uma recuperação económica para acelerar, se tenha gerado uma
crise política absolutamente irracional”.
“O PS não quis esta crise política e foi
mesmo o único que ao votar a favor do Orçamento tentou contribuir para que não a
tivéssemos. Esta crise só resultou, não por
haver uma alternativa à governação do
PS, mas de uma maioria negativa que se
formou com os votos do Bloco de Esquerda e do PCP a juntarem-se aos votos da

direita”, acusou.
De acordo com António Costa, essa
“maioria negativa” não visou a construção de algo melhor e teve simplesmente
como objectivo chumbar o Orçamento do
Estado apresentado pelo Governo do PS.
“Sejamos claros, o chumbo do Orçamento, muito mais do que uma derrota
do PS, foi sobretudo um prejuízo para os
portugueses, que estão a ver adiados um
reforço de mais 700 milhões de euros para
o SNS, quando todos sabemos que o SNS
precisa urgentemente de continuar a ter
reforços de investimento e de contratação
de recursos humanos. O que esses partidos fizeram com o chumbo do Orçamento
foi adiar a injecção de mais 700 milhões
de euros no SNS”, advogou.
Com o chumbo do Orçamento, de acordo com o líder socialista, ficou adiado o
reforço do abono de família, a criação da
garantia criança, o aumento da dedução
fiscal de 600 para 900 euros a partir do
segundo filho e o desdobramento de dois
novos escalões do IRS “para a classe média pagar menos impostos”.
“O que conseguiram foi adiar, adiar
e adiar sem construírem nada de novo.
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Com a vitória do PS nas próximas eleições, todas estas medidas entrarão em vigor e terão efeitos retroactivos ao dia 01 de
Janeiro”, prometeu.
Perante os autarcas do PS, António Cos-

ta procurou também apresentar o seu
partido como uma força de moderação no
sistema político.
Entre outros exemplos, António Costa
disse que, nos últimos seis anos, o salário mínimo nacional aumentou cerca de
40%, “sem que isso tenha afectado a competitividade das empresas nacionais”.
“Hoje temos mais 28 mil profissionais
na Saúde do que aqueles que existiam no
SNS em 2015, mas também foi connosco
que, gostem ou não gostem, que tivemos
em 2019 o primeiro excedente orçamental da nossa democracia. É este equilíbrio
que só o PS é capaz de manter, um equilíbrio que os portugueses não querem perder”, considerou.
“O PS é um partido do diálogo e não
um partido do conflito. No Governo, o PS
conseguiu dialogar com todas as autarquias, com as regiões autónomas, com o
Presidente da República. Respeita a independência da justiça e da comunicação
social. Isto, tão diferente de outros que
não estão unidos e promovem o conflito
com tudo e com todos, desde logo com
os seus, aqueles que lhes são mais próximos”, acrescentou.
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Crónicas
“Cabrita habituou-nos aos mais vergonhosos episódios ministeriais que marcam o governo socialista.”

Fim de ciclo. Ponto.
SÓNIA RAMOS

Presidente da Comissão Política Distrital de Évora do PSD

Cabrita. Sempre Cabrita. Igual a si próprio,
é Cabrita que encerra da forma execrável o
ciclo Costa, com uma triste demissão que
peca por tardia. Cabrita habituou-nos aos
mais vergonhosos episódios ministeriais que
marcam, pela negativa, o governo socialista.
Um trágico acidente, do qual não conseguiu
assumir as devidas responsabilidades, sobretudo políticas, empurrou o governo para o fim
da linha onde, aliás, a esquerda o colocou. O
reinado socialista termina sob o espectro da
imoralidade, com a vitimização de um ministro que ignorou a verdadeira vítima e sua
família para salvar a sua honra(?).
Fecha-se um ciclo de compadrios, amizades tóxicas para o Estado Português e conselhos de ministros em família e socialistas
a saltar a lista de espera da vacinação. Em

suma, o Polvo socialista implodiu. A prová-lo está a substituição do ministro da administração interna pela ministra da justiça,
que já havia afirmado a sua intenção de deixar o governo no verão, o que não deixa de
ser, no mínimo, curioso. Ministros esgotados, desorientados e sem qualquer rasgo de
originalidade na ação política, arrastam-se
penosamente no exercício ministerial. O socialismo esgotou-se. Nada mais oferece aos
portugueses.
As autárquicas foram o primeiro sinal de
esvaziamento. A câmara de Lisboa, ganha
por Moedas, com todo o mérito, foi uma lança no coração da impunidade socialista. Um
dos Delfins do Costismo… proporcionou uma
derrota pesada com que o mestre não soube
lidar. O chumbo do orçamento foi a cere-

ja no topo do bolo. Os parceiros vermelhos
não perdoaram os resultados autárquicos
que em 2017 faziam já adivinhar o divórcio
da geringonça, agora consumado. PCP e BE
querem agora romper uma estratégia de apoio
ao socialismo, tentando recuperar o estatuto
de partidos contestatários. Não terão o apoio
dos portugueses, que perceberam os perigos
de um país ser governado pelas minorais
totalitárias. Costumes e tradições centenárias criminalizadas ou proibidas, o Estado
a sobrepor-se às competências parentais nas
escolhas dos filhos e a ideologia de género a
pulular nas idas às instalações sanitárias dos
estabelecimentos escolares. Geringonça… a
quanto obrigaste. Até a eutanásia viu a luz do
dia, à pressa, pese embora o veto presidencial. Como diz o povo, Costa “vendeu a mãe”

para se manter à tona.
O PSD, com a liderança legitimada, apresenta-se agora aos portugueses como a alternativa credível que Portugal merece. Espero
que os eleitores percebam a importância de
uma maioria expressiva que permita ao PSD
governar. As minorias, políticas ou não, são
totalmente legitimas e próprias do Estado de
Direito Democrático. O que não é legitimo é
subverterem a democracia e as suas regras
de funcionamento, ao ponto de partidos com
menos de dois dígitos de percentagem de votação, se arrogarem da possibilidade de controlar a matriz identitária de dez milhões de
portugueses. Não somos reféns de um Deus
menor! Não queremos ser! A geringonça passou à história e lá deve permanecer. Fim de
ciclo. Ponto.

Situação embaraçosa
VELEZ CORREIA

Major

Apesar da minha idade já bastante avançada
(para as nove décadas falta-me pouco mais
de um ano) do estado de saúde não ser dos
melhores e da situação de pandemia que o
Mundo atravessa e que muito tem assustado
(e que parece cada vez assustar mais) a Humanidade, continuo a interessar-me pelo que
se passa no planeta em que vivo e que está
correndo grandes riscos, porque desde há
muito, o temos vindo a tratar muito mal, pelo
que se encontra muito “ferido” e demasiado
“ofendido”, parecendo querer vingar-se disso.
Andamos agora a querer remediar a situação
com medidas que, desde há muito tempo deveriam ter sido rigorosamente seguidas, mas,
PUB

pelos vistos, parece já ser demasiado tarde.
Isto é algo que faz parte das inúmeras preocupações do homem de hoje, mas aquilo que
a mim mais preocupa não é o meu futuro,
visto estar nos “finalmentes”,mas o amanhã
dos meus netos e bisnetos e bem assim as gerações vindouras, pois o problema parece-me
muito mais sério do que muita gente pensa
e que, por isso, não segue as regras que têm
vindo a ser impostas precisamente para ainda
tentarmos resolver a crítica situação em que
nos encontramos.
Mas vamos lá mudar de assunto afim de
termos espaço, para, embora ao de leve, focarmos outros problemas que, a todo o mo-

mento, vão surgindo, como por exemplo,
aquele que o nosso país está a atravessar no
aspeto político: sem o Orçamento para o próximo ano aprovado, sem Parlamento e, praticamente, em alguns casos, a andar sem norte,
porque o governo está demasiado cansado (e
com alguma razão, diga-se de passagem e em
abono da verdade), a Oposição está a tentar
dar uma volta à situação em que o país se
encontra no sentido de, em variados aspetos,
corrigir erros e procurar que os portugueses
passem a ter uma vida melhor, muito embora
esteja travando uma luta medonha,pois está
envolvido numa guerra mundial demasiado
estranha e que constitui um sério problema
para a Saúde, Economia e Finanças,Cultura,
Ciência e, duma forma geral, todos os setores
da vida do país. Mas a verdade é que o maior
Partido da Oposição encontra-se dividido,
muito dividido, como é do perfeito conhecimento de todos nós.
Não vou aquí atribuir culpas desta
divisão,até porque não me sinto com capacidade para tal e nem sou comentador político,
mas que as há disso não tenho quaisquer dúvidas, pois tenho, naturalmente, as minhas
ideias, face ao que vou lendo e vendo na caixinha mágica nos vários canais que tenho à
minha disposição, A meu ver, acho que o tal
Partido tem necessidade absoluta de se unir
(a UNIÃO faz a FORÇA) para conseguir ser
Governo. Os vários discursos que se ouvem
todos os dias devem ser canalizados para
esse ponto, pois se o não forem, a tão desejada união redunda numa terrível dispersão
pela Abstenção e por outros partidos da direita e (sabe-se lá!) pelo CHEGA e até pelos da esquerda.Estou disso convencido e, se
acontecer,. o saudoso Sá Carneiro dará uma
volta no seu túmulo, lamentando a situação
a que o seu Partido do coração chegou. Mas
reconheço que a união vai ser extremamente difícil. Se porventura me enganar, então
darei os meus parabéns ao Partido em causa,
pela prova de UNIÃO que deu ao País, Mas
tenho de reconhecer que o espaço de tempo

é muito curto para a reconciliação ,pois estamos a menos de dois meses das eleições e o
dr.António Costa já provou por A+B ser político muito hábil em geringonças, o que agora
não me parece extremamente difícil de conseguir, pois a menina “Catrina” que se encontra muito, mas muito aborrecida com o chefe
do Governo (quiçá com alguma razão) não me
parace que não adira, desde que sejam satisfeitas algumas das suas exigências. E quanto
ao homem que defende, com toda a sua força
moral, a classe trabalhadora, também com algumas promessas, também é muito capaz de
não dar uma nega ao dr.Costa. Mas no meio
disto tudo podem surgir grandes surpresas
que eu não vou aquí comentar, até porque,
repito,não sou nenhum comentador. Mas lá
que podem surgir é que não tenho dúvidas,
Eu disse que podem surgir, não disse que surgem. Cuidado! Todavia ,aquilo que pretendo
para o meu País é que surja um Governo que
tenha arte para evitar que a corrupção alastre ainda mais; que a Justiça funcione bem e
com muito mais celeridade;que a Educação
siga outro rumo; que não se olhe para a Cultura como um filho deficiente; que consiga o
milagre de surgirem menos ricaços e menos
pobres, etc,etc,etc.. Mas não posso esquecer
o grande obstáculo a que já fiz referência: o
terrível vírus que está lançando estirpes bem
mais perigosas que ele próprio. Se ele continuar com a sua “teimosia”, então parece-me
que, infelizmente, não há governos que resistam, pois ele, no meio de tanta tragédia que
está acontecendo neste mundo,considero-o o
inimigo número um.
E como curiosidade, no dia em que estou redigindo estas linhas para o REGISTO
(3Onov2021) completam-se 149 anos que
aconteceu no globo o primeiro encontro de
futebol internacional entre Inglaterra e Escócia, terminando com um empate a zero. Presentes cerca de 4 mil espetadores.
Termino com votos de Bom Natal e Feliz
Ano Novo, muito embora as expetativas não
sejam nada animadoras.
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“Valorizar o território e melhorar a qualidade de vida no concelho de Arraiolos”.

Arraiolos - Tomada de Posse e distribuição de Pelouros
No Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Arraiolos, dia 15 de outubro de 2021, teve
lugar a tomada de posse da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, em conformidade com os resultados eleitorais de 26
de setembro.
Sílvia Pinto a presidente reeleita, dirigindo-se aos presentes agradeceu a presença de todos e realçou a confiança depositada no projeto autárquico sufragado,
manifestando determinação na ação para
“valorizar o território e melhorar a qualidade de vida no concelho de Arraiolos”,
procurando solução para os problemas e
efetuando a promoção do desenvolvimento e progresso locais.
A par das respostas sociais e de incentivo à dinamização da economia local, a
presidente da Câmara Municipal, considerou fundamental a existência dum “Poder
Local Democrático forte e próximo das populações para responder às suas necessidades, ao aprofundamento da democracia
e a uma maior participação de todos para
uma efetiva inclusão dos cidadãos nas decisões políticas, continuando a exigir a autonomia administrativa e financeira das
autarquias, em consonância com as suas

D.R.

atribuições, considerando que eventuais
alterações e transferência de novas competências devem ser acompanhadas dos

meios financeiros adequados.”
Em conforme com as suas competências,
Sílvia Pinto determinou a distribuição de

pelouros/funções, bem como a calendarização das reuniões ordinárias da Câmara
Municipal que serão públicas, com periodicidade quinzenal, às quartas-feiras, pelas 15,30 horas, tendo sido a primeira no
dia 27 de outubro do corrente ano.
Atribuição de pelouros:
Sílvia Cristina Tirapicos Pinto (CDU), Coordenação; Administração e Finanças; Planeamento; Desenvolvimento Económico;
Informação; Segurança; Cooperação Externa; Educação.
Jorge Joaquim Piteira Macau (CDU),
Pessoal; Fundos Comunitários; Obras Municipais; Higiene e Limpeza; Parque de
Maquinas e Viaturas; Armazéns; Proteção
Civil; Água, Saneamento e Eletricidade.
João Paulo Goulão Campos (CDU), Obras
Particulares; Desporto; Juventude e Tempos Livres; Ação Social; Saúde; Associativismo.
Delfina Bárbara Correia dos Santos
Lima (CDU), Cultura; Jardins e Espaços
Verdes; Ambiente; Trânsito; Mercados e
Feiras; Cemitérios.
Carla Gertrudes Ramires Romana (PS),
Sem pelouros.

Agrupamento de Escolas recebe subsídios para aquisição de material
O Município de Mora procedeu à atribuição
de dois subsídios ao Agrupamento de Escolas do Concelho de Mora que, totalizando
o valor de 828,75€, se destinam à aquisição
de material de apoio para o bom funcionamento das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC’s) e do Ensino Especial.
Um primeiro subsídio, cujo valor é de
380€, será para aquisição de manuais de Inglês. Estes manuais serão utilizados na AEC
de Inglês pelos alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico (CEB) de todo o Concelho. Desta forma, o Município trabalha para minimizar
o esforço financeiro feito pelas famílias
para fazer face às necessidades dos seus
educandos. Por outro lado, este apoio releva
a importância do estudo da Língua Inglesa
desde o início da idade escolar de cada um.
Os restantes 448,75€ servem para a
aquisição de Materiais de Intervenção

Pedagógica e Terapêutica, cuja utilidade
se fará valer junto dos alunos com necessidades educativas especiais.
O envolvimento crescente do Município na área da educação acontece, tanto pelas competências que lhes estão
inevitavelmente atribuídas, quer pelas
atividades que o mesmo privilegia em
função da estratégia de desenvolvimento que pretende para o Concelho. Com a
atribuição destes dois subsídios, o executivo municipal assume o investimento na
Educação como prioritário. Considerando
assim o claro e importante contributo na
formação e qualificação das crianças e jovens estudantes do Concelho de Mora.
O Município de Mora encontrar-se-á
sempre ao dispor para avaliar os problemas e procurar respostas que potenciem
a Educação, através da colaboração cons-

D.R.

tante com o Agrupamento de Escolas e
restantes parceiros sociais locais.

Município de Mora, uma porta aberta
para o futuro!

Movimento Associativo e Etnografia
JOSÉ MANUEL PINTO

Dirigente Associativo

A “Etnografia” está presente de modo permanente no movimento associativo popular, com
maior acuidade no folclore e nas representações
das danças, cantares e vestes tradicionais, sendo que as marchas populares, o cante ou a música popular também integram uma componente
de pesquisa que a utilização de conteúdos dos
cancioneiros reflete.
Neste contexto os “Ranchos Folclóricos” têm
uma maior representatividade, com resultado
visível nas múltiplas vertentes da sua ação, com
destaque para o traje ligado ao mundo rural.
Apesar de terem estatutariamente origens
diversas, os “Ranchos Folclóricos” são associações, cujo objeto tem um caráter etnográfico
que se revelou fundamental na recolha, preservação e divulgação de usos e costumes, das
gerações que nos antecederam, feitos tradições

identitárias inequívocas.
Das diversas atividades na área cultural merecem referência a recolha e representação da
tradição do cantar “As Janeiras” e “Os Reis”, a
participação e colaboração na organização das
“Marchas Populares”, a realização de Festivais
de Folclore e outras iniciativas de espetáculos e
iniciativas culturais e musicais.
O reportório destas associações, apresentado ao público como espetáculo de folclore,
é resultado dum trabalho de pesquisa aturado
e minucioso, mesmo que de modo voluntário,
correspondendo a saberes empíricos e de contacto direto com a realidade quotidiana das
comunidades, transmitidos por uma oralidade
natural, resultante não raras vezes dum expresso e elevado analfabetismo e ausência de meios
de registo.

Frequentemente, as danças e cantares associadas à vida no campo, aos trabalhos agrícolas,
às festividades tradicionais, às feiras e às romarias transportam consigo, na representação que
lhe é conferida, uma ligação muito forte às antigas “Casas do Povo” criadas no início do “Estado Novo” e que só em 1982 assumiram um
fim cultural de base associativa, à luz da atual
constituição da República Portuguesa.
Nesta área, como em muitas outras da nossa vida, não podemos ser perentórios, mas antes considerar passíveis de estudo a origem, a
evolução, o surgimento e papel dos “Ranchos
Folclóricos” e de outros protagonistas do folclore, sem perder de vista a época e as condições
sociais e políticas em que surgiram.
O associativismo tem aqui uma forte ligação
à etnografia, quer no vestuário quer nos utensí-

lios de trabalho e toda a sua envolvente.
Foram desta forma preservadas foices, sachos e gadanhas.
Ficamos a conhecer alcofas, talegos e alforges.
Podemos vestir gabões, samarras e safões.
São ferramentas, objetos e vestuário em desuso, que sobreviveram e chegaram aos nossos
dias beneficiando da dinâmica associativa patenteada pelo folclore, ainda que por vezes esse
papel não lhe seja reconhecido.
As associações foram importantes, mas não
as únicas a contribuir para a preservação destes
instrumentos, que vimos em muitas situações,
serem reinventados e recuperados, juntando ao
seu valor identitário e cultural uma relevância
económica significativa, sobretudo no setor do
artesanato ligado ao turismo.
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“O comércio habituou-se assim, o mundo segue atrás e reclamar sobre isso de nada nos serve.”

É Natal! Festeje-se!
ESTEFÂNIA BARROSO

Professora

Estamos nos inícios do mês de dezembro e,
desde os seus primeiros dias que sentimos
no ar que o Natal está a chegar. Bem, isso
não será totalmente verdade. Afirmo, sem
medos, que cheira a Natal desde o fim
do Halloween. Passado o 31 de outubro
observamos que as ruas se começam a
engalanar, assim como as montras das
lojas, relembrando-nos que o Natal está aí à
porta! E nem vale a pena queixar sobre essas
decorações extemporâneas. O comércio
habituou-se assim, o mundo segue atrás e
reclamar sobre isso de nada nos serve.
Juntamente com as decorações de Natal
com as muitas luzes em todas as cidades, as
montras das lojas decoradas aludindo à época
natalícia e à urgência de iniciar as compras
de Natal, teremos a chegada, à maioria das
estações de rádio e a algumas ruas da cidade,
das músicas de Natal que ouviremos até à
exaustão. Teremos também, como vem sendo
hábito nos últimos tempos, a chegada dos
anúncios publicitários, que apelam ao espírito
natalício e à lágrima fácil, habitualmente
acompanhados de músicas que nos irão ficar
no ouvido até provocar enjoos gravíssimos.
E, last but not least, virão os habituais
comentários e queixumes sobre a época que
atravessamos. Aliás, posso dizer que já ouvi
alguns deles: “O Natal já não tem o mesmo
significado para mim”, “o Natal tornou-se,
nada mais, nada menos do que uma época de
puro consumismo”, “O Natal já não é amor”
e, a mais proferida de todas “já nada é como
era!”… Não querendo ferir suscetibilidades, a
verdade é que poucos são aqueles que nunca
disseram uma dessas frases.
É claro que o Natal já não tem o mesmo
significado para nós. O Natal que vivíamos
na nossa infância não é, nem pode ser, o Natal
que vivemos hoje. Por mais que nos custe, a
criança de outrora deu lugar a um adulto que
não tem a capacidade de se maravilhar com
as decorações, as luzes, as lendas e, (por que
não admiti-lo?), as prendas. Se nós próprios
mudámos tanto, como não iria mudar a nossa
forma de encarar o Natal? É claro que muitas
vezes dizemos essas palavras porque as
famílias perderam alguns dos seus membros,
porque existe uma ausência difícil de suportar
nalgum lugar da mesa. E não quero, de modo
algum menosprezar esse sentimento. Muito
pelo contrário, também o sinto. Mas procuro
pensar que, quer queiramos quer não, isto
é a vida a ser vida. Existem ausências, sim,
mas não existem também muitos lugares à
mesa ocupados por caras novas, crianças

Fotografia: Chad Madden em unsplash

que nasceram entretanto, que fazem parte
da família e que estão, também elas, a criar
memórias de Natal? O que irão eles dizer dos
seus Natais daqui alguns anos? Provavelmente
dirão exatamente o mesmo que nós: “O Natal
de antigamente é que era!”
O problema, quanto a mim, não está no Natal
de hoje e, muito menos no de antigamente.
O problema (se é que é de um problema que
se trata) está no ser humano. Temos uma
tendência (e eu estou claramente incluída
neste grupo) de olhar para o passado como a
época de ouro, a época em que éramos mesmo
felizes e a época em que o Natal era festejado
a sério. O presente é sempre visto como um
parente pobre dos anos passados, aqueles que,

consideramos, foram de ouro. É inevitável: o
ser humano olha para o passado sempre com
um véu de nostalgia que o faz acreditar que
aqueles tempos foram os melhores. De um
modo geral, olhamos para o que vivenciamos
no presente como uma passagem…do que foi
muito bom, no passado, para o que será muito
bom, no futuro.
Isso também é resultado de uma qualidade
que existe em muitos seres humanos: guardar
o que é bom de guardar e, de algum modo,
esquecer o que foi mau, acreditando que o
amanhã será sempre bem melhor. Portanto
isto de “O Natal já não ser o mesmo de
antigamente…” mais não é do que um
saudosismo do que já passou. Quero acreditar

que, se chegarmos a velhinhos, diremos
naquela altura que o Natal vivido a sério era
o de 2021!
Por fim, analisando a questão de o Natal
ser puro consumismo…cabe-nos a nós fazer
com que assim não seja. Eu assumo, sem
pejo nem vergonha, que ofereço prendas no
Natal. E acrescento: gosto imenso de oferecer
prendas e aprecio bastante recebê-las. Como
referi antes, faço uma lista das pessoas que
quero mimar em cada Natal e estipulo o
valor que quero gastar com cada uma delas.
Depois disso, tendo as balizas monetárias
criadas, parto em busca da melhor prenda
que possa encontrar para as pessoas que
fazem a minha vida ter sentido. Chama-se
a isso consumismo? Não acho. Para mim
chama-se mimar aqueles que gosto, aqueles
que têm um bocadinho do meu coração a
viver neles. Dar e receber: prendas, mimos,
pequenas lembranças feitas por nós…o que
seja. Mostrar que gostamos das pessoas e
que, por isso, as queremos acarinhar com
algum tipo de dádiva. É claro que não entro
em desvarios. É claro que não gasto mais do
que aquilo que poderia gastar. Mas a isso
chama-se “ter bom senso”. Não preciso de
datas especiais para oferecer uma prenda. É
verdade. Mas, isso não invalida que goste de
assinalar as datas especiais com um qualquer
mimo!
Termino informando que não sou uma
incondicional do Natal, não adoro a festa em
particular mas a verdade é que também não
a consigo deixar passar em branco. Não me
faria sentido passar essa data sem poder estar
reunida com aqueles a quem chamo família.
Gosto, assumo, das decorações: desde as que
temos em casa àquelas que encontramos nas
nossas cidades. Sinto que as luzes criadas
pelo homem oferecem um aspeto encantado
às cidades que me deixa uma sensação
quentinha no corpo e na alma. Gosto,
assumo, de poder trocar umas prendinhas
com as pessoas que me são especiais. Faço-o
na mesma lógica que os gatos usam quando
nos trazem um infeliz pássaro morto até à
porta, como quem nos oferece uma dádiva.
Uma forma de dizer “gosto de ti”.
Por fim, queria ainda salientar que não
entendo o porquê de “o Natal ser para as
crianças”. Para mim, o Natal é amor e o amor
deve ser distribuído e espalhado por todos
aqueles que são, de algum modo, “nossos”.
Por isso, e para mim, o Natal é para todos,
os mimos são para todos, mostrar o amor que
sentimos é para todos.

Árvore europeia do ano
«Sobreira Grande» de Vale Pereiro, Concelho de Arraiolos é uma das 10 finalistas
No seguimento da apresentação pela
Câmara Municipal de Arraiolos da candidatura da “Sobreira Grande” ao concurso
de Árvore Europeia do Ano 2022, com o
apoio da sua proprietária Dra. Maria Isabel Eusébio Pinto, é a mesma finalista do
concurso Árvore do Ano.
A votação para a árvore que irá representar Portugal no concurso europeu
já começou e decorre até 5 de Janeiro de
2022, sendo efetuadas através de voto eletrónico no seguinte site https://portugal.

treeoftheyear.eu
A Sobreira Grande é a única candidatada do Alentejo, pelo que apelamos a todo/
as alentejano/as e amigos e amigas a votarem na árvore que melhor representa a
nossa paisagem e a nossa cultura.
Refira-se que a Câmara Municipal de
Arraiolos decidiu aderir à iniciativa com
o propósito de valorizar o território e o
montado de “sobro e azinho”, enquanto
património natural da nossa paisagem
transtagana, onde subiste uma atividade agrosilvopastoril importante para o
ambiente e para a biodiversidade, a qual

urge preservar e que constituem um importante recurso para a economia da região e do país.
“A Sobreira Grande” ergue-se entre os caminhos rurais da Freguesia de Santa Justa
(Vale do Pereiro), na Herdade da Parracha,
sendo que pelo seu porte alberga vida, desperta sentimentos e surpreende-nos com
o diâmetro da copa, mas também pela forma como é querida, estimada e conhecida
pela comunidade. No verão a sua sombra
dá guarida a homens e animais e outrora
acolhia a cocaria do rancho e era lugar
para o acarro do rebanho.
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O Natal em Reguengos vai ter muitas atividades na Praça da Liberdade.

Natal em Reguengos de Monsaraz
O Município de Reguengos de Monsaraz
vai organizar entre 1 de dezembro a 6 de
janeiro de 2022 o Natal em Reguengos. No
primeiro dia de dezembro, pelas 11h30, foi
inaugurado na Porta da Vila o presépio
com figuras em tamanho real em Monsaraz com a atuação do Grupo Coral da
Freguesia de Monsaraz, que vai percorrer as ruas da vila medieval ao lado das
figuras do presépio, como os Reis Magos,
o pastor, os guardas do castelo, o oleiro, o
almocreve, a lavadeira e a fiadeira, que se
dirigem para junto da Virgem Maria, São
José e o Menino Jesus, que estão colocados no castelo.
Pelo vigésimo segundo ano consecutivo, Monsaraz recebe este projeto concebido pela escultora Teresa Martins, que
apresenta 46 figuras da natividade em
tamanho real. Até ao dia 6 de janeiro do
próximo ano poderão ser apreciadas estas esculturas feitas em ferro e rede recobertas por panos impermeabilizados de
cor crua, pintadas em tons pastel, rosa
velho e lilases, com as caras e as mãos
feitas em cerâmica e iluminadas durante a noite.
O Natal em Reguengos vai ter muitas
atividades na Praça da Liberdade, em
Reguengos de Monsaraz, local onde vai
estar instalado a partir das 14h nos fins
de semana até 19 de dezembro o Mercado
de Natal, promovido pela Associação de
Artesanato de Reguengos de Monsaraz.
O Pai Natal vai chegar no dia 4 de dezembro, às 15h, dirigindo-se depois para a
Casa do Pai Natal na Praça da Liberdade
para tirar fotografias com as crianças.
Neste dia, até às 17h30 haverá também
passeios de tuk-tuk para as crianças, animação de rua com músicos da Banda da
Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, dois insufláveis, dos quais
um escorrega com sete metros de altura, tatuagens glitter e o cantinho da biblioteca, com histórias, jogos e desenhos
para pintar. A Hora do Conto acontece
pelas 16h e as crianças vão poder ouvir
o conto “O Natal da Adelaide”, de Fabrice
Lelarge.
Durante o Natal em Reguengos esta-

Fotografia C.M. Reguengos de Monsaraz

rão instalados um presépio e uma Árvore de Natal na Praça de Santo António,
que será decorada pelos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa
Casa da Misericórdia de Reguengos de
Monsaraz.
No dia 8 de dezembro, a partir das 9h
decorre o Passeio Solidário de Natal, organizado pelo Clube de Cicloturismo de

Reguengos de Monsaraz Trepadores da
Planície, com o valor angariado em donativos a reverter para a aquisição de duas
cadeiras de rodas para o Centro de Saúde
de Reguengos de Monsaraz. Neste dia, o
livro “Agasalha-te bem”, de Fabrice Lelarge vai preencher a Hora do Conto.
No dia 11 de dezembro a Hora do Conto
será com o livro “O Rudolfo é o maior”, de

Jan Astley, Gaby Goldsack e Kath Jewitt,
e no dia seguinte com o livro infantil
“Perfeitamente normal”, de Tom Percival.
Neste dia 12 de dezembro, a partir das
16h30, a animação de rua terá também a
atuação da Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense.
No dia 18 de dezembro, os músicos da
Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense vão tocar a partir das
16h30 na Praça da Liberdade e a Hora do
Conto terá “O passeio mágico de trenó”,
um livro de Jan Astley, Gaby Goldsack e
Kath Jewitt. Neste dia, pelas 17h, na Igreja de Santiago, em Monsaraz, decorre o
Cante ao Menino com o Grupo Coral da
Freguesia de Monsaraz e o Dueto de Guitarras de Évora, com José Farinha e João
Macedo.
Em Reguengos de Monsaraz também
vai haver Cante ao Menino, no dia 19 de
dezembro, pelas 12h, com o Grupo Coral
da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz que vai cantar na Praça de Santo
António, saindo em desfile desde a Igreja Matriz. A partir das 17h realiza-se a
primeira corrida de São Silvestre de Reguengos de Monsaraz, num percurso de
10 quilómetros de extensão com partida e
chegada na Praça da Liberdade.
A organização é da Junta de Freguesia
de Reguengos de Monsaraz com o apoio
da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz e as inscrições no valor de seis
euros poderão ser efetuadas no site www.
acorrer.pt. Neste dia terminam as atividades na Praça da Liberdade e a Hora do
Conto será com o livro “A caracóis de ouro,
os três ursos e a banheira”, de Isabel Stilwell e Marta Moser.
Nos dias 21 e 22 de dezembro a autarquia organiza a iniciativa O Pai Natal na
Tua Aldeia. Nestes dias, entre as 14h e as
17h, o Pai Natal vai passar pelo centro de
todas as localidades do concelho para receber as cartas das crianças.
A fechar a programação do Natal em
Reguengos, no dia 5 de janeiro de 2022,
pelas 19h, haverá o Cante de Reis pelas
ruas de Monsaraz com o Grupo Coral da
Freguesia de Monsaraz.

Évora 35.º anos de Património Mundial
Assinalou-se dia 25 de novembro, o 35.º
aniversário da classificação do centro
histórico de Évora como Património
Mundial pela UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O Teatro Garcia de Resende foi o palco escolhido para as comemorações, com a realização de uma sessão
evocativa que contou com intervenções
do Presidente da Câmara Municipal de
Évora, Carlos Pinto de Sá, do dirigente
da Divisão de Cultura e Património da
autarquia, Miguel Pedro, e da Diretora
Regional da Direção Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira.
A importância da revisão e implementação de instrumentos de planeamento e
gestão patrimonial foi tema comum nos
discursos dos três oradores. A este respeito, Carlos Pinto De Sá lembrou que estão
em desenvolvimento o Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico
de Évora e a revisão do Plano de Urbanização. Para o autarca, os instrumentos
de planeamento devem ser ambiciosos e

céleres para não ficarem desatualizados
e, em simultâneo, devem contribuir para
simplificar a vida dos cidadãos. “A cidade
é feita de compromissos mas também de
ambição, com as pessoas em primeiro lugar”, sublinhou o Presidente da Câmara.
A cerimónia finalizou com um apontamento musical pelo Quinteto de cordas da Orquestra do Alentejo e uma visita ao Teatro Garcia de Resende, guiada
pelo diretor do CENDREV, José Russo.
Recorde-se que, não obstante os trabalhos preparatórios da candidatura
de Évora a património mundial se terem iniciado anos antes, o centro histórico desta cidade foi o segundo a ser
reconhecido, em Portugal, como Património Mundial da Humanidade pela
UNESCO (1986), depois de Angra do Heroísmo (1983). Na sua declaração de valor, esta organização considerou a capital alentejana como “o melhor exemplo
de cidade da idade de ouro portuguesa,
após a destruição de Lisboa pelo terramoto de 1755.”
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XVII Ciclo de Concertos “Música no Inverno”

Concerto de Natal - Coro Polifónico
D.R.

A Associação Eborae Mvsica realizou, em
articulação com a Câmara Municipal de
Évora, em Novembro e Dezembro, o XVII
Ciclo de Concertos “Música no Inverno”,
no Convento dos Remédios , em Évora. O
ciclo prossegiu no dia 5 de dezembro, às
18h00 com um Concerto pelo Quinteto de
Cordas constituído por: Susana Nogueira e
Luís Rufo (violinos), Bruno Correia (viola
d’arco), Samuel Santos (violoncelo) e Hugo
Monteiro (contrabaixo).
Programa: Alexander Glazunov (18651936) - Tema e variações Op.97 ; Jean Sibelius (1865-1957)-Impromptu Op.5 nº5 ; Vasily Kalinnikov (1864-1901)-Serenata para
cordas ¸Benjamin Britten (1913-1976)- Simple Symphony Op.4 Boisterous Bourreé,
Playful Pizzicato, Sentimental Sarabande,
Frolicsome Finale.
Luis Rufo - É Licenciado em Violino pela
Escola Superior de Música de Lisboa com
Gareguine Arouthounian. Estudou no
Mestrado em Violino na Universidade
de Évora, na Classe de Valentim Stefanov.
Frequentou Masterclasses com Ifrah Neaman, Stephen Bull, Massimo Mazzeo, Bertrand Bordeaux e Robert Houlihan. Tem
colaborado com várias orquestras portuguesas, tendo trabalhado com os maestros
Lawrence Foster, Michael Zlim, James Tuggle, Vasco de Azevedo, Miguel Ivo-Cruz,
Nikolay Lalov, Horst Zell, Christhoper
Bochmann, Miguel Graça Moura, Rodolf
Barshai, Muhai Tang, entre tantos outros.
Foi Concertino da Orquestra da EPMEV,
em Portugal e Espanha, Moçambique e
nos Pirinéus, e Alemanha. Participou na
gravação do CD de obras de Christhoper
Bochmann. Tem-se apresentado em recitais na formação de Violino e Piano, violino e Guitarra, e em agrupamentos de
câmara em Portugal, Itália e Bulgária. Foi
Júri do Prémio “José Augusto Alegria”.
Susana Nogueira – É licenciada em
violino na Escola Superior de Música de
Lisboa com Khatchatour Amirkhanian.
Estudou no Mestrado em Violino na Uni-

versidade de Évora, na Classe de Valentim
Stefanov. Frequentou Masterclasses com
Gerardo Ribeiro, Lavard Skou-Larsen,
Stephen Bull, Ifrah Neaman, Jaap Schroeder, Massimo Mazzeo, Christopher Bochmann, Georges Hadjinikos, Jean-Sébastian Beraut, Robert Houlihan e Bertrand
Bordeaux , e Direcção Orquestral com Roberto Peréz. Foi concertino da Orquestra
Sinfónica Juvenil e estagiou na Orquestra
Erasmus em França, e na Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. Apresenta-se regularmente em agrupamentos de câmara,
particularmente quarteto e quinteto de
cordas, desde 1994, e colabora com várias
orquestras em vários países Gravou o suporte musical do evento diurno da Expo’98
“Peregrinação”. Na sua discografia consta
a participação em várias gravações, como
“O Fim – Ópera Intima”, de Carlos Marecos.
Bruno Correia- Concluiu a licenciatura em viola d’arco na Escola de Artes da
Universidade de Évora onde estudou com
Valentin Stefanov, Chao Bin e João Lucena e Vale.É mestre em ensino de música,
área de especialização viola d’arco e músi-

ca de conjunto. Frequentou masterclasses
com Max Rabinovitsj, Paul Wakabayashi,
Ryszard Woycicki, Chao Bin, Massimo
Mazzeo e Paulo Gaio Lima. Tocou sob a
direção de Ernst Schelle, Max Rabinovitjs, Roberto Perez, Carlos Riazuelo, Christopher Bochmann, Nuno Dario, Pedro
Neves, José Eduardo Gomes, entre outros.
Integrou diversas orquestras, onde trabalhou com intérpretes prestigiados tais
como, Mischa Maisky, Boris Beresovsky,
Bruno Pasquier, Atar Arad, Bruno Giuranna, Helen Callus e Roger Myers. Apresenta-se regularmente em agrupamentos de
câmara.
Samuel Santos –Completou a licenciatura na Escola Superior de Artes Aplicadas
de Castelo Branco; em seguida, frequentou
o Mestrado na Universidade de Évora com
o violoncelista Paulo Gaio Lima.Foi distinguido com o Prémio Jovens Músicos
2003, em Música de Câmara, no Nível Superior. Frequentou masterclasses de aperfeiçoamento com Márcio Carneiro, Paulo
Gaio Lima, Jian Wang, António Menezes,
Xavier Gagnepain e Anner Bylsma, en-

tre outros. Colaborou regularmente com
diversas orquestras portuguesas. Integra
algumas formações de câmara e participa
regularmente em recitais de violoncelo e
piano, em concertos por todo o País e no
estrangeiro. No ano de 2018, com o apoio
da DGARTES, gravou o CD “Canções sem
palavras“, no qual interpreta música para
violoncelo e piano do compositor Eurico
Carrapatoso, juntamente com o pianista
Eduardo Jordão.
Hugo Monteiro - Concluiu a Licenciatura em Música – Ramo de Ensino, na Universidade de Évora, onde estudou com o
professor Iouri Axenov. Frequentou Masterclasses com Rinat Imbraguimov e Rainer Zepperitz, entre outros.Frequentou
Masterclasses com Rinat Imbraguimov
e Rainer Zepperitz, entre outros. Ao longo dos anos teve a oportunidade de integrar várias orquestras, como por exemplo,
International Orchestra of Luxembourg
(1999 a 2001), ERASMUS String Orchestra
(2004), entre outras, e apresentou-se também como reforço na Orquestra do Algarve
e Orquestra Filarmonia das Beiras. Tocou
sob a direção de vários Maestros. Acompanhou solistas como António Rosado, Alex
Klein, Stefan Dohr, Nina Schumann, Bruno Pasquier, Reinhold Friedrich e Jacques
Mauger.
O ciclo terminará no dia 12 , pelas 18h00 ,
com o Concerto de Natal pelo Coro Polifónico “Eborae Mvsica”, dirigido pelo Maestro Emanuel Vieira.
É obrigatória a reserva prévia de bilhetes através de eboraemusica@gmail.com.
É obrigatório o uso de máscara e apresentação do certificado digital de vacinação
Covid-19.
A Organização é da Associação Eborae
Musica entidade financiada pelo Ministério da Cultura- DGArtes, com Co-Produção
da Câmara Municipal de Évora, e apoio de:
Diário do Sul, A Defesa, Registo, Antena 2
e Rádio Diana.

Cumeada distinguida ”Melhor Aldeia Turística“
A Organização Mundial do Turismo distinguiu ontem a Cumeada, aldeia do
concelho de Reguengos de Monsaraz,
na categoria de “Melhor Aldeia Turística”, durante a 24.ª Assembleia Geral da
Organização Mundial do Turismo, que
decorreu em Madrid. A Cumeada deve o
seu nome a uma elevação, um cume, e o
povoamento dessa região supõe-se que
remonte a épocas pré-históricas.
Localizada a sete quilómetros de Reguengos de Monsaraz e próxima do Grande Lago Alqueva, na Cumeada predomina o setor da agricultura, mas na última
década tem recebido um impulso turístico na área do astroturismo, recebendo
milhares de turistas para participarem
nas atividades desenvolvidas na sede da
Reserva Dark Sky Alqueva, que resultou da adaptação de uma antiga escola
primária. Para não prejudicar as observações astronómicas durante a noite, o
Município de Reguengos de Monsaraz
substituiu as luminárias de iluminação
pública e colocou tecnologia LED que
permite controlar, sempre que necessário,
a sua intensidade.

A Cumeada foi distinguida como uma
das melhores aldeias turísticas do mundo
por ser um exemplo notável de um destino de turismo rural com reconhecidos
ativos culturais e naturais, que preserva
e promove valores, produtos e estilos de
vida rurais e comunitários, mas que também tem um claro compromisso com a
inovação e a sustentabilidade nas áreas
económica, social e ambiental. Nesta primeira edição da “Best Tourism Villages
by UNWTO” foram propostas 174 aldeias
por 75 estados membros da Organização
Mundial do Turismo, tendo o conselho
consultivo independente atribuído este
reconhecimento a 44 aldeias de 32 países
de todos os continentes, entre as quais a
Cumeada e Castelo Rodrigo em Portugal.
Para além das melhores aldeias turísticas do mundo, entraram outras 20 aldeias
no programa de melhoria desta iniciativa
para que recebam apoio e possam no futuro cumprir os critérios para receberem
a distinção. Todas as 64 aldeias fazem agora parte da Rede das Melhores Aldeias de
Turismo da Organização Mundial do Turismo.
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Onde mais se pode estar numa quinta na maior tranquilidade e com acesso a mais de 80 espécies de animais?

Viver o campo na cidade um projeto
turístico de excelência

A QSF Actividades Turísticas e Agrícolas é um novo projecto. Em que medida
se diferencia dos vários projectos turísticos que têm surgido ultimamente?
A QSF são as iniciais da Quinta da Sagrada Família, situada em Évora com
uma longa história que remonta pelo
menos ao século XVII, altura em que se
chamava Quinta da Picada e pertencia à
Ordem de S. Domingos, constituindo lugar de descanso e final de carreira para
os frades Dominicanos. Desde que há 35
anos foi adquirida para residência da família, iniciou uma nova vocação de exploração pecuária com a produção de reprodutores ovinos de raça “Ile de France,
que se tem vindo a ampliar com diversas
outras espécies animais, fruto da formação zootécnica e do gosto dos proprietários. Diferencia-se dos outros projetos,
pelo cariz de grande proximidade aos visitantes e partilha dos bonitos recantos
históricos e tradicionais e da vivência da
atividade agropecuária assente em princípios da sustentabilidade. É-lhes proporcionado viver o campo na cidade, num
alojamento de qualidade numa quinta
com séculos de história e num ambiente
familiar e de convívio e bem-estar com
os animais e as plantas, proporcionando
experiências e processos de aprendizagem únicos.
Assim, no âmbito da QSF, as antigas
instalações agropecuárias foram transformadas, num projeto da Arquiteta
Paula Pinto, em 5 casas, 4 de tipologia
T2 e uma T3, muito confortáveis, onde
as características ambientais, particularmente no isolamento térmico e acústico,
foram extremamente cuidadas, assim
como, a decoração simples, rústica e muito elegante. Uma recepção/loja foi criada nas antigas oficinas, permitindo aos
hóspedes adquirirem produtos alimentares de primeira necessidade e algumas
iguarias locais, entre os quais, os produtos da QSF. Acresce a tudo isto, a panóplia de animais que a QSF vem “coleccionando” ao longo do tempo. Aos Ovinos
“Ile de France” iniciais, foram somados

muito bom, tendo superado as expectativas pois a QSF esteve próximo dos 100%
em termos de ocupação.
A receptividade dos hóspedes tem sido
fantástica, entendendo perfeitamente
o conceito, integrando-se no mesmo e
saindo satisfeitos da sua estadia nas casas da QSF. A QSF está presente em várias
plataformas de reservas e fez uma aposta
forte num site muito apelativo e completo (www.qsf.com.pt), sendo o retorno,
em termos de pontuações e de comentários dos hóspedes, muitíssimo bom, o
que motiva a continuar e a evoluir neste
projecto.

os “Suffolk” e os “Texel”. Aos Gamos Negros e Veados, juntaram-se os Muflões.
Os Pavões habituais “Azuis” têm a companhia de outras variedades, o mesmo
acontecendo com os Patos, os Cisnes, os
Gansos e muitos outros. Os Lamas passaram a ser as “jóias da coroa” despertando
a curiosidade e simpatia dos hóspedes.
Por último, mas não menos importantes,
os cães, de várias raças, cada uma com a
sua função, uns de guarda como os “Rafeiros do Alentejo”, outros de caça como
os “Bracos Alemães” e “Bracos Húngaros“ e a mascote de companhia e não só
a “Jazz” uma “Jack Russel Terrier “ muito
traquina e sagaz.
Sujeito a marcação prévia dos hóspedes, a QSF disponibiliza um “tour” para
conhecerem, vivenciarem e interagirem
com os animais, com explicação detalhada do seu comportamento e características, visitarem a horta com a possibilidade de colherem alguns frutos e
legumes para alimentarem os animais
e visitarem a nora com as suas extensas
galerias subterrâneas que garantem a

água de rega da quinta.
O “Unique Selling Point” da QSF é:
VIVA O CAMPO NA CIDADE. Afinal,
onde mais pode estar, a 1km do centro
histórico de uma cidade património da
humanidade, numa quinta, na maior
tranquilidade e com acesso a mais de 80
espécies de animais?
Como está a ser este início de actividade
da QSF numa conjuntura nada fácil?
O planeado era iniciar este projecto
numa altura de grande pujança do turismo Nacional e particularmente do turismo Alentejano que vinha, ano sobre
ano, a crescer acima de todas as médias.
Évora não fugia a esta tendência, aliás
assumiu desde sempre a liderança. Durante a execução de todas as obras e no
seu final, prontos a iniciar a operação,
surge um novo contexto, muito diferente e difícil a todos os níveis, em particular para o sector do Turismo.
No entanto, aparte um início titubeante, fruto de ser um novo “player” desconhecido do mercado, o mês de Agosto foi

Por falar em evolução, quais os grandes
objectivos a curto, médio e longo prazo?
A curto prazo, para além da consolidação de todo o projecto, será encontrada a
solução para algo entretanto detectado
e já previsível. Neste clima tipicamente
Alentejano, a QSF necessita de uma piscina para os seus hóspedes. O projecto
para uma piscina de bordo livre a instalar no actual Jardim da QSF já foi aprovado. Neste local já existem também estruturas para os visitantes disfrutarem de
refeições acompanhados visualmente
por muitos dos animais da quinta. Com
essa piscina, que será construída durante
a época mais baixa, ampliar-se-á a oferta
da QSF.
A médio prazo prevê-se o crescimento
do projecto de modo a atingir a dimensão
adequada a um melhor aproveitamento
das estruturas e do capital humano. A
quinta tem instalações, que sem construir um único metro quadrado adicional, irão permitir disponibilizar mais 8
casas, a juntar às 5 actuais. Assim o mercado dê indicações nesse sentido.
A longo prazo, fruto da formação de
um dos membros da família, prevê-se
a possibilidade de construir um restaurante, que usando as matérias-primas
animais e vegetais produzidas na quinta, num conceito inovador que possa
adicionar valor à já rica e diversificada
cozinha Alentejana.

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

Mora promove
campanha de
sensibilização
para a COVID-19
No dia 1 de dezembro, o Município de Mora iniciou uma campanha de sensibilização para a luta
conta a Covid-19, que decorrerá
nos meios digitais.
A iniciativa levada a cabo pela
Autarquia conta com a colaboração de várias entidades e pessoas
a título particular do Concelho de
Mora. Estão integradas neste projeto pessoas das diferentes áreas, nomeadamente, a saúde, educação,
comércio, serviços, restauração.
Esta ação é pensada com o intuito de intensificar a informação e sensibilização da comunidade, relembrando a adoção de
comportamentos de segurança
e destacando a importância que
cada cidadão tem na prevenção
ativa do contágio da doença provocada pela Covid-19.
Esta campanha de sensibilização surge numa altura em que as
preocupações aumentam face ao
agravamento da situação pandémica no país e acresce a outras medidas já tomadas pelo Município.
Do comportamento de cada
um depende a saúde de todos.
Seja também um agente de saúde pública.
PUB

Évora

Misericórdia
amplia Hospital

A Santa Casa da
Misericórdia de Évora
iniciou recentemente as
obras de ampliação do
Hospital da Misericórdia
em colaboração com a
Luz Saúde, seu parceiro
nesta área de intervenção social.
Esta ampliação destina-se a desenvolver as
áreas de consulta
externa, tratamentos
ambulatórios e exames complementares,
designadamente com a
criação de uma unidade
de imagiologia moderna,
com as componentes de
radiologia, TAC e ressonância magnética e
tornar globalmente, mais
confortável o acesso
aos serviços prestados.
Este projeto terá
um custo total de
6.049.764,4€, sendo que
a fase de construção
civil agora iniciada, corresponde a 3.589.764€.
O Hospital da Misericórdia de Évora afirma-se
já como uma referência
no Alentejo, ao nível dos
cuidados de saúde, contabilizando anualmente
cerca de 54 mil consultas, 162 mil meios complementares de diagnóstico e tratamento e cerca
de 1700 cirurgias.

Ambiente

Agricultura
fortemente
afectada por
alterações
climáticas
O alerta não podia ter sido mais
oportuno. Em plena cimeira do clima, um estudo liderado por cientistas da agência espacial norte-americana NASA avisava que as
alterações climáticas podem afectar a produção de milho e trigo,
num cenário de elevadas emissões
de gases com efeito de estufa. O artigo publicado na revista Nature
Food conclui que o rendimento
das culturas de milho pode diminuir 24%, enquanto o trigo poderá
registar um crescimento potencial
de cerca de 17%. É uma estimativa
baseada no mau princípio do que
pode acontecer “se tudo continuar
como está”, mas o mais inesperado
para os investigadores foi perceber
que a clara e repentina mudança
pode ser perceptível em apenas
dez anos.
“Não esperávamos ver uma
mudança tão relevante, em
comparação com as projecções

de rendimento de culturas que
resultaram dos anteriores modelos climáticos e de culturas
realizadas em 2014”, diz Jonas
Jägermeyr, cientista climático
do Instituto Goddard para os Estudos Espaciais (GISS) da NASA e
do Instituto da Terra da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e um dos principais autores
do trabalho. O efeito do milho foi
surpreendentemente grande e
negativo, destaca o especialista
concluindo: “Uma diminuição de
20% em relação aos actuais níveis
de produção poderia ter graves
implicações a nível mundial.”
Este estudo representa uma
nova geração de projecções sobre
os efeitos do clima na produção
agrícola. “Aqui relatamos novas
projecções do século XXI utilizando conjuntos de culturas e
modelos climáticos de última
geração. Os resultados sugerem

respostas de rendimento nitidamente mais pessimistas para
o milho, soja e arroz”, escrevem
os cientistas, acrescentando que,
em contraste, as culturas do trigo poderão ter alguns ganhos.
Declínio da soja e arroz nalgumas regiões.
O milho é cultivado em todo
o mundo, com destaque para os
países mais próximos da linha
do equador: a América do Norte
e Central, África Ocidental, Ásia
Central, Brasil e China.
Em contraste, o trigo, que cresce melhor em climas temperados,
“pode ver uma área mais vasta
onde pode ser cultivado à medida que as temperaturas aumentam, incluindo o Norte dos Estados Unidos e Canadá, planícies
do Norte da China, Ásia Central,
Sul da Austrália e África Oriental,
mas estes ganhos podem nivelar-se em meados do século”.

