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“Os Camponeses” 
de Arraiolos nos 
Açores
PÁG.08 O Rancho Folclórico e Etnográ-
fico “Os Camponeses” de Arraiolos partici-
pou no Festival Internacional de Folclore 
integrado no programa da “Semana do 
Mar”, na cidade da Horta. A participação 
do Rancho resultou do intercâmbio com o 
rancho da Freguesia dos Flamengos - Tuna 
e Grupo Folclórico Juvenil dos Flamengos.

Vindimas 
condicionadas 
pela seca
PÁG.12 As vindimas no Alentejo já co-
meçaram, mas a quantidade e a qualida-
de da produção ainda são incertas, porque 
“as condições não foram as melhores”, de-
vido à seca e temperaturas elevadas, avi-
sou o presidente da comissão vitivinícola.
Com “menos humidade na terra”, devido 
à seca, não haverá “cachos cheios”.

D
.R

.

Clima e Guerra 
provocam crise 
alimentar
PÁG.08 É um problema comum a prati-
camente todos os países do mundo: nos 
últimos anos, o preço dos alimentos tem 
alcançado níveis recorde e já há produtos 
a faltar nas prateleiras dos supermerca-
dos. A guerra na Ucrânia mas também as 
alterações climáticas, explicam grande 
parte desta crise.

Redondo com 
novas extensões 
de saúde
PÁG.12 No âmbito da assinatura do 
Auto de Transferência de Competências 
da Saúde, que transfere para a alçada do 
Município de Redondo responsabilidades 
ao nível das competências nos serviços de 
Saúde locais, foi firmado o compromisso 
de construção de duas novas extensões 
de saúde (Montoito e Santa Susana).

Universidade investiga na área 
do Hidrogénio natural 03
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Pode o hidrogénio natural ser usado para gerar eletricidade para as comunidades locais?

Atual

Universidade de Évora na frente da 
investigação sobre Hidrogénio
Spin-off da Universidade de Évora lide-
ra projeto conjunto Europa-África para 
estudar o hidrogénio natural como de 
fonte energia alternativa

A empresa portuguesa CONVERGE!, 
uma spin-off da Universidade de Évora, 
vai liderar um projeto internacional no 
domínio da prospeção e exploração do 
hidrogénio natural - o projeto HyAfrica. 
Será o primeiro projeto de investigação 
internacional sobre a prospeção e utili-
zação de hidrogénio natural como uma 
nova fonte de energia. O projeto é cofi-
nanciado pela União Europeia através 
da “Parceria Euro-Africana em Investi-
gação e Inovação em Energias Renová-
veis (LEAP-RE).

A CONVERGE! é uma PME com 5 anos 
de existência, sediada no Parque do 
Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT),  
com atividade de I&D nos domínios da 
geoenergia  - geotermia, hidrogénio na-
tural, armazenamento de energia e de 
CO2 em formações geológicas. Como re-
conhecimento pela sua abordagem ino-
vadora naqueles domínios a CONVERGE! 
irá coordenar o projeto HyAfrica (Rumo 
a uma fonte de energia renovável de 
próxima geração – o hidrogénio natural 
como opção energética em África). 

Pode o hidrogénio natural ser usado 
para gerar eletricidade para as comuni-
dades locais? O hidrogénio natural, tam-
bém designado por hidrogénio branco, 
ocorre em ambientes geológicos especí-
ficos como resultado de reações quími-
cas entre determinados tipos de rocha e 
a água, a grandes profundidades. É um 
recurso natural, gerado continuamen-
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Ficha Técnica
SEMANÁRIO

te, que pode constituir uma fonte de 
energia primária e limpa, renovável e 
sem intermitência. A viabilidade da sua 
utilização para produção de eletricida-
de está demonstrada desde 2012 através 
de um projeto-piloto no Mali. O projeto 
HyAfrica visa estimar os recursos em 
hidrogénio natural em regiões promis-

soras de Marrocos, de Moçambique, da 
África do Sul e do Togo e avaliar o seu 
impacto socioeconómico para as comu-
nidades locais. 

O projeto envolverá as partes interes-
sadas na identificação dos procedimen-
tos de regulação e licenciamento neces-
sários para a exploração de hidrogénio 

Na etimologia portuguesa, a palavra “am-
biente” tem um significado muito interes-
sante e que vale a pena visitar para enqua-
drar o que pretendo transmitir com este 
texto.

Ambiente é por definição tudo o nos en-
volve, relativo tanto ao meio físico circun-
dante, como ao meio socioeconómico onde 
estamos inseridos. Ou seja, existe uma am-
bivalência porque diz diretamente respeito 
às condições físicas e biológicas onde todos 
os seres vivos se desenvolvem, mas tam-
bém às questões sociais e morais, culturais 
e económicas e até à nossa educação.

Falar de ambiente é por isso bastante 
relevante, porque como podemos consta-
tar, toca em todos os aspetos da vida em 
sociedade, tanto na relação entre homens e 
mulheres, como também na relação entre a 
humanidade com a natureza circundante.

A nossa região alentejana tem inúmeras 
valências, tanto a nível cultural, monumen-
tal e patrimonial/histórica, mas o elo de li-
gação destas valências todas é sem dúvida 
o nosso espaço rural nesta dimensão am-
biental bucólica, com características únicas 
para a agricultura com os ecossistemas ím-
pares de fauna e f lora e com 300 dias de sol 
em média por ano.

Se esta região alentejana, que podemos 
definir por razões de estatística como o 
conjunto entre o Alto, Baixo, Centro e Lito-
ral Alentejo, tem esta riqueza, porque não 
existe uma vontade de a potenciar? O que 
impede uma reforma estrutural que permita 
de facto criar um “ambiente sustentável”?

Talvez a vontade, com toda a certeza di-
vergências políticas, mas certamente falta 
de visão e de união dos vários organismos 

públicos que intervêm neste espaço.
A reforma que o interior alentejano pre-

cisa, na minha opinião, tem três eixos es-
senciais: Pessoas e Mobilidade; Energia 
Solar/Renováveis; Água. Porque só assim 
conseguimos mitigar alguns problemas es-
truturais da região. Com estes três eixos 
estratégicos podemos potenciar o turismo 
e a agricultura como motores económicos, 
podemos fazer face aos problemas crónicos 
da seca e sobretudo podemos prevenir in-
cêndios, no fundo estamos a cuidar e a va-
lorizar o nosso “meio ambiente”.

Sobre as pessoas e mobilidade, é im-
portante dizer que comparando 2001 com 
2021, ou seja, os 20 anos deste século que 
já foram vividos, podemos inferir que o 
Alentejo perdeu 66951 pessoas, o que quer 
dizer que perdemos por ano cerca de 3400 
pessoas. Num mundo em permanente mu-
tação, o Alentejo pode aparecer como um 
polo agregador para se viver, mas sobre-
tudo pode aproveitar as novas tecnologias 
captando por exemplo nómadas digitais. É 
essencial considerar o aeroporto de Beja 
como um projeto âncora de mobilidade e de 
ligação de um país que se pode aproximar 
muito, dando às famílias a possibilidade de 
viver cá e trabalhar noutros sítios.

O Alentejo tem a principal fonte inesgo-
tável de energia: a energia solar. Hoje é pos-
síveis captar com facilidade a energia que 
o sol nos dá, em média o Alentejo tem 300 
dias de sol por ano, sabendo de que o dia 
mais curto tem aproximadamente 10 horas 
e o mais longo quase 15 horas, é preponde-
rante que os agentes se juntem e criem um 
projecto de captação desta energia limpa e 
sustentável, ia permitir baixar os custos de 

Interior: Uma Revolução Ambiental/
Rural

LUIS NUNES DOS SANTOS
Presidente da Distrital da JSD Évora

consumo e ainda se podia exportar.
Por último a questão da seca, Portugal 

tem uma costa enorme, o litoral alenteja-
no é quase metade dessa mesma costa, o 
que impede de investir em tecnologia para 

dessalinizar a água em larga escala? In-
vestimos em tantos projectos, muitos deles 
que não potenciam nada nem dão retorno 
algum. Neste caso mais uma vez, podíamos 
resolver um problema grave e ao mesmo 
tempo enquanto país, e como é obvio não 
falo só da acção publica, podíamos vender 
uma tecnologia que certamente iria criar 
um mundo mais justo.

Estes três eixos que elenquei de forma 
muito sucinta são essenciais a meu ver, para 
que se repovoe o interior, permitindo que a 
região seja competitiva nas áreas essenciais 
da vida humana.

Se as pessoas voltassem a viver no in-
terior, certamente haveria de haver meios 
diferentes para que se combatesse a deser-
tificação dos territórios, a economia podia 
ganhar outra escala e por arrasto o ambien-
te iria ser cuidado de outra forma.

Como nota final, porque sei que mais 
pessoas no interior iria quer dizer me-
nos incêndios, quero chamar a atenção da 
população. Entre 2010 e 2021, arderam 
14710km2, numa média assustadora de 134 
mil hectares por ano.

Se juntarmos a área territorial dos Dis-
tritos de Évora (7393 km2) com o Distri-
to de Portalegre (6065km2) num total de 
13458km2, vamos perceber que em 11 ano 
ardeu o equivalente em área a um bocadi-
nho mais do que 2/3 do Alentejo.

Assusta-me esta realidade, por isso te-
mos de fazer uma revolução no interior, e 
isso passa por mudar muitas coisas. Se não 
o fizermos a nossa sustentabilidade assim 
como a natureza que nos envolve e nos per-
mite viver, pode estar condenada.

Esta na hora de acordarmos todos…

“A reforma que o 
interior alentejano 
precisa, na minha 
opinião, tem três eixos 
essenciais: Pessoas e 
Mobilidade; Energia 
Solar/Renováveis; 
Água. Porque só assim 
conseguimos mitigar 
alguns problemas 
estruturais da região.”

ANTÓNIO COSTA DA SILVA
Economista

Imagine-se um pensamento completamente 
absurdo. Um daqueles completamente parvo! 
Imagine-se que o “Mundo Rural” se farta-
va de fazer o que faz todos os dias: de criar 
animais, de produzir produtos agrícolas, de 
transformar os mesmos e, ainda mais patéti-
co, de os vender a terceiros! Imagine-se que 
o “Mundo Rural” se fartava da natureza, dos 
rios, das diferentes espécies, das culturas e 
tradições!

Imagine-se que deixavam de criar animais 
para abastecer os abastados talhos das gran-
des superfícies comerciais. Imagine-se o que 
seriam as prateleiras sem leite, a escassez de 
iogurtes e dos queijinhos DOP com as inú-
meras certificações requintadas, a falta das 
manteigazinhas para as torradas matinais e, 
porque não, a falta do fiambre, dos enchidos e 
tantos outros produtos de base animal! 

Imagine-se que desapareciam o pão, as fa-
rinhas, as aveias e muitos outros cereais que 
alimentam as nossas famílias. Imagine-se o 
que seria um dia sem frutas, sem verduras e 
todos os outros alimentos agrícolas.

Imagine-se o que seria o “Mundo Rural” 
caso deixasse de fazer aquilo que faz tão 
bem. Imagine-se o nosso campo ao abando-
no, o nosso património rural completamente 
desclassificado e degradado. As florestas se-
riam selvas. Imagine-se o que seria a falta de 
madeiras para fazer os móveis que aconche-
gam as nossas belas casas.

Será que assim teríamos uma perceção 
bem clara da necessidade de equilíbrios?  
Reconheceríamos a importância do “Mundo 
Rural”? Talvez, de uma vez por todas, des-
cobríssemos que não são os hipermercados 
quem alimenta as cidades!

Um Pensamento Completamente Absurdo

Quem sabe um dia se descubra que o 
“Mundo Rural” faz mesmo falta. Talvez 

se descubra que não podemos desproteger 
territórios, muito menos deixá-los ao aban-
dono. Talvez se descubra que os nossos rios 
são valiosos, que as nossas serras, aldeias 
e f lorestas são verdadeiramente fundamen-
tais. 

Talvez um dia um nos lembremos do 
´́ Mundo Rural´́ , sem ser nos dias em que 
os incêndios destroem ferozmente as nossas 
florestas e deixam ´́ destapadas´́  as nossas 
aldeias.

Talvez um dia se descubra que as nossas 
terras rurais são decisivas para a nossa sobre-
vivência.

Eu sei que este é um pensamento pateta! O 
“Mundo Rural” não é feito de egoísmos. Tem 
prazer naquilo que faz. Tem prazer que te-
nham prazer naquilo que faz. Tem prazer em 
proteger e fazer bem. 

“ Imagine-se que o 
“Mundo Rural” se 
fartava da natureza, 
dos rios, das diferentes 
espécies, das culturas e 
tradições!”

nos países alvo e comparará os modelos 
de negócio baseados em hidrogénio na-
tural com outras soluções de energias 
renováveis para compreender as suas 
vantagens e complementaridade.

O hidrogénio é considerado essencial 
para a transição energética. A União Eu-
ropeia e vários países africanos já defini-
ram estratégias que exigem a produção 
de hidrogénio a partir do metano com 
captura de CO2 (hidrogénio azul) ou da 
eletrólise da água usando fontes de ener-
gia renováveis (hidrogénio verde). O pro-
jeto HyAfrica propõe uma abordagem 
diferente: defende a exploração do hi-
drogénio que ocorre em formações geo-
lógicas e a sua utilização como fonte de 
energia primária. Este recurso renovável 
constante pode constituir um comple-
mento de menor custo para a produção 
de hidrogénio, sem perdas de eficiência 
associadas ao ciclo de produção indus-
trial do hidrogénio azul e do hidrogénio 
verde, e sem impactos no uso do solo e 
no consumo de água inerentes à produ-
ção de hidrogénio verde.

O consórcio é composto pela CON-
VERGE!, por dois institutos de investi-
gação alemães Fraunhofer IEE e Leibniz 
Institute for Applied Geophysics, pela 
Direção Nacional de Geologia e Minas 
de Moçambique, e por cinco universi-
dades: Universidade Mohammed Pre-
mier (Marrocos), Universidade de Lomé 
(Togo), Universidade de Limpopo (Áfri-
ca do Sul) e Universidade de Pretoria 
(ambas da África do Sul) e Universidade 
Eduardo Mondlane (Moçambique). O 
projeto tem início em agosto de 2022 e 
terá a duração de três anos.

SÓNIA RAMOS
Deputada do Grupo Parlamentar do PSD

O atual governo leva poucos meses de go-
vernação e a desgovernança é total! A deso-
rientação de António Costa e seus pupilos só 
encontra precedentes no regime socrático que 
levou à bancarrota do país. 

Na saúde, estamos bem mal! As urgências, 
um caos, a obstetrícia, caótica! As Ordens 
profissionais da saúde afirmam que não há 
profissionais a menos, sendo a gestão da 
pasta da saúde, essa sim, a causadora da 
maior fraude à saúde dos portugueses. O en-
cerramento contínuo e sem fim à vista das 
urgências de obstetrícia coloca em causa a 
saúde e a vida das portuguesas e dos filhos. 
Demissões de chefes de serviço em catadupa 
e escusas de responsabilidade, fomentadas 
por falta de condições para exercer a missão. 
Inadmissível!

Portugal é um dos países onde se gas-
ta mais dinheiro em saúde mas, embora o 
Estado continue a assegurar uma boa parte 
das despesas, os particulares acabam por ser 
chamados a pagar um valor bem superior 
à média da OCDE. Somos também um dos 
países que menos gasta em prevenção. Se-
gundo o portal da transparência na Saúde, 

o número de utentes sem médico de família 
voltou a aumentar. São agora 1.466.197 no 
final do mês de julho. 

A taxa de inflação acelerou para 9,1 em ju-
lho, o valor mais elevado em quase 30 anos. 
É o décimo mês consecutivo de aumento 
de preços para o consumidor. Os Produtos 
energéticos dão o maior impulso ao aumento 
da inflação: contribuíram com a maior subi-
da para a taxa de inflação de julho: o índice 
de variação de preços nesta categoria dispa-
rou 31,19% face ao mesmo mês de 2021. Os 
produtos alimentares não transformados fi-
caram 13,22% mais caros, aumento superior 
face aos 11,95% de junho de 2022. Na varia-
ção em cadeia, o aumento foi de 1,02% (de 
maio para junho, a subida foi de 1,11%). Ir 
ao supermercado tornou-se um momento do-
loroso para as famílias, especialmente para 
as de menores recursos. E em breve as ativi-
dades básicas e essenciais do quotidiano das 
famílias, face ao aumento do gás e eletrici-
dade, causarão desequilíbrios no orçamento 
familiar que levarão muitas à rotura. Além 
da subida dos juros.

De outubro até hoje choveu metade do va-

lor normal, ano hidrológico já é o segundo 
mais seco de sempre. Todo o país continen-
tal está em seca, 55% em classe de seca se-
vera e 45% em seca extrema. O Governo diz 
que seca é estrutural. Muito bem. Medidas 
de minimização? Planeamento? Soluções? 

O Siresp continua a demonstrar “falhas 
constantes”. Comunicações cortadas por lon-
gos períodos de tempo e sobrecarga do siste-
ma, obriga os operacionais a recorrer a sis-
temas alternativos - email, telemóveis, rádio. 
O Governo continua a ignorar um problema 
estrutural na defesa de pessoas e bens. O país 
está a arder...mas ainda estamos 30% àquem 
do previsto! 

O Ministério da Educação continua sem 
plano para substituir computadores de alunos 
carenciados. É o Tribunal de Contas que o 
afirma. Mais de 350 mil computadores con-
tinuam por distribuir por alunos e docentes, 
no âmbito do programa Escola Digital. Esta 
é uma das informações que consta do rela-
tório do Tribunal de Contas (TdC), sobre o 
seguimento das recomendações da auditoria 
“Ensino a distância e digitalização nas es-
colas durante a pandemia”. Os auditores do 

TdC verificaram que o ministério, na altura 
tutelado por Tiago Brandão Rodrigues, não 
acatou a recomendação de elaborar um plano 
estratégico de substituição e manutenção dos 
meios digitais. 

À beira do início do ano letivo, o Ministé-
rio quer realizar juntas médicas para verifi-
car situações de professores em baixa médica 
que “suscitam dúvidas”, além dos casos já 
anunciados de docentes em mobilidade por 
doença. Questionada pela Lusa, a tutela con-
firmou que está a lançar o procedimento para 
adquirir o serviço de 7.500 juntas médicas. 
Em agosto... Estas juntas médicas terão como 
alvo verificar os processos de mobilidade por 
doença, que permitem aos professores pedir 
para mudar de escola para ficar mais perto do 
local dos tratamentos ou da residência.

Saúde, Educação, Economia e Administra-
ção do território são o espelho de um governo 
desgovernado, que nem com o encaixe do au-
mento da receita por via fiscal consegue acu-
dir às pessoas e empresas. Este Outono será 
uma prova dura para todos nós. E desiludam-
-se. Não podemos contar com o governo do 
República. 

Como desgovernar um país, por António Costa

Concentração de hidrogénio natural ao longo de uma depressão topográfica em Marrocos 
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“A generalidade dos aumentos, em particular no sector energético, já vinham subindo antes de Fevereiro.”

Atual

A sustentabilidade é um ponto cada vez mais 
central nas cadeias de valor em todo o mundo 
e, um tema basilar na orientação empresarial, 
no planeamento das estratégias e políticas 
públicas e na motivação da decisão de com-
pra por parte dos consumidores. Segundo a 
definição mais conhecida de desenvolvimen-
to sustentável do Relatório Brundtland: “de-
senvolvimento que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras para atender às suas pró-
prias necessidades”, a sustentabilidade está 
vinculada a crescimento económico, equi-
dade social, segurança alimentar e ecologia 
(proteção dos recursos naturais). Contudo, a 
complexidade e amplitude do conceito e as 
suas dimensões e facetas específicas, fazem 
com que este possa ser vago, analisado e in-
terpretado sob diferentes perspetivas e, um 
grande desafio atual pela dificuldade de apli-
cação em termos práticos. 

Embora muitos dos fenómenos químicos e 
físicos relacionados à sustentabilidade pos-
sam ser genericamente quantificáveis, outros, 
como as questões sociais, culturais, ambien-
tais e paisagísticas (valores imateriais), são 
subjetivos e podem ser afetados por condi-
ções territoriais particulares. Daí a importân-
cia de definir os elementos-chave da susten-
tabilidade do azeite do Alentejo, um processo 
que embora complexo, servirá de guia técni-
co para sistemas de gestão socioeconómica e 
ambientalmente cada vez mais sustentáveis, 
ligados a uma produção de qualidade pre-

mium e a um contexto reconhecido e remu-
nerado de conservação da biodiversidade em 
conformidade com as disposições do New 
Green Deal da União Europeia e da Agenda 
2030 das Nações Unidas. Para tal está a ser 
desenvolvido o Programa de Sustentabilidade 
do Azeite do Alentejo (PSAA), um projeto re-
centemente aprovado que tem como principal 
promotor - a Olivum - Associação de Olivi-
cultores do Sul, em parceria com a Universi-
dade de Évora e a Consulai. 

No caso da equipa de investigadores da 
Universidade de Évora, o PSAA vem na es-
teira das lições aprendidas com o PSVA (Pro-
grama de Sustentabilidade dos Vinhos do 
Alentejo), que segue a mesma filosofia, prin-
cípios e propósitos de apoiar a melhoria do 
desempenho ambiental, social e económico 
das principais atividades relevantes da região 
(neste caso o azeite), promovendo o conheci-
mento e o reconhecimento do desempenho da 
sustentabilidade como ferramenta de respos-
ta às oportunidades e necessidades do merca-
do e de afirmação global da marca Alentejo. 
À equipa multidisciplinar da Universidade de 
Évora e ao conhecimento e experiência com o 
PSVA, foram agregados especialistas noutras 
áreas, como as do Património Natural e Cul-
tural, da Biodiversidade e da Neutralidade 
Climática. 

O setor do azeite na região, embora co-
nhecido pelos investimentos relevantes na 
modernização e nos bons resultados e rendi-
mentos produtivos e qualitativos, na aposta 

O Programa de Sustentabilidade do Azeite do Alentejo (PSAA)

Dinâmicas da Gestão

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

A 18 de Maio, a Comissão Europeia lançou o 
plano ‘REPowerEU’ com vista a uma suposta 
redução da dependência energética da Rússia, 
a uma economia e diversificação energética, 
mas também para acelerar a dita transição 
energética, investimentos e ‘reformas’. 

São os povos que já estão a pagar a pesa-
da factura das consequências da política de 
sanções, e do acentuado aumento especula-
tivo dos preços do gás (que se prevê ainda 
aumentar substancialmente), da energia, dos 
combustíveis. São os pequenos e médios pro-
dutores que se vêm a braços com pesados au-
mentos dos custos dos factores de produção 
apertando ainda mais o garrote com que se 
vinham já confrontando, deixando campo 
aberto para uma política de terra queimada, 
onde ganham os fenómenos de concentração 
da produção e da riqueza. Importa recordar 
que a generalidade dos aumentos nestes fac-
tores - em particular no sector energético - já 
vinham subindo antes de Fevereiro. 

Este novo instrumento que a Comissão tem 
lançado e projectado, imporá aos povos que 
paguem as consequências das medidas que 
preconiza, ao mesmo tempo que contribui 
para o aprofundamento da liberalização do 
sector energético procurando centralizar si-
multaneamente mais poderes na UE, deixan-
do os Estados com cada vez menos capacida-
de de intervenção - não se esqueça o anúncio 

de medidas num dito mercado ibérico, que 
ainda falta saber quem pagará, feito apenas 
após a sacrossanta aprovação da Comissão 
Europeia, exemplo da subjugação do interes-
se nacional ao interesse de terceiros. 

Mas afinal o que se propõe? 
A Comissão Europeia coloca em cima da 

mesa soluções limitadas e insuficientes de 
dinheiro novo para responder aos problemas 
com que os Estados se confrontarão e a que 
estarão condicionados face às medidas que 
vem impondo. Essas novas - exíguas - verbas 
serão provenientes sobretudo do comércio de 
emissões e do seu alargamento a sectores até 
então não abrangidos, além de alterar o Me-
canismo de Recuperação e Resiliência (MRR 
- a famosa bazuca). Aponta o caminho aos 
empréstimos e endividamento via MRR, que 
os Estados têm enjeitado. Propõe-se o redi-
reccionamento dos actuais planos nacionais 
de recuperação e resiliência para os objecti-
vos deste plano, permitindo aos Estados o re-
direccionamento de até 12,5% de verbas dos 
fundos da coesão e estruturais, nomeadamen-
te do FEADER - Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural, retirando verbas ne-
cessárias para suprir outros défices estrutu-
rais. A manta já era curta. Este instrumento 
aparece agora feito de retalhos e  encurtando 
ainda mais a manta. 

As recomendações específicas por país do 

‘REpowerEU’ - um plano energético que não serve o 
país

JOÃO PIMENTA LOPES
Deputado do PCP no Parlamento Europeu

Semestre Europeu - instrumento de condicio-
namento económico e financeiro da UE sobre 
os Estados - para 2022 e 2023 serão alinhadas 
pelo cumprimento dos objectivos do plano. 
Ou seja, mesmo sem estar aprovado, Portugal 
já teve como recomendação a implementação 

deste plano, procurando amarrar o país a op-
ções impostas pela UE, quer respondam ou 
não às suas necessidades. 

Na sequência da situação vivida durante a 
COVID, pretende impor-se opções de contra-
tação pública centralizadas, por intermédio 
da Comissão Europeia, que amarram os Es-
tados a tais opções, condicionando a diversi-
ficação de soluções que vá ao encontro das 
suas reais necessidades e especificidades - e 
que, como vem sucedendo, servem primeira-
mente os interesses das potências europeias 
em detrimento das demais. Propõe-se o ace-
leramento de determinados investimentos, 
pondo em causa a necessária ponderação da 
sua adequação e impactos. Impõe-se o redi-
reccionamento de dependências, trocando-
-se umas por outras, mesmo que sejam mais 
longínquas e ambientalmente mais nocivas 
– como é o caso do gás de xisto importado 
dos EUA – e também mais caras! Mais uma 
vez, ganharão os grupos económicos, em de-
trimento dos povos e das melhores soluções 
que os sirvam.

Este não é o caminho que serve o país. É no 
domínio público que a prospeção, produção, 
aprovisionamento, transporte e comercializa-
ção das diferentes formas de energia devem 
estar, garantindo o escrutínio público e de-
mocrático e as soluções que melhor sirvam os 
interesses de Portugal e do povo português.

“São os povos que 
já estão a pagar a 
pesada factura das 
consequências da 
política de sanções, e 
do acentuado aumento 
especulativo dos 
preços do gás (que se 
prevê ainda aumentar 
substancialmente), 
da energia, dos 
combustíveis.“

“A sustentabilidade 
está vinculada 
a crescimento 
económico, equidade 
social, segurança 
alimentar e ecologia 
(proteção dos recursos 
naturais). “

em novas tecnologias e energias renováveis  
e, no incentiva à criação de emprego, enfren-
ta desafios urgentes relacionados à promoção 
da competitividade através de melhores prá-

ticas e agregação de valor de mercado, e de 
uma comunicação inteligente que progrida a 
imagem e valor do Azeite Alentejano, com 
referência a todos os pilares da sustentabili-
dade.  Os principais objetivos do PSAA são: 
i) apoiar todos os stakeholders na melhoria do 
desempenho ambiental, social e económico 
da olivicultura; ii) promover a sustentabili-
dade dos azeites na região e o seu reconhe-
cimento no mercado; e iii) desenvolver uma 
ferramenta para induzir, medir e monitorizar 
o desempenho da sustentabilidade do azeite 
alentejano e satisfazer a procura do mercado. 
O referencial de sustentabilidade do Azeito 
do Alentejo, as distintas áreas de intervenção 
e os diferentes critérios e níveis de sustenta-
bilidade, estão a ser definidos no âmbito do 
PSAA, num trabalho conjunto e numa abor-
dagem participativa e inclusiva da Academia 
(Universidade de Évora), da Olivum e seus 
associados, da Consulai e de outros agentes 
económicos, entidades, investigadores e in-
teressados na temática. Identificar necessi-
dades e oportunidades de cooperação e de 
coopetição que fomentem um ambiente favo-
rável de negócios e induzam competitivida-
de e adição de valor, são objetivos adicionais 
do PSAA. Ter  um certificado de qualidade 
que ateste que os azeites da região são pro-
duzidos de forma sustentável nas dimensões 
económico-social-ambiental, que contribuem 
para o desenvolvimento regional e que são re-
conhecidos e valorizados nos mercados pelas 
boas práticas é o propósito final do PSAA. 
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A ONU disse que os preços atingiram um recorde histórico em Fevereiro e novamente em Março. 

Atual

Alterações climáticas e guerra na Ucrânia 
provocam crise alimentar 
É um problema comum a praticamente 
todos os países do mundo: nos últimos 
anos, o preço dos alimentos tem alcan-
çado níveis recorde e já há produtos a fal-
tar nas prateleiras dos supermercados. A 
guerra na Ucrânia, que reduziu as princi-
pais exportações de trigo e fertilizantes, 
mas também as mais frequentes as inun-
dações, 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 mui-
tas empresas tiveram de fechar portas por 
causa da pandemia de covid-19. Os agri-
cultores derramaram milhares de litros 
de leite e deixaram frutas e legumes apo-
drecerem. Não existiam condutores de ca-
miões disponíveis para transportar estas 
mercadorias para os supermercados, lo-
cais onde os preços dispararam à medida 
que os consumidores, assustados, faziam 
“açambarcamento” de alimentos. Além 
disso, a escassez de mão-de-obra migran-
te, à medida que os confinamentos res-
tringiam os movimentos da população, 
afectavam as colheitas em todo o mundo.

Desde então, as principais plantações 
mundiais têm enfrentado problemas difí-
ceis de resolver. O Brasil, o maior exporta-
dor 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 ramificações económicas 
podem ser profundas, pois estima-se que 
até 120 milhões de pessoas dependam da 
produção de café para sobreviver.

A colheita de trigo da China foi uma 
das piores de todos os tempos este ano. Os 
produtores de mostarda na França e no 
Canadá também já avisaram que o clima 
extremo causou uma redução de 50% na 
produção de sementes no ano passado, 
levando à escassez do condimento nas 
prateleiras dos supermercados, refere a 
notícia do The Guardian.

Rancho “Os Camponeses” de Arraiolos atuou 
na  “Semana do Mar”- Horta 
O Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Camponeses” de Arraiolos participou no 
Festival Internacional de Folclore inte-
grado no programa da “Semana do Mar”, 
na cidade da Horta.

A participação do Rancho Folclórico e 
Etnográfico “Os Camponeses” de Arraio-
los resultou do intercâmbio com o rancho 
da Freguesia dos Flamengos - Tuna e Gru-
po Folclórico Juvenil dos Flamengos.

As atuações nos palcos da “Semana 
do Mar”, na Cidade da Horta,  no Parque 
Vitorino Nemésio, permitiram levar um 
pouco da história do concelho de Arraio-
los, interpretando a nossa tradição, alian-
do às danças e cantares de Arraiolos a et-
nografia local, com apresentação de trajes 
e utensílios de trabalho, representativos 
do século XX.

No final da atuação no Palco Tradições, 
Ana Maria, Presidente do Rancho de Ar-

raiolos referiu o apoio da Câmara Munici-
pal de Arraiolos e da Junta de Freguesia 
de Arraiolos para tornar possível esta par-
ticipação e apresentou cumprimentos ao  
Presidente da Câmara Municipal da Hor-
ta, Carlos Ferreira,  ao  Presidente da Junta 
de Freguesia de Flamengos, José Amaral, 
bem como ao presidente do rancho an-
fitrião - Tuna e Grupo Folclórico Juvenil 
dos Flamengos - Francisco Salgueiro.

Depois de agradecer o convite para esta 
presença na cidade da Horta, Ana Ma-
ria enalteceu a hospitalidade e a forma 
como foi recebido o  Rancho Folclórico e 
Etnográfico “Os Camponeses” de Arraiolos, 
sendo que os dois grupos tiveram opor-
tunidade, conjuntamente, de bailar uma 
dança característica de cada região: a “Cha-
marrita” - balho tradicional dos Açores e as 
“Saias”- uma moda e dança popular baila-
da principalmente no Alto Alentejo.

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 nova-
mente 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.

Na Índia, a forte onda de calor sentida 
em Maio deste ano prejudicou a colheita 
de trigo. Quando Nova Deli atingiu os 49 
ºC, o governo proibiu as exportações de 
trigo, elevando ainda mais os preços que 
já tinham disparado após o começo da 
guerra na Ucrânia.

Nos EUA, o abastecimento de maçãs 
também parece estar em risco. A colheita 
deste fruto em 2021 nos estados do Michi-
gan e do Wisconsin foi comprometida por 

causa da forte geada na Primavera. De 
acordo com o Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos, as mudanças no 
clima, como o aumento das temperatu-
ras, podem levar a alterações na qualida-
de da fruta.

E em França, a indústria vinícola teve a 
sua menor colheita desde 1957, com uma 
perda estimada de quase dois mil mi-
lhões de euros. Um vinhedo de champa-
nhe que normalmente produz de 40 a 50 
mil garrafas por ano não produziu nada 
em 2021 devido a temperaturas mais al-
tas e chuvas fortes, diz o The Guardian.

Um estudo mostrou que, se as tempe-
raturas subirem 2 °C, as regiões vinícolas 
podem encolher até 56%. Quatro graus 
de aquecimento podem significar que 
85% dessas áreas já não serão capazes de 
produzir bons vinhos. Também a região 
vinícola de Napa Valley, no norte da Ca-
lifórnia, nos EUA, foi largamente afecta-
da pelos incêndios florestais do Verão de 
2020.

As preocupações com a segurança ali-
mentar, intensificadas durante a pande-

mia, levaram alguns países a acumular 
produtos básicos para evitar futuras es-
cassezes, limitando a oferta no merca-
do global. É difícil dizer quando é que o 
preço dos alimentos pode baixar, já que a 
produção agrícola depende de factores de 
difícil previsão, como o clima.

O secretário-geral da ONU, António Gu-
terres, disse no início de Maio que o pro-
blema da segurança alimentar global não 
poderia ser resolvido sem restaurar a pro-
dução agrícola ucraniana e a produção 
russa de alimentos e fertilizantes para o 
mercado mundial.

O Banco Mundial prevê que os preços 
do trigo podem subir mais de 40% em 
2022 e que os preços dos alimentos só co-
mecem a descer em 2023, algo que depen-
derá do sucesso das colheitas na Argenti-
na, Brasil e Estados Unidos, entre outros 
países.

Como uma grande parte dos cereais 
do mundo é destinada à alimentação do 
gado, persuadir a população a comer me-
nos carne e lacticínios pode aumentar 
drasticamente a oferta do grão, disse Pier-
re-Marie Aubert, especialista em agricul-
tura do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Relações Internacionais da 
França, à agência Reuters.

Espera-se que a escassez global de ce-
reais nos mercados de exportação este 
ano seja de 20 a 25 milhões de toneladas, 
mas se os europeus reduzirem o consumo 
de produtos animais em 10%, poderão re-
duzir a escassez para 18 a 19 milhões de 
toneladas, observou Aubert.

Melhorar o armazenamento dos ce-
reais, particularmente em países alta-
mente dependentes das importações, e 
ajudar a população desses países a culti-
var mais alimentos básicos em casa tam-
bém pode ajudar. E globalmente, plantar 
uma variedade maior de culturas para re-
duzir a dependência de apenas alguns ce-
reais, com mercados dominados por um 
pequeno número de exportadores, pode 
aumentar a segurança alimentar.

Fonte: Público&Agências

Fotografia: Ivan Bandura on Unsplash

D.R.
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“Há pessoas que já nasceram com uma boa dose de negativismo às costas e que só foram piorando com a idade.”

Atual

ESTEFÂNIA BARROSO
Professora

Sou uma pessoa positiva por natureza. Sou 
daquelas pessoas que, por mais cinzento que 
esteja o dia e por mais negra que esteja a pró-
pria vida, procura sempre ver um pequeno 
raio de sol, uma pequena luz por mais ténue 
que seja. E assumo que isso me é tão natural 
como a vontade de rir e de sorrir até nos mo-
mentos menos prováveis. Chego a achar que é 
uma espécie de defesa que criei: sempre que a 
situação me parece demasiado pesada ou do-
lorosa encontro, naturalmente, uma qualquer 
piada que aligeire o ambiente ou algo no meio 
circundante que me faça ter vontade de sorrir 
e até de rir. 

Contudo, todos sabemos que há pessoas 
bem diferentes. Há pessoas que já nasceram 
com uma boa dose de negativismo às costas e 
que só foram piorando com a idade. Pessoas 
que são puro negrume e pessimismo. Confes-
so que não sei se sou eu que, por força das 
circunstâncias, me estou a tornar mais into-
lerante a esse tipo de pessoas ou se, de fac-
to, a minha sensação de que este género de 
pessoas negativas está a aumentar exponen-
cialmente é verdadeira. O que é certo é que 
os vejo por todo o lado e, o que é pior, sem a 
menor tentativa de esconder o seu azedume 
e negatividade. Em todo o lado os encontra-
mos com o seu ar fechado, casmurro, zangado 
com o mundo e com todos em geral a debitar 
irritações. 

Sabem o que vos digo? Falta-me a paciên-
cia para pessoas negativas. Mais do que me 
faltar a paciência tenho a verdadeira noção de 
que essa gente faz mal à saúde de quem se 
encontra à sua volta, sugando-lhes a energia 
e deixando-as exaustas só por partilharem o 
mesmo espaço que elas. 

Pelo acima exposto, há que fugir dessa 
malta dada ao negativismo o mais depressa 
possível. Mas, para fugir delas há que, antes 
de mais, reconhecê-las (e à distância, diria 
eu). Considero o mês de setembro um mês de 
recomeços. Muitos iniciam novo período de 
trabalho, pós-férias. Como tal, essa será uma 
boa altura para, diria de forma popular, “se-
parar o trigo do joio”, e afastar-se de pessoas 

Pessoas negativas? Não, obrigada
vemos ser pessoas apenas da paz e do amor 
sem nunca apontar o que está errado no país 
e no mundo. O que digo é que não podemos 
fazer parte apenas da crítica. Até porque, nes-
se momento, mais não estaremos a fazer do 
que crítica destrutiva. E esta, caros leitores, 
de nada serve. Criticar será útil, sim, se no 
seu seguimento, apresentarmos uma solução, 
um ponto de vista construtivo. 

Por quererem sempre sublinhar tudo o que 
está mal no mundo, são pessoas que exigem 
muito de quem está à sua volta. Passam o dia 
a bombardear-nos com notícias, vídeos, his-
tórias que provem, de alguma forma, que elas 
têm razão para estar revoltadas com tudo e 
com todos. No fundo exigem de nós tempo, 
atenção e níveis de irritação no mínimo tão 
elevados como os deles.

Para mim, e analisando tudo o que acima 
ficou dito sobre esse tipo de pessoas, diria 
que são, na sua maioria, pessoas insatisfeitas 
consigo e com a sua própria vida (amorosa, 
profissional, familiar ou social) e que, por 
isso, destilam sentimentos negativos para to-
das as direções de tal forma que deixam um 
ambiente “carregado”, irrespirável.

Cito, por fim, um outro pormenor. Como 
são pessoas que não se sentem bem consigo 
e com o mundo, não conseguem aceitar que 
outros se sintam felizes e positivos. Assim, 
são pessoas que dificilmente ficam felizes 
pelos outros. Desconfiam sempre do sucesso, 
do bem-estar ou até da felicidade do outro. 
Vão sempre lançando aqui e ali uma farpa 
para questionar se aquela felicidade é mesmo 
verdadeira, se aquele bem-estar que apresen-
ta é real. 

Existem pessoas que encaram a vida como 
um desafio bom de viver, com um sorriso na 
cara e sentimentos positivos no coração. E de-
pois há os outros…Os outros que consideram 
o mundo como um local de batalha, cheio de 
desafios intransponíveis, que observam tudo 
à sua volta com um olhar de cinismo, enve-
nenando tudo o que está à sua volta. Se pude-
rem escolher, prefiram pertencer ao primeiro 
grupo.

negativas. Mas, para isso, há que reconhecê-
-las!

Considerem aquilo que vão ler em seguida 
como “serviço público” a que darei o nome 
de “Como reconhecer uma pessoa negativa”.

A característica principal de uma pessoa 
negativa é, sem dúvida, o facto de ver sem-
pre o copo meio vazio. São pessoas que se 
habituaram a olhar sempre para o lado menos 
positivo das coisas, que encontram defeitos 
em tudo. Por ter essa tendência para o nega-
tivismo olham para tudo com cinismo. Não 
há pessoa boas nem há comportamentos bon-
dosos. Toda a gente age com segundas inten-
ções. Para estas pessoas o mundo mais não é 
do que um local negro, um campo de batalha, 
e as pessoas que com eles se cruzam mais não 

são do que agentes do mal.
Por causa dessa visão negativa do mundo 

e das suas gentes, são pessoas que têm ten-
dência a reclamar muito e a toda a hora! São 
o tipo de pessoa que traz sempre para a mesa 
de café o último escândalo acontecido na ci-
dade, as últimas indignações devidas às más 
decisões tomadas pelo governo, ou os últi-
mos acontecimentos no país que lhe permi-
tam estar zangado e revoltado. São pessoas 
que procuram o acontecimento negativo e o 
sublinham a negrito. Para eles o mundo está 
às avessas e eles estão irados por causa dis-
so. No fundo são pessoas que se debruçam 
sempre sobre o problema, mas que nunca 
apontam qualquer tipo de solução. Atenção 
que não estou aqui a querer defender que de-

As “grandiosas festas” que outrora se faziam 
com a recolha de fogaças na casa dos festei-
ros, cujo percurso era acompanhado, muitas 
vezes, pela Banda Filarmónica, a mesma 
que abrilhantava a procissão em honra do 
padroeiro(a), realizando ainda um concerto, o 
qual haveria de ter hora marcada por ocasião 
da “abertura da quermesse”, voltam este ano 
às nossas vilas e aldeias, felizmente, ainda 
que a covid-19 continue a fazer vítimas.

As Festas em honra dos “Santos Padroei-
ros” com os seus “juízes” e “mordomos” 
embora sem que o possa confirmar de forma 
perentória, sofreram evidente alteração a par-
tir da década de sessenta do Século XX, tal 
como o modo de vida dos trabalhadores ru-
rais, com implicações em todo o mundo rural.

Dois fatores, a nível interno, determinaram 
parte destas mudanças: a guerra travada nas 

ex-colónias portuguesas em África e a im-
plantação das 8 horas de trabalho.

A Guerra colonial levou a juventude para 
longe das suas terras deixando em casa mães, 
mulheres, filhos ou namoradas mergulhadas 
na tristeza de ver partir filhos, maridos, pais e 
namorados sem saber se voltariam dessa via-
gem imposta pelo regime ditatorial.

As lutas verificadas nos campos do Alen-
tejo para acabar com a jornada de trabalho 
de “sol a sol” e que levou à conquista das “8 
horas de Trabalho” atinge o seu auge também 
nesta época. 

Este facto a par da mecanização da agri-
cultura provocou alterações significativas na 
nossa região. 

O êxodo rural foi uma dura realidade para o 
Alentejo e trouxe um problema demográfico 
que se mantém até hoje.

Nessa época surgiram as “Sociedades Re-
creativas” e é alterada a forma como se rea-
lizam os bailes, que passam a ter lugar nas 
coletividades, organizados pelas direções 
destas associações, perdendo o carácter de 
improviso e algumas características popu-
lares.

Os festeiros que constituíam “as comissões 
de festas” lideradas pelo “juíz” foram quase 
sempre substituídas pelos dirigentes destas 
agremiações.

A forma de promoção das tradicionais fes-
tas populares ou “festas de verão” tiveram um 
incremento dinamizador com o 25 de Abril 
de 1974 e a instituição do Poder Local De-
mocrático.

Apesar das modificações na estrutura or-
ganizativa das festas, há traços que se man-
tém ainda hoje.

Mas, sem dúvida, que as maiores alterações 
nestes festejos foram consequência dos modos 
de produção na agricultura, da industrializa-
ção, da evolução tecnológica verificada e tam-
bém da política, com destaque para a adesão à 
“CEE” que com a “política agrícola comum” 
abandonou a produção agrícola, independen-
temente do modo como esta se fazia.

A verdade é que apesar das raízes das “Fes-
tividades Cíclicas” (tratadas por Ernesto Vei-
ga de Oliveira nos seus estudos) se manterem, 
diluíram-se as práticas ligadas à terra, desa-
pareceram usos, procedimentos e trabalhos - 
as sementeiras, as mondas, as colheitas – as 
quais acompanhavam os ciclos da própria na-
tureza e dos festejos.

Oregresso das festas de verão é uma reali-
dade nas nossas vilas e aldeias.

Pois que regressem e sejam bem vindas.

Movimento associativo – “Grandiosas Festas” de 
Verão

JOSÉ MANUEL PINTO
Dirigente Associativo

Fotografia: Andre Hunter on Unsplash
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As vindimas no Alentejo já co-
meçaram, mas a quantidade e 
a qualidade da produção ainda 
são incertas, porque “as condi-
ções não foram as melhores”, 
devido à seca e temperaturas 
elevadas, avisou o presidente da 
comissão vitivinícola.

O presidente da Comissão Vi-
tivinícola Regional Alentejana 
(CVRA), Francisco Mateus, con-
sidera que, para a vinha, “as con-
dições não foram as melhores, 
por causa do calor e por haver 
pouca água no solo”.

Com “menos humidade na 
terra”, devido à seca, não have-
rá “cachos cheios”, assinalou em 
declarações à Lisa, notando, po-
rém, que este até pode ser “um 
factor positivo”, por poder gerar 
“uvas mais concentradas”, para 
um ano vitivinícola de boa qua-
lidade.

Segundo o responsável, a 
CVRA comunicou este ano ao 

Instituto da Vinha e do Vinho 
(IVV) uma estimativa de pro-
dução “entre menos 5 por cento 
e mais 5 por cento” em relação 
ao ano passado, a partir de uma 
previsão com “base no pólen” 
feita pela Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto.

“Essa previsão apontou para 
um número bom de cachos, só 
que nós tivemos menos água”, 
explicou Francisco Mateus. Ou 
seja, até Junho, choveu “menos 
50 por cento do que era normal”, 
pelo que “o peso de cada cacho 
vai ser menor, por causa da [falta 
de] água”.

Adiantando que a estimati-
va da Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto é do 
“início de Julho”, o presidente 
da CVRA observou que, nessa 
altura, ainda não tinham ocor-
rido os dias de maior calor e 
faltavam cinco semanas para o 
arranque das vindimas. “É, de 

facto, uma previsão que não nos 
dá para estarmos nem a estimar 
um aumento, nem a estimar 
uma diminuição da produção, 
precisamente, por essa incerteza 
de todos os dados que estão em 
cima da mesa”, frisou. Só “quan-
do as uvas forem esmagadas” se 
saberá “o rendimento de trans-
formação”.

Devido ao calor extremo, ocor-
rido sobretudo em Julho, já se 
registaram “alguns choques de 
escaldão no Alentejo”, mas estes 
casos, “à partida, não são nada de 
preocupante”, avançou Francis-
co Mateus. De acordo com o res-
ponsável, alguns produtores do 
Alentejo deram início à vindima 
no final de Julho e outros irão 
fazê-lo durante este mês, num 
processo que se prolonga duran-
te cerca de dez semanas. “Nor-
malmente, a vindima no Alen-
tejo começa de Sul para Norte e 
de Este para Oeste”, apontou.

Redondo
Novas 
extensões 
de saúde em 
Montoito e 
Santa Susana
No âmbito da assinatura 
do Auto de Transferên-
cia de Competências 
da Saúde, que transfere 
para a alçada do Municí-
pio de Redondo respon-
sabilidades ao nível das 
competências nos servi-
ços de Saúde locais, foi 
firmado o compromisso 
de construção de duas 
novas extensões de 
saúde (Montoito e Santa 
Susana), a substituição 
do sistema AVAC (siste-
ma de climatização) do 
Centro de Saúde de Re-
dondo e o revestimento 
da sala de dentista.
David Galego sublinhou 
que o Auto de Transfe-
rência de Competências 
é “uma oportunidade de 
melhorar os serviços” 
e enfatizou o “esforço 
da ARS para nos ajudar 
a fazer este caminho”, 
que espera que, com 
o acompanhamento 
adequado, “daqui por 
alguns anos já possa 
estar a fluir em velocida-
de cruzeiro”.

Agricultura

Fotografia: Boris Dunand

A Junta de Freguesia de Arraio-
los, a Câmara Municipal de Ar-
raiolos e a  Direção Regional de 
Cultura do Alentejo promove-
ram mais uma edição do “Às 5ªs 
feiras no Castelo”, durante o mês 
de Agosto de 2022, com a colabo-
ração da Associação Dupla Per-
sonalidade.

O espetáculo de abertura trou-
xe ao palco Margarida Pequito, 
jovem arraiolense de apenas 20 
anos, cantora lírica (soprano), 
que frequenta o 2º ano da Licen-
ciatura em Música no ramo de 
interpretação - Canto na Univer-
sidade de Évora.

Rafael Oliveira jovem arraio-
lense, bailarino, foi convidado 
especial.

Um momento louvável na re-
pleta Praça de Armas do Castelo 
de Arraiolos, onde o público pre-
sente aplaudiu de pé a notável 
interpretação de Margarida Pe-
quito e a meritória prestação do 
seu convidado Rafael Oliveira, 
bem como a prestação do “Quin-
teto de Cordas”.

“Às 5ªs feiras no Castelo” manteve 
o seu rumo na celebração da músi-
ca, do canto e do cante, da dança e 
da palavra dita e cantada, neste lu-
gar histórico e notável, com mais de 
sete séculos de história.

“Às 5ªs feiras  
no Castelo” 

Arraiolos

PUB

Vindimas 
condicionadas 
pela falta de 
chuva
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