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UÉ alerta para impacto das alterações
climáticas na biodiversidade marinha
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CCDR Alentejo Crónicas da
pode vir a ter
dois candidatos Transtagana

Mora investe
próximo de 3
milhões

XVIII Ciclo
de Concertos

PÁG.04 As eleições indirectas dos presidentes e de um dos dois vice-presidentes
das cinco comissões de coordenação e de
desenvolvimento regional (CCDR) deverão realizar-se “em meados de Outubro”,
explicou a ministra da Modernização do
Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

PÁG.10 A CM de Mora, vai levar a cabo

PÁG.14 A Associação Eborae Musica
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PÁG.06 O sol está quase a pino.

Por isso é pequena a sombra da nespereira que se projeta sobre a nora caiada, que
por ter uma contra-mina dá água todo o
ano, sendo esta fundamental para a atividade hortícola, na horta do Ti Tomás.
São a água e a terra fontes de vida que o
suor faz crescer.

um conjunto de obras, nos próximos meses, que representam um investimento
municipal de cerca de 3 milhões de euros.
Este é um valor que se divide por algumas obras novas e diversas intervenções
de recuperação e reabilitação de espaços
já existentes.

promove nos dias 12, 19 e 20 de setembro
o XVIII Ciclo de Concertos “A Quaresma
na Escola de Música da Sé de Évora”, que
estava previsto para o mês de março mas
que por causa da pandemia covid-19 teve
de ser adiado.
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A Abrir

A grande suscetibilidade das espécies marinhas levou a uma investigação à escala global.

A banalização, by Costa
SÓNIA RAMOS

Presidente da Comissão Política Distrital de Évora do PSD

O triste episódio protagonizado por António
Costa perante o Bastonário da Ordem dos
Médicos, que culminou numa não menos triste conferência de imprensa, que se destinava
a exibir o cachimbo da paz, de alguma forma
já desmentida por carta remetida aos médicos
revela, mais uma vez, o carácter do Primeiro-ministro.
Alguns apelidarão a sua habilidade política
de primeira água. Aqueles que entendem que a
mentira, a hipocrisia e a pequena(?) sacanice
são vitais para o sucesso de um político. António Costa, depois da expressão lamentável que
proferiu sobre os médicos, a propósito do Lar
de Reguengos de Monsaraz, pejada de raiva
e impulsividade características, aliás, que lhe
são próprias, ao invés de formalizar um pedido
de desculpas, como qualquer pessoa normal,
não só engana o Bastonário em privado, como
vem a público enxovalhar toda uma classe.
Em qualquer país do mundo civilizado, as
expressões proferidas, em on ou em off, para
o caso tanto faz, teriam sido suficientes para
uma crise política, sobretudo pelo contexto
especialíssimo em que chamou “cobardes”
aos médicos. Em Portugal não. Uns artigos na
comunicação social, uns facebookianos mais
exaltados, mas volvidos 3 dias ninguém fala
no assunto.
A banalização das instituições que António

Costa corporiza neste episódio em concreto,
personalizando o total desprezo por uma classe, essencial em tempos de pandemia mundialmas sempre essencial - por se achar acima da
razão, da justiça e da política, deveria alertar
o povo português (mais uma vez) para o ditadorzito que nos governa. António Costa já nos
habituou aos seus tiques autoritários e de sobranceria. O seu sorriso é forçado e artificial,
mas faz parte do boneco que construiu como
imagem pública. A falta de humildade revelada na impulsividade da sua atitude, perante a
intersecção comum na rua ou a pergunta incómoda de um jornalista, demonstra a altivez e
soberba própria dos medíocres.
Mas António Costa não age sozinho. Sabe
que tem poder e que esse poder lhe é garantido por um grupo alargado de seguidores que
o tornou no líder do “polvo socialista”. E enquanto Costa conseguir agregar toda essa “cadeia de valor” acrescentado para os membros
do grupo mas não acrescentado ao país, continuará a reinar. Como diria Hannah Arendt “o
poder nunca é propriedade de um individuo,
pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva unido.” Costa sabe que
pode ser desonesto, mentiroso e cínico, porque
criou um grupo suficientemente alargado e
estrategicamente designado para cumprir as
suas ordens, jamais questionadas, do nacional

ao local, absolutamente transversal e que vai
muito além do espectro político.
Veja-se a comunicação social que parabeniza o Primeiro-ministro… e emite comunicados a pedir desculpa por algo que suposta-

“A banalização das
instituições que
António Costa
corporiza neste
episódio em concreto,
personalizando
o total desprezo por
uma classe, essencial
em tempos de
pandemia mundialmas sempre essencial”.

mente não teve responsabilidade (!?). De facto,
nem a generalidade da comunicação social
escapou, por via da pandemia (?) ao beija mão.
O encantador de serpentes é irresistível.
Basta acenar com uns milhões, como fez também na área social, numa outra conferência de
imprensa para renovar a face da Sra. Ministra
e apagar Reguengos de Monsaraz. Costa banaliza o dinheiro dos contribuintes porque em
vez de resolver estruturalmente os problemas
neutraliza-os pontualmente com um circo mediático ao qual ninguém resiste.
Mas 18 mortes não se apagam nem se esquecem, e além de pretender culpabilizar os
outros -fora do seu grupo- pelo infortúnio banaliza, mais uma vez, o sofrimento das vítimas
e das famílias enlutadas ao escusar-se ao apuramento da verdade.
Mas Costa não precisa de saber a verdade.
Costa tem a sua verdade que propagandeia oficialmente. Portanto, Costa banaliza as instituições, a morte de 18 pessoas e a verdade que
lhe cumpria apurar, mais do que a qualquer
outro. Costa banalizou o conceito de dignidade humana e de dignidade na morte. Ao ofender os médicos, não foi só a classe que Costa
ofendeu. Ofendeu uma comunidade e todo um
povo, que permanece estranhamente sereno e
manietado. Espero que não tenha perdido ainda a capacidade de se indignar.

Saúde para todos! Defender o SNS!
JOÃO PIMENTA LOPES

Biólogo

Se a epidemia do COVID-19 serviu para evidenciar algo, foi a da imperativa necessidade
de um Serviço Nacional de Saúde (SNS). Um
SNS público, universal, gratuito. Robusto, com
as valências necessárias a respostas constantes
ou extraordinárias, seja do ponto de vista dos
seus recursos humanos, técnicos, materiais e
financeiros.
A resposta dada a esta situação extraordinária, que persiste, evidenciou a competência dos
profissionais do SNS e, não obstante constrangimentos, a capacidade de resposta que nenhum sistema privado alguma vez poderá dar.
A busca do lucro não se coaduna com o tipo
de resposta que o SNS deu e continuará a dar.
Mas essa capacidade de resposta não foi desprovida de custos, nomeadamente no acompanhamento de outras realidades clínicas, e
essa resposta permitiu evidenciar também, o
que há muito vimos denunciando: o sistémico
desinvestimento e ataque ao Serviço Nacional
de Saúde, fragilizando-o e abrindo “estradas”
cada vez mais largas para a privatização da
Saúde, transformando-a num mero negócio
em que, quem pode paga, relegando os que
não possam para uma lógica assistencialista
de cuidados mínimos pagos a “cheques saúde”.
Que não subsistam dúvidas. Esse é o gran-

de plano que alguns querem pôr em marcha,
não apenas no plano nacional, mas à escala e
impulsionado desde a UE, onde se começa a
afirmar de forma mais clara a ideia de integrar
a saúde no mercado único ou seja, um grande mercado de saúde “europeu” em benefício
dos grandes grupos económicos e financeiros,
uma ambição que exige a liquidação do serviço
público de saúde. Quando algumas entidades,
como a Ordem dos Médicos ou o Conselho
das Escolas Médicas, defendem a ideia de que
há médicos a mais em Portugal (contribuindo
para o autêntico boicote das Instituições Públicas de Ensino Superior de não abrir mais 250
vagas para os cursos de medicina), fazem-no
à margem da realidade com que centenas de
milhar de pessoas se confrontam todos os dias.
A verdade, é que já hoje a falta de médicos
especialistas é um dos problemas mais graves
do Serviço Nacional de Saúde - situação que
se agravará se tivermos em conta que muitos
daqueles que exercem actualmente a sua profissão, estão próximos da idade da reforma.
E trata-se de uma questão que não é de agora
(e cujas teses levaram a que há 10 anos atrás,
nos Cuidados Primários de Saúde faltassem
mais de 1.000 médicos e a que 1,7 milhões de
portugueses não tinham médico de família).

Quando percorremos de norte a sul as unidades de saúde nas suas diversas escalas, sejam locais ou regionais, de cuidados primários
ou hospitalares, são recorrentes as referências
a utentes sem médico de família, a serviços
de especialidade cujas equipas se encontram

“A verdade, é que
já hoje a falta de
médicos especialistas
é um dos problemas
mais graves do
Serviço Nacional de
Saúde - situação que se
agravará se tivermos
em conta que muitos
daqueles que exercem
actualmente a sua
profissão, estão
próximos da idade da
reforma”.

desfalcadas e a prazo pela proximidade de reformas.
Só nas especialidades de Medicina Geral e
Familiar e Anestesiologia faltam no SNS mais
de 1.000 médicos. Faltam milhares de médicos
das diferentes especialidades, não apenas para
as necessidades de hoje, mas sobretudo para
uma estrutura pública de saúde que responda
a outras necessidades hoje longe de estarem
cobertas, como são os cuidados continuados
e paliativos, nomeadamente. Dificuldades que
não se esgotam nas equipas médicas, mas que
se estendem a equipas de enfermagem e demais equipas que consolidam o SNS.
Mas que se estendem também aos equipamentos, que em muitas situações carecem de
investimento para a sua manutenção/renovação, ou exigem a construção de raiz. Tal é
o caso do Hospital Central no Alentejo, em
Évora, que tem vindo a ser protelado, não obstante compromissos assumidos por sucessivos
governos em prejuízo das populações. A estrutura do Serviço Nacional de Saúde tem que
responder às necessidades do País e dos portugueses e tal exige o reforço do investimento
na Saúde e a defesa da Saúde como constitucionalmente consagrada: pública, universal,
gratuita e de qualidade.
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Investigação revela migrações das espécies
para adequação ambiental
Um estudo levado a cabo por Joana Portugal, doutoranda da Universidade de Évora
(UÉ), explora os principais padrões globais
de biodiversidade marinha e projeta de
que forma estes poderão vir a modificar-se no final do século devido ao impacto
das alterações climáticas. Os resultados
apontam para a migração generalizada de
espécies para latitudes maiores de forma
a encontrarem refúgio em áreas com uma
maior adequação ambiental.
A grande suscetibilidade das espécies
marinhas às mudanças que o clima tem
sofrido nas últimas décadas levaram Joana Portugal a proceder a uma investigação à escala global. A doutoranda realizou
uma abordagem macroecológica (subcampo da ecologia que estuda as relações
entre os organismos e o seu ambiente em
grandes escalas espaciais) que se propõe
analisar o impacto das alterações climáticas num grupo circunscrito de espécies.
Sob a orientação de Miguel Araújo, investigador da Universidade de Évora,
Rui Bairrão da Rosa, Professor Auxiliar
do Departamento de Biologia Animal da
Faculdade de Ciência da Universidade de
Lisboa (FCUL) e de François Guilhaumon,
Investigador do Instituto de Pesquisa
para o Desenvolvimento, em França, a
doutoranda Joana Portugal analisou
dados de diversas áreas para tentar compreender a distribuição probabilística de
125 espécies de lagosta, 161 espécies de
cefalópodes, e 103 espécies de pequenos
peixes pelágicos, considerados exemplares de elevado interesse económico.
Através de modelos de nicho ecológico,
uma ferramenta utilizada para avaliar os
padrões de distribuição de populações, a
doutoranda procurou projetar as alterações mais significativas no reordenamento territorial destas espécies analisadas,
como forma de tentar de compreender o
impacto que as atividades humanas têm
causado na riqueza, abundância, e distribuição da vida marítima e na saúde dos
oceanos.
Apesar de atualmente os padrões globais
de biodiversidade indicarem uma maior
riqueza na zona dos trópicos e um menor
número de espécies nas maiores latitudes,

os estudos realizados indicam que, até ao
final do século, esta tendência sofrerá alterações significativas com uma migração generalizada para latitudes maiores de forma
a encontrarem refúgio em áreas com uma
maior adequação ambiental.
Na tentativa de contribuir para uma
melhor perceção que a comunidade científica tem dos padrões de biodiversidade
nos oceanos, a autora orienta a sua análise para melhor compreender os impactos climatéricos sentidos nos oceanos e
avaliar qual a capacidade de adaptação
destas espécies no futuro. Os resultados
da sua pesquisa visam nortear, a longo
prazo, estudos mais pormenorizados em
áreas de risco elevado ou com espécies
mais vulneráveis, de forma a encontrar

soluções que melhor permitam definir
medidas de gestão e conservação futuras
que tenham em atenção a proteção de espécies marinhas com elevado valor económico e ambiental.
O seu trabalho, pioneiro na abordagem
macro ecológica com que abordou estes
problemas em ambientes marinhos, servirá de orientação para implementar estudos pormenores em áreas ou espécies
identificadas como de risco face às alterações climáticas iminentes. Num futuro
próximo, Joana Portugal tenciona aplicar
esta abordagem a espécies ameaçadas na
costa portuguesa, e incluir parâmetros fisiológicos que permitam tornar as projeções criadas mais precisas.
Atualmente é investigadora no polo da
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Universidade de Évora do MARE Centro
de Ciências do Mar e do Ambiente, onde
desenvolve trabalho sobre o impacto que
as alterações climáticas poderão ter na
distribuição de espécies marinhas ou migratórias e avaliando os seus efeitos em
termos de biodiversidade e conservação,
a nível dos rios portugueses e da costa
alentejana.
Para a investigação a autora contou
com o apoio do Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO\
InBio), do grupo Climate Change and
Biodiversity (BIOCHANGE) da Universidade de Évora (UÉ) e do MARE – Centro de
Ciências do Mar e do Ambiente, Laboratório Marítimo da Guia - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).

Situação de Contingência a partir de 15 de setembro
A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou na passada
quinta-feira que o Governo irá prolongar a
actual situação de alerta que está no continente, com excepção da Área Metropolitana
de Lisboa (AML), que continuará em situação de contingência. As novidades surgirão
a 15 de Setembro, data a partir da qual o país
estenderá as restrições em todo o território.
A ministra avisa que viveremos por essa data
“um contexto mais difícil dado o contexto internacional, mudança de rotinas e a chegada
do Outono”, uma vez que um pouco por toda
a Europa registam-se aumentos de novos casos de infecção “e o Governo não pode ficar
indiferente a esse aumento” pelo que actuará
“preventivamente relativamente à mudança
de contexto”.
No final do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva anunciou que a partir de 15
de Setembro o país passará todo em situação

de contingência (aquela que agora só se aplica
na AML).
O objectivo, explicou, é preparar o país
para o regresso de alunos e professores às
aulas e de muitos trabalhadores ao seu local
de trabalho, depois de terem estado muitos
meses em teletrabalho. “Para a quinzena que
se inicia a 1 de Setembro mantêm-se exactamente as mesmas medidas que tínhamos
até aqui porque os números estão estáveis, a
resposta do Serviço Nacional de Saúde está
controlada e a capacidade de testes tem vindo
a aumentar”, declarou a ministra de Estado e
da Presidência.

Infarmed regressa, mas encontros serão pouco abertos

As novas normas que entrarão em vigor a
partir de 15 de Setembro serão preparadas
em conjunto com os partidos e apresentadas
a partir de dia 7, adiantou a ministra. Nes-

se mesmo dia, regressarão os encontros que
juntaram políticos, sindicatos, patrões, conselheiros de Estado e especialistas em saúde
pública no Infarmed para actualizar os dados
sobre a evolução da covid-19. Depois das críticas dos partidos à escassez de informação
sobre a evolução epidemiológica do país, o
Governo decidiu retomar os encontros, que
passarão a ser parcialmente públicos. “A
principal diferença que as reuniões terão é
que na parte expositiva a reunião será aberta
ao público”, adiantou.
A primeira reunião será para avaliar o
conjunto de medidas que entrarão em vigor
a partir de dia 15 de Setembro, assinalou Mariana Vieira da Silva. “Ainda não podemos
dizer quais as medidas que estarão associadas a essa situação de contingência. Elas serão trabalhadas ao longo dos próximos dias e
apresentadas a partir da reunião com peritos
e políticos”, declarou.

Arranque do ano lectivo
está a ser ultimado

As novidades sobre o regresso às aulas deverão ser conhecidas nos próximos dias. Para
já, o Ministério da Educação ainda está em
reuniões com os agrupamentos escolares para
decidir qual o modelo do próximo ano lectivo.
A ministra lembrou, no entanto, que o Governo já aprovou um conjunto de regras que vigorarão “numa situação de estabilidade, como
aquela que hoje vivemos”. Estas regras incluem o distanciamento de 1,5 metros entre os
alunos; o uso obrigatório de máscara; a oferta
de gel desinfectante e a criação de circuitos de
circulação que minimizem a interacção entre
alunos e horários de refeições. Não obstante,
continua a ministra, é preciso desenhar respostas para cada se lidar com o surgimento de
casos em contexto escolar. “É mais sobre esta
dimensão que ainda há trabalho a fazer com as
autoridades de saúde”, adiantou.
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O PCP defende que o processo eleitoral para as CCDR “nasce torto e a más horas”.

CCDR Alentejo pode vir a ter dois candidatos
As eleições indirectas dos presidentes e de
um dos dois vice-presidentes (haverá um
vice-presidente nomeado pelo Governo)
das cinco comissões de coordenação e de
desenvolvimento regional (CCDR) deverão realizar-se “em meados de Outubro”,
explicou ao PÚBLICO a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que tem a
tutela das autarquias e a competência de
organizar este processo eleitoral.
A portaria que aprova a regulamentação destes actos eleitorais indirectos publicada em Diário da República estabelece todas as regras de funcionamento da
votação, bem como das candidaturas.
“Há três momentos principais neste
processo eleitoral”, todos eles prévios à
data da votação, salienta Alexandra Leitão. O primeiro acontece “40 dias antes da
eleição” e prevê a publicação “dos cadernos eleitorais no site da Direcção-Geral
das Autarquias Locais”. O segundo momento é o da marcação do dia das eleições
já que estas “têm de ser convocadas com a
antecedência de trinta dias” pelo da Descentralização e da Administração Local,
Jorge Botelho. Por fim, “os candidatos podem apresentar-se até 20 dias antes”.
Os candidatos, quer à presidência quer
à vice-presidência indirectamente eleitos podem apresentar-se como independentes ou serem propostos por partidos,
sublinha a ministra da Modernização
do Estado e da Administração Pública,
acrescentando que, no segundo caso, “os
partidos têm de ter representação na respectiva região”. Já os independentes terão
de apresentar um processo de candidatura “subscrito por 15% do colégio eleitoral
da CCDR”. Todos os candidatos têm de ser
pelo menos licenciados, mas não há obrigatoriedade de ligação ao território.
Todas as eleições terão de decorrer no
mesmo dia, entre as 16 e as 20 horas. As
mesas de voto serão, porém, organizadas
em dois patamares em relação a cada
CCDR. Para a eleição do presidente, que é
feita por um colégio eleitoral que envolve
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presidentes de câmara, vereadores, deputados às assembleias municipais e presidentes das juntas de freguesia de cada
CCDR, as mesas de voto estarão instaladas nas assembleias municipais. Já para
a eleição de um dos vice-presidente, as
mesas estarão instaladas nas comunidades intermunicipais ou nas áreas metropolitanas da respectiva região. Esta solução deve-se à “necessidade de garantir o
anonimato do voto”, explica a ministra
da Modernização do Estado e da Administração Pública.
Roberto Grilo pondera avançar com candidatura
Segundo o jornal Expresso na sua última

edição “a sucessão de Roberto Grilo, o atual
presidente em funções há cinco anos, está
longe de ser pacífica, desde logo porque
este militante (não praticante) do PSD,
pondera avançar como independente à
revelia do pacto nacional. Sendo o voto
secreto, nada garante que as disciplinas de
voto sejam cumpridas nas urnas, mesmo
entre as obedientes hostes do PCP, que se
colocou à margem do processo por defender a regionalização.” refere a notícia.
De acordo com o semanário Expresso,
António Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, é o candidato socialista defendido pelas estruturas
distritais do partido que, no entanto, não
recolhe unanimidade.

Em declarações ao Expresso, Roberto
Grilo refere que “Já recebi incentivos de
vários quadrantes e tenho vontade de
concorrer com uma candidatura independente e transversal”, defendendo que
desde 2012 o “seu único partido é o Alentejo”.
O PCP apesar de defender que o processo eleitoral para as CCDR “nasce torto e a
más horas”, rejeita a “partidarização” das
CCDR e não tomando posição oficial tem
autarcas com Roberto Grilo ( Monforte)
tal como independentes que lideram autarquias na região Alentejo, como é o caso
de Estremoz, que segundo a notícia do Expresso apoiará a continuidade do actual
presidente.

Os cobardes e a Liberdade
ANTÓNIO COSTA DA SILVA

Economista

Recentemente surgiu um vídeo, supostamente surgido numa conversa em off com
jornalistas do Expresso, em que o Primeiro-Ministro, António Costa, chama cobardes
aos médicos que se recusaram a prestar apoio
e cuidados de saúde aos idosos do lar de Reguengos. Sendo preciso, a frase, tal como ela
foi dita, é esta: “É que o presidente da ARS
[Administração Regional de Saúde] mandou
para lá os médicos para fazerem o que lhes
competia e os gajos, cobardes, não fizeram.”
Para que não existam quaisquer dúvidas,
na minha opinião não há conversas em off de
jornalistas com o Primeiro-ministro, isto porque me parece óbvio que se devem evitar as
promiscuidades entre governantes/políticos e
jornalistas. Tal como António Costa referiu
na sua célebre frase “Já recordei aos membros do Governo que, enquanto membros do
Governo, nem à mesa do café podem deixar
de se lembrar que são membros do Governo”,
aquando a exoneração de João Soares, por

este ter utilizado linguagem inadequada para
com os cronistas Augusto M. Seabra e Vasco Pulido Valente, não pode, nem deve haver
tréguas pelos péssimos comportamentos provocados pelos governantes.
A linguagem pouco dignificante e a postura agressiva demonstram claramente o caráter de António Costa. Apesar de alguns comentários críticos, lá vai passando toda esta
´´lixeira´´ relacional e comunicacional ´´entre
os pingos da chuva´´. Estas coisas vão-se sucedendo e nada acontece!
Deixando a forma e voltando ao conteúdo, chamar cobardes aos médicos (aqueles
que este Primeiro-ministro queria oferecer
como prémio a realização a final 8 da Liga
dos Campeões em Portugal), parece-me uma
perfeita aberração. Chamar cobardes àqueles
profissionais (entre outros) que tudo têm dado
para minimizar os impactos desta pandemia
na população, é lastimável!
Aliás, este comportamento do Primeiro-

-ministro é uma agressão a todos aqueles portugueses que têm aplaudido calorosamente o
trabalho efetuado pelos médicos e todos os
profissionais de saúde.
Cobardia, Sr. Primeiro-ministro António
Costa, é quando se abandona o País, indo alegremente de férias, em plena crise dos incêndios de 2017. Abandonar um Portugal de luto
é uma atroz cobardia!
Cobardia, Sr. Primeiro-ministro António
Costa, é quando se enviam SMS ameaçadores a um diretor-adjunto de um jornal (neste
cado do Expresso), acusando-o de fazer “julgamentos de caráter”.
Cobardia, Sr. Primeiro-ministro António
Costa, são as persistentes fake news que vai
lançando, de que não haverá austeridade e a
mentira do “está tudo pago”, isto tudo para
manter a popularidade que julga eterna.
Cobardia, Sr. Primeiro-ministro António
Costa, é manter uma Ministra da Cultura que
repudia alguns setores culturais (ex: a tau-

romaquia) e que recusa responder às graves
dificuldades e carências alimentares sentidas
por profissionais da cultura, respondendo
que aquele era um momento para beber “um
drink de fim de tarde”.
Cobardia, Sr. Primeiro-ministro António
Costa, é defender o não defensável. É não repudiar com toda a firmeza os casos de Tancos, o Caso das Golas de Fumo, os GALP
Gate deste País, os abusos da EDP e de outras
empresas que vão corroendo aos poucos este
País.
Cobardia, Sr. Primeiro-ministro António
Costa, é ameaçar que se abandona o País (velha e trágica tradição socialista) em pela crise
pandémica, isto quando sente o primeiro obstáculo negocial do Orçamento de Estado com
a sua querida geringonça.
Esta cobardia às claras não é apenas uma
questão de caráter, é altamente limitadora ao
desenvolvimento saudável da nossa sociedade e da nossa liberdade. É perversa!
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Crónicas da Transtagana

Na horta do Ti Tomás

O sol está quase a pino.
Por isso é pequena a sombra da nespereira
que se projeta sobre a nora caiada, que por
ter uma contra-mina dá água todo o ano,
sendo esta fundamental para a atividade
hortícola, na horta do Ti Tomás.
São a água e a terra fontes de vida que o
suor faz crescer.
Em todo o perímetro da horta existia um
sistema de rega como indica o lago, junto
ao tanque onde se lavava a roupa, bem
como uma ou outra caleira que ainda resiste aos efeitos do tempo que por elas passou, deixando as marcas que contribuíram
para o seu desuso.
O cocho de cortiça, dependurado na parede junto à porta de casa, servia para matar a sede com água fresca e corrente, antes
desta cair no lago e partir horta fora para
dar de beber a hortaliças e legumes.
Procuramos encontrar, com o olhar, o
“Ti Tomás”.
Viu-nos ele primeiro.
Não fora o momento que vivemos de
pandemia de covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, teríamo-nos
cumprimentado, ao invés do “como está”
aventado de longe.
Sempre por perto a “Violeta” segue os passos do dono.
Parece intrigada com a presença de estranhos.
A sua atitude indica que nos está a vigiar.
Ora mais junto do Ti Tomás, ora um pouco mais longe, sem contudo arredar pé.
- Não me larga. Anda sempre atrás de
mim. É uma grande companhia. É um animal muito meigo.
Às vezes parece atrasar-se de propósito
para, sem que algum de nós se aperceba,
vagarosamente, tomar o lugar mais próximo do seu dono, prestando atenção a cada
gesto do Ti Tomás, seguindo com o olhar o
movimento constante da sua mão, usado
para nos elucidar sobre o trabalho, desta
última semana de abril, na Quinta de Santa Maria.
- Fazemos uma regueira mestra. Regando a pés o tomate torna-se mais grado.
Quando for lá para meados de agosto, temos aqui tomate graúdo e macio.

- Faz uma tomatada! - remata com um
sorriso comedido.
Tomás dos Santos Rosado Toureiro, que
fará “84 anos a dois de natal” nasceu “a
poucos metros daqui, na Quinta do Pombal”, e “sempre aqui” viveu e trabalhou.
- Sempre, sempre não - faz uma pausa
para ganhar alento e recompor a voz embaraçada – mas foi aqui que criei, com a
minha companheira, os nossos cinco filhos.
Quando casou rumou para a “Herdade
da Furada, na Freguesia de São Vicente do
Pigeiro.”
Foi trabalhar a terra de sua madrinha, a
Condessa de Ervideira.
Mas razões de saúde trouxeram a família de volta à Vila de Arraiolos.
O Ti Tomás trabalhava na horta, ia à ceifa e vendia no mercado o fruto do seu esforço.
A venda dos produtos da horta, antes
da construção do Mercado Municipal de
Arraiolos, fazia-se “na Praça em frente à
Câmara”.
- Eram mais de quarenta hortelões.
Às vezes eram duas filas de tabuleiros.
Depois fomos para o mercado. Fui dos
últimos a deixar de lá ir. As coisas mudaram.

- É preciso trabalhar a terra. Gostava de
trazer isto tudo arranjadinho. Aprendi
com o meu pai. Eram outros tempos. Daqui até à estrada real era tudo cereal de
pragana.
No inverno apanhávamos azeitona. Havia três lagares na vila.
Demoradamente, o Ti Tomás dá-nos
uma lição sobre as sementeiras.
Das searas e da ceifa, da horta e das árvores de frutos, enquanto atentamos nos
canteiros de tomate e de cebolo, nas plantas de abóbora, nas ervilhas e nas favas
que começam a cair, nas batateiras viçosas, que este mês de abril foi de jeito, e nos
coentros que que já começam a espigar,
entre espinafres tenros junto do canteiro
de repolho lombardo.
- No S. João, alhos ao chão.
Enquanto nos explica que este ano plantou à manta o cebolo, cujo criadouro foi semeado no fim do mês de “natal”, depois de
“em meados de santos ter deitado à terra as
ervilhas”, Ti Tomás afaga a antiga balança
decimal, ainda em uso, antes de nos dar a
conhecer a velha charrua de ferro:
- Tive aí um macho que fazia uma jeira. Não sei a força que o animal tinha. Eu
guiava-me pelo molim e era com cada
“lêva”. Quando a relha era nova não havia

nada que o parasse.
Pousa a mão na rabiça. Exemplifica
como equilibrava a charrua e segurava a
arreata do “besto”.
Eleva o olhar. Parece surpreendido com
o interesse demonstrado.
Mas é merecida esta atenção. Pelo saber
que nos transmite e, sobretudo, pela forma
tranquila como fala da terra e de tudo o
que ela nos dá.
- O que precisamos para comer a terra
produz. É uma pena que se tenha deixando de amanhar a terra. Hoje, quando se
quer fazer algum trabalho na horta, é muito difícil encontrar pessoas para o fazer.
Há uma certa amargura na confidência,
mas ao mesmo tempo uma réstia de esperança.
- Um dia destes fizeram um mercado
na rua, além ao pé do jardim. Fiquei admirado. As pessoas gostaram dos frescos e
vieram cá procurar o que havia, como faziam noutros tempos. E também é verdade
que há novas maneiras de fazer as coisas,
como a rega gota a gota, que as minhas filhas já me falaram.
Os que sempre dedicaram à terra a sua
vida e labutam nesta faina com afinco,
bem merecem melhor ventura nos tempos vindouros.
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“Segundo informação da OCC existem mais de 70.000 Contabilistas Certificados inscritos na Ordem”.
Dinâmicas da Gestão

O ensino da Gestão face ao novo regulamento do
perfil de formação do Contabilista Certificado

ANA FIALHO

Departamento de Gestão e CEFAGE, Universidade de Évora

De acordo com os últimos dados publicados pela Pordata (2018), relativamente à
composição do tecido empresarial português, existem 1.294.037 Pequenas e Médias
Empresas (PME’s), valor que corresponde
a 99,9% das empresas em Portugal, destas
96,1% são Micro e apenas 0,5% são empresas Médias. Por outro lado, segundo informação da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), do mesmo ano, existem mais
de 70.000 Contabilistas Certificados (CC)
inscritos na Ordem, sendo que muitos destes não exercem como tal, com a média de
idades a rondar os 50 anos. Tendo em conta
que os CC são um elemento chave no apoio
à gestão, sobretudo nas Micro e Pequenas
empresas, estes dados evidenciam uma
crescente necessidade de profissionais nesta área. Necessidade a que as Instituições
de Ensino Superior (IES) terão que dar resposta, no futuro próximo.
Esta questão pretende-se com uma outra,
já anteriormente referenciada nas Dinâmicas da Gestão, o excessivo poder das Ordens
profissionais em Portugal, players de grande relevo na formação dos futuros profissionais. Disso é exemplo recente a posição
da Ordem dos Médicos face às propostas de
abertura de novos cursos de Medicina em
diferentes Universidades do país. A OCC
não é exceção. Contudo, a visão da atual
Bastonária, consciente da necessidade de

novos profissionais, contrariando a tendência das Ordens no sentido de controlarem o
acesso às profissões, abriu a discussão às
Universidade e aos Politécnicos sobre as alterações às exigências na formação de base
de um Contabilista. Da discussão resultou
a consequente mudança e, desde o dia 1 de
julho do corrente ano, estão em vigor as novas regras de acesso à OCC.
De acordo com o atual Regulamento do
Perfil de Formação do Contabilista Certificado, que constitui o anexo referido no
número 2 do artigo 2º do Regulamento de
Inscrição, Estágio e Exame Profissionais
(RIEEP), publicado em Diário da República no dia 3 de março de 2020, o número
de disciplinas exigidas aos candidatos à
Ordem é bastante inferior ao anteriormente exigido. Os resultados da aprendizagem,
obtidos no âmbito de cursos conferentes a
grau, centram-se agora, exclusivamente,
nas áreas da Contabilidade Financeira, da
Contabilidade de Gestão e da Fiscalidade.
No novo Regulamento são exigidos cerca
de 54 ECTS, o que representa apenas 30%
do total de um curso de Licenciatura. Em
concreto, aqueles que pretenderem, no futuro, aceder à profissão terão que ter aproveitamento, no mínimo, em 24 ECTS na
área da Contabilidade e relato financeiro,
18 no domínio da Fiscalidade e 12 em matérias de Contabilidade de Gestão.

Recordando o espírito das reformas de
Bolonha, que privilegiavam uma formação
à medida do aluno, onde os cursos ofereciam a possibilidade de escolha de percursos ou perfis alternativos adequados às
preferências e aptidões dos estudantes, os
atuais planos de estudos das licenciaturas
em Gestão poderão contemplar percursos
que vão ao encontro destas exigências,
abrindo-se, assim, mais uma porta aos jovens recém-licenciados nas saídas profissionais.
O contributo, bem-sucedido, dos licenciados na gestão dos negócios e na administração pública, dependerá da robustez da
formação que lhes será ministrada nas IES,
os futuros profissionais das áreas da Gestão
não serão exceção. Das experiências agora vividas devem retirar-se ensinamentos e
projetar estas formações com ferramentas
hoje fundamentais, tais como, as novas formas de trabalho à distância, o domínio das
múltiplas ferramentas digitais e as soft skills. Todos estas competências são, mais do
que nunca, indispensáveis à superação dos
períodos de crise, à adequada compreensão
e interpretação da informação financeira e
numa cabal resposta às múltiplas exigências do Estado, nomeadamente em matéria
administrativa e fiscal. Serão estes profissionais os obreiros de uma gestão mais sustentável das empresas, quer pela aquisição

de instrumentos e ferramentas eficazes e
eficientes, no seu alcance e profundidade,
quer por uma atitude dominada pela motivação, empenho e responsabilidade,
Sem qualquer dúvida, a informação financeira produzida pelos Contabilistas que
possuam uma formação de base em Gestão
será uma mais valia para a recuperação da
economia. As exigências das Entidades
Reguladoras, dos Governos e da União Europeia, no cumprimento de determinados
requisitos por parte das empresas, determinarão a necessidade de profissionais com
formações transdisciplinares, com domínio
das tecnologias de informação e aptidão
para superar os desafios da digitalização
que são agora prementes.
Assim, e tendo em conta o relevante papel
que os CC têm na maioria das empresas que
compõem o tecido empresarial nacional,
pode concluir-se não só haver lugar para as
gerações futuras nesta profissão como também que esta se afirmará, cada vez mais, na
sociedade pelo seu “interesse público”.
Em suma, as novas regras, agora em vigor, no que respeita à formação base para
o acesso à profissão de Contabilista Certificado apesar de sugerirem a necessidade
de algumas reformas nos planos de estudo
das atuais formações superiores em Gestão,
abrem novas dinâmicas profissionais aos
futuros licenciados em Gestão.

rem, porque é muito capaz de vir a precisar
dela.” Tentei adiantar conversa, mas o tem.
Coronel ficou-se por aqui, apertou-me a
mão e… desejou-me a maior sorte. Quando lá cheguei, a arma que me distribuíram
foi a velhinha Mauser que eu tratava por tu
desde a recruta seis anos antes. E eu olhei
para ela e pensei para comigo “ Então é com
isto que eu e os meus camaradas vamos
defender o território 14,5 vezes maior que
Portugal Continental?” Mas pensei mais:
“O que vale é que não vai haver guerra nenhuma!!!”
E estava tão convencido disso que passei
à comissão voluntária para vir a ter junto de
mim a minha mulher e a filha que tinha deixado na metrópole com 4 meses de idade.
Chegaram a Luanda em Novembro de 1960
em plena paz podre, pois logo em Fevereiro
do ano seguinte a guerra teve os seus preliminares em Luanda e em 15 de Março
eclodiu da forma mais cruel que possamos
imaginar, no norte da capital da Província, exterminando-se homens, mulheres e
crianças (de cor branca e negra) das formas
mais horríveis que o ser humano pode sofrer.
E o grito de “MORTE AO BRANCO!”
passou a ecoar não só em Luanda, mas por
montes e vales do extenso território que
chamávamos com orgulho NOSSO. Depois, uma voz, cá na Metrópole, a mesma
voz de quem mandava em tudo, soou com
estas palavras: “Para Angola, rapidamente

e em força!” E a partir daí, em pouco mais
se falava senão em guerra.
Mas todo este arrazoado vem a propósito
da forma como, após o final da dura guerra,
sem os portugueses, porque ela continuou,
quiçá ainda bem mais brutal, os que para lá
foram obrigados a ir e que milagrosamente, voltaram. Os governos não os trataram
da forma como eram merecedores e, até
me dá a impressão que foram considerados
como inimigos da liberdade e democracia,
por terem ido servir a Pátria que vivia em
ditadura! Que culpa tinha eu e as centenas
de milhares que para lá foram, da situação
que se vivia? E vem a propósito pôr ainda
esta questão muito actual: Que culpa tem a
Humanidade que uma guerra biológica tivesse surgido neste ano de 2020, que tem
um inimigo invisível e que está a causar
pânico sem limites e muitas mortes, apesar
de vários batalhões de homens e mulheres
estarem a travar uma luta gigante para a
combater? Isto dá que pensar e muito, prezados leitores. O futuro da Humanidade
terá forçosamente de dar uma volta de 180º
quando terminar esta guerra (sabe-se lá
quando) que nos está inquietando sobremaneira, pois além de desespero, está criando
desemprego, angústia e fome. E esta já se
está a sentir, mesmo em países civilizados
e desenvolvidos. Temos que encontrar a
PAZ, o entendimento entre todos os povos.
Se não o conseguirmos a sério, não sei qual
será o futuro das gerações que aí vêm.

GUERRAS E GUERRAS
VELEZ CORREIA

Major

Quando tomei posse do cargo de presidente
do Núcleo de Estremoz da Liga dos Combatentes em Estremoz, ainda nos anos 70
do século passado, como é evidente, verifiquei que ainda estavam vivos alguns (muito
poucos) combatentes da I Grande Guerra, o
que era natural, pois a mesma desenrolou-se nos anos de 1914 a 1918 e os militares do
Serviço Militar obrigatório estavam na casa
dos vinte e poucos anos. Por conseguinte,
decorridos 60 anos, estariam com oitenta e
tais. Como a esperança de vida era muito
menor que actualmente só os mais resistentes é que ainda por cá andavam. E no início
deste século e milénio, parece-me que em
Portugal existiam dois lá para o norte do
país.
Presentemente, está a acontecer o mesmo
no que se refere aos combatentes da Guerra
do Ultramar (ou Colonial, como muitos teimam em designá-la) que teve uma duração
muito mais prolongada que a já referida.
Oficiais e sargentos do Quadro Permanente
ainda cá estão, embora em número cada vez
mais reduzido, pois o 25 de Abril aconteceu há 46 anos e estamos todos na casa dos
oitentas e noventas. No que se refere aos
militares do Serviço Militar Obrigatório o
número de vivos é ainda substancial, mas a
verdade é que os sucessivos governos nunca
os trataram como deviam.
Só aqui no Alentejo profundo, mais precisamente em Estremoz, se fez algo que poderemos chamar de grandioso, pois alguém

se interessou por este delicado problema,
construindo uma Residência, em plena
grande crise de 2011 a 2015 e que o governo anterior criou ao país, tendo um homem
muito corajoso o ter salvado do abismo.
Mas foi aqui na cidade do Geraldo Sem
Pavor que um outro homem, ao serviço do
governo cujo chefe teve de efetuar medidas
muito impopulares para nos salvar, olhou
com olhos de ver para os combatentes da
Guerra do Ultramar, quer fossem generais
ou simples operários que foram arrancados
do seio das suas famílias e dos seus empregos para irem defender o Ultramar português. Esse homem compreendeu que foram
muitos os que, das mais diversas formas,
sofreram em Angola, Moçambique e Guiné, tendo sido arrastados para a morte cerca
de uma dezena de milhares, não contando
com aqueles que ficaram com sequelas para
toda a vida (cegos, sem membros, agarrados a cadeiras de rodas) e só lembrados nas
grandes cerimónias.
Confesso que jamais pensei que quando
embarquei em Julho de 1960 no paquete
MOÇAMBIQUE, que até tinha uma orquestra a bordo, iria enfrentar uma guerra
muito cruel. Um tenente coronel que servia
no Instituto de Altos Estudos Militares, em
Pedrouços, estabelecimento militar onde eu
prestava serviço, disse-me mais ou menos
estas palavras: “Sargento Velez Correia,
quando chegar à maior Província de Portugal, limpe bem a arma que lhe distribuí-
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Radar
Mora tem realizado intervenções inevitáveis e úteis, de manutenção e melhoria do espaço quotidiano.

Mora investe próximo de 3 milhões de euros
D.R.

A Câmara Municipal de Mora, entre concursos já lançados e adjudicações efetuadas,
vai levar a cabo um conjunto de obras, nos
próximos meses, que representam um investimento municipal de cerca de 3 milhões de
euros. Este é um valor que se divide por algumas obras novas e diversas intervenções
de recuperação e reabilitação de espaços já
existentes.
Requalificação do Mercado Municipal
Requalificação do Mercado Municipal Esta
obra está na fase de adjudicação, com um valor base de 200 mil euros, e estima-se que a
obra esteja concluída no primeiro trimestre
de 2021.
Ao longo do tempo, a Câmara Municipal de
Mora tem realizado intervenções, inevitáveis
e úteis, de manutenção e melhoria do espaço,
que têm permitido a sua utilização quotidiana. O projeto agora elaborado pretende responder às necessidades cada vez mais evidentes de modernização do edifício, prevendo-se
a sua adequação tanto em termos de conforto
como de atratividade. A intervenção a executar ocorrerá ao nível da cobertura, pavimento, instalações sanitárias, ligação dos espaços, caixilharia e climatização.
Com a requalificação do Mercado Municipal
de Mora, a autarquia pretende promover uma
maior dinamização junto dos atuais lojistas/
empresários e, ao mesmo tempo, criar ali um
Viveiro de Empresas, através da disponibilização de espaços para novos negócios. Para
além de contribuir para a regeneração do centro histórico de Mora, esta remodelação servirá assim de impulso ao empreendedorismo,
fazendo parte da estratégia da Câmara Municipal de Mora para combater o desemprego e
estimular a economia local.
Autarquia de Mora lançou concurso público, de 600 mil euros, para requalificar
o edifício da Torre do Relógio
A Câmara Municipal de Mora lançou concurso público para requalificação do edifício da
Torre do Relógio – Antigos Paços do Concelho/Antiga Biblioteca, com valor base de 600
mil euros, acrescidos de Iva e um prazo de
execução de 360 dias.
Trata-se de uma intervenção que terá gomo
objetivo principal requalificar o imóvel,
bem como torná-lo num espaço multiusos,
dotando-o de todas as condições técnicas e
funcionais para o desenvolvimento de um
alargado conjunto de atividades. Neste sentido, torna-se absolutamente fundamental que
a intervenção proposta permita um alto nível
de flexibilização e capacidade de adaptação
dos espaços, para ajuste pontual a um determinado tipo de atividade, evento ou função.
Essa flexibilidade é uma premissa central do
desenvolvimento do projeto.
Câmara Municipal lança concurso para
construção de Área de Serviço para Autocaravanas no valor de 200 mil euros
A Área de Serviço para Autocaravanas vai
nascer junto ao Fluviário de Mora e já está em
fase de concurso para adjudicação da obra.
Um projeto no valor de 200 mil euros, irá permitir instalar uma área de serviço e pernoita para
autocaravanas, com capacidade máxima de 31
veículos, dois locais para despejo das águas
saponárias e das cassetes sanitárias das autocaravanas, sendo servido por pontos de água
autónomos por motivos de higiene. Irá ainda ser
disponibilizada energia elétrica destinada ao
carregamento das baterias das autocaravanas.
Propõe-se a construção de equipamentos de
apoio que consistem numa zona para parque
de merendas e em três pequenos módulos de

madeira que irão albergar as instalações sanitárias, os duches e a lavandaria. A portaria
e o controlo de acessos irá funcionar com um
dispositivo de controlo eletrónico.
Este projeto no Concelho de Mora é mais uma
aposta na dinamização do setor do turismo,
provendo naturalmente o estímulo na economia do local.
Prevê-se que as obras possam arrancar antes
do final deste ano, com um prazo de execução
de 180 dias. Tudo aponta para que no segundo
semestre do próximo ano, esta valência possa
estar disponível aos autocaravanistas.
Pavia terá Pista de Atletismo
A Câmara Municipal de Mora concluiu os trabalhos de movimentação de terras na zona que
dará lugar à Pista de Atletismo de Pavia, junto
ao Campo de Futebol. É mais um investimento
da responsabilidade da autarquia que rondará
os 250 mil euros.
Trata-se de uma Pista de Atletismo de 110 metros, com 6 corredores e que terá capacidade
para ser palco de provas de velocidade, 100 e
110 metros barreiras, salto em comprimento,
triplo salto e salto em altura.
É objetivo da Câmara Municipal de Mora
construir um equipamento qualificado e capacitado, que para além de poder receber os
treinos diários dos praticantes da modalidade,
permita acolher provas oficiais que promovam
a prática do atletismo e, ao mesmo tempo, que
traga mais visitantes ao Concelho de Mora e à
Freguesia de Pavia, em particular. Um investimento que irá acrescentar valor ao Concelho
em termos desportivos e que contribuirá para
o desenvolvimento económico local.
Muro de suporte na Rua Catarina Eufémia
Com o objetivo de salvaguardar a segurança
dos peões, a Câmara Municipal de Mora avançou com a negociação de aquisição de uma
área de terreno, na zona mais estreita da Rua
Catarina Eufémia. Propondo realizar a construção de um muro de suporte de terras, com
altura de 2 metros, que será acompanhado por
um troço de passeio, para uma maior segurança da circulação na via naquela zona em particular. Ao mesmo tempo a rua será alargada,
eliminando o constrangimento anteriormente
existente.
Esta é uma intervenção que terá o valor de 50
mil euros.

Oficina da Criança
vai ter um novo espaço
Atendendo à crescente procura desta valência que a autarquia disponibiliza para apoio
às crianças e jovens do Concelho, surgiu a
necessidade de criar um espaço maior, pois o
atual condiciona o desenvolvimento das atividades propostas e torna-se incomportável nas
alturas de maior solicitação, como é o caso
dos períodos de interrupção letiva.
A Autarquia propõe construir uma nova infraestrutura que se destina a acolher atividades vocacionadas para grupos etários mais
jovens. Terá a capacidade para acolher um
total de 60 crianças e jovens, com idades
compreendidas entre os 3 e os 14 anos e pretende-se que seja uma referência ocupacional
lúdica e um complemento pedagógico à oferta educacional do Concelho.
O espaço será apetrechado por diversas salas
temáticas: sala de trabalhos manuais (pintura, olaria, colagem, carpintaria), sala polivalente (exposição, teatro, filmes, música), sala
de convívio/ jogos, biblioteca informal, sala
de culinária, sala de costura e tecelagem, sala
multimédia e gabinete administrativo. Todas
estas salas funcionam à volta do espaço verde
central, um pátio/jardim que terá apenas uma
árvore (que simboliza a vida) e que será uma
área de brincadeira e divertimento ao ar livre.
Prevê-se que a obra arranque ainda este ano,
terá a duração de um ano, com um investimento de 1 milhão de euros.
Câmara Municipal de Mora investe na
aquisição de autocarro
A Câmara Municipal de Mora lançou concurso para a aquisição de um autocarro novo.
Trata-se de um veículo marca SCANIA com
capacidade total de 51 lugares sentados de
cerca de 250 mil euros.
A renovação do parque automóvel da autarquia permite assim salvaguardar a continuidade do transporte escolar no ano letivo que
se segue, sendo esta uma competência da Câmara Municipal de Mora. Paralelamente, este
veículo vem contribuir para a melhoria das
condições de transporte, comodidade, segurança e bem-estar, não só para a comunidade
escolar, como de todos os munícipes do Concelho de Mora em geral.
Requalificação do troço na Rua 25 de

Abril em Cabeção
Autarquia avança com a requalificação da
entrada na Freguesia de Cabeção. Trata-se de
um troço na Rua 25 de Abril, que se encontra
numa das entradas da vila.
Esta intervenção consiste na construção de
novas redes de abastecimento de água, de
drenagem de águas residuais domésticas, drenagem de águas pluviais e o calcetamento do
ar- arruamento e passeios, com lancil galgável, seguindo a traça da intervenção realizada
na restante área.
A disponibilidade de terreno permite para
além da definição da faixa de rodagem com a
mesma largura, a criação de estacionamento
e passeio com espaços que permitem ainda a
instalação de mobiliário urbano.
Junto ao largo onde se situa o restaurante “A
Palmeira”, será construída uma passadeira
sobrelevada ao nível dos passeios, para proteção dos peões e no sentido de reduzir a velocidade de circulação.
Esta é uma intervenção que terá a duração de
seis meses e com um custo associado de 120
mil euros.
Ligação do Loteamento Municipal da
Quinta da Laranjinha à Rua 1º de Dezembro
A Câmara Municipal de Mora propõe-se a intervencionar uma área junto ao Loteamento
da Quinta da Laranjinha, em Cabeção. A intervenção consiste na ligação entre essa zona
habitacional com o centro da vila, e que terá
um custo de cerca de 150 mil euros. A sua
localização geográfica fica a norte da vila de
Cabeção, a sul destaca-se um dos pontos mais
altos do ter- reno no qual se vislumbra toda a
paisagem envolvente da vila.
O local atualmente encontra-se ao abandono
e descaracterizado, aclamando por uma requalificação eficaz, principalmente por ser
uma das travessias pedonais mais afluentes
para a ligação à malha urbana, a qual não oferece segurança aos transeuntes devido a uma
serie de irregularidades.
Demolição de casas degradadas no Concelho de Mora
Atendendo ao número de casas degradadas e
abandonadas, que existem um pouco por todo
o Concelho, e em virtude de algumas delas
estarem a prejudicar as construções vizinhas,
a Câmara Municipal concluiu o processo de
posse administrativa de cinco dessas casas,
que em breve serão intervencionadas.
O objetivo é o de eliminar a insalubridade
mos prédios vizinhos e reduzir o perigo que
estes constituem para a via pública. Esta intervenção irá continuar noutros imóveis, nas
várias freguesias, até ao final do mandato.
Neste momento foi já adjudicado intervenção
em algumas habitações degradadas, pelo valor de 20 mil euros, custos suportados pela
Câmara Municipal.
Fluviário de Mora vai ter novo aquário
O novo aquário que a Câmara Municipal se
propõe apresentar tem como objetivo representar a flora e ictiofauna da América do Sul Rio Amazonas. Os visitantes são convidados
a vivenciar a experiência de um passeio pelas
margens do rio Amazonas, dando a conhecer
espécies autóctones de dimensões, cores e
morfologias diferenciadas.
Este projeto aumentará a área expositiva de
elementos vivos no Fluviário, dando abertura
a que na atual sala de espécies exóticas sejam
colocadas novas espécies, para deleite dos visitantes.
A obra de alteração e construção deste aquário terá o valor de 140 mil euros.
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“Há palavras que soam bem e que, no entanto, significam realidades pouco simpáticas”.

“Das palavras e dos seus significados…”
ESTEFÂNIA BARROSO

Professora

A língua portuguesa é a língua, obviamente,
utilizada pelos que vivem neste país à
beira mar plantado mas é também a língua
utilizada por brasileiros, muitos africanos
e alguns asiáticos. É uma língua falada por
muitos, sendo, pelo que vou ouvindo por
aí, a sexta língua mais falada no mundo. É,
por exemplo, uma língua mais falada que o
francês. Sou suspeita porque sou portuguesa,
é claro, mas é, quanto a mim, uma língua
bonita e melodiosa. Há línguas que têm um
som agressivo para os nossos ouvidos. Não
querendo ferir suscetibilidades, poderia
referir, a título de exemplo, o francês e o
alemão. O francês nalgumas palavras e o
alemão em quase todas, deixam a sensação
que os falantes têm algo entalado que lhes
arranha a garganta…aquilo soa muito mal,
convenhamos! São línguas agressivas para o
falante e agressivas para o ouvinte!
Mas, hoje não queria comparar línguas
nem falar na questão de umas serem mais
melodiosas que outras. Queria mesmo falar
do português e de algumas palavras com
as quais tenho uma pequena inquietação e
outras, pelo contrário, com as quais possuo
grande apreço. Penso que isso acontecerá
com toda a gente, certo?
Há palavras que soam bem, muitíssimo
bem até, que considero melodiosas, e que,
no entanto, significam realidades pouco
simpáticas. Cito, para ilustrar esta ideia, a
palavra “burrié”. É um facto que podemos
usar a palavra para falar de pequenos
molúsculos gastrópodes de concha. Até me
soa bem dizer: “Estive na marisqueira e comi
“burrié” e percebes”. Contudo, será que não
vem à mente das pessoas quando se fala em
“burrié” o seu sentido mais informal que é o
de significar monco, ranho, ranhoca? Neste
preciso momento deixou de vos apetecer
burriés e percebes, certo? Uma palavra tão
bonita para um significado tão desastroso…
Mas há muitas mais para além do burrié.
A palavra “cotonete”! Palavra tão simpática!
Merecia ser utilizada noutro contexto que não
o ser um instrumento para limpar cavidades!!

Fotografia: Estefânia Barroso

“Queres um cotonete? Tenho doces e
salgados?”, soa-me a algo delicioso. E tratar
alguém de “biltre”? Quem não conhecer o
significado acreditará que está a ser elogiado
e não a ser tratado de sacana! “Alvanéu”?
Tenho a ideia que se disser a um pedreiro que é
um alvanéu o senhor vai ficar ofendido a achar
que terei posto em causa a sua masculinidade.
Contudo, são palavras sinónimas…E eu
acho “alvanéu” uma palavra bem bonita!
“Perdigoto” e “Borborigmo” também são
palavras que me agradam. Perdigoto pode ser
aplicado a uma jovem perdiz. Ouvir “Comi
um perdigoto assado que era do além!”, até
nos soa bem. Contudo, poderei estar a referirme a algo tão bom como salpicos de saliva!
E provavelmente um perdigoto salpicado de
perdigotos não será nada que alguém queira
comer! E “borborigmo”? Quanto a mim,
poderia ser o nome de um novo tipo de dança:

“junto à quizomba…o borborigmo!” Mas
não!! Tinha que ter como significado o ruído
dos gases nos intestinos! Que desperdício de
palavra!!
Por outro lado, há palavras que me soam
bem e têm significados simpáticos! Essas
são as que estão “corretas”! Adoro a palavra
“Resiliência”! Soa-me bem e adoro o seu
significado! Ser patusco é ser bem-disposto
e divertido. A palavra dá logo essa ideia,
não dá? E fazer um “cafuné”? Sim, é uma
palavra do português do Brasil mas…não é
tão bonita? Não está tão de acordo com a ação
que representa? A simples palavra transmite
essa ideia de repouso, de relaxamento
que o cafuné provoca. E dizer que se é um
“sommelier”? Caramba, não soa nada
banal como soa ser professor ou advogado.
É diferente! Eu gosto. Ah, significa que se
é um profissional especializado em vinhos!

Distinto, não é?!
Depois, há aquelas palavras que são feias
e que estão de acordo com a realidade a que
se referem. Palavras como “escarro” (com a
popular alteração ainda mais feia “escarreta”),
“varejeira”, “lodo”, “réptil”, “putrefato”,
“furúnculo” não despertam em nós logo uma
sensação de asco? E um “algoz”? Não é a
palavra certa para um carrasco?! Feia que dói.
Soa mal! Nessa categoria acrescentaria ainda
o “onicófago”. Roer as unhas é efetivamente
algo feio mas o nome que deram às pessoas
que têm esse vício é mesmo medonho!
Por fim, queria falar ainda de palavras feias
mas que transmitem realidades inocentes e/ ou
bonitas. Por exemplo: o “minuete”. Palavra
feia para nomear uma dança! “Dançou um
minuete com o senhor José”, não soa nada bem!
E um “algeroz”? Mais parece uma palavra
para adjetivar um assassino! Mas não, apenas
se refere a uma simples caleira! “Pertinácia
e pervicácia” (ser pertinaz, persistente) são,
quanto a mim, qualidades. Mas esta palavra
faz-me pensar num submundo de sevícias ou
castigos! O jovem que é “fleumático” apenas é
paciente. No entanto, a palavra dá-me ideia que
estamos a falar de uma pessoa “anafadinha”,
gordinha…não me perguntem porquê.
“Pândego” também me soa mais a ofensa do
que a uma condição de “ser alegre”. E ter um
“solilóquio”? Soa quase a ter uma apoplexia,
um AVC e não apenas um monólogo! Para
acabar, uma palavra terrível para algo tão
comum. Uma fita estreita de algodão chamase “nastro”! Facilmente usaria essa palavra
numa frase como “deixou um nastro de
destruição”!!
Estas são apenas algumas das palavras que
me surgiram neste “exercício”. Com certeza
que haverá muitas mais, e que cada um dos
que lerem este texto terá os seus próprios
ódios de estimação. Despeço-me com muitos
“ósculos” (Faltava esta pérola!) aos que
tiveram a simpatia de lerem estas linhas
que mais não foram que uma viagem meio
delirante por algumas palavras da língua
portuguesa.

Arraiolos - Agentes económicos do sector
do turismo reúnem com a Câmara Municipal
A Câmara Municipal de Arraiolos promoveu no
inicio do mês de agosto de 2020 uma reunião
com os agentes económicos do sector turístico.
Sílvia Pinto, presidente da Câmara Municipal
de Arraiolos, realçou que “esta reunião se insere no conjunto de ações tendentes a responder às dificuldades decorrentes da situação de
pandemia pela COVID-19”, sendo que está em
execução um plano para “promoção do concelho, nomeadamente, com o reforço dos meios
audiovisuais e digitais disponíveis, utilização
de mupis interativos e melhor difusão da informação sobre as potencialidades do concelho:
património, alojamento, restauração, enoturismo, lojas, produtos locais, artesanato e casas de
Tapetes de Arraiolos, sem esquecer os objetivos
para uma economia diversificada e integradora
doutros setores produtivos.”
Pretende a Câmara Municipal atuar na “informação sobre a oferta turística com direcionamento para os pontos de interesse turístico
do concelho e a agenda de eventos, partilha de

imagens personalizadas nas redes sociais e recorrer a novas tecnologias para conteúdos 3D
com recriação histórica e ligação aos pontos de
interesse existentes, bem como a instalação de
equipamentos para a comunicação”.
Neste contexto pretende-se o desenvolvimento de suportes de comunicação integrados entre
serviços; integração da informação; difusão
integrada da comunicação em tempo real; facilidade de atualização de dados; interatividade com o utilizador; facilitação da partilha de
dados.
Refira-se ainda que a Câmara Municipal desenvolveu a plataforma denominada AZO – Arraiolos, Zonas de Oportunidade, que pretende
promover as empresas e atividades económicas
sediadas e/ou a operar no Concelho de Arraiolos, bem como divulgar áreas e oportunidades
de investimento.
Apesar das consequências nefastas da pandemia, a Câmara Municipal de Arraiolos mantém
a determinação para intervir, desenvolver e mo-

dernizar o concelho, pelo que vem programando
um conjunto de atividades capazes de percorrer
o caminho necessário para a prossecução desse

objetivo, integrando-se esta reunião na construção duma estratégia integradora que responda
às necessidades dos agentes económicos locais.
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Este é um ciclo dedicado à polifonia da Escola de Música da Sé de Évora, criada para o período da Quaresma.

XVIII Ciclo de Concertos “A Quaresma
na Escola de Música da Sé de Évora”
A Associação Eborae Musica promove
nos dias 12, 19 e 20 de setembro o XVIII
Ciclo de Concertos “A Quaresma na Escola de Música da Sé de Évora”, que estava
previsto para o mês de março mas que
por causa da pandemia covid-19 teve de
ser adiado. O ciclo integra os seguintes
Concertos: dia 12 de setembro às 18h00 Coro Polifónico “Eborae Mvsica”, direção
de Eduardo Martins; dia 19 de setembro
às 21h30 – Grupo Vocal “Os Cupertinos”,
direção de Luís Toscano; dia 20 de setembro às 18h00 – Officium Ensemble, direção de Pedro Teixeira. Este é um ciclo
dedicado à polifonia da Escola de Música
da Sé de Évora, criada para o período da
Quaresma.
Coro Polifónico “Eborae Mvsica” –Fez
a sua primeira apresentação pública em
setembro de 1987 , incluído no acontecimento cultural “Os Povos e as Artes” o
Coro Polifónico da Associação Musical
de Évora – EBORAE MVSICA. Interpreta
predominantemente a polifonia da Escola de Música da Sé de Évora (sécs. XVI e
XVII) mas também outras obras de diferentes épocas, como exemplo, a Oratória
“Jephte”, de Carissimi, a “Missa da Coroação”, de Mozart, o “Gloria”, de Vivaldi, a
Missa em Dó Maior, de Mozart, para Coro
e Órgão, Missa em Sol M de Carlos Seixas), Missa em RéM op.86 de A.Dvorák.
Em Kosice, Eslováquia, a convite do Coro
da Universidade Técnica de Kosice; no
XVI Festival Internacional “Encontro
com a Polifonia” em Giarre, Sicília, Itália
em 2001, na Dinamarca, em 2002, com o
Coro de Roskilde, integrado na Rede MECINE e no 22ºFestival de Coros de Preveza e 10º Concurso Internacional de Música Sacra de Preveza, Grécia (2004)e mais
recentemente a participação no Festival
de Coro de Florença (Itália) onde obteve
três prémios. O Coro Polifónico foi dirigido até Outubro de 1991, pelo Dr. Adelino
Santos. A partir de 91, e até 97, passou a
contar com a regência do Maestro Francisco d’Orey;desde princípios de 97 e até
Maio de 2013 teve a direção do Maestro
Pedro Teixeira. Atualmente é dirigido
pelo Maestro Eduardo Martins
Grupo Vocal “Os Cupertinos” - Estabelecido em 2009 no seio da Fundação

D.R.

Cupertino de Miranda - Vila Nova de
Famalicão, Portugal – com o propósito
de recuperar, estudar e divulgar o vastíssimo e ainda largamente por desvelar
património musical português dos séculos XVI e XVII, o grupo vocal Cupertinos, inicialmente intitulado Cappella
Musical Cupertino de Miranda, tem-se
afirmado como um verdadeiro embaixador da Polifonia Portuguesa. Com uma
sólida perspetiva de longo prazo assente
numa média anual de concertos próxima das duas dezenas desde a sua estreia,

os Cupertinos mantêm uma cadência
contínua de descoberta e apresentação
pública de obras inéditas que ascende já a
oitenta. Duas das suas características diferenciadoras são uma rede de parcerias
com muitos dos principais monumentos
de Portugal, que garante uma simbiose
histórica e acústica entre o repertório e
os locais dos concertos, bem como uma
ligação privilegiada à Universidade de
Coimbra, que alberga um dos mais ricos
repositórios musicais do Renascimento em todo o Mundo. Numa abordagem

performativa sem precedentes, através
de um estudo exaustivo que permite um
conhecimento cada vez mais profundo
das obras, vários destes inéditos têm sido
transcritos, a partir das fontes originais,
com a participação activa dos próprios
membros dos Cupertinos sob a orientação do director do grupo, Luís Toscano, e
do musicólogo José Abreu.
O Officium Ensemble tem-se estabelecido como um dos mais proeminentes
grupos vocais portugueses dedicados
à música antiga. O Officium Ensemble
une uma sólida interpretação a uma reiterada investigação musicológica, recorrendo a impressos e manuscritos da época no sentido de oferecer performances
historicamente informadas, para além
de possibilitar ao público primeiras audições de várias obras em tempos modernos. O repertório que domina e no qual
se especializou estende-se por todo o período do Renascimento e início do Barroco, dedicando-se com especial enfoque à
música antiga portuguesa e especificamente à música da Sé de Évora, abarcando também as escolas franco-flamenga,
espanhola e inglesa da Era Tudor. O ensemble tem atuado em inúmeros locais e
festivais de música antiga, desde as Jornadas Internacionais Escola de Música
da Sé de Évora e Festival Música em São
Roque, passando pelos festivais Terras
sem Sombra, Dias da Música (CCB), Festival de Órgão de Lisboa e Festival AMUZ
Laus Polyphoniae em Antuérpia, entre
outros. A formação base de doze cantores
é maleável de acordo com o repertório,
juntando mais cantores sempre que necessário. A manutenção de uma estética
sonora e interpretativa de excelência é o
axioma que rege todo o trabalho do Officium Ensemble, na ambição incessante
pela qualidade como veículo de homenagem a um dos mais ricos períodos da
história da música ocidental
Este ciclo de concertos é organizado
pela Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora, entidade financiada pelo
Ministério da Cultura-DGArtes, com o
apoio da Câmara Municipal de Évora,
Diário do Sul, Rádio Diana, Antena2, A
Defesa, REGISTO.

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

130 anos
do nascimento
de Dordio Gomes
No dia 26 de julho assinalaram-se os 130 anos do nascimento
do pintor arraiolense Dordio
Gomes.
Dada a importância da data,
a CM de Arraiolos realizou uma
cerimónia evocativa da memória do pintor e professor da Escola de Belas Artes do Porto, no salão nobre dos Paços do Concelho.
Usaram da palavra a Presidente da Câmara Municipal,
Sílvia Pinto, a Diretora Regional de Cultura do Alentejo,
Ana Paula Amendoeira, e proferiram comunicações Raquel
Henriques da Silva, da Universidade Nova de Lisboa, Laura
Castro, da Universidade Católica Portuguesa do Porto e Francisco Bilou, do Museu Nacional
Frei Manuel do Cenáculo.
A sessão contou com a presença de familiares do mestre
Dordio Gomes, sendo que no
final da cerimónia, o seu neto
Paulo Dordio Gomes agradeceu
à Câmara Municipal de Arraiolos a realização da cerimónia e
as demais iniciativas agendadas para assinalar os 130 anos
do nascimento de Simão César
Dordio Gomes.
PUB

Ambiente

Pedreiras
vedadas até
dezembro

O ministro do Ambiente e
da Acção Climática, João
Matos Fernandes, disse,
na passada sexta-feira,
que até ao final do ano estarão vedadas todas as 21
pedreiras que estavam em
incumprimento por falta de
vedações.
“Faltam 10 ou 12 para
acabar e vão estar prontas
até ao final deste ano”,
afirmou esta manhã o
governante aos jornalistas, acrescentando que
todas as pedreiras estão
sinalizadas e que “todos
aqueles que se furtaram
às suas responsabilidades
foram já notificados pelo
Ministério Público”.
O Governo levou a cabo
um levantamento da
situação das pedreiras em
Portugal, depois de um
acidente no Alentejo ter
provocado vítimas mortais
e concluiu, no final do ano
passado, que 21 pedreiras,
de um universo de 185,
estavam em incumprimento por falta de vedações.
Em 19 de Novembro de
2018, um troço de cerca
de 100 metros da EM 255,
entre Borba e Vila Viçosa,
no distrito de Évora, colapsou, provocando cinco
mortos.

Saúde

Alentejo com
carência em
especialidades
médicas

O Alentejo é a região do país com
mais carência de médicos especialistas. No país todo há 11 hospitais com carências em mais de
dez especialidades.
Há unidades de Saúde que
chegam a ter carências em 17
especialidades. É o caso da Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano, onde de facto há carências em 17 especialidades, ou
do Hospital do Espírito Santo de
Évora, com 16 especialidades em
que faltam médicos, e a Unidade
Local de Saúde do Baixo Alentejo com 15 lacunas.
Mais a norte surge o Centro
Hospitalar Universitário da
Cova da Beira com faltas em 15
especialidades e a Unidade Local de Saúde do Nordeste, a Unidade Local de Saúde da Guarda
e a Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco, os três com carências em 14 especialidades.

A anestesiologia é a especialidade em que há mais falta de
médicos. São 17 os hospitais e
unidades locais de Saúde (ULS)
que revelam ter falta de médicos nesta especialidade. Segue-se a urologia, com carências em
12 hospitais e em várias ULS.
Radiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia
apresentam
carências em 11 unidades hospitalares, nas áreas de ortopedia,
ginecologia/obstetrícia e pediatria estão identificadas carências em dez locais.
Governo cria incentivos
No total são 140 os postos, espalhados por 20 unidades hospitalares, que têm direito a este
incentivo financeiro. O Centro
Hospitalar Universitário Cova
da Beira é a unidade com direito
a mais postos que podem beneficiar de mais dinheiro, ou seja,

terá dez postos em que poderá
pagar mais para aliciar os médicos especialistas a concorrer.
Seguem-se o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, o Hospital
do Espírito Santo de Évora e as
unidades locais de Saúde do Baixo Alentejo, de Castelo Branco,
da Guarda, do Litoral Alentejano, do Nordeste e do Norte Alentejano. Cada um tem autorização
para dar incentivos financeiros
ao preenchimento de nove postos. Depois o Centro Hospitalar
de Leiria e o Centro Hospitalar
Médio Tejo terão autorização
para dar incentivos financeiros
para oito lugares cada um.
O objectivo do despacho do
Governo é definir “as zonas
geográficas qualificadas como
carenciadas para efeitos da atribuição dos incentivos.

