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comunicações
digitais
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Padre Vaz
Pinto sj
(1942-2022)
PÁG.03 António Vaz Pinto, padre jesuíta,
morreu na passada sexta-feira no Hospital
de Santa Maria, em Lisboa. Tinha 80 anos.
O padre António Vaz Pinto, jesuíta e alto-comissário para as Migrações e Minorias Étnicas entre os anos 2002 e 2005 morreu na passada sexta-feira, no Hospital de Santa Maria,
em Lisboa, informou a Companhia de Jesus.
PUB

“Sopas
Alentejanas”
PÁG.12 A Câmara Municipal e cerca de

duas dezenas de restaurantes do concelho
de Arraiolos promovem de 23 de julho a 7 de
agosto de 2022 as Semanas Gastronómicas
das “Sopas Alentejanas”. Neste período cada
restaurante transporta para a mesa a serenidade das tradicionais sopas, onde os produtos
da terra se afirmam em sabores inigualáveis.

Praia fluvial
distinguida
pela Quercus

Guerra e clima
provocam crise
alimentar

PÁG.12 A Quercus distinguiu pela primeira vez a praia fluvial de Monsaraz
com o galardão de “Qualidade de Ouro”.
A praia de Monsaraz terá assim hasteada
a Bandeira de Praia com Qualidade de
Ouro 2022 durante a época balnear, que
vai decorrer de 10 de junho a 18 de setembro.

PÁG.12 É um problema comum a praticamente todos os países do mundo. A
guerra na Ucrânia, que reduziu as principais exportações de trigo e fertilizantes,
mas também as mais frequentes as inundações, a seca e o calor extremo causados
pelas alterações climáticas, explicam
grande parte desta crise.
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A Abrir

Façam mais barulho! Não nos ouvem!
LUIS NUNES DOS SANTOS

Presidente da Distrital da JSD Évora

Portugal é um país que se nota estar a cair
aos bocados, os serviços públicos estão uma
lastima, cada vez criamos mais e maiores entraves ao investimento privado, aqui é difícil
ser quase tudo, desde ser estudante, até criar
uma família. Nunca como agora a frase de
António Costa fez tanto sentido: “chapa ganha, chapa gasta”
Olhamos em redor e percebemos que o
SNS está gasto e a rebentar pelas costuras, a
nossa economia sobrevive com as esmolas da
Europa ao ponto de vermos o nosso primeiro-ministro a meter entraves à entrada da Ucrânia na família da União Europeia, com medo
do bolo monetário ser dividido por mais, temos um Ensino superior gasto e largamente
subfinanciado. Gastamos tudo e não reformamos nada!
Estamos por isso a ficar cada vez mais atrasados em relação ao resto da Europa, estamos
literalmente a atirar as novas gerações para
ciclos de pobreza e dificuldades.
Todos os dias apertamos mais o cinto do
colete de forças socialista no caminho para
o imobilismo onde todos obedecemos a um
Estado enorme e dominado pelo PS, onde a
liberdade para sermos o que queremos é uma
miragem, aliás o que está a acontecer é mesmo de forma deliberada uma estratégia para
que as pessoas nem sequer se esforcem para
nada, existe a ideia de que não vale a pena o
esforço.
Se pensarmos no início da nossa vida a

adulta, percebemos que o que nos permite a
emancipação é o curso superior que tiramos,
é este canudo que nos diferencia e que com
esforço nos leva ao mercado de trabalho.
Mas será que ao longo da última década
quem se licenciou conseguiu adquirir as armas laborais e salariais para viver bem em
Portugal?
Será que teve oportunidades de emprego
na sua área? Será que foi simples comprar
ou arrendar habitação? Foi possível sair de
casa dos pais? Será que pensou em continuar
a estudar para ganhar competências e assim
almejar a melhor compensação financeira?
Será que conseguiu criar família?
Pois bem, muitas destas perguntas têm
resposta em números, que infelizmente traduzem a nossa realidade, naturalmente não
são os melhores números e por isso não são
também as melhores noticias.
Nos últimos 10 anos, quem tem um curso
superior perdeu em média o equivalente a
11% do seu rendimento, mas o caso torna-se
mais grave quando comparamos os recém-licenciados, porque a diferença para quem
se licenciou agora para quem o fez no início
a década foi de 15% e no caso de quem quis
estudar mais e tirar o doutoramento cifra-se
nos 22%.
Ou seja, existe claramente uma perda de
dinheiro real em quem mais investiu em si
próprio, em quem lutou para ser melhor. A
pergunta que se faz é: de que vale a pena es-

tudar, se não há recompensa?
Esta pergunta assusta ainda mais quando
sabemos que existem 13 países na União Europeia que pagam melhor aos trabalhadores
que só tem o ensino secundário do que em
Portugal se paga a quem tem o ensino superior.

“Olhamos em redor e
percebemos que o SNS
está gasto e a rebentar
pelas costuras, a nossa
economia sobrevive
com as esmolas da
Europa ao ponto de
vermos o nosso primeiro-ministro a meter
entraves à entrada da
Ucrânia na família da
União Europeia, com
medo do bolo monetário ser dividido por
mais...”

Somos um país onde se fazem escolhas
muito perniciosas para o futuro, a mentalidade do “chapa ganha, chapa gasta” é o que faz
com que sejamos só um pais pobre, onde é
mais fácil sair para não voltar, do que ficar e
investir, há demasiadas facilidade na primeira hipótese, e um sem fim de problemas na
segunda hipótese.
No caminho para o vazio socialismo de
Costa, olhamos para as nossas universidades e sabemos que estão cronicamente
subfinanciadas, uma situação que dificulta
naturalmente o dia a dia do ensino superior,
mas faz mais uma vez perigar o futuro das
academias. Cada vez é mais difícil reter o
talento, perdemos todos os dias competitividade.
Em Évora parece estar em curso, uma ofensiva aos estudantes porque fazem demasiado
barulho na noite eborense, eu para mim acho
que eles são a vida da cidade e do concelho,
são o motor da economia, mas também de um
futuro que falta cumprir nesta região.
Sabendo que o governo do PS, através da
política inexistente no ensino superior, não
tem visão nem rasgo para reformar estas
questões que aqui elenquei.
Eu peço por isso aos estudantes para fazerem mais e mais barulho, não se calem, porque se não forem vocês a fazer barulho, são
cúmplices de um país que não está feito para
jovens e sem jovens é impossível transformar
mentalidades.

O Turismo no Alentejo está fantástico
ANTÓNIO COSTA DA SILVA

Economista

Os resultados do Turismo no Alentejo para
2022 são bastantes entusiasmantes. Todos
os indicadores indiciam que vamos ter o
melhor ano de sempre. Significa que vamos ultrapassar com clareza o ano de 2019
(tinha sido o melhor de sempre).
Como sabemos, o ano de 2020 (período
de maior incidência da pandemia provocada pelo Covid-19) foi o annus horribilis.
No caso da Europa, constatamos uma queda de 70% no número de chegadas, apesar
de uma pequena e breve recuperação no
verão de 2020. Tivemos uma redução de
mais de 500 milhões de turistas em 2020.
No mesmo contexto, O turismo em Portugal foi, em 2020, fortemente afetado
pela pandemia Covid-19. Segundo dados
do INE, em 2020 o número de chegadas a
Portugal de turistas não residentes tenha
atingido 6,5 milhões, correspondendo a
uma diminuição de 73,7% face a 2019.
Apesar de todas estas contrariedades, a
Região do Alentejo foi a que sofreu menor
quebra no turismo em 2021 (cerca de 45%).

Podemos dizer que foi uma região que, de
certa forma, a mais resiliente á crise.
Já em 2021, registaram-se melhorias no
Turismo em todas as regiões do País. Segundo dados oficiais, a atividade turística
em Portugal fechou 2021 com um crescimento face ao ano anterior, mas os níveis
pré-pandemia não foram alcançados. Embora o número de dormidas nos alojamentos turísticos no ano passado tenha crescido 45,2% em relação a 2020, ainda ficou
46,6% aquém do registo de 2019, mostram
os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Mais uma vez, o Alentejo foi
das regiões com maior desempenho relativo.
A expetativa atual é que o negócio turístico no Alentejo possa atingir os valores
da ordem de grandeza que se verificaram
em 2019, ou seja, poderemos estar perante o melhor ano se sempre. Os resultados
existentes (do primeiro quadrimestre de
2022) e as estimativas existentes indiciam
que vamos precisamente nesse sentido.

Olhando com atenção para os resultados existentes (primeiro quadrimestre de

“A expetativa atual é
que o negócio turístico
no Alentejo possa atingir os valores da ordem
de grandeza que se
verificaram em 2019, ou
seja, poderemos estar
perante o melhor ano
se sempre.”

2022, comparado com o período homologo de 2019), podemos verificar o seguinte:
Portugal tem uma quebra ao nível de Hóspedes em -12,1%, em relação às Dormidas
uma quebra de -11,9% e no que respeita
aos Proveitos Globais estamos perante
uma quebra de -4,2%.
No caso do Alentejo a recuperação é
muito mais rápida e muito mais evidente,
ora vejamos: estamos perante uma quebra
ao nível de Hóspedes em -4%, mas em
relação às Dormidas um crescimento de
5,5% e no que respeita aos Proveitos Globais estamos perante um crescimento de
25,9%.
Ou seja, em termos globais a região
Alentejo apresenta melhores resultados
que todas as regiões do País.
Estes resultados são bastante animadores. Por isso mesmo, há que continuar a
trabalhar, garantindo cada vez um serviço
de excelência. Uma região de excelência
deve apostar em serviços de excelência.
Não há plano B.

Ficha Técnica
Director Nuno Pitti Ferreira TE194A (TE738) (nuno.pitti@registo.com.pt)
Registo ERC nº125430
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“Com este estudo, temos um bom instrumento para pressionar os operadores”.

Anacom e Câmara apresentam
estudo sobre comunicação e internet
Na sexta-feira, 24 de junho, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho de Montemor-o-Novo, o Presidente da Câmara
Municipal, Olímpio Galvão, e o Presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, efetuaram uma reunião, na qual
marcaram presença representantes das
Juntas de Freguesia do Concelho de
Montemor-o-Novo e alguns órgãos de
comunicação social da região, durante
a qual foi apresentado o estudo de qualidade de serviço das redes móveis da
MEO, NOS e Vodafone, que a ANACOM
realizou no concelho.
Neste estudo, que decorreu de 10 a 13
de maio, foram percorridos pela equipa
da ANACOM cerca de 670 km, tendo sido
realizadas 2858 chamadas de voz, 896
testes de velocidade da ligação à internet e 115648 registos de sinal de rádio.
Com esta ação pretendeu-se averiguar
a experiência do utilizador em termos
de acessibilidade aos serviços, sendo
para o efeito estabelecidas chamadas de
voz para avaliação do serviço de voz e
realizados testes NET.mede, uma ferramenta de verificação disponibilizada
pela ANACOM, para medição da velocidade da internet. O objetivo principal
deste estudo foi testar em simultâneo a
experiência que o utilizador, que está
ou visita o concelho de Montemor-o-Novo, tem ao utilizar cada uma das 3
redes móveis ao dispor do cidadão.
Olímpio Galvão referiu no final do encontro à comunicação social que, “com
este estudo, temos um bom instrumento para pressionar os operadores”. Para
o autarca, “esta sessão foi bastante importante porque há aqui o comprometimento de, nos próximos 2 anos, serem
feitos grandes investimentos a nível
das comunicações, quer de rede móvel
quer da rede fixa de fibra, para que estas cheguem a toda a população, a todas
as casas a nível nacional, o que foi uma
boa notícia que aqui foi trazida. Sabemos que é um projeto muito ambicioso que pode permitir que Montemor, e
outras zonas rurais, possam dar o salto”.
O Presidente da Câmara Municipal de

Fotografia: C.M. Montemor-o-Novo

Montemor-o-Novo disse também que,
com a concretização desta reunião e do
diálogo que esta permitiu, “temos aqui
uma ponte de ligação, e iremos fazer a
pressão suficiente para que os problemas de resolvam”.
O Presidente da ANACOM, igualmente aos jornalistas, relatou que “no concelho de Montemor-o-Novo assistimos
nos anos da pandemia a um grande
acréscimo de população, muita dela

veio viver e trabalhar à
distância, algo só possível
se existir uma boa internet”. Segundo João Cadete
de Matos, “está em marcha
o desenvolvimento de um
programa de financiamento público, para levar
a internet a todas as casas
em Portugal. A expetativa que a ANACOM aqui
trouxe, dessa articulação
com o Governo, é que ao
longo dos próximos 2 a 3
anos, todas as casas, mesmo aquelas que hoje estão
mais longe da rede da internet, sejam
servidas através de uma empresa que
vai instalar a rede de fibra ótica, e que
depois a disponibiliza para qualquer
um dos operadores de telecomunicações”.
Ainda sobre os resultados do estudo,
foi possível constatar que Montemor-o-Novo e todas as suas freguesias têm
muitas “áreas brancas”, ou seja, áreas
onde não existe cobertura de redes fi-

xas de alta velocidade, nomeadamente
redes de fibra ótica. Ilda Matos, responsável pelo Gabinete de Informação da
ANACOM, observou que, “obviamente
o desejável é que toda a gente tenha
acesso a redes de elevada capacidade,
que são hoje em dia uma necessidade,
carência que a pandemia veio por em
evidência com o teletrabalho e as aulas à distância”. De facto, “percebemos
que havia um país a várias velocidades
e que havia constrangimentos para as
pessoas que não tinham acesso a estas
redes e, como tal, não podiam estudar e
trabalhar online, e esse é um problema
que país enfrenta” A responsável pelo
Gabinete de Informação da ANACOM
adiantou também que “a ANACOM tem
estado a trabalhar com o Governo nessa matéria, de modo a levar as redes
de fibra ótica de capacidade elevada a
estas zonas brancas. A ideia é lançar o
concurso para encontrar as empresas
que vão fazer essa instalação das redes
ainda este ano”.
Igualmente presente nesta reunião
esteve o Engenheiro Vítor Rabuge, da
Direção-Geral de Supervisão da ANACOM, que relatou que este estudo que
fizeram no concelho de Montemor, permitiu verificar que “há oportunidades
de melhoria nas 3 redes”. De acordo com
Vítor Rabuge, há claramente chamadas
que não são concretizadas, chamadas
que são iniciadas e que terminam intempestivamente, que em termos dos
dados móveis confirmou-se que há
muitas tentativas de download de acesso à internet que não se conseguem realizar e, evidentemente, isto são oportunidades de melhoria que os operadores
podem usar para proporcionar melhor
serviço aos utilizadores e seus consumidores”.
Ainda nesta reunião, alguns Presidentes de Junta alertaram para as dificuldades que existem na distribuição
de Correio, ao que o Presidente da ANACOM respondeu que todas as informações por escrito são bem-vindas, pois
esta é a forma da ANACOM pressionar.

E ainda assim, só com a boa vontade de todos
os profissionais de saúde, tem sido possível
prestar um serviço de qualidade.
Será que a Ministra da Saúde está em condições de assegurar que a urgência pediátrica
do Hospital de Évora não será, ainda que temporariamente, encerrada? Face ao que temos
assistido em todo o país?
Para quando a nomeação do conselho de
administração do HESE, que dá cobertura a
mais de 500 mil pessoas, considerando que
apenas estão em funções 3 dos 5 membros e
que terminaram o seu mandato em 31 dez? O
Hospital de Évora precisa de uma liderança
relegitimada e de rumo!

Será que a Ministra está ciente que o Hospital de Évora tem apenas um único pedopsiquiatra que não consegue dar resposta a todas
as solicitações da região?
Que cerca de 40% a 50% dos médicos pediatras e obstetras do HESE são tarefeiros?
E que a elaboração de escalas depende desta
colaboração? E que é preciso esperar cerca de
1 ano para ter acesso à primeira consulta externa de oftalmologia?
Afinal, o que pretende fazer a Sra. Ministra
para fixar médicos especialistas no interior
do país, em concreto no distrito de Évora?
É que todos nos lembramos que até agora
não fez nada!

Caos na saúde
SÓNIA RAMOS

Deputada do Grupo Parlamentar do PSD

A Escassez reiterada de recursos humanos ao
nível de médicos especialistas no interior do
país é uma inevitabilidade com a qual o ministério da saúde não tem sabido lidar, especialmente grave ao nível da pediatria e obstetrícia.
No distrito de Évora, pelo menos desde
2020, esta situação apresenta especial acuidade, tendo sido encerrada durante meses a
urgência pediátrica e integrada na urgência
geral. Os alentejanos lembram-se bem!
Esteve em causa a capacidade formativa
do HESE em pediatria, tendo sido notificado
pelo colégio da especialidade da Ordem dos
Médicos para justificar tal encerramento, motivado pela falta de médicos pediatras.

Como também todos nos lembramos, face à
reorganização física do hospital, por causa da
pandemia, as consultas externas de pediatria
foram deslocadas para as instalações militares
do comando de instrução e doutrina do exército,
que não tem as menores condições para o efeito,
especialmente no inverno. É um lugar gelado,
onde as crianças não têm uma sala de espera
adequada, com o conforto que se impõe.
A carência de médicos pediatras e obstetras
prejudica não só o funcionamento da urgência pediátrica, mas também o funcionamento
da neonatologia e cuidados intensivos neonatais, com grave prejuízo nos cuidados de saúde que as crianças merecem e que têm direito.
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Em 30 de Janeiro de 2006 foi distinguido com a Grande Oficial Ordem Infante D. Henrique.

Padre Vaz Pinto sj (1942-2022) - Capelão
da Misericórdia de Évora
Fotografia: pontosj.pt

António Vaz Pinto, padre jesuíta, morreu na passada sexta-feira no Hospital
de Santa Maria, em Lisboa. Tinha 80
anos.
O padre António Vaz Pinto, jesuíta e
alto-comissário para as Migrações e Minorias Étnicas entre os anos 2002 e 2005
morreu na passada sexta-feira, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, informou a Companhia de Jesus.
António Vaz Pinto, de 80 anos, estava internado desde 8 de Junho, devido
a um tumor pulmonar, acrescentou a
Província Portuguesa da Companhia de
Jesus, recordando que, “com uma vida
cheia e intensa”, o jesuíta “foi responsável pela criação e implementação de
várias obras da Companhia de grande
impacto apostólico”.
Natural de Arouca, onde nasceu a 2
de Junho de 1942, António Vaz Pinto foi
responsável pela criação e implementação de várias obras da Companhia de Jesus, entre as quais se destacam os Leigos
para o Desenvolvimento (1986), o Centro São Cirilo (2002), no Porto, e o Centro
Universitário Padre Manuel da Nóbrega (1975-1984), em Coimbra, e mais tarde
o Centro Universitário Padre António
Vieira (1984-1997), em Lisboa.
Foi também reitor da Comunidade Pedro Arrupe, em Braga, onde os jesuítas
fazem parte da sua formação, e ainda
reitor da Basílica do Sagrado Coração, na
Póvoa do Varzim. Dirigiu o Centro de
Reflexão e Encontro Universitário Inácio de Loyola, no Porto, foi assistente

nacional da Comunidade de Vida Cristã
(CVX) e foi também o presidente da direcção do Centro Social da Musgueira,
em Lisboa.
Em 2008, foi nomeado director da
Revista Brotéria e mais tarde, em 2014,
reitor da Igreja de São Roque e capelão
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Trabalhou também, durante vários
anos, na Rádio Renascença, onde foi assistente entre 1984 e 1997, e colaborou
com vários órgãos de comunicação social, acrescenta a Companhia de Jesus.
António Vaz Pinto esteve também na
fundação da produtora de conteúdos religiosos Futuro e esteve no projecto inicial da criação da TVI, tendo participou
também na criação do Banco Alimentar
contra a Fome, em 1992.
Em 30 de Janeiro de 2006 foi distinguido pelo Presidente da República,
Jorge Sampaio, com a Grande Oficial Ordem Infante D. Henrique.
Publicou sete livros sobre teologia, filosofia e vida cristã, e dois de memórias,
onde conta a história da sua vida.
Dias antes do seu octogésimo aniversário, numa entrevista ao Ponto SJ, site
dos jesuítas em Portugal, o padre António Vaz Pinto confessou-se preparado
para morrer, afirmando ter tido “uma
vida que valeu a pena viver, com muita
alegria e muitos amigos”.
O padre António Vaz Pinto estava, actualmente, e desde 2019, na comunidade dos jesuítas em Évora, onde era Capelão da Santa Casa da Misericórdia.

Dinâmicas da Gestão

Cadeia de Valor de Cacau de São Tomé e Príncipe: como a Governança,
as estruturas e as políticas podem melhorar a sustentabilidade
IBRAHIM PRAZERES

Mestre em Gestão, Doutorando em Agronegócios e Sustentabilidade, Universidade de Évora

Devido ao crescente aumento da procura
mundial por cacau, as políticas de desenvolvimento em vários países têm-se concentrado na expansão da produção e agregação de
valor, no aumento da produtividade e das exportações e na governança para a sustentabilidade. A produção de cacau é realizada por
pequenos produtores, cuja melhoria nas estratégias de subsistência envolve o aumento
da produtividade e mudanças nos processos
da cadeia de valor. Contudo, as intervenções
dos governos, muitas vezes tendem a negligenciar a complexidade das estratégias de
subsistência dos pequenos agricultores, cujo
sucesso e diversidade dependem significativamente da governança dessa cadeia e do
desempenho das políticas implementadas.
Por outro lado, nem sempre as prioridades
das famílias produtoras estão alinhadas com
o investimento em capital humano e mão de
obra necessária para melhorar sua participação na cadeia de valor.
Em São Tomé e Príncipe (STP), onde a
agricultura compreende um terço da população ativa, o cacau contribui com mais de 90%
das exportações nacionais, destacando-se de
outros produtos como café, o coco, as flores,
a pimenta e outras especiarias, que também
são exportados. Além da sua contribuição
para o PIB (21%), quase todos os grãos pro-

duzidos são certificados como cacau biológico e garantem a subsistência de muitas
famílias, criando empregos, desenvolvendo
microeconomias locais e dando uma imagem
internacional ao país. No entanto, esses pequenos agricultores, à semelhança de muitos
outros em situações semelhantes na maioria
dos países produtores de cacau, enfrentam
vários problemas e desafios que, entre outros, incluem, isolamento, reduzida dimensão da roça e, baixos níveis de tecnologia e
produtividade, decorrentes de sistemas agrícolas ainda sob práticas tradicionais. Além
disso, esses agricultores são limitados por
recursos e estruturas e precisam considerar
outras atividades (algumas fora da roça) ao
fazerem escolhas das estratégias de subsistência. Assim a transição para uma maior
sustentabilidade, é muito importante, seja
pelo impacto no sistema agrogeológico, seja
no contexto social e ambiental das comunidades produtoras e na viabilidade económica da produção e no bem-estar do agricultor,
seja no mercado consumidor e na confiança que este deposita na produção biológica
e consequente vontade de pagar um preço
premium pelo chocolate obtido a partir dos
grãos de cacau certificados e com a garantia
destes provirem de sistemas de produção e
comércio justos e não lesivos do ambiente,

das pessoas, dos direitos humanos e de outros valores fundamentais.
Conhecem os consumidores e a sociedade
em geral as estratégias de subsistência dos
produtores, a origem e condições de produção e comercialização dos grãos de cacau
que são a matéria-prima base do chocolate
que compram, consomem e apreciam?
Em STP, a governança, as duas estruturas cooperativas existentes e as políticas
de suporte à produção biológica têm permitido sustentar três tipos de estratégias de
subsistência dos cacauicultores. Uma onde
os produtores se dedicam exclusivamente à
monocultura de cacau biológico, outra onde
combinam a produção de cacau com a de
banana, e a terceira, de pluriatividade onde
coexistem três ou mais culturas e atividades de subsistência e onde o rendimento das
vendas de produtos agrícolas e de salários
externos não agrícolas é maior. Também na
segunda, a proporção de rendimentos obtidos fora dos salários agrícolas é elevada.
Quanto ao tamanho do agregado familiar.
este aumenta do primeiro tipo de estratégia
para a terceira, com o número de culturas
alcançadas. Na estratégia de pluriatividade
os produtores possuem também maior escolaridade, pertencem às classes mais altas, e
possuem a maior proporção de familiares

envolvidos no trabalho fora da roça e da atividade agrícola.
Apesar da melhoria da sustentabilidade
estar associada a impactos económicos, sociais e ambientais positivos, como geração
de rendimento, ganhos de produtividade
agrícola e redução do desmatamento e poluição, o atingir destes objetivos múltiplos
e muitas vezes concorrentes é um desafio
constante para os pequenos cacauicultores,
devendo os equilíbrios entre os objetivos
sociais, económicos e ambientais, em diferentes escalas de tempo e espaço, ser reconciliados.
De enfatizar que a política nacional de
reabilitação do cacau tem tido pouco impacto nos perfis dos produtores e na dotação de
ativos. Em consequência, a falta de incentivos apropriados pode ameaçar o futuro da
produção de cacau biológico no país. Ajustar
a cadeia de valor e, eventualmente, redesenhá-la e reestruturá-la, considerando outras
medidas de diversificação de rendimento
e melhoria prévia na dotação patrimonial,
parece ser o caminho para melhorar a vida
dos pequenos agricultores, agregar valor e
aumentar a sucesso da atual política de reabilitação da produção de cacau em modo
biológico e melhorar a transição plena para
a sustentabilidade nas suas três dimensões.
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Atual
“Seria pertinente perceber por que razão será Frida, ainda hoje, um ícone tão conhecido e tão comentado.”

“Viva la Vida – Celebrando Frida”
ESTEFÂNIA BARROSO

Professora

Há 115 anos nascia, no dia 6 de julho, Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. A pintora mexicana mundialmente conhecida por
Frida Kahlo. Para além de passarem 115 anos
do seu nascimento, sabe-se que a mesma faleceu muito jovem, com apenas 47 anos. Como
tal, sobre a sua morte passam já 68 anos. Ainda
assim, e neste julho de 2022, pergunto: “haverá alguém que não conheça Frida Kahlo e a sua
imagem?” Tenho as minhas dúvidas!
Seria pertinente perceber por que razão será
Frida, ainda hoje, um ícone tão conhecido e
tão comentado. É claro que estamos a falar
de uma artista, uma pintora fantástica de reconhecido talento. Só este facto serviria, por
si só, de resposta à minha questão. Contudo,
penso que o conhecimento e o interesse por
Frida Kahlo vão muito para além da artista que
se escolheu a si própria como tema principal
dos seus quadros, vão muito para além desta
denominada surrealista (surrealismo que ela
não reconhecia na sua obra). Frida será ainda
hoje conhecida pela sua arte, mas também pela
sua imagem, pela forma intempestiva com que
viveu a sua vida, pela sua paixão, pela sua própria imagem tão marcada como marcante, pelo
espírito livre que demonstrou ser. Vejamos alguns factos que a tornaram, quanto a mim, um
ícone mexicano reconhecido mundialmente.
• A sua forma de vestir: desde muito nova
que Frida demonstrou ter vontade de desconstruir conceitos e ultrapassar barreiras
culturais. Quebrou vários tabus na sua
época. Apresentava-se, nas suas vestimentas, da forma que mais lhe agradava,
pouco se preocupando com as modas ou
com convencionalismos. São conhecidas
as fotografias de Frida vestida como um
dandy bem-apessoado, aquando da sua
adolescência. Acredito que a sociedade
mexicana ficaria bem chocada com esta
jovem vestida de homem, de sobrancelha
grossa e bigode. Mais tarde, diz-se que pelas fragilidades físicas apresentadas pelo
seu corpo (uma perna mais magra que a
outra e mais curta, fruto da poliomielite
e de um acidente de viação), começou a
usar roupas que as disfarçassem, nomeadamente, as saias compridas e garridas,

cura; uma borboleta renasce florida numa
festa de cores!” Essa força e essa resiliência ficam bem patentes naquela que será a
frase mais conhecida da pintora “pés para
que os quero se tenho asas para voar?”
(Relembre-se que muitas vezes Frida Kahlo teve, ao longo da sua vida, de se deslocar em cadeira de rodas e que chegou a
ser-lhe amputada uma perna).

típicas da cultura mexicana. A isso associou os acessórios coloridos, as flores e
fitas nos seus penteados, frequentemente
de tranças feitos. Incorporou, tanto na sua
arte como na sua forma de vestir, símbolos indígenas e mexicanos. E foi esta
a imagem que ela apresentou nos EUA
quando lá viveu ou em qualquer país europeu que tenha visitado, tão fora do que
era considerado “a norma” na época. E
é esta, sem dúvida, a imagem que ainda
hoje é recordada.
• A sua forma de amar: Frida apresentou ao
mundo, sem complexos, a sua bissexualidade. Apesar do amor, diria, doentio pelo
seu marido (o também pintor, Diego Rivera) ficaram largamente conhecidos os seus
romances, fogosos, tanto com homens
como com mulheres.
• A sua personalidade e o seu modo de estar:
pelo que conhecemos de Frida, percebemos que se tratava de uma personalidade
forte, denotando-se essa personalidade
na forma como se vestia, na intensidade

com que procurou viver, apesar de todos
os dissabores que foi sofrendo ao longo da
vida, na forma como sempre lutou pelos
direitos e pela afirmação da mulher. Era
uma mulher que teria todas as razões para
vestir a sua vida de luto mas que escolheu
vesti-la de cores e de flores. A sua grande
fragilidade seria o amor que alimentava
por Diego, amor salpicado por traições
mútuas que a iam enfraquecendo e destruindo a sua autoestima. Terá dito que
teve dois grandes acidentes na vida: o do
autocarro onde ficou gravemente ferida e
conhecer Diego Rivera. Esse segundo seria o pior acidente, nas suas palavras.
• A resiliência com que encarou a dor e o
sofrimento: o sofrimento físico esteve
sempre muito aliado ao sofrimento emocional. Contudo ela escolheu transformar
esse sofrimento na festa de cores que se
lhe conhece, em algo de positivo. É-lhe
atribuída a autoria de uma frase que sintetiza bem esta ideia: “A arte mais poderosa da vida é fazer da dor um talismã que

Contudo, e apesar de todas estas características
positivas, F. Kahlo levou uma vida de altos e
baixos. Alternava períodos de grande sociabilidade com períodos mais depressivos que culminavam, muitas vezes, em tentativas de suicídio.
As últimas palavras que se encontram no seu
diário são que espera partir e não voltar a este
mundo: “espero alegre a minha partida e espero
não retornar nunca mais”. Diz-se que terá morrido de embolia pulmonar…aos 47 anos. Outros
dizem que terá sido mais uma tentativa de suicídio (bem sucedida, desta feita).
O certo é que Frida nasceu há 115 anos. Foi
sem dúvida uma mulher muito diferente para
a época em que viveu. Provavelmente sê-lo-ia
ainda hoje. Lutou pelos direitos das mulheres
e mostrou ser um exemplo de inteligência e
caráter. Viveu intensamente. Não aceitou nem
os padrões morais nem os padrões estéticos da
época. Foi, acima de tudo uma mulher apaixonada, ainda que independente, forte, que
viveu de acordo com os seus próprios princípios. A sua imagem representa, ainda hoje, a
liberdade de ser única. E por ser única, fez a
capa da Vogue em 2012, é a personagem central de variadíssimas exposições (saliento que
a “Exposição Imersiva: Frida Kahlo – A vida
de um ícone” na Alfândega do Porto ainda está
a decorrer) e encontramos a sua imagem presente em todo o tipo de objetos (de quadros, a
t-shirts, de brincos a objetos de decoração,….)
E isto, 58 anos depois da sua morte!
Frida esperava, à hora da sua morte, nunca
mais voltar mas o facto inegável é que ela está
mais presente do que nunca neste mundo que
quis abandonar precocemente.
Inspirado no quadro de Frida Kahlo “Viva la
vida Sandías”
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Movimento associativo – e bandas filarmónicas
JOSÉ MANUEL PINTO

Dirigente Associativo

As bandas filarmónicas desempenham um papel social e cultural no panorama da vida associativa inquestionável e, certamente, de difícil
alternativa para o ensino da música, considerando que cada “Sociedade Filarmónica” é, quase
sempre, uma escola.
Nos últimos dois séculos o acesso à aprendizagem da música só foi possível para muitos
portugueses, através deste movimento filarmónico que cumpre uma função social de relevo.
As festas tradicionais, as procissões em honra dos santos padroeiros, as cerimónias em dias
feriados, inaugurações e momentos solenes são
merecedores de música e por isso acompanhados da saída da “Banda”.
A par dessa função festiva são objetivos destas associações promover a música e a cultura

musical, através do seu ensino e da sua apresentação em concertos e arruadas.
No concelho de Arraiolos é exemplo bem
conhecido a ação, na Vila de Vimieiro, da Sociedade Musical União Vimieirense e da Sociedade Filarmónica 1º de Abril Vimieirense que
com a sua rivalidade, em competição permanente, para ter a melhor banda, o melhor “jazz”,
o melhor grupo cénico, o melhor salão, o melhor museu, o melhor bilhar, dão até hoje um
contributo determinante para o acesso à cultura
por parte da população da Vila de Vimieiro e no
território envolvente.
É assim um pouco por todo o país.
Intimamente ligados à atividade das bandas
filarmónicas estão os coretos. Na sua maioria
situados nas zonas centrais dos jardins públicos,

não tendo como única função acolher as “filarmónicas”, são muitas vezes utilizados como
palco para outras atividades culturais ou como
palanque para iniciativas diversas.
Diz quem conhece que serão cerca de uma
centena as filarmónicas existentes em todas as
Ilhas dos Açores. No arquipélago da Madeira
chegarão às duas dezenas e mais de meio milhar
têm atividade em Portugal continental, muitas
delas, senão a maioria, sociedades centenárias,
com um legado cultural inigualável.
A par da atividade destas bandas filarmónicas no país, nas comunidades portuguesas da
diáspora, vamos encontrar uma continuidade
cultural digna de referência, como é apanágio
dos portugueses, que levam sempre um pouco
da sua terra natal, para cada lugar onde vão.

Este movimento associativo, com características próprias na sua génese, coincide porém em
muitos dos seus desígnios com as associações
de desporto e cultura, principalmente, no que
concerne à elevação cultural do meio em que
se insere, contribuindo para o desenvolvimento
das populações e para combater o obscurantismo.
Conheci em Arraiolos um músico que tocou
trompa na filarmónica da “Escola do Grupo de
Amadores de Música Eborense”, sociedade que
terá iniciado a sua atividade no final do século
XIX e de que de alguma forma teve continuidade na nossa cidade com a Associação Filarmónica “Liberalitas Julia”.
No associativismo como na vida e na natureza tudo se renova.

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

Fotografia: Boris Dunand
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Arraiolos

“Sopas
Alentejanas”
A Câmara Municipal e cerca de
duas dezenas de restaurantes do
concelho de Arraiolos promovem de 23 de julho a 7 de agosto
de 2022 as Semanas Gastronómicas das “Sopas Alentejanas”.
Neste período cada restaurante transporta para a mesa a serenidade das tradicionais sopas,
onde os produtos da terra se afirmam em sabores inigualáveis,
texturas únicas e integradas no
tempo que o mundo rural evidenciou e fez tradição.
Neste contexto “as sopas de
tomate” e “os cornichos”, as “beldroegas com ovo e queijo”, as
“fatias de alho” ou a “sopa de cação”, sem esquecer, em tempo de
verão o “caspacho”, são exemplos
da diversidade gastronómica
que pode encontrar e saborear,
fazendo ainda uma viagem pelos vinhos do concelho, com
passagem obrigatória pelos doces conventuais.
Os restaurantes esperam a visita de todos os que pretendam
usufruir da cozinha arraiolense,
presente nestas semanas temáticas da gastronomia, sendo que
pode ainda conhecer a história do
“Tapete de Arraiolos” e usufruir
duma estadia única nas unidades
de hotelaria do concelho.
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Monsaraz

Praia fluvial
distinguida

A Quercus distinguiu
pela primeira vez a praia
fluvial de Monsaraz com
o galardão de “Qualidade de Ouro”. A praia
de Monsaraz terá assim
hasteada a Bandeira de
Praia com Qualidade
de Ouro 2022 durante a
época balnear, que vai
decorrer de 10 de junho
a 18 de setembro.
A Quercus reconheceu
441 praias com o galardão
que atesta a qualidade da
água balnear, analisada
através dos dados oficiais
dos últimos cinco anos
para garantir maior rigor e
segurança aos banhistas.
De acordo com os critérios
definidos este ano para a
atribuição da distinção, a
qualidade da água teve de
ser excelente nas épocas
balneares de 2017 a 2020
e as análises realizadas no
ano passado tiveram de
estar em consonância com
os valores definidos na
Diretiva relativa às águas
balneares. A praia fluvial
de Monsaraz foi inaugurada em 2017 e todos os
anos recebeu a Bandeira
Azul. Em 2019 foi atribuído
à praia o primeiro prémio
da Praia + Acessível, no
âmbito do programa “Praia
Acessível – Praia para
Todos”.

Mundo

Guerra e
alterações
climáticas
provocam
crise alimentar
É um problema comum a praticamente todos os países do
mundo: nos últimos anos, o preço dos alimentos tem alcançado
níveis recorde e já há produtos a
falar nas prateleiras dos supermercados. A guerra na Ucrânia,
que reduziu as principais exportações de trigo e fertilizantes, mas também as mais frequentes as inundações, a seca e
o calor extremo causados pelas
alterações climáticas, explicam
grande parte desta crise.
O preço global dos alimentos começou a subir em meados de 2020, quando muitas
empresas tiveram de fechar
portas por causa da pandemia de covid-19. Os agricultores derramaram milhares
de litros de leite e deixaram
frutas e legumes apodrecerem. Não existiam condutores
de camiões disponíveis para

transportar estas mercadorias
para os supermercados, locais
onde os preços dispararam à
medida que os consumidores,
assustados, faziam “açambarcamento” de alimentos. Além
disso, a escassez de mão-de-obra migrante, à medida que
os confinamentos restringiam
os movimentos da população,
afectavam as colheitas em todo
o mundo.
Desde então, as principais
plantações mundiais têm enfrentado problemas difíceis
de resolver. O Brasil, o maior
exportador de soja e o maior
produtor de café do mundo,
enfrentou uma seca severa em
2021. Segundo escreve o The
Guardian, entre Abril de 2020 e
Dezembro de 2021, os preços do
café aumentaram 70% depois
de as secas e geadas destruírem
as grandes plantações. As ra-

mificações económicas podem
ser profundas, pois estima-se
que até 120 milhões de pessoas
dependam da produção de café
para sobreviver.
A invasão da Ucrânia pela
Rússia, no final de Fevereiro,
piorou drasticamente o problema. A agência de alimentos da
ONU disse que os preços atingiram um recorde histórico
em Fevereiro e novamente em
Março. A Rússia e a Ucrânia
produzem quase um terço do
trigo e da cevada do globo e são
responsáveis por dois terços da
exportação mundial de óleo
de girassol utilizado para cozinhar. A Ucrânia é o maior exportador de milho do mundo.
O conflito danificou os portos e
as infra-estruturas agrícola do
país, algo que, provavelmente
limitará a produção agrícola
ucraniana durante vários anos.

