www.registo.com.pt

SEMANÁRIO

Director Nuno Pitti Ferreira | Outubro de 2022 | Mensário| ed. 323 | 0.50€

Reguengos expõe “Arqueologia
nos Novos Caminhos da Água”
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Pedro Bento
na concelhia
PS de MMN

Controvérsias
na mudança
da hora

Dirigentes
das IPSS´s
preocupados

Festa
do Cante
2022

PÁG.03 Depois das eleições concelhias de 8
de outubro terem eleito a Comissão Política
do PS Montemor-o-Novo, foram eleitos os
restantes órgãos no passado dia 26 de outubro. Pedro Bento reforçou “que esta Comissão Política Concelhia tem como princípios a
união, a inclusão e a solidariedade, no sentido de reforçar o PS em Montemor-o-Novo.”

PÁG.08 Portugal entrou na madrugada
do passado domingo, 30 de Outubro, na
hora de Inverno. Um grupo de peritos internacionais propõe o fim da mudança da
hora na União Europeia e o alinhamento
dos fusos horários dos diferentes países,
aproximando-os o máximo possível da
hora solar e tornando-os permanentes.

PÁG.08 O presidente da Confederação

PÁG.12 De 28 de outubro a 27 de novembro realiza-se a Festa do Cante, em Serpa e
Lisboa, destinada a comemorar a entrada
do Cante na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, divulgar o Cante e promover o convívio, a partilha e a troça de
experiências entre cantadores e público.
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Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), Lino Maia, alertou neste
domingo que o aumento dos preços está
a levar a que mais pessoas e instituições
precisem de ajuda para enfrentar a crise.
As dificuldades são extensíveis às instituições.
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A Abrir

“A exposição “Arqueologia nos Novos Caminhos da Água” apresenta achados do Neolítico.”

Um País de Títeres
LUIS NUNES DOS SANTOS

1.

Presidente da Distrital da JSD Évora

Muita opinião publicada nos últimos
tempos tem intensamente escrito e falado sobre os perigos dos extremos políticos
no nosso sistema liberal e democrático, não
quero de todo menorizar essa opinião, porque
considero que esses extremos são um vírus
no nosso sistema, tanto na forma ardilosa
como trabalham as massas de cidadãos, como
na mensagem intrujona que transmitem, no
entanto não tenho a certeza se o perigo maior
vem desses extremos ou se por outro lado
vem directamente do centro moderado.
Digo isto porque analisando o dia a dia
político, estes extremos alimentam-se das falhas dos partidos moderados (PS, PSD, CDS,
IL) e isso não pode acontecer, porque estes
são os guardiões da nossa democracia.
A democracia tem vários pilares de sustentação, sendo que há uns que são traves-mestras e não deixam cair o todo, porque são
abrangentes aos outros pilares. É importante
ter um poder local transparente, bons decisores políticos, forças armadas de confiança,
parceiros e instituições sociais fortes e capazes, uma comunicação social livre e sem
amarras, mas sobretudo e comum a todos estes pilares, é necessário ter confiança nestas
instituições.
A confiança atinge assim uma superioridade moral em cima destes pilares da democracia, porque confiança no Estado e no que ele
representa quer dizer: esperança firme, associada à segurança sobre a fiabilidade honesta
das decisões de interesse nacional.

Ora é precisamente neste ponto, que os
extremos dos vários tipos atuam contra, eles
tentam quebrar a confiança que temos nesta
instituição maior que nós que é o colectivo
chamado Estado da República Portuguesa e
todas as suas dimensões sociais.
Essa confiança que possamos ter ou não na
instituição Estado está diretamente relacionado também ao conceito de liberdade, que
é outro conceito explorado de forma absurda
pelos extremos, contribuindo como mais uma
forma de atuação para romper com o sistema
vigente.
A armadilha é constante e demasiado óbvia e estamos a cair nela regularmente se
generalizarmos os temas onde as opiniões
se dividem em “sim” e “não”, numa visão a
preto e branco de tudo o que é discutido, quase sempre com grande inflamação e decibéis
elevados.
Cabe, portanto, ao sistema parlamentar e
democrático saber defender-se de tudo isto.
Para isso acontecer não pode haver partidos
políticos como o PS que actuam como senhores feudais desta terra e que usam e abusam
dos cargos públicos para tudo, sem consequências à chegada nem pudor de transgredir
as normas à partida.
Casos como uma deputada mandar apagar
uma acta, porque o que outro deputado disse
foi incómodo, não pode acontecer, já agora
sobre o objeto das declarações do deputado.
Os ministros não podem submeter-se ao clima de desconfiança, algo está muito errado

quando no espaço de dias percebe-se que
existem incompatibilidades entre ministros e
os seus interesses pessoais que envolvem dinheiros e influências das pastas que tutelam.
Os ministros associados a estas incompatibilidades são: Ministro da Saúde, Ministro
das Infraestruturas e da Habitação, Ministra
da Coesão territorial e Ministra da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.
Estes comportamentos, mesmo que venham a ter uma explicação razoável, não
podem ser aceites, porque metem em causa
a fiscalização que se pode fazer de um governo, debilita a democracia e o sistema, ou
seja causa a desconfiança perfeita para os
extremos. É deste sangue que os vampiros
populistas chupam, para atacar a nossa democracia liberal.
Nada disto é novo, no rescaldo da I República, os radicais do PRP, populistas e jacobinos
formaram o partido democrata que explorava
exatamente os temas genéricos que estes extremos exploraram, e que na impossibilidade
de deixar o regime serenar por via do partido
evolucionista moderado, atirou Portugal para
um regime que limitou as liberdades.
Portanto os moderados não se podem sabotar desta forma, sabendo de que o PS tem
maioria, mas não deveria ter o tique do total
“quero, posso e mando”.
Aristóteles deixou-nos esta frase que subscrevo: “Quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e
colocá-la em prática”, portanto a virtude das

ações são o tónico purgante desses extremos,
sabendo de que é essencial à democracia ter
dissensão de ideias e de ideais, porque é por
esse caminho que é permitido divergir sem
violência.

2.

Há por aí quem ache por bem pôr o Estado a fiscalizar onde é que os portugueses vão gastar os famosos 125 euros. Que
algum político da praça o diga para aparecer
no rebuliço mediático, entendo, que os cidadãos embarquem nisso, já não entendo. Ainda
para mais quando essas pessoas batem com a
mão no peito a dizer que são de direita. Ora
nada mais há de socialista do que dar umas
migalhas e ainda dizer onde se podem gastar.
Qualquer dia vão propor que caiba ao Estado a gestão dos ordenados das pessoas, sob o
pretexto de as defender.
Não percebo porque é que as pessoas, tão
facilmente agarram nas algemas do absurdo e
se auto depreciam, ao ponto de oferecerem a
sua liberdade em troca de nada
Somos um país de títeres e fantasias várias, mas não estraguem a democracia e não
se sujeitem a perder as liberdades, lutem para
defender este sistema liberal que temos, sejam pela transparência e pelo funcionamento
das estruturas do Estado que mantêm a nossa
forma de vida. A mutilação do sistema não
beneficia o interesse público, beneficia sim,
alguns interesses obscuros que se usam das
pessoas para as tornarem cativas, algemadas
e manietadas.

O orçamento da UE permanece insuficiente e
limitado nas respostas

JOÃO PIMENTA LOPES

Deputado do PCP no Parlamento Europeu

Esteve recentemente em discussão no Parlamento Europeu (PE) a sua proposta de orçamento da UE para 2023. Trata-se de uma
proposta marcada pela insuficiência e desadequação das respostas face à persistência de
graves assimetrias socioeconómicas no seio
da UE, agravadas pelos aumentos especulativos nos mercados da energia e matérias-primas e o brutal aumento do custo de vida
daí decorrente.
Qualquer variação em relação a 2022, ficará sempre muito aquém das previsões de
Verão da Comissão Europeia para a inflação
para o ano de 2022 (8,3%), impondo, quase
inevitavelmente, uma diminuição real do Orçamento da UE para 2023 face ao Orçamento
ainda em vigor.
As opções e prioridades políticas para esta
proposta são um outro constrangimento às
respostas necessárias à difícil situação económica e social que se vive. É disso exemplo
a opção de não reforçar as dotações para os
fundos da Política de Coesão, para o Fundo
Europeu Agrícola para o Desenvolvimen-

to Rural (FEADER) e o Fundo Europeu de
Garantia Agrícola (FEAGA) ou ainda para o
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das
Pescas e da Aquicultura (FEAMPA). Não é
possível compreender esta opção tendo em
conta o impacto que a especulação nos mercados da energia e das matérias-primas, as
sanções e a guerra, assim como os respectivos aproveitamentos, estão a ter no aprofundamento de assimetrias sociais, económicas e
territoriais e no estrangulamento dos sectores
produtivos, afectando particularmente pequenos e médios produtores e Micro, Pequenas e
Médias Empresas (MPME).
Sem surpresa, mas tão incompreensível
como inaceitável, a proposta de aumentar o
financiamento para a mobilidade militar em
cerca de 24% face ao orçamentado para 2022,
contribuindo para a escalada da guerra e da
confrontação, posição contrária ao necessário
desanuviamento e à procura de uma solução
política negociada do conflito e da paz.
Opções contrárias ao necessário reforço
do orçamento da UE, com uma reorientação

das suas prioridades, com vista ao apoio aos
Estados-Membros na defesa dos rendimentos
dos trabalhadores e das suas famílias; na defesa do emprego com direitos e de relações
laborais estáveis e reguladas; no assegurar da
solvência das MPME; no apoio aos sectores
produtivos; na promoção da soberania dos
Estados-membros, particularmente a alimentar e a energética; na protecção do ambiente e
da biodiversidade; no acolhimento e integração dos refugiados; na promoção de relações
externas fundadas na solidariedade, na cooperação, no respeito mútuo e na promoção e
salvaguarda da paz.
Para estes fins, os deputados do PCP no PE
apresentaram propostas das quais se destacam: o aumento da dotação orçamental prevista para os fundos da Política de Coesão,
para o FEAMPA e o FEAGA; a criação de
um programa com vista ao reforço ou estabelecimento de uma rede pública de cuidados
na primeira infância, geriátricos, de longa
duração e de pessoas com deficiência; a eliminação das rubricas associadas à Política

Europeia da Defesa e transferência das suas
dotações para os fundos estruturais; o reforço
dos apoios financeiros para a área do ambiente, protecção da natureza e para a luta contra
a perda de biodiversidade através do aumento
da dotação do subprograma “Natureza e biodiversidade” do Programa Life.
Os deputados do PS, do PSD e do CDS
contribuíram, com o seu voto, para a reprovação destas propostas, que, se tivessem sido
aprovadas, Propostas que poderiam mitigar
as insuficiências deste orçamento e os prejuízos que dele resultam para Portugal, para os
trabalhadores e a população, mas rejeitadas,
para o que contribuíram os votos dos deputados de PS, PSD e CDS.
A realidade aí está a demonstrar como são
necessários mais meios e apoios direccionados a pequenos e médios produtores, MPME,
serviços públicos. Meios que dinamizando a
economia e produção nacional permitam garantir que não exista perda de rendimentos
e que se possam valorizar salários, para que
não sejam os povos a pagar a crise.

Ficha Técnica
Director Nuno Pitti Ferreira TE194A (TE738) (nuno.pitti@registo.com.pt)
Registo ERC nº125430
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Exposição itinerante “Arqueologia
nos Novos Caminhos da Água”
A exposição itinerante “Arqueologia nos
Novos Caminhos da Água” está patente até
ao dia 30 de dezembro na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz. A mostra
pode ser apreciada de segunda-feira a sábado das 10h às 12h30 e entre as 14h e as 17h30
e resulta de uma parceria entre o Município de Reguengos de Monsaraz, o Museu
da Luz e a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva.
Esta exposição itinerante apresenta os
vestígios encontrados nas cerca de duas
mil intervenções arqueológicas efetuadas pela EDIA para a implementação do
projeto da Barragem de Alqueva, grande
parte deles desconhecidos da comunidade científica. Os achados foram identificados no âmbito dos processos de avaliação
de impacte ambiental e durante os trabalhos de mobilização de terras nas obras
de construção dos 120 mil hectares de regadios, barragens, reservatórios e canais
que integram este empreendimento de
fins múltiplos.
No concelho de Reguengos de Monsaraz foram também encontrados vestígios
nos últimos anos no decurso do estudo de
impacte ambiental para a construção do
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bloco de rega. Assim, nesta região foram
inventariadas 616 ocorrências patrimoniais, das quais 134 já foram alvo de trabalhos arqueológicos, tendo sido possível
recuar a idade das primeiras ocupações

humanas deste território às primeiras comunidades de caçadores-recolectores do
Paleolítico e atestada a presença de vestígios do Paleolítico inferior, do Paleolítico
médio e do Mesolítico antigo.

A exposição “Arqueologia nos Novos
Caminhos da Água” apresenta achados do
Neolítico, como uma jarra em cerâmica,
ídolos em cerâmica e placas de xisto decoradas, enquanto do Calcolítico está exposta uma laje com covinhas, um moinho
manual em granito, um vaso de calcário,
um prato em cerâmica, um machado de
pedra polida, pontas de setas, uma raspadeira em sílex, pesos de rede e um furador
em osso. Da Idade do Bronze poderá ser
apreciado um punhal em liga de cobre,
prata e ouro, taças carenadas em cerâmica,
um conjunto funerário e um vaso carenado em cerâmica e da Idade do Ferro está
exposta uma fíbula de tipo acebuchal em
bronze, taças e potes em cerâmica, braceletes em bronze e contas de colar em ouro.
A exposição mostra ainda achados da
Idade Moderna, como fivelas em cobre,
um cachimbo decorado em cerâmica, um
crucifixo, um alfinete e contas de rosário.
Quem visitar esta mostra poderá ainda
ver uma placa de cinturão em cobre (século VI), ceitis de D. Afonso V em cobre e
moedas em cobre e prata dos reinados de
D. João V, D. José I, D. Maria I, D. Maria II
e Carlos IV de Espanha.

Pedro Bento preside à concelhia PS
Depois das eleições concelhias de 8 de outubro terem eleito a Comissão Política do PS
Montemor-o-Novo, foram eleitos os restantes órgãos no passado dia 26 de outubro.
Pedro Bento, atual presidente da Concelhia,
reforçou “que esta Comissão Política Concelhia
tem como princípios a união, a inclusão e a
solidariedade, no sentido de reforçar o Partido
Socialista em Montemor-o-Novo.”
No momento da tomada de posse ficou
clara a vontade de continuar o trabalho
realizado pelo PS Montemor, liderado
durante 9 anos por Olímpio Galvão, atual
presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.

Na moção estratégica levada a sufrágio
no passado dia 8 de outubro, está implícito que depois da vitória histórica nas
eleições autárquicas de 26 de setembro de
2021, “é fundamental ouvir os munícipes,
os militantes, as instituições concelhias e
fomentar a articulação regional e nacional, na procura de respostas para os problemas dos montemorenses e do nosso
concelho. Deve haver uma forte aproximação do PS à sociedade civil montemorense e às “forças vivas “locais”
Durante a reunião foi ainda reforçado
pelo Presidente da Concelhia que a articulação do PS Montemor-o-Novo com os

órgãos autárquicos é uma condição fundamental para a imagem de unidade,
coesão, firmeza e credibilidade que deve
transparecer para o exterior. “O trabalho
político coordenado com os autarcas socialistas, nomeadamente os eleitos na Câmara Municipal, Assembleia Municipal
e Juntas de Freguesia será determinante.
Mas, jamais esta Comissão Politica Concelhia irá partidarizar os órgãos autárquicos, nem deixar que se municipalize o
Partido Socialista de Montemor-o-Novo”,
referiu o novo dirigente.
Na reunião de dia 26 de outubro tomaram ainda posse o secretariado da Con-

celhia das Mulheres Socialistas- Igualdade e Direitos (MS- ID). Carla Godinho,
a sua coordenadora, “vincou a importância do trabalho em equipa e a articulação com os órgãos da Concelhia do PS
Montemor-o-Novo. A coordenadora das
MS-ID realçou ainda que os resultados
das últimas eleições autárquicas são demonstrativos da força do PS-MMN. Com
o resultado das eleições autárquicas de
26 de setembro de 2021 e a confiança depositada no Partido Socialista e nos candidatos eleitos, a responsabilidade do
PS-MMN é agora ainda mais premente.”,
concluiu,

Movimento associativo – “Ser sócio”
JOSÉ MANUEL PINTO

Dirigente Associativo

As associações vivem em conformidade com
as receitas estatutariamente definidas.
As quotas dos seus associados são desde
logo a primeira receita que a associação pode
arrecadar.
Ser sócio é criar um vinculo à coletividade,
e assumir o cumprimento de um conjunto de
regras vertidas nos estatutos da associação.
Visam tais disposições permitir que a vida
associativa se desenvolva num quadro de
igualdade e equidade entre associados.
Na prossecução da sua atividade, pode a coletividade proporcionar ao sócio o acesso ao
ensino da música, da dança, do teatro, do cante, ou da prática de atividades físicas, doutros
desportos coletivos ou individuais, em diversas modalidades, bem como outros serviços

culturais, desportivos, recreativos e sociais.
A existência de sócios é o garante da continuidade e do futuro do associativismo.
Se é verdade que o papel dado ao associativismo no acesso à cultura, ao desporto e ao
lazer é constitucionalmente reconhecido e
deve significar que o estado apoiará as coletividades, para a independência e autonomia
destas é determinante a existência de sócios e
a sua participação na vida associativa.
É a existência de sócios que determina a
ação da associação, dos seus fins e da sua
função.
Para que as coletividades possam concretizar o seu desígnio ou objeto estatutário incrementam o desenvolvimento de atividades
que muitas vezes carecem de instalações e

meios técnicos, mas também monitores, professores e outros profissionais, com custos
que implicam o pagamento de mensalidades
cada vez maiores pelos associados para a elas
acederem, resultado também da demissão do
estado de as apoiar devidamente.
Por vezes temos situações em que as famílias não conseguem suportar o pagamento
para usufruir destas atividades.
Apesar das coletividades possuírem regulamentos internos onde se prevêem algumas
destas questões – o sócio dá direitos aos filhos – por exemplo, a realidade é que tais medidas são insuficientes para ultrapassar estes
constrangimentos.
Ser sócio é contribuir para melhorar o funcionamento das coletividades e, sobretudo,

melhorar as condições para a prática desportiva e o acesso ao recreio, à cultura e ao lazer.
Apesar destas observações há porém uma
condição que é fundamental: ser sócio e pagar as quotas.
Ter a quota em dia é dever de todo o associado.
Ser sócio é também uma ligação à terra
onde nascemos.
A nossa ligação à sociedade recreativa, ao
clube da nossa terra ou a outra coletividade
que contribui para o desenvolvimento local é
algo de que devemos sentir orgulho.
Conheces o clube da tua terra.
Conheces a Sociedade da tua aldeia.
Conheces a associação do teu bairro.
Faz-te sócio!
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“Costa não gosta da agricultura, do mundo rural nem dos agricultores.”

É PRECISO TER LATA!
SÓNIA RAMOS

Presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Évora

António Costa tem cá uma lata.
E está satisfeito. Diz que a pobreza baixou em
Portugal, está satisfeito com a saúde e com o
estado dos serviços públicos. Cortou nas pensões, não tem soluções para os jovens desempregados, não tem soluções para a educação,
para a colocação de professores nos territórios de baixa densidade e/ou onde o custo da
habitação é exorbitante, não tem uma medida
para a atratividade da carreira.
É o segundo mês consecutivo com um número recorde de aposentações de docentes:
foram 257, em setembro e, até ao final de outubro, serão 280, contrastando com os meses
anteriores, em que a média se encontrava nas
185 saídas, de acordo com a lista mensal da
Caixa Geral de Aposentações (CGA). A estes
números devem ainda somar-se o número
de reformados pelo regime da Segurança
Social. Um dado que não é público.
Recorde-se que, já em 2019, num estudo encomendado pelo governo ao Conselho
Nacional de Educação (CNE), a problemática das aposentações já estava bem patente e
fazia soar os alarmes. “A previsão anual de
PUB

aposentações por grupo de recrutamento
evidencia a possibilidade de a maioria dos
grupos considerados perder mais de 50%
dos docentes no prazo de 11 anos”, referia
o documento.
Mas o governo nada fez. Costa tem cá uma
lata…
Não tem soluções para a agricultura, para
a seca, para a falta de estruturas para retenção das águas pluviais, para a dessalinização,
para a concretização do plano nacional de regadio que tem 7 anos e no Alentejo…é a obra
de Santa Engrácia. A ministra da agricultura
é a maior inimiga dos agricultores. E a escolha não foi inocente. Costa prepara a maior
reforma fiscal sobre a propriedade ao nível
do imposto municipal sobre imóveis rústicos, que está na calha, e para a qual venho
chamando a atenção há anos. Mandou fazer
um estudo, que não é público, questionada no
Parlamento, a Ministra da Agricultura não
responde, questionada por escrito, refere que
a competência é da AT. Questionada por escrito a AT, não responde. É o rolo compressor
da maioria absoluta.

Costa não gosta da agricultura, do mundo
rural nem dos agricultores. E agora vai protagonizar uma reforma fiscal sobre a propriedade, ideia iluminada que vem do tempo da

“O governo nada fez.
Costa tem cá uma lata…
Não tem soluções
para a agricultura,
para a seca, para a
falta de estruturas
para retenção das
águas pluviais, para a
dessalinização, para a
concretização do plano
nacional de regadio
que tem 7 anos e no
Alentejo…é a obra de
Santa Engrácia.“

geringonça e que está a ser cozinhada no segredo das instituições.
Costa não tem soluções para os funcionários públicos, apenas um quinto, terão aumentos salariais. Não tem soluções para a subida
de juros, apesar de dizer que vai aprovar um
diploma para obrigar a Banca a renegociar o
crédito à habitação. Mas no OE 23, zero.
António Costa tem cá uma lata quando explica o corte de pensões que chega a causar
náuseas. Costa dá, mas antes cortou em dobro. E cortou para as próximas décadas. Definitivamente. É impressionante como consegue fazer as afirmações que faz. Aumenta
os orçamentos dos ministérios, mas depois
cativa, cativa, cativa e não executa, não executa, não executa. A história orçamental dos
últimos sete anos, prova-o.
Costa é cansativo e já perdeu toda a originalidade. Dizia um comentador televisivo…
Marcelo precisa desesperadamente de ser
amado pelo povo. Costa precisa desesperadamente que o povo acredite nele. Mas já lhe vai
faltando engenho e arte. Quem usa máscara,
um dia cai. António Costa tem cá uma lata!
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Em Março de 2019, o Parlamento Europeu aprovou o fim da mudança da hora.

Controvérsias sobre a mudança da hora
Portugal entrou na madrugada do passado domingo, 30 de Outubro, na hora
de Inverno.
Um grupo de peritos internacionais
propõe o fim da mudança da hora na
União Europeia e o alinhamento dos
fusos horários dos diferentes países,
aproximando-os o máximo possível da
hora solar e tornando-os permanentes.
Segundo os peritos, que subscreveram a Declaração de Barcelona sobre
Políticas do Tempo assinada em Outubro de 2021 por mais de 70 instituições
internacionais, as mudanças na hora
legal “não têm efeitos significativos na
poupança energética”, ao passo que a
manutenção da mesma hora “melhora a
saúde, a economia, a segurança e o meio
ambiente”.
Os especialistas, citados pela agência
noticiosa Efe, defendem, como primeiro passo, que todos os países da União
Europeia acabem com a mudança da
hora na Primavera (a chamada hora
de verão, UTC+1, em que os ponteiros
do relógio são adiantados 60 minutos)
e continuem com a hora de Inverno
(UTC+0). Os países cujo fuso horário recomendado é a sua hora padrão actual
não teriam de fazer alterações.
Depois, num segundo passo, os países
cujo fuso horário recomendado não corresponde à sua hora padrão, como Portugal, Espanha, Bélgica, França, Grécia,
Irlanda, Luxemburgo e Países Baixos,
atrasariam uma última vez os ponteiros
do relógio no outono (UTC-1), para poderem adoptar o fuso horário recomendado como a sua nova hora padrão.
UTC, sigla em inglês para Tempo Universal Coordenado, é a hora padrão a
partir da qual são calculados os fusos
horários no mundo.
Portugal entrou em 27 de Março na
hora de Verão (UTC+1) e na madrugada
de domingo, 30 de Outubro, vai entrar
na hora de Inverno (UTC+0), atrasan-
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do os ponteiros do relógio 60 minutos
quando forem 2h.
A Região Autónoma dos Açores tem
sempre menos uma hora do que o continente e a Região Autónoma da Madeira.
O actual regime de mudança da hora
na União Europeia é regulado por uma
directiva que determina que todos os
anos os relógios sejam adiantados e
atrasados, respectivamente, uma hora
no último domingo de Março e no último domingo de Outubro, marcando o
início e o fim da hora de verão.
A Declaração de Barcelona sobre Políticas do Tempo de 2021 visava, entre
outros fins, promover o debate sobre a
mudança da hora.
O grupo de peritos que propõe o fim

da mudança da hora na União Europeia
inclui representantes de organizações
que defendem “fusos horários saudáveis”, como a International Alliance for
Natural Time (Aliança Internacional
para uma Hora Natural), a European
Biological Rhythms Society (Sociedade Europeia de Ritmos Biológicos) e a
European Medical Association (Associação Médica Europeia), bem como especialistas em cronobiologia, ramo da
biologia que estuda os efeitos dos chamados relógios biológicos.
Em Março de 2019, o Parlamento Europeu aprovou, sob proposta da Comissão Europeia, o fim da mudança da hora
nos Estados-Membros da União Europeia, defendendo a entrada em vigor da

medida em 2021.
Contudo, a adopção da medida no espaço comunitário dependia de uma tomada de posição, que está por tomar, do
Conselho da União Europeia, instância
de decisão onde estão representados todos os Estados-Membros, e também dos
países. Portugal defende o actual regime, com uma hora de Verão e com uma
hora de Inverno.
Na sequência de uma consulta pública organizada pela Comissão Europeia
em 2018, o Observatório Astronómico
de Lisboa (OAL), então com competências na manutenção da hora legal em
Portugal, emitiu um parecer, remetido
ao Governo, que apontava para a manutenção da hora de verão e da hora
de inverno, avaliando factores como a
poupança energética e a perturbação
no sono.
De acordo com o parecer, a poupança
de energia “é positiva mas diminuta” e
as perturbações do sono “mínimas” com
o horário de Verão.
O parecer sustentava, no entanto, que
a transição para a hora de Inverno “poderia ser melhor” se fosse feita em finais
de Setembro, como sucedeu até 1995 na
Europa, e não no fim de Outubro, “permitindo uma maior aproximação à hora
solar durante o ano”.
Segundo o documento, manter apenas a hora de Inverno significava ter “o
sol a nascer perto das 5h na altura do
Verão, ou seja, uma madrugada de sol
desaproveitada seguida de um final de
tarde com menos uma hora de sol, factores que não são positivos nas actividades da população”.
Em contrapartida, mantendo a hora
de Verão todo o ano, “o sol nasceria entre as 8h e as 9h durante quatro meses
do ano, no Inverno, com impactos negativos”, nomeadamente nas deslocações
para o trabalho e para a escola, que seriam feitas com pouca luz.

Dirigentes das IPSS´s fazem apelos
para combater a crise social
O presidente da Confederação Nacional
das Instituições de Solidariedade (CNIS),
Lino Maia, alertou neste domingo que
o aumento dos preços está a levar a que
mais pessoas e instituições precisem de
ajuda para enfrentar a crise.
“Com a inflação galopante, com o aumento de custos, temos muita gente que
trabalha, mas que não tem rendimentos
para suportar as despesas e, portanto, há
mais gente a precisar de apoio”, disse à
Lusa Lino Maia.
As dificuldades são extensíveis às instituições, realçou, enumerando “os significativos” custos crescentes com a luz, gás,
combustíveis, alimentação e as consequências da inflação em geral.
“As instituições estão hoje com dificuldades acrescidas”, acentuou Lino Maia,
defendendo que esta realidade seja considerada nas negociações com o Governo,
porque “já havia um défice muito grande
em muitas instituições, que agora aumenta”.
Nesse sentido, o presidente da CNIS
sugeriu que o Orçamento do Estado con-
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temple 0% de Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) na alimentação para insti-

tuições, medida que considera essencial.
Lino Maia disse que existem institui-

ções que apoiam directamente as pessoas,
por exemplo as que recorrem a cantinas
sociais, através dos acordos de cooperação, e as que têm ao seu cuidado utentes
com reformas e rendimentos “insuficientes para comparticipar condignamente os
custos e despesas das instituições”.
O presidente da CNIS defendeu, por
isso, apoios directos às pessoas e às instituições para fazer face às necessidades.
O dirigente destacou o papel das instituições e as dificuldades com que se
deparam, muitas apresentando “ano
após ano resultados negativos”, correndo o risco de deixar de prestar os seus
serviços, cenário que é “imperioso contrariar”.
“Gostaria que fosse arquitectado desde
já um programa de emergência para estas novas situações que vão surgindo” na
sociedade, com o intuito de “contrariar o
aumento da pobreza”, enfatizou.
Afirmou ainda temer que 2023 “seja um
ano muito difícil”, tendo em conta que “os
rendimentos não são suficientes para fazer face ao aumento do custo de vida”.
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“A minha avó dizia que é a estação dos mal vestidos. E é mesmo!”

Não gosto da estação das folhas secas!
ESTEFÂNIA BARROSO

Professora

Começo esta crónica por vos dizer que não
gosto da estação das folhas secas, não gosto
do outono. Das quatro estações que nos são
oferecidas ao longo dos 365 dias do ano, é o
outono aquela que menos me agrada. E sei
que muitos estarão nesse momento a pensar
“como pode ela não gostar do outono?” mas
a verdade é que não gosto, quase abomino e
posso afirmar, sem segundos pensamentos:
“Não sou uma pessoa de outonos”. Antes de
me julgarem quanto a esse “não gostar” peço-vos que gastem dois, três minutos do vosso tempo para lerem as minhas razões para
tal antipatia e que a seguir deixo explanadas.
Li uma vez que as pessoas se identificavam
com a estação presente no seu mês de nascimento. Nasci em junho, poucos dias depois de
iniciar o verão. E o facto é que adoro o verão!
Gosto de sol, de calor (de calor intenso até),
de caminhar e sentir o sol ardente nas minhas
costas, de calções e de chinelos. Gosto da luz
pela manhã do verão, gosto do céu azul e dos
tons de rosa que adquire ao ocaso. Gosto dos
dias intermináveis em que a manhã se encontra tão longe da noite que, quando ela chega, temos a sensação de ter vivido dois dias
num! Gosto das cores e dos cheiros de verão
emprestados pelas flores e muitas frutas maduras que encontramos pelos campos cultivados. Gosto das idas à praia, dos mergulhos
nos rios, da vontade constante de procurar
uma sombra para nos refrescarmos. Acima de
tudo, gosto da pessoa que sou no verão: mais
leve, de sorriso mais pronto, com mais tempo
e vontade de estar com pessoas e conviver. O
verão faz de mim uma pessoa com vivacidade
e com vontade de viver.
Já o outono… O outono é aquela estação do
“chove não molha”. Não é uma estação de calor mas também não é uma estação de frio. E
haverá algo pior que não se ser uma coisa nem
outra? Não venham já defendê-lo referindo
que é uma estação de temperaturas amenas!
Não é nada disso! É uma estação de manhãs
frias, de quase inverno, e de tardes quentes
que recordam o verão. Temos as várias estações num mesmo dia. Como eu detesto não
saber com o que contamos!
A minha avó dizia que é a estação dos mal
vestidos. E é mesmo! Começas o dia com sol
e acreditas que vai estar um calor fabuloso.
Enfrentas o outono e decides, mais uma vez
e corajosamente, colocar o pézinho de fora,

Fotografia: Daniel J. Schwarz

numa sandália que te apetece calçar, acreditando que o verão ainda continua por cá! E o
que acontece a maior parte das vezes? Pois,
acontece frio quase de inverno, ou uma chu-

vada tão feia que até te deixa de pés sujos de
terra! Mas atenção que o contrário também
pode acontecer! Vês o dia cinzento, sacas da
camisola mais quente e o excelentíssimo ou-

tono decide transformar-se num fabuloso dia
de verão! É horrível! Nunca acertamos no outfit e, como dizia a minha saudosa avó: Nunca
estamos bem vestidos!
A juntar a essa incerteza da meteorologia
tem o facto de ser aquela estação em que os
dias se vão tornando, gradualmente, mais pequenos. Quando dás por ti percebes que anoitece bem mais cedo e que estás a voltar para
casa, depois do trabalho, já sem a luz do sol.
A luz solar parece tornar-se menos brilhante,
num lento definhar até chegar à luz mortiça
dos dias de inverno. Alguém consegue assistir a isso sem ficar deprimido?! Para não dizer
que o famoso “horário de inverno” chega no
outono. Apenas este pormenor seria suficiente para considerar o outono a estação odiada
por excelência!
E a natureza? Será que sou só eu a achar
triste aquele silencioso cair das folhas que de
verde passaram a amarelas e, mais tarde, a
castanho? Existe beleza numa folha castanha
caída à beira do tronco de uma árvore?
Há uma coisa que gosto no outono: a venda de castanha assada na rua. Sim, é verdade que isso é um fator simpático. Mas, ainda
que goste de castanha assada, isso em nada
se equipara a comer um belo gelado na rua,
sentada numa qualquer sombra encontrada!
Não gosto do outono. Já deixei isso bem
claro nas linhas que acima escrevi. Sublinho,
mais uma vez: aquilo que me faz não gostar
do outono é ser uma situação de transição. Já
não temos calor como tínhamos no verão mas
também ainda não temos o verdadeiro frio
do inverno. Aquele frio que nos faz almejar
por uma lareira e um cacau quente! Nestas
questões de clima não gosto muito de “meio
termos”. Ou é branco (verão), ou é negro (inverno). Aí sabemos com o que contamos: um
calor fabuloso ou um frio a sério. Esse cinzentismo do “chove não molha”, do hoje está
calor mas amanhã temos invernada não me
agrada de todo. O outono mais não é do que
uma transição, uma passagem dos gloriosos
dias de verão que irão dar lugar aos dias frios
e de chuva. É impossível assistir a este processo sem um sentimento de nostalgia, sem
sentir que vamos sendo envolvidos por uma
névoa fria que apaga a luz notável dos dias
de verão. Não gosto dessa sensação.
E vocês? Qual a vossa equipa no que às estações do ano diz respeito?

Mostra Gastronómica | Festival da Empada | Feira do Tapete
De 28 de outubro a 6 de novembro de 2022
a Mostra Gastronómica do Concelho de
Arraiolos acontece no Arraiolos Multiusos, trazendo à mesa a tradição e os sabores da cozinha arraiolense, integrando as
características da gastronomia alentejana, tal como os vinhos de castas selecionadas ou os queijos da nossa terra.
O convite para degustar os pratos típicos e os doces conventuais, a par dos
sabores e temperos antigos, incluindo as
ervas aromáticas, que entram na cozinha
para apaladar a “Empada de Arraiolos
®”, cujo registo da marca é um ato importante para salvaguardar “referências dos
usos e costumes, que fazem parte do nosso património cultural e identitário.”
A gastronomia arraiolense, a “Empada
de Arraiolos ®” e o artesanato de maior

relevo para o nosso concelho, reconhecido em todo o mundo: o Tapete de Arraiolos, constituem um incentivo importante para a dinamização da economia
local.
Nesta edição a Câmara Municipal quer
também dar a conhecer mais de alguns
dos produtos da nossa doçaria: os “Pasteis de Toucinho”, as “Cavacas do Vimieiro” e o “Nógado do Vimieiro”, bolos ou
doces tradicionais com história no concelho.
Dar a conhecer e promover o fabrico
de produtos locais com relevo pela sua
originalidade, bem como pela ligação,
tradição e presença em acontecimentos
sociais de relevo – casamentos ou festividades cíclicas – pretende-se viabilizar
um processo de valorização e registo que

dê aos produtos e aos produtores o lugar
merecido na doçaria de Arraiolos.
O registo/criação de uma marca será, à
semelhança doutros produtos objeto desta ação junto do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, I.P. , uma forma
de diferenciar e qualificar os estes produtos, “permitindo um reconhecimento
destas iguarias que sábias mãos e receitas antigas passaram como arte das avós
para as mães.”
Para quem nos visita esta é uma oportunidade para conhecer o que de melhor
tem a nossa terra – o Tapete de Arraiolos
– a Gastronomia - o Património monumental edificado – e a cultura do concelho, bem como o Centro Interpretativo
do Tapete de Arraiolos.
Visite o nosso concelho.

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

18º Festival de
Sopas
O 18º Festival de Sopas de Montemor-o-Novo, organizado pela
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, realiza-se de 11 a
13 de novembro de 2022, no Pavilhão de Exposições de Montemor-o-Novo, e funcionará como
espaço gastronómico, de entrada
livre, aberto ao público.
Neste evento, que tem como
objetivo a divulgação e valorização das sopas alentejanas, consideradas património da nossa
gastronomia, teremos dezenas
de sopas, sendo a seleção o principal quebra-cabeças!
Para além de Mostra Gastronómica, teremos em destaque os
Vinhos de Montemor e não faltará animação musical.
No âmbito Festival de Sopas,
irá decorrer o Concurso “Montemor-o-Novo, Borrego à Mesa”,
um Concurso Gastronómico que
tem como objetivo promover o
património gastronómico, dinamizar a economia local e valorizar um produto de excelência
produzido no concelho, nomeadamente o Borrego. Este Concurso, com inscrições até 4 de
novembro, está aberto a todos os
interessados amadores ou profissionais, e divide-se em duas
categorias – Tradição e Inovação.
PUB

Serpa

Festa do
Cante 2022

De 28 de outubro a 27
de novembro realiza-se a Festa do Cante,
em Serpa e Lisboa,
destinada a comemorar
a entrada do Cante na
Lista Representativa
do Património Cultural
Imaterial da Humanidade pela Unesco, divulgar
o Cante e promover o
convívio, a partilha e a
troça de experiências
entre cantadores e público. Todas as iniciativas
são de entrada livre.
Com início já no próximo dia 28 de outubro, a
primeira iniciativa a ter
lugar será um espetáculo
de apresentação do CD
“Alentejo Ensemble”, do
Rancho de Cantadores
de Paris, que apresenta
um conjunto de modas
emblemáticas do Alentejo, mas com uma roupagem contemporânea.
Já no mês de novembro,
a programação da Festa
do Cante inclui duas
apresentações de livros,
o primeiro de Simão
Miranda, dedicado ao
Cante Alentejano, e o segundo de Dulce Simões,
relativo a práticas culturais; uma exposição de
fotografia; um concerto
de apresentação do CD
“Cantares do Alentejo”.

INE

Preços de
outubro
superiores em
mais de 10%
Preços em Portugal foram em
Outubro 10,2% mais altos do que
há um ano, segundo dados publicados pelo INE.
A taxa de inflação continua
sem dar sinais de abrandamento em Portugal. Voltou a subir
em Outubro, ultrapassando,
pela primeira vez em mais de 30
anos, a barreira dos 10%.
De acordo com a primeira estimativa da inflação de Outubro
publicada esta sexta-feira pelo
Instituto Nacional de Estatística
(os números definitivos e completos serão divulgados dentro
de aproximadamente duas semanas), a variação dos preços
em Portugal face ao mesmo mês
do ano passado foi de 10,2%. Este
valor representa uma aceleração
face à inflação homóloga registada em Setembro, e que foi de 9,3%.
É necessário recuar até Maio
de 1992 para encontrar outro período em que a taxa de inflação

homóloga em Portugal tivesse
atingido um valor tão elevado.
Face ao mês imediatamente
anterior, a subida de preços registada foi de 1,3%. Em média, a
variação homóloga dos últimos
12 meses situou-se nos 6,7%.
Para esta nova aceleração dos
preços em Portugal voltaram a
contribuir de forma decisiva os
produtos energéticos e alimentares não transformados.
No caso dos produtos energéticos, os preços em Outubro foram
27,6% mais altos do que no mesmo mês do ano passado, quando
em Setembro este indicador se
cifrou nos 22,2%. Interrompeu-se, assim, a tendência de abrandamento da subida dos preços
que se registava neste tipo de
produtos desde Junho, mês em
que a inflação homóloga dos
produtos energéticos atingiu um
máximo de 31,7%.
Já no que diz respeito aos pro-

dutos alimentares não transformados, confirmou-se em Outubro que são, neste momento,
uma das principais fontes de
agravamento do custo de vida
a que estão sujeitos os portugueses. A taxa de inflação homóloga nestes bens subiu de
16,9% em Setembro para 18,9%
em Outubro, o valor mais alto
desde Junho de 1990, de acordo
com o INE.
Os números divulgados na
passada sexta-feira pelo INE fazem também com que as dúvidas em torno das previsões feitas
pelo Governo para a inflação
deste ano na proposta de Orçamento do Estado para 2023 se
acentuem.
Nesse documento, entregue
ao Parlamento há duas semanas
e meia, o Executivo estima que
a taxa de inflação média harmonizada se situe em 7,4% no total
de 2022.
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