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Alentejo perdeu mais de 41 mil habitantes na 
última década. Em três freguesias do Baixo 
Alentejo não nasceu nenhum bebé em 2020. 
Baixa taxa de natalidade justificada com 
despovoamento do território, cada vez mais 
habitado por população envelhecida | 4 a 7

censos

Dívidas do Estado e de particulares 
deixam bombeiros do distrito  
de Beja em dificuldades  | 8

Viticultores de Vidigueira e Cuba 
exigem bloco de rega, prometido 
pelo Governo desde 2017  | 10

População estrangeira no concelho  
de Odemira cresceu 143 por cento

Alta-comissária para as Migrações defende “promoção do entendimento mútuo, respeito e convivência”

Aumento da comunidade sul-asiática na região “traz novos desafios ao nível da língua e da religião” | 16/17
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EDITORIAL
E

m 1900 estava o Reino de Portugal dividido em 
21 distritos, dos quais 17 no território conti-
nental – por essa altura, Setúbal ainda não era 
distrito autónomo estando integrado, tal como 
Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém 
no de Lisboa. O concelho de Sines só seria res-
taurado em 1914, já depois de consolidada 
a República. Nesse ano de 1900, o Instituto 
Nacional de Estatística (INE) ainda não existia. 
Mas no seu lugar funcionava a Direção Geral 

da Estatística e dos Próprios Nacionais, organismo dependente 
do Ministério dos Negócios da Fazenda (o equivalente ao atual 
Ministério das Finanças) que se empenhou em fazer o Censo da 
população portuguesa. E o que nos diz esse censo de há 120 anos? 
Diz-nos, por exemplo, que no distrito de Beja, cuja configuração 
era idêntica à atual, habitavam 163 612 pessoas, mais 19 202 do 
que no último Censos, realizado em 2020, e cujos resultados pre-
liminares foram agora publicados pelo INE. Note-se que a espe-
rança média de vida à nascença não ia além dos 35 anos, quando 
atualmente é superior aos 80 anos. A capital de distrito, natural-
mente, era o concelho mais populoso (25 332 habitantes), mas em 
Mértola viviam 18 576 pessoas, três vezes mais do que atualmente. 
Concelhos como Almodôvar, Alvito, Barrancos ou Ourique perde-
ram neste período de tempo metade da população. Mais duas no-
tas: em Aljustrel residem agora mais pessoas do que em 1900 (mais 
545) e em Castro Verde a perda populacional não foi tão acen-

tuada. Com estes dados chegamos facilmente a três conclusões. A 
primeira é que o Baixo Alentejo está mergulhado, desde há muito, 
num “longo inverno” demográfico, com a agravante da perda de 
residentes ter sido acompanhada, em particular nas últimas déca-
das, por um acentuado envelhecimento da população: o número de 
nascimentos é muito menor do que o de mortes. Uma segunda con-
clusão advém do facto de a capital de distrito ter agora mais 8069 
habitantes do que em 1900. Ora isto, num cenário de perda popu-
lacional em todo o Baixo Alentejo, só pode significar uma concen-
tração maior em Beja feita à custa do despovoamento dos municí-
pios mais periféricos em relação ao centro da região. Ou seja, todo 
o Baixo Alentejo perdeu habitantes, mas os concelhos mais perifé-
ricos perderam muito mais, à exceção de Odemira, onde se têm fi-
xado milhares de imigrantes contratados pela agricultura intensiva 
ou pelo turismo. Terceira conclusão: em concelhos onde há oferta 
de emprego, como é o caso dos municípios mineiros de Aljustrel 
ou Castro Verde, o número de residentes mantém-se estável (em-
bora com uma população muito mais envelhecida). Como muito 
bem resume a geógrafa Fernanda Cravidão, a imigração, por si 
só, não é suficiente para estancar o despovoamento, explicado em 
grande medida pela “ausência de um modelo de desenvolvimento” 
para a regiões do interior. Diz esta professora da Universidade de 
Coimbra: “A agenda política tem de olhar para isto de outro modo”. 
O “outro modo” de olhar “para isto” é criar as regiões administrati-
vas. Sem elas não será possível inverter este já longo ciclo de despo-
voamento. LUÍS GODINHO

EM DESTAQUE

3 PERGUNTAS A... 

Gente

Estão abertas, até 31 de dezembro, as ins-
crições para a terceira edição do Prémio 
Literário Joaquim Mestre. Quais as expe-
tativas da Assesta para esta edição?
A s  e x p e c t a t i v a s  s ã o  ot i m i s t a s . 
Ambicionamos que seja melhor do que as 
edições anteriores e pior do que as poste-
riores. No final de cada edição, a equipa 
que torna viável o concurso (Assesta, 
Direção Regional de Cultura do Alentejo, 
Município de Beja e elementos do júri) faz 
o balanço da mesma e procura identificar 
o que correu menos bem, com o objetivo 
de, na edição seguinte, colmatar essas la-
cunas. Assim, mais quantidade e mais 
qualidade de originais a concurso são as 
expectativas que norteiam a terceira edi-
ção do Prémio Literário Joaquim Mestre.

De que forma tem contribuído este pré-
mio para a diversidade cultural do 

LUÍS MIGUEL RICARDO
PRESIDENTE DA ASSESTA-ASSOCIAÇÃO 
DE ESCRITORES DO ALENTEJO

“O Baixo Alentejo está 
mergulhado, desde 
há muito, num ‘longo 
inverno’ demográfico, 
com a agravante da perda 
de residentes ter sido 
acompanhada por um 
acentuado envelhecimento 
da população”

“O crescimento da população estrangeira 
em Odemira, observado entre 2015 e 
2020, face ao total de população residente 
– representando 39 por cento da 
população total residente no concelho –, é 
um fenómeno quase único no País”.

Sónia Pereira, alta-comissária para as Migrações

Páginas 16 e 17

IPBEJA PUBLICA 
LIVRO “SABER 
MAIS… CUIDADOS 
PALIATIVOS”
Página 32

Alentejo, um dos pressupostos deste 
concurso?
As iniciativas de cariz cultural, sobretudo 
as que apelam a uma participação aberta 
de autores residentes em todo o país, aca-
bam sempre por promover o surgimento 
de perspetivas originais e singulares so-
bre a diversidade cultural do territó-
rio Alentejo. Socorrendo-me dos relatos 
da última vencedora do prémio – Maria 
Luísa Santos –, a autora, natural de Vila 
Nova de Gaia, fez uma expedição de dez 
dias por terras alentejanas, recolheu as 
suas impressões sobre as geografias físi-
cas e humanas com quem interagiu e par-
tilhou na ficção, na obra “Eu Solidão”, 
aquela que foi a sua visão criativa da iden-
tidade da região Alentejo.

Que outros objetivos, inerentes a este 
prémio literário que homenageia o 

romancista e contista alentejano Joaquim 
Mestre, têm sido valorizados através das 
obras apresentadas a concurso? 
Colocar o Alentejo no mapa dos prémios 
literários nacionais é um dos objetivos da 
iniciativa – um objetivo que tem sido al-
cançado, pois recebemos originais pro-
venientes de todo o país. Outros objeti-
vos valorizados com o prémio: estimular 
a escrita e, simultaneamente, a leitura; 
promover o surgimento ou a afirmação 
de autores; suscitar o interesse pela re-
gião, suas gentes e tradições; propor vi-
sões diferenciadas do território e do seu 
património.

JOSÉ SERRANO



6 agosto 2021 | Diário do Alentejo | 03

IPSIS 
VERBIS

“A aplicação dos fundos dos muitos quadros 
comunitários no Alentejo não se traduziu na 
maior riqueza, que é fixar e atrair pessoas”.
 
Ceia da Silva, presidente da CCDR Alentejo

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou a abertura de 525 vagas para o Instituto 
Politécnico de Beja (IPBeja) no concurso nacional de acesso ao ensino superior deste ano. São mais quatro 
do que no ano passado, todas elas para a licenciatura em Turismo. Dos restantes cursos, o que tem maior 
número de vagas é o de Engenharia Informática (60), cuja nota do último aluno colocado em 2020 foi de 12,13. 
A licenciatura com média mais elevada, a de Enfermagem (14,20) mantém as 35 vagas para novos alunos. Se 
todos os lugares ficarem preenchidos, a Escola Superior Agrária terá 125 novos alunos, a Escola Superior de 
Educação 126, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 214 e a Escola Superior de Saúde terá 60. O prazo de 
candidatura à 1.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior público decorre entre 6 a 20 de agosto. 

CARTAS AO DIRETOR

FOTO DA SEMANA

AS URBANAS DE BEJA
JOÃO SANTOS BEJA

Sou utilizador regular do comboio entre 
Beja e Lisboa, viagem que faço várias vezes 
por mês. Sucede que, com uma frequência 
cada vez maior, existe um completo desa-
certo entre o horário dos comboios e o dos 
autocarros que asseguram o transporte pú-
blico na cidade de Beja. Um exemplo: o au-
tocarro que faz a rota “urbana 1” deixou de 
passar pelo largo da Estação às 09:30 horas, 
precisamente o horário de chegada do com-
boio proveniente de Lisboa. Outro exem-
plo: não raras vezes, por um daqueles atra-
sos que habitualmente acontecem a quem 
viaja na ferrovia, ainda que por apenas um 
ou dois minutos, a “urbana 2” já deixou o 
largo da Estação aquando da chegada do 
comboio. Ficam assim os passageiros sem 

Semanada
TERÇA-FEIRA, 3
INCÊNDIO DESTRÓI 
ARMAZÉM COM 
PRODUTOS QUÍMICOS
Um incêndio destruiu hoje um 
armazém com produtos químicos e 
agrícolas na freguesia de Alvalade 
do Sado, no concelho de Santiago 
do Cacém. Segundo fonte dos 
bombeiros, o fogo, que consumiu 
por completo o edifício, com 
cerca de 30 metros quadrados, 
onde estava armazenado “óleo 
agrícola”, foi dado como dominado 
às 10:24, cerca de três horas 
depois de ter sido dado o alerta. 
No combate ao fogo estiveram 
18 operacionais das corporações 
de Alvalade, Cercal do Alentejo 
e Grândola, apoiados por oito 
viaturas.

 
GNR DE BEJA 
DETÉM ALEGADO 
TRAFICANTE
A GNR de Beja anunciou a 
detenção de 12 pessoas, uma 
por suspeita de tráfico de 
droga e 11 por condução sob o 
efeito do álcool. Num balanço 
das ocorrências verificadas na 
última semana, a GNR de Beja 
informa ter apreendido 164 doses 
de cocaína, três veículos, uma 
arma de caça, 22 munições de 
calibre 12 e uma arma branca. 
Foram também levantados 16 
autos de contraordenação por 
incumprimento das normas 
relativas à pandemia de covid-19 
e quatro no âmbito da legislação 
da proteção da natureza e do 
ambiente.

As “Cartas ao diretor” devem indicar nome e contactos 
do autor. Não devem exceder os 1 500 carateres e podem 
ser remetidas por email ou correio postal. O “Diário do 
Alentejo” reserva-se o direito de selecionar as cartas por 
razões de atualidade ou espaço e, sempre que ultrapas-
sem o tamanho estabelecido, de as condensar.

hipótese de recorrer ao transporte público 
para se deslocarem para o centro da cidade. 
O táxi a única solução. É uma situação in-
compreensível, sobretudo numa altura em 
que, por todo o lado, os sistemas de trans-
porte funcionam em rede, articulando ho-
rários de comboio, metro e autocarros.

ALGUMAS QUESTÕES
JÚLIO MENDES PALMA MÉRTOLA

Tenho lido as notícias que vão chegando 
nos jornais de Lisboa. Parece que anda tudo 
assanhado. Compreende-se, porque vem aí 
um balúrdio e aproximam-se eleições. Daí 
toda esta esquizofrenia política e informa-
tiva. Há três vetores que, se convergirem, 
criam uma situação explosiva: a pandemia, 
as alterações climáticas e as migrações. 

D.
R.

Diz-se que os peritos não governam e que 
há mais vida além da pandemia. Pois. Mas 
parece-me que os peritos de saúde pública 
têm uma aproximação mais real da pande-
mia do que os constitucionalistas. O vírus 
não teme a Constituição. Os que morreram 
por causa da pandemia, para esses, a vida 
acaba. É este o drama. 

As alterações climáticas estão diante 
dos nossos olhos. Chuvas torrenciais na 
Alemanha ou na Bélgica, temperaturas ele-
vadíssimas nos Estados Unidos e Canadá. 
Até em Portugal. Não se sabe o que aí vem. 
Há dois livros de autores americanos que 
falam disso: “A Idade do Desenvolvimento 
Sustentável”, de Jeffrey Sachs, e “Choque 
Climático”, de Gernot Wagner e Martin 
L. Weitzman. Era bom estudar as suas 
análises. 

Falou-se dos imigrantes devido ao que 

sucedeu em Odemira. É muito difícil fazer 
um trabalho de esclarecimento político com 
imigrantes. Os trabalhadores portugueses 
percebem bem isto. Quando chegar a época 
da apanha da maçã, lá vão eles para França 
para ganharem num mês e meio o que não 
ganham aqui em seis meses. O mesmo se 
passará com imigrantes que vêm para aqui 
trabalhar no duro. Convinha que os empre-
gadores entendessem o que é a responsabili-
dade social das empresas. Mas isso demora 
tempo.
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Odemira é o concelho do País 
com maior aumento populacional

ATUAL
Concelho do litoral alentejano soma 29.523 habitantes. Barrancos foi o município que mais 
população perdeu. João Serranito Nunes pede “um apoio efetivo ao tecido empresarial”

D.
R.

A agricultura intensiva e o tu-
rismo explicam o crescimento 
populacional de Odemira: mais 
13,3 por cento de residentes nos 
últimos 10 anos. Já Barrancos 
foi o concelho do País que mais 
gente perdeu: tem agora 1435 
habitantes.

O presidente da Câmara de 
Odemira, José Alberto 
Guerreiro, vê com natura-

lidade o crescimento do número de 
habitantes residentes no concelho 
na última década, mas alerta que a 
população presente é ainda supe-
rior. “É com naturalidade que toda 
a gente aceitará esse efeito, porque 
já se tinha falado muito de Odemira 
na questão da expressão populacio-
nal, devido a alguns fatores econó-
micos e sociais locais, mas faltava 
saber qual era a expressão”, afir-
mou.

Os resultados preliminares dos 
Censos 2021, agora divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE), revelam que Odemira é o 
concelho do país com maior per-
centagem de aumento da popula-
ção (+13,3 por cento). Em termos 
absolutos, o número de habitan-
tes no concelho subiu de 26.066, em 
2011, para 29.523, em 2021, ou seja, 
mais 3 457 pessoas. Apesar de já es-
tar à espera de um acréscimo, o au-
tarca argumenta que os dados do 
INE contabilizam “apenas a popu-
lação residente”, não estando “tra-
duzidos os efeitos da população 
presente”. Ou seja, milhares de tra-
balhadores sazonais que residem no 
concelho durante boa parte do ano. 
“A questão central é perceber qual 
é a relação entre a população resi-
dente e a população presente e es-
tamos em crer que, se fossem efe-
tuados esses levantamentos, nestes 
Censos estaríamos a falar do dobro 
da evolução”.

Os números revelam que 
Odemira foi também o único dos 47 
concelhos alentejanos a ganhar po-
pulação residente face a 2011, com 
os homens (3.155) a representarem 
a esmagadora maioria deste ganho, 
pelo que os números estarão relacio-
nados com o acréscimo de migran-
tes para trabalhos agrícolas.

Para José Alberto Guerreiro, a 
subida deve-se, de facto, a “algumas 
atividades” existentes neste conce-
lho do litoral alentejano, sobretudo 

“a atividade agrícola, mas não só. A 
leitura que fazemos dos dados por 
freguesia traduzem uma perda po-
pulacional de muitas freguesias do 
interior, mas duas delas com uma 
tendência crescente”, afirmou, refe-
rindo-se às freguesias de Relíquias 
e São Martinho das Amoreiras, que 
acolhem “duas comunidades rela-
cionadas com o bem-estar e paz”. 

Segundo o autarca, também “o 

acréscimo significativo” do setor tu-
rístico no concelho justifica este au-
mento populacional. “Analisando 
os resultados de forma mais deta-
lhada, iremos chegar a conclusões 
que traduzirão uma expressão de 
cerca de 70 por cento do setor agrí-
cola, em torno dos 15 a 20 centro 
do setor turístico e cerca de 10 por 
cento dessas comunidades de bem-
-estar e paz” que “atenuaram um 
bocadinho a perda populacional no 
interior”.

Os dados evidenciam ainda “que 
não era fácil ao longo de uma dé-
cada, e especialmente nos últimos 
cinco anos, ter dado resposta a si-
tuações de habitação num mercado 
em que o setor privado não teve ca-
pacidade de resposta. E o setor pú-
blico também não tem tido essa 
capacidade”.

“NÃO SE ENCONTRA UMA CASA” NA 
LONGUEIRA Uma das freguesias do 
concelho de Odemira, Longueira/
Almograve, é mesmo a freguesia 
do País com maior percentagem de 
crescimento populacional nos últi-
mos 10 anos, subida explicada pelo 
número de imigrantes que traba-
lham na agricultura intensiva no 
concelho. De acordo com os dados 
preliminares dos Censos 2021, a po-
pulação da freguesia cresceu 72,4 
por cento nos últimos 10 anos, pas-
sando de 1356 para 2338 habitan-
tes. “Isto deve-se, essencialmente, 
à vinda de tantos [trabalhadores] 

migrantes para a agricultura inten-
siva”, não só “aqueles que residem 
na zona urbana”, como também 
“aqueles que residem nas quin-
tas”, diz a presidente da Junta de 
Freguesia, Glória Pacheco. “Há uns 
anos atrás, este número não era ex-
pectável, mas, com a vinda dos mi-
grantes, tornou-se previsível. Todos 
sabíamos que tínhamos muita po-
pulação e que não era contada. 
Basta olhar para os contentores do 
lixo para perceber que não estavam 
dimensionados para tanta gente”.

A freguesia deve ser “contem-
plada com mais investimentos”, de-
fende Glória Pacheco, que espera 
que “sejam criadas as condições 
para os que vieram de fora e para 
que os naturais” possam residir em 
Longueira/Almograve, “porque, 
neste momento, não se encontra 
uma casa. A maioria das casas está 
alugada pela população migrante, 
famílias estruturadas que aqui resi-
dem o ano inteiro, que também me-
recem boas condições para habitar”.

BARRANCOS COM PERDA POPULACIONAL 
Se Odemira foi o concelho do País 
com maior aumento populacional, 
Barrancos foi aquele onde o número 
de habitantes sofreu um maior de-
créscimo, passando de 1834 em 
2011 para 1435, o que representa 
uma quebra de 21,8 por cento.

Para o presidente da Câmara 
de Barrancos, João Serranito 
Nunes, estes dados não constituem 

“nenhuma surpresa” e são fruto da 
“falta de oportunidades de traba-
lho” em “locais recônditos” do in-
terior. “Quando as pessoas não têm 
oportunidade de trabalho num lo-
cal, deslocam-se para outro”.

Na opinião do autarca, as me-
didas tomadas pelos governos para 
contrariar o despovoamento de re-
giões do interior, como Barrancos, 
têm-se revelado insuficientes, sendo 
apenas “paliativos” e “não a solu-
ção” para o problema. “O Ministério 
da Coesão Territorial e a Secretaria 
de Estado da Valorização do Interior 
são sinais positivos, mas tem que 
haver outros complementares que 
venham inverter esta tendência de 
perda sistemática de população dos 
últimos 20, 30, 40 anos”.

Segundo João Serranito Nunes, 
“é necessário encarar o problema de 
frente” e “de forma ‘musculada’, para 
que o tecido empresarial se possa fi-
xar aqui [em Barrancos] com con-
dições que sejam atrativas”. Nesse 
sentido, o autarca defendeu a neces-
sidade de “um apoio efetivo ao te-
cido empresarial”, nomeadamente 
através da “isenção de pagamento 
de impostos” ou por intermédio de 
ajudas “na formação profissional” e 
“na construção” de unidades indus-
triais. “Há uma série de questões que 
têm de ser olhadas de frente, muito a 
sério, senão a tendência vai-se acen-
tuar. Tenho dito isto em diversos lo-
cais e ao Governo, mas não podemos 
continuar num ‘diálogo de surdos’”.

BEJA COM MENOS 
2813 HABITANTES
Nos últimos 10 anos o concelho 
de Beja perdeu 2813 habitantes 
(menos 6,8 por cento do que em 
2011). No concelho residem agora 
33 401 pessoas. De acordo com 
os dados preliminares do Censos 
2021, todas as freguesias do 
concelho têm menos habitantes 
do que há 10 anos, sendo que 
a freguesia de Santa Vitória e 
Mombeja perdeu 19,7 por cento da 
população residente, e a da Cabeça 
Gorda cerca de 18,8 por cento. Nas 
freguesias urbanas essa quebra 
não foi tão acentuada: menos 3,9 
por cento na União de Freguesias 
de Salvador e Santa Maria e menos 
4,6 por cento na de Santiago Maior 
e São João Batista. A freguesia 
de Baleizão foi a que menos 
moradores perdeu, apenas 18, uma 
diminuição de dois por cento.
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Alentejo perdeu mais de 41 mil 
habitantes na última década
Resultados preliminares do Censos demonstram que despovoamento 
se acentuou. Baixo Alentejo com redução de 6,2 por cento da população

Q
A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (Cimbal), anunciou 
a abertura de um concurso público para fornecimento de inertes, 
misturas betuminosas, pré-fabricados e outros. A abertura deste 
ocorreu no âmbito da Central de Compras da Cimbal, um sistema de 
negociação e aquisição centralizado, “em benefício dos 13 municípios 
e de outras entidades sem fins lucrativos do Baixo Alentejo”.

O problema da quebra demográfica tem-
-se vindo a intensificar em todo o País, 
em geral, e no Baixo Alentejo, em par-
ticular. A solução deste problema com-
plexo não se apresenta fácil, mas a to-
mada de algumas medidas e um debate 
alargado podem ajudar a suster a queda 
populacional. 

TEXTO ANÍBAL FERNANDES

Segundo dados revelados esta semana 
do Programa Nacional de Rastreio 
Neonatal, nos primeiros seis meses 

do ano, quando comparados com igual pe-
ríodo de 2020, nasceram menos 60 bebés no 
distrito de Beja, um decréscimo de 11 por 
cento, tendo-se registado 484 nascimentos. 

Estes números só vêm confirmar aquilo 
que os resultados preliminares do Censos 
2021 revelaram: a maioria do território da 
região do Alentejo perdeu população, muito 
embora as sub-regiões do Alto Alentejo (- 
6,8 por cento) e do Baixo Alentejo (- 6,2 por 
cento) apresentem as maiores diminuições. 
Os municípios de Barrancos (- 21,8 por 
cento) e de Mértola (- 16,5 por cento) são os 
mais penalizados. Por outro lado, Odemira 
é o único onde se assistiu a um aumento 
populacional.

Ainda de acordo com os Censos 2021, a 
população residente na região do Alentejo 
(entendida como a soma dos distritos de Beja, 
Évora e Portalegre e dos quatro municípios 
do litoral alentejano integrados no distrito 
de Setúbal) está, pela primeira vez, abaixo do 
meio milhão de pessoas: 468 802 habitantes, 
menos 41 047 pessoas do que em 2011.

O envelhecimento da população verifi-
cado na última década, ocorreu de forma ge-
neralizada em todo o País, mas, particular-
mente, na região do Alentejo, onde o índice 
passou de 163 para 178 idosos por cada 100 jo-
vens. Em Portugal este indicador passou de 
102, em 2001 para 128 em 2011. O Alentejo 
apresenta, em 2011, uma densidade popula-
cional de 24,0 habitantes por km2 , muito in-
ferior à densidade média nacional, 114,5 por 
km2. Mas no Baixo Alentejo a densidade é 
muito menor atingindo em Mértola o va-
lor de apenas 5,6 habitantes por quilómetro 
quadrado.

SEM SOLUÇÃO Paulo Machado, sociólogo, inves-
tigador do Centro Interdisciplinar de Ciências 
Sociais da Universidade Nova, especialista 
nas áreas de demografia, sociologia da popu-
lação, sociologia urbana e ecologia humana, 
não aponta uma solução para a resolução do 
problema demográfico: “Acho que ninguém 
no seu perfeito juízo se atreveria, neste pre-
ciso momento, a apresentar uma solução, na 
medida em que não se imagina uma solução 

“PAÍS SEM FUTURO”

O Movimento Ação Ética, fundado pelo 
ex-ministro Bagão Félix, o jurista Paulo 
Otero, o médico psiquiatra Pedro Afonso e 
o médico Vítor Gil alerta para o impacto do 
envelhecimento em Portugal, que pode gerar 
“um país enfraquecido e sem futuro”, numa 
análise aos resultados preliminares dos 
Censos 2021. “Mais do que nunca”, é urgente 
criar um conjunto de medidas que “contrarie 
este declínio demográfico”, nomeadamente, a 
“necessidade de melhorar a conciliação entre a 
vida familiar e profissional”, refere o movimento.

em grande parte do interior, “que essas solu-
ções não existem”.

Paulo Machado lembra que “num passado 
bastante remoto existia capacidade de inter-
venção que hoje não existe, nomeadamente, 
através de políticas de repovoamento”, sendo 
que umas surtiram mais efeito do que ou-
tras. “Foi assim que se povoaram, também 
no Alentejo, mas não só, alguns territórios”. 
No entanto “no quadro societário em que vi-
vemos, é extremamente difícil reverter esta 
situação”. 

Não sendo fácil, admite que “é possível 
tentar suster este decréscimo” e explica que 
estudos recentes atribuem às autarquias “um 
papel de enorme responsabilidade” nesta 
questão. “A gestão das questões populacio-
nais a partir do centro revelou-se estéril, mas 
à escala local, com outros instrumentos que 
nem todos os municípios ainda têm, nomea-
damente, a política dos solos, decisões de 

natureza fiscal, incentivos à fixação das famí-
lias, de algum modo pode-se contribuir para 
suster o decréscimo, mas não reverter a situa-
ção”, defende. 

Cronista do “Público” e fundador do 
Livre, Rui Tavares, dedicou esta semana um 
dos seus textos à problemática da concentra-
ção de metade da população em “50 quilóme-
tros de costa”.

O também historiador diz que há “duas 
dimensões da discussão que se confundem: 
uma no plano individual; outra no plano das 
decisões coletivas”. E é a este nível que de-
fende uma série de mudanças para se con-
seguir um País “dinâmico e equilibrado”. 
Como explicação para o despovoamento do 
interior aponta, entre outras questões, a pre-
cariedade laboral, a pressão do horário de tra-
balho sobre a vida familiar, os baixos salários 
que empurram os jovens para a emigração, 
mas admite que o interior “tem um poten-
cial ímpar de qualidade de vida, segurança e 
equilíbrio entre a vida profissional e familiar” 
que abona a seu favor. E acredita que com as 
“políticas certas” seriam muito mais aqueles 
que quereriam viver no interior.

Embora defendendo a necessidade de 
“várias abordagens para problema”, Paulo 
Machado alerta para o facto de a sociedade 
funcionar de forma “mais complexa”. E dá 
um exemplo: “Lá por se criar um bairro para 
ajudar à fixação de professores não significa 
que os professores se fixem. Conheço bem 
esta situação porque há uns anos fui profes-
sor no Alandroal e a generosidade do municí-
pio, no sentido de criar condições para a fixa-
ção de professores, não vingou. Foram muito 
poucos aqueles que se fixaram”. E porquê? 
“Porque a gestão do pessoal docente não era 
feita pelos municípios [era pelo Ministério da 
Educação] e “para funcionar era necessário 
políticas articuladas”, que não existiam, nem 
existem.

“Temos que encarar, de uma vez por to-
das, com seriedade e disponibilidade cul-
tural, a imigração como muito necessário e 
essencial para a estabilidade demográfica. 
Temos que ser honestos para connosco, por-
que existem reservas a uma imigração mas-
siva, mas para que funcione ela terá que ser 
massiva. Nos poucos locais onde ela é massiva 
– que é o caso de Odemira – existem grandes 
dificuldades de ordem social”, acrescenta o 
investigador.

Ainda segundo Paulo Machado, “estamos 
perante um conjunto de nós que se entrela-
çam uns nos outros que tornam difícil a reso-
lução deste problema. Porque esta situação é 
efetivamente um problema, a ausência de po-
pulação é em si um problema sério e que se 
tem vindo a agravar. Não estamos a ter uma 
reflexão participada e alargada sobre estas 
questões, mas deveríamos ter”.  

que de algum modo revertesse a situação”.
O professor universitário diz que os valo-

res do decréscimo populacional “são de tal 
forma significativos”, não só no Alentejo, mas 

D.
R.
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despovoamento
Em três freguesias do Baixo Alentejo não nasceu qualquer bebé 
em 2020. Noutras quatro nasceu apenas uma criança

TEXTO MARTA LOURO ILUSTRAÇÃO SUSA MONTEIRO

Em três freguesias do 

Baixo Alentejo (São 

Barnabé, São Marcos 

da Ataboeira e Espírito 

Santo) não nasceu 

nenhum bebé em 

2020. A baixa taxa de 

natalidade é justificada 

com o despovoamento 

do território, cada 

vez mais habitado por 

população envelhecida. 

N a  f re g ue si a  de  S ão 
Barnabé (concelho de 
Almodôvar), na de São 

Marcos da Ataboeira (Castro 
Verde) e na do Espírito Santo 
(Mértola) não nasceu qualquer 
bebé durante todo o ano de 
2020. Os dados resultam de uma 
análise do “DA” à informação 
disponibilizada pelo Instituto 
Nacional de Estatística. E reve-
lam que noutras quatro fregue-
sias nasceu apenas um bebé: foi 
assim na de São Francisco da 
Serra (Santiago do Cacém), na 
de Santana Cruz (Almodôvar), 
na de Santa Bárbara de Padrões 
(Castro Verde) e na União 
de Freguesias de Panóias e 
Conceição (Ourique). 

A diminuição da natalidade 
explica igualmente o reduzido 
número de nascimentos noutras 
sete freguesias – São Martinho 
(Alcácer do Sal), Luzianes- Gare 
(Odemira), São Martinho das 
Amoreira (Odemira), Aldeia 
dos Fernandes (Almodôvar), 
Un i ão  d a s  Fre g ue si a s  de 
Trigaches e São Brissos (Beja), 
Alcaria Ruiva (Mértola) e São 
João dos Caldeireiros (Mértola) 
– onde, em 2020, nasceram ape-
nas dois bebés.

Alexandra Bat ista, presi-
dente da Junta de Freguesia de 
São Marcos da Ataboeira con-
sidera que “para além do enve-
lhecimento da população”, cada 
vez mais, os pais “têm os filhos 
mais tarde, acabando por exis-
tir uma grande disparidade en-
tre as idades de ambos. O facto 
de os jovens se mudarem dos 
centros rurais para os urbanos 
também não contribui de forma 
favorável” para a manutenção 
da população nesta freguesia.

“Existe população jovem, 
mas como não há emprego têm 
de se deslocar para outras zonas 
do País. Não sei qual será o fu-
turo. Gostava que fosse risonho 
e que cada vez tivéssemos mais 
jovens. Para atrair mais desen-
volvimento é importante ten-
tar arranjar outras formas para 

Q
Começou na passada segunda-feira, dia 2, a última campanha de trabalhos arqueológicos do 
Projeto Arqueológico do Outeiro do Circo, em Beja. A campanha deste ano pretende “concluir 
os trabalhos desenvolvidos desde 2019, que permitiram a descoberta de um troço da muralha da 
Idade do Bronze e novos dados relacionados com a ocupação do sítio durante a Idade do Ferro”, 
revelaram os promotores das escavações.
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“Interior vem cada vez mais até ao litoral”
Especialista em geografia humana diz que “só a imigração” resolve problema do despovoamento

A especialista em geogra-
f ia huma na Ferna nda 
Cravidão diz que os da-

dos preliminares dos Censos 
2021 mostram que “o interior 
vem cada vez mais até ao lito-
ral” e considerou que só a imi-
gração não resolverá o problema 
do despovoamento. Este é um 
dado que não surpreende quem 
“ lida com alguma frequência 
com a demografia”, disse à Lusa 
Fernanda Cravidão, geógrafa e 
professora catedrática jubilada 
da Universidade de Coimbra. 
A “questão estrutural” da po-
breza “numa parte significativa 

do território” é a primeira razão 
que a investigadora aponta para 
a diminuição da população e a 
sua distribuição pelo País.

“É uma questão estrutural 
há muitos anos, se não, não se 
emigrava desde sempre”, af ir-
mou a especialista, para quem 
esta pobreza do País também li-
mita a capacidade de atrair imi-
grantes que compensem o saldo 
demográfico, o que foi, por ou-
tro lado, agravado pela pande-
mia da covid-19 no último ano e 
meio, período em que “ninguém 
emigrou para lado algum”.

A ge óg r a fa  ac re sc entou 

razões mais conjunturais “e 
próximas”, como a “forte emi-
gração de gente nova” aquando 
da crise de 2013 e 2014, coinci-
dindo com o resgate financeiro, 
um conjunto de pessoas que em 
“grande parte não regressou”, 
o que tem também consequên-
cias na taxa de fecundidade. 
Além de haver poucos nasci-
mentos, não há renovação de 
gerações, numa “geografia dos 
ausentes” somada a uma “geo-
grafia do envelhecimento” que 
os dados definitivos dos Censos 
2021 irão, muito provavelmente, 
confirmar, acrescenta Fernanda 

Cravidão, sublinhando que este 
processo de “despovoamento” 
e “envelhecimento”, de “desa-
parecimento de pequenos luga-
res”, não é exclusivo de Portugal 
e está a acontecer também em 
países como Espanha.

“Agora, é evidente que nos 
países e nas regiões onde as eco-
nomias são mais frágeis esta 
é uma situação que teorica-
mente se torna mais difícil de 
resolver”. Segundo Fernanda 
Cravidão, “a ausência de um 
modelo de desenvolv imento 
concorreu muito” para este re-
sultado e “a agenda polít ica 

tem de olhar para isto de ou-
tro modo”. Ou seja, “não bas-
tam as políticas de natalidade» 
e «mesmo depois de ultrapas-
sada a questão sanitária» da co-
vid-19, «só a imigração não irá 
resolver esta questão».

Fernanda Cravidão deu como 
exemplo “a progressiva desmon-
tagem do caminho de ferro”, que 
antes atravessava o País, consi-
derando que foi um dos motivos 
para a evolução demográfica, e 
disse esperar que esteja efetiva-
mente em curso um processo de 
revitalização e modernização da 
ferrovia.

O presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, 
António Ceia da Silva, reclamou para a região 
uma “discriminação positiva” do Governo, com 
reflexo no próximo quadro comunitário, para 
“contrariar” a perda populacional. “Têm de ser 
tomadas medidas de discriminação positiva, 
especificamente em relação ao Alentejo, 
para que a região possa inverter” a situação, 

afirmou Ceia da Silva, dizendo esperar que isso 
possa ser “refletido no âmbito dos valores a 
que o Alentejo terá acesso no próximo quadro 
comunitário de apoio”. Quanto às causas 
para a quebra populacional no Alentejo, o 
presidente da CCDR lembrou “as crises que 
se verificaram consecutivamente” na década 
que foi analisada nos Censos 2021, incluindo a 
atual, provocada pela pandemia de covid-19. 

cativar a camada mais jovem, 
por exemplo através de propos-
tas de trabalho aliciantes que os 
façam ficar por cá”.

Presidente da Ju nta de 
Freguesia de São Barnabé, 
António Amaro explica que, por 
ali, “até houve um nascimento”, 
mas o bebé foi registado numa 
freguesia vizinha. “Em termos 
práticos, não aconteceu nenhum 
nascimento na nossa fregue-
sia”. Uma terra onde há poucos 
jovens. E cuja população está 
“muito envelhecida”. “Não existe 
trabalho nas freguesias rurais, 
como tal, o pessoal jovem sai 
para os outros locais. Estamos 
muito perto do Algarve, e por 
isso, os jovens acabam por se fi-
xar na região algarvia”, diz o au-
tarca. Assim sendo, “com poucos 
casais novos em idade de ter fi-
lhos”, é “muito complicado uma 
freguesia destas aumentar o nú-
mero de nascimentos. Esta rea-
lidade vai continuar nos próxi-
mos anos. É difícil fixar alguém 
por cá. Embora se tenha criado 
um apoio à natalidade e se tenha 
aumentado o incentivo dado aos 
pais, não é o suficiente”, lamenta 
António Amaro, recordando que 
“este é um problema que não é só 
desta freguesia, mas sim, tam-
bém de outras localidades e de 
outras regiões” do País. “Daqui 
a uns anos, não sei qual vai ser 
o futuro desta aldeia porque, por 
mais que as juntas de freguesia e 
as câmaras queiram fixar a po-
pulação jovem, é muito compli-
cado fazê-lo. Isto é uma zona 
que não tem trabalho”.

Apesar de 2020 ter sido um 
ano “atípico relativamente ao 
número de nascimentos”, em 
2021 já nasceram duas crianças 
nos primeiros dias de janeiro, 
refere Cláudia Arsénio, presi-
dente da Junta de Freguesia do 

Espírito Santo, garantindo que 
“havendo mais emprego haverá 
uma maior fixação dos jovens, 
que por sua vez levará ao au-
mento da natalidade”. 

Jorge Rosa, presidente da 
Câmara de Mértola, conce-
lho onde em três freguesias 
(Espírito Santo, Alcaria Ruiva e 
São João dos Caldeireiros) nas-
ceram poucos ou nenhuns be-
bés em 2020, explica a situa-
ção com o envelhecimento da 
população. “Não existe rejuve-
nescimento da população jovem 
e ativa, o que faz com que haja 
menos casais. Os que existem, 
devido a algumas dificuldades 
económicas, optam por não ter 
nenhuma criança, ou por ter 
apenas um filho”. 

“Nestas f reg uesias,  estes 
números estão relacionados o 
facto de a população estar en-
velhecida, mas também, com o 
receio que as pessoas têm, so-
bretudo económico, do futuro, 
tendo em conta que há prati-
camente dois anos que esta-
mos em contexto de pandemia”, 
adianta o autarca. “No conjunto 
de tudo, as pessoas têm receio. 
Por norma os casais têm filhos 
quando já têm alguma estabili-
dade económica e financeira e 
uma habitação condigna”.

Segundo Jorge Rosa, toda a 

CEIA DA SILVA QUER “DISCRIMINAÇÃO POSITIVA”

“envolvência” da covid-19, jun-
tamente com o envelhecimento 
da população, levou a que os ca-
sais tenham adiado o momento 
de ter filhos. “Estes são os úni-
cos argumentos que encontro 
para que isto tenha acontecido, 
dado que tudo o resto está de-
vidamente a funcionar. Nós te-
mos um concelho que dispõe de 
bastantes infraestruturas e que 
tem apoios à natalidade e à edu-
cação. Aqui existem todas as 
condições para os casais pode-
rem ter e criar bem os seus fi-
lhos. Portanto, havendo todas 
estas oportunidades, parece-
-me que só mesmo as condi-
ções do próprio casal é que po-
dem ter levado a que isso não 
acontecesse”. 

“A minha expectativa”, su-
blinha o autarca, “é que as coi-
sas melhorem daqui para a 
frente e que Mértola possa vol-
tar a ter números de nascimen-
tos mais otimistas. Há poucos 
anos tínhamos em média cerca 
50 nascimentos por ano. Voltar 
a essa realidade seria bastante 
bom”, sobretudo para um con-
celho com pouco mas de seis 
mil habitantes. “Em Mértola, 
temos t ido a capacidade de 
atrair novos residentes, por-
que existem casais que estão 
a trocar as zonas urbanas pelo 

interior, mas por outro lado 
continuamos a perder os nossos 
jovens por falta de oportunida-
des. Enquanto não conseguir-
mos inverter esta tendência ou 
estancar este problema não va-
mos a lado nenhum”, conclui.

“ÚNICA SOLUÇÃO É CAPTAR EMPRESAS” 
Também António Bota, presi-
dente da Câmara de Almodôvar, 
concelho onde também três fre-
guesias registaram menos de 
dois nascimentos o ano pas-
sado, reconhece ser “compli-
cado” encontrar uma solução 
para o despovoamento do in-
terior. “A única possível é cati-
var empresas para se instala-
rem nestas freguesias, porque 
só com emprego e estabilidade 
podemos cativar famílias para 
se fixarem na região”.

“A outra solução”, diz, “será 
ir ao encontro daquilo que é o 
programa de habitação do go-
verno, e que Almodôvar está 
também a implementar, de 
forma a permitir rendas bara-
tas ou a compra de casas a um 
preço muito económico. Assim, 
os casais jovens têm mais fa-
ci l idade em insta lar-se”. O 
que pode ajudar a contrariar a 
perda de população. Desde que 
haja emprego. “Se não existir 
o alicerce da empregabilidade 

não o conseguimos fazer”. 
S eg u ndo A ntón io  B ot a , 

a rea l idade do concelho de 
Almodôvar não é uniforme. 
“Em São Barnabé, por exemplo, 
a freguesia está a perder popu-
lação todos os anos e não exis-
tem praticamente nascimen-
tos nos últimos três anos. Santa 
Cruz vive uma realidade muito 
semelhante. Ainda que algumas 
pequenas aldeias desta fregue-
sia marquem a diferença, não 
é em número significativo que 
venha a compensar as perdas 
que temos por falecimento”. Do 
lado oposto estão as aldeias dos 
Fernandes e do Rosário. “São 
localidades com uma grande 
quantidade de casais jovens. 
Por isso, se num ano têm pou-
cos nascimentos, no ano a se-
guir eventualmente existirá um 
aumento”. 

Rea l idade um pouco di-
ferente é a da freguesia de 
Trigaches e São Brissos, no con-
celho de Beja. Em 2020 nasce-
ram apenas dois bebés, mas no 
ano anterior tinham sido nove. 

“As sociedades ocidentais es-
tão todas com elevados declí-
nios no nascimento de crianças. 
Portugal, como uma sociedade 
que caminha para o envelheci-
mento também tem esse pro-
blema, assim como a nossa re-
g ião”,  d iz o presidente da 
Câmara de Beja, Paulo Arsénio, 
recordando que as pessoas “ca-
sam cada vez mais tarde” e que 
isso “também contribui” para a 
diminuição do número de nas-
cimentos. “Existe um problema 
que afeta o interior e que difi-
culta a fixação de jovens. Ainda 
assim, no litoral, onde existe 
uma maior concentração de po-
pulação jovem, o cenário não é 
muito diferente em termos de 
crescimento populacional”.

Q
Já começaram os trabalhos de remoção dos telhados de fibrocimento com amianto na Escola 
Secundária Dr. João Brito Camacho, em Almodôvar, numa intervenção que representa um 
investimento superior a 150 mil euros. A empreitada surge no âmbito do Programa Nacional 
para a Remoção de Amianto de Edifícios Escolares que pretende erradicar o amianto de várias 
escolas, 38 das quais localizadas no Alentejo.
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Dívidas aos bombeiros do distrito 
de Beja são superiores a 200 mil euros 
Maioria das dívidas de particulares está relacionada “com os retornos 
dos utentes a casa, feitos a partir das unidades hospitalares”

O valor das dívidas de parti-
culares e entidades de saúde 
e outras às associações de 
bombeiros voluntários do dis-
trito de Beja ultrapassam os 
200 mil euros, segundo da-
dos disponibilizados pela 
Federação dos Bombeiros. 
Uma situação que acarreta 
grandes problemas às cor-
porações, que, devido à pan-
demia de covid-19, se depa-
ram também com uma quebra 
de receitas, em consequên-
cia da redução dos serviços 
prestados, e com um aumento 
de despesas com a aquisi-
ção de equipamentos de pro-
teção individual e material de 
desinfeção.

TEXTO NÉLIA PEDROSA

As dívidas de particulares 
às associações de bombei-
ros do distrito de Beja “são 

superiores a 100 mil euros”, se-
gundo dados disponibilizados 
pelo presidente da Federação dos 
Bombeiros do Distrito de Beja ao 
“Diário do Alentejo”. “É uma si-
tuação que nos af lige já há vá-
rios anos e que se mantém, e que 
não é fácil de ultrapassar”, diz 
Domingos Fabela. 

Segundo o responsável, de 
uma forma geral, as 15 asso-
ciações do distrito “são credo-
ras no que diz respeito às dívi-
das de particulares”. A título 
de exemplo, adianta, as dívi-
das de particulares à Associação 
dos Bombeiros Voluntários de 
Serpa, de que também é presi-
dente, ascendem aos 20 mil eu-
ros; em Odemira são 12 mil; e, 
em Almodôvar, 9500 euros.

A maioria desta dívida “está 
relacionada com os retornos dos 
utentes a casa, feitos a partir das 
unidades hospitalares, e serviços 
requisitados pelas instituições, 
nomeadamente, instituições par-
ticulares de solidariedade so-
cial”, esclarece o dirigente, refe-
rindo que no caso “dos retornos, 
que são feitos, na maior parte 
das vezes, durante a noite, a co-
brança torna-se difícil porque, 
por norma, o hospital não paga, 
porque o que faz é o favor de tele-
fonar para a associação a solicitar 
o transporte, e o doente não tem 

Q
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica encerrou no passado sábado, 
dia 31 de julho, um estabelecimento de diversão noturna em Santiago do Cacém, 
onde estavam “mais de 400 clientes”. Além da instauração de um processo-crime 
pelo facto de o estabelecimento estar a funcionar “sem a licença obrigatória”, 
foram instaurados também processos de contraordenação, “pela inobservância 
das regras” de combate à covid-19.

D.
R.

destacam-se 126 mil euros de dí-
vidas à Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Odemira, sendo 
que cerca de 100 mil dirão res-
peito à Unidade Local de Saúde 
do Litoral Alentejano (Ulsla). De 
salientar, ainda, cerca de 20 mil 
euros de dívidas de entidades de 
saúde e outras aos bombeiros de 
Almodôvar. 

Domingos Fabela reforça que 
as dívidas da Ulsla aos bom-
beiros de Odemira é a situação 
“mais preocupante” e que a asso-
ciação “já fez uma exposição ao 
Ministério da Saúde a dar conta 
da situação grave em que se en-
contrava, porque, o atraso do pa-
gamento das faturas por parte do 
Hospital do Litoral Alentejano 
deixou a associação de Odemira 
praticamente na estaca zero, com 
dificuldades em honrar os com-
promissos de funcionamento do 
dia a dia”. 

O presidente da federação su-
blinha, contudo, que tem conhe-
cimento que “uma parte já foi li-
quidada, mas o que continua a 
faltar tem um peso muito grande, 
a situação não está, de forma al-
guma, regularizada”. 

Depois existem “atrasos pon-
tuais” de outras entidades de 
saúde, mas “que não têm uma 

expressão muito significativa 
em termos f inanceiros”, diz 
Domingos Fabela. As dívidas de 
unidades de saúde e outras enti-
dades dizem “respeito ao trans-
porte de doentes, nomeada-
mente, fisioterapias, consultas, 
hemodiálise, exames e transfe-
rências de urgência”.

DÍVIDAS AUMENTARAM 20 POR CENTO 
Em termos globais, sublinha o 
presidente da federação, verifi-
cou-se um aumento de 20 por 
cento do valor das dívidas no pri-
meiro semestre deste ano compa-
rativamente com o período ho-
mólogo de 2020. Situação que se 
poderá explicar, diz, “pelas di-
ficuldades que as unidades de 
saúde têm em honrarem os seus 
compromissos”. “Acredito que 
em algumas situações a pri-
meira prioridade será fazer o pa-
gamento dos vencimentos aos 
colaboradores, e também terão 
despesas de manutenção, equi-
pamentos, desgaste, tudo isso, e, 
por último, serão os fornecedores 
e quem presta serviços. Nós espe-
ramos que os bombeiros estejam 
em primeiro lugar nesse grupo, 
mas nem sempre assim acon-
tece”, lamenta.

“Como será expectável ”, 

afirma Domingos Fabela, e aten-
dendo ao período de pandemia de 
covid-19 “vivido no último ano e 
meio”, as associações de bombei-
ros do distrito de Beja deparam-
-se com sérias dificuldades a ní-
vel financeiro. De acordo com o 
dirigente, verifica-se uma “di-
minuição dos serviços prestados 
na área da saúde”, devido à pan-
demia, a par dos aumentos “dos 
gastos com pessoal”, de “despe-
sas com a aquisição de equipa-
mentos de proteção individual 
e material de desinfeção no âm-
bito do covid-19” e do “preço do 
combustível em contraponto com 
o preço do quilómetro pago pelo 
Ministério da Saúde que se man-
tém há 10 anos nos 0,51 euros”.

“É fácil depreender as dificul-
dades que as associações do dis-
trito sentem presentemente, ou 
seja, honrar os seus compromis-
sos com colaboradores, paga-
mento a fornecedores, manuten-
ção de veículos, manutenção de 
instalações e toda uma panóplia 
de despesas correntes com que se 
deparam diariamente”, reforça. 
Algumas associações, diz, “tive-
ram que se socorrer das autar-
quias, um parceiro inestimável 
neste aspeto, a nível distrital, e ou-
tras, com o recurso a algum fundo 
de maneio que tinham, eventual-
mente, conseguiram superar e 
aguentar esta crise, mas não foi fá-
cil, e ainda mais para associações 
como a de Odemira, com estes 
atrasos no pagamento de dívidas, 
e outras que não têm a mesma ca-
pacidade financeira para poderem 
suportar qualquer quebra” na área 
da prestação de serviços. 

No caso concreto da asso-
ciação de bombeiros a que pre-
side, Domingos Fabela revela 
que se verifica já alguma recu-
peração nos serviços prestados. 
No primeiro semestre de 2020, 
a Associação dos Bombeiros de 
Serpa “faturou 276 mil euros” e 
nos primeiros seis meses de 2021 
“faturou 372 mil euros”, ou seja, 
“96 mil euros a mais, comparati-
vamente a período homólogo do 
ano passado”.

O “Diário do Alentejo” ten-
tou obter um comentário junto 
do conselho de administração da 
Ulsla, mas tal não foi possível até 
ao fecho da presente edição.

COBRANÇA DIFÍCIL

A “cobrança de dívidas” aos 
particulares “é, sem dúvida, uma 
questão preocupante, uma vez 
que estamos a consumir recursos 
das associações [para fazer essa 
cobrança] sem haver retorno”, diz 
o presidente da Federação dos 
Bombeiros do Distrito de Beja, 
revelando que se tem tentado 
recuperar esses valores através do 
envio de cartas, “o que nem sempre 
resulta, mesmo com a ameaça de 
ser enviada para contencioso”. 
Mas é uma “ameaça velada”, 
sublinha, “para deixar alguns mais 
inquietos e com vontade de pagar”, 
até porque as dívidas vão “dos 20, 
30 aos duzentos e tal euros”, e em 
caso dos valores baixos “se se vai 
com um processo para tribunal é 
sempre oneroso, não vale a pena”.

condições para efetuar esse pa-
gamento no momento”. As fatu-
ras são enviadas posteriormente 
para a morada do utente, “mas 
nem sempre resulta na cobrança”. 

No que concerne às dívi-
das de entidades de saúde e ou-
tras, segundo os dados de que a 
federação dispõe de momento, 
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BLOCO 
CANDIDATA 
LÚCIA CUNHA A 
CASTRO VERDE

A professora de Biologia 
e Geologia Lúcia Cunha, 
de 42 anos, é a candidata 
do Bloco de Esquerda 
à Câmara de Castro 
Verde nas próximas 
eleições autárquicas. 
Segundo a cabeça de 
lista, a sua candidatura 
ambiciona “um poder 
local mais democrático e 
participativo” em Castro 
Verde, garantindo que irá 
“apresentar propostas 
claras relativamente à 
crise social e económica” 
e “estratégias de 
desenvolvimento” para 
o concelho, abrangendo 
diversas áreas, como a 
das alterações climáticas.

ALENTEJO COM 
61 POR CENTO 
DA POPULAÇÃO 
VACINADA

Um total de 57 por cento 
da população residente em 
Portugal tem a vacinação 
completa contra a covid-19, 
revela o relatório de 
vacinação hoje divulgado 
pela Direção-Geral da 
Saúde (DGS). No caso do 
Alentejo, essa percentagem 
sobe para 61 por cento, 
sendo a região do País com 
mais população vacinada. 
Ainda de acordo com a 
DGS, até fecho desta 
edição do “DA” tinham sido 
registados 34 149 casos 
de covid-19 na área de 
influência da Administração 
Regional de Saúde do 
Alentejo, e contabilizadas 
983 mortes.

CAP CONTRA PROJETO-PILOTO 
NO ALQUEVA

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) classificou 
a política do Governo relativamente à agricultura intensiva 
como uma “verdadeira aberração”, que não tem em conta as 
questões levantadas pelo setor. Em causa está a criação de 
um projeto-piloto para as culturas de olival e amendoal, no 
perímetro de rega do Alqueva Segundo a CAP, esta medida “vai 
aniquilar a iniciativa empresarial na agricultura”, pretendendo 
apenas “responder aos setores extremistas da nossa 
sociedade”.

EMPRESA DE ALJUSTREL FAZ PRIMEIRA 
VENDA DE CANÁBIS MEDICINAL

A empresa RPK Biopharma anunciou a primeira venda de 
canábis medicinal a granel produzido na sua exploração no 
concelho de Aljustrel, naquela que será “a maior transação do 
género conhecida na União Europeia até à data”. Segundo o 
administrador Darryl Brooker, em 2020 a empresa conseguiu 
“cultivar canábis medicinal ao ar livre em mais de 30 hectares” 
na sua exploração localizada perto de Montes Velhos. “Os 
resultados mostraram que Aljustrel é o local ideal para esta 
cultura”, referiu.

APA dá parecer favorável a central 
solar de Cercal do Alentejo
Movimento de cidadãos ameaça recorrer ao tribunal

Desde 2015 “desapareceram” mais de mil hectares de montado

O projeto de uma central so-
lar, que prevê a instalação 
de 553.800 painéis fotovol-

taicos, em Cercal do Alentejo, no 
concelho de Santiago do Cacém, 
obteve Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável, mas 
com condicionantes.

Com esta declaração é dada 
“luz verde” ao projeto da Central 
Solar Fotovoltaica de Cercal do 
Alentejo, cuja área de implantação 
é de cerca de 816 hectares, embora 
só 320 hectares (40 por cento da 
área) sejam ocupados. O projeto, 
promovido pela empresa Cercal 
Power, S.A, do grupo Aquila 
Capital, tem um investimento glo-
bal previsto de 164,2 milhões de 
euros.

Contudo, a APA determina vá-
rias condicionantes que a empresa 
promotora tem de respeitar, como 
a necessidade de salvaguardar a 
integridade de todos os exempla-
res de azinheiras e sobreiros, em 
bom estado sanitário e vegeta-
tivo, na área do projeto. Também 
não podem ser instalados painéis 
junto de linhas de água e é preciso 
garantir a exclusão de áreas com 
declive e que se situem próximo de 
habitações.

A conservação das “galerias 
ripícolas, salvaguardando uma 
faixa de cinco metros” e a reconfi-
guração da rede de caminhos são 
outras das condicionantes deter-
minadas pela APA, que quer ainda 
que seja “acomodada a proposta 

final do Projeto de Integração 
Paisagística”, com uma cortina 
arbórea.

O Movimento “Juntos pelo 
Cercal do Alentejo” já repudiou 
a “luz verde” ambiental dada ao 
projeto, ameaçando recorrer aos 
tribunais para impedir a sua con-
cretização. O grupo de cidadãos 
argumenta que “este investimento 
irá destruir 816 hectares de terre-
nos agrícolas férteis” no concelho 
de Santiago do Cacém, “a que se 
juntarão brevemente 1 200 hecta-
res de freguesias limítrofes”. Além 
disso, “colocará em risco ativida-
des económicas cruciais ao desen-
volvimento da região, como o tu-
rismo, a agricultura e os serviços 
de ecossistema”.

A associação ambientalista Zero 
criticou o apoio comunitário con-
cedido a projetos agrícolas “que 
destruíram habitats protegidos” 
na área do Alqueva, esperando 
que sejam tomadas medidas 
para evitar que a nova Política 
Agrícola Comum (PAC) siga “o 
mesmo caminho”.

“A Zero verifica que se conti-
nua a subsidiar um modelo 
agrícola destrutivo do am-

biente, perante a ineficácia das en-
tidades públicas e corrompendo os 
próprios objetivos das medidas da 
PAC”, acusaram os ambientalistas 
em comunicado, sublinhando que 
“sem as necessárias salvaguardas, o 
próximo quadro de apoios [comuni-
tários] poderá seguir precisamente o 
mesmo caminho”.

Estes reparos têm por base um le-
vantamento “do estado geral de ‘ha-
bitats’, áreas protegidas e sistemas 
agroflorestais de alto valor natu-
ral” realizado pela Zero no concelho 
de Beja, um dos 20 abrangidos pelo 
Empreendimento de Fins Múltiplos 
do Alqueva (EFMA). De acordo com 
a associação, as conclusões do estudo 
“são claras” e mostram que, “tanto 
a água proveniente do mega inves-
timento público como os fundos da 

PAC estão a ser alocados a projetos 
de industrialização do espaço rural”, 
que têm levado “à destruição de ha-
bitats protegidos”. Trata-se de “uma 
subsidiação pública da destruição 
ambiental”, condenou a associação.

A Zero acrescentou que a “maior 
parte das intervenções destrutivas 
ocorreram após 2015”, causando “a 
destruição de 18 charcos temporá-
rios mediterrânicos” e “o desapare-
cimento de mais de mil hectares” de 
montado.

De acordo com o estudo, “são 
cerca de 120 as parcelas”, num to-
tal de 3.900 hectares, que rece-
beram apoios do Programa de 
Desenvolvimento Rural 2020 e que 
“causaram danos em habitats e siste-
mas agrícolas importantes do ponto 
de vista ambiental”. Ou seja, frisou a 
associação, “poderão ter sido aloca-
dos mais de 460 mil euros de subsí-
dios públicos” a “projetos e práticas 
que, na realidade, serviram propó-
sitos contrários às obrigações” assu-
midas por Portugal “na alocação de 
fundos da PAC”.

O resultado deste levantamento 
foi denunciado, em abril deste ano, 
pela ZERO à Inspeção-Geral da 
Agricultura, Mar, Ambiente e do 
Ordenamento do Território, que 
“encaminhou” as denúncias para 

a Câmara de Beja, Instituto de 
Financiamento da Agricultura e 
Pescas e Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF). 
Este último terá, segundo a associa-
ção, confirmado “a instalação de vá-
rias culturas regadas de forma ilegal 
em zonas protegidas e povoamentos 
de quercíneas, assim como abate não 
autorizado de árvores protegidas”.

O ICNF apontou ainda “que oito 
dos charcos temporários mediter-
rânicos denunciados estão destruí-
dos” e “que houve a emissão de pare-
ceres favoráveis à conversão cultural 
para agricultura intensiva em áreas 
incompatíveis com plano territorial 
vigente”.

Para a Zero, o levantamento feito 
em Beja “é uma pequena amos-
tra” do que se poderá estar a pas-
sar “noutros concelhos na área de 
influência de Alqueva” e noutros 
aproveitamentos hidroagrícolas. 
“Extrapolando os valores encon-
trados neste concelho para toda a 
área abrangida pelo EFMA, pode-
rão estar em causa 20 mil hectares 
de ‘habitats’ protegidos e sistemas 
agrícolas de alto valor ambiental 
e paisagístico e 9,6 milhões de eu-
ros de apoios agroambientais asso-
ciados a estes efeitos”, acrescenta o 
comunicado.

Zero critica apoio 
a projetos “que destruíram 
‘habitats’ protegidos”

D.
R.

D.
R.
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Viticultores de Vidigueira e Cuba  
exigem conclusão do bloco de rega
Projeto de 10 milhões de euros, anunciado pelo Governo há quatro anos, 
ainda não saiu do papel. EDIA diz que, sem financiamento, não pode lançar os concursos

Q
O PCP alertou o Governo para as consequências de, numa escola básica em Serpa, ser 
criada apenas uma turma do 1.º ciclo e distribuídos os alunos sem vaga por outros anos de 
escolaridade. Os deputados referem que foi constituída “apenas uma turma de 1.º ano” nesta 
escola, quando “existem 37 alunos de matrícula obrigatória e mais 14 de matrícula condicional. 
Assim, para os 37 alunos do 1.º ano, o que está autorizado é a formação de uma turma de 24” e a 
distribuição dos “restantes 13” por “várias turmas de outros anos de escolaridade”.

D.
R.

Em 2017, Capoulas Santos, o 
então ministro da Agricultura, 
anunciou um novo bloco de 
rega para beneficiar cerca de 
dois mil hectares e 1400 peque-
nas propriedades agrícolas nas 
freguesias de Vila Alva, Vila 
Ruiva, Cuba, Vila de Frades, 
Vidigueira e Selmes. Quatro 
anos passaram e (quase) nada 
ainda foi feito. O presidente 
da Comissão Parlamentar de 
Agricultura e Pesca, Pedro do 
Carmo (PS) e o deputado João 
Dias (PCP) visitaram a zona 
e ouviram os protestos dos 
agricultores.

A rede primária do Alqueva 
passa ali ao lado, mas as 
ligações às propriedades 

agrícolas, na sua maioria peque-
nas explorações de vinha, ficam 
suficientemente longe. Daí que só 
quem tenha capacidade financeira 
é que possa ter acesso à água. E a 
maioria não a pode ir buscar em 
bidões a quatro quilómetros de 
distância, ou utilizar estações ele-
vatórias próprias para fazer che-
gar a água ao seu terreno.

A emperrar o processo, como 
esclareceu o presidente da EDIA, 
José Pedro Salema, está “a ausên-
cia de financiamento”, sem o qual 
não será possível lançar os con-
cursos. Estamos a falar de um fi-
nanciamento de cerca cinco mi-
lhões de euros do Banco Europeu 
de Financiamento (BEI), ainda 
não autorizado pelo ministro das 
Finanças, João Leão, pois esse 
montante é contabilizado para 
o cálculo do défice das contas 
públicas.

A execução do bloco de rega 
da Vidigueira, integra o projeto 
de expansão do Empreendimento 
de Fins Múltiplos de Alqueva 
(EFMA), a cargo da Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas 
do Alqueva (EDIA), e representa 
um investimento a rondar os 10 mi-
lhões de euros, metade compartici-
pado pela União Europeia (UE) e a 
conclusão estava prevista para este 
ano. 

Segundo o presidente da EDIA, 
José Pedro Salema, em causa estão 
“três zonas de regadio em torno 
de Vidigueira, com três origens de 
água”, sendo uma obra “com um 
custo de investimento por hectare 

bastante interessante. Se fizermos 
as contas ao investimento por hec-
tare, é muito interessante e terá, 
com certeza, uma adesão muito 
rápida, porque na zona há uma di-
nâmica em torno da vinha muito 
interessante”.

O gestor disse ainda existi-
rem perspetivas de o processo co-
nhecer “algum avanço” em breve, 
adiantando que “a obra [que inte-
gra o Plano Nacional de regadios] 
demorará cerca de ano e meio” até 

estar concluída. 
Segundo o presidente da 

Adega Cooperativa de Vidigueira, 
Cuba e Alvito (ACV), José Miguel 
Almeida, neste território predo-
mina o minifúndio e a cultura da 
vinha e o adiamento do projeto 
está a “frustrar aquilo que têm 
sido as expectativas de quem já 
investiu na reestruturação de vi-
nhas e na plantação de novas vi-
nhas desde 2017”. Por outro lado, 
o atraso no bloco de rega está a 

“adiar o investimento por parte de 
quem o quer fazer”.

Lembrando que foram feitos 
investimentos pelos agricultores 
e que as expectativas do acesso 
à água não estão a ser cumpri-
das, José Arvanas, presidente da 
assembleia geral da ACV classi-
fica a situação como “insustentá-
vel, preocupante e revoltante”. E 
acrescenta: “Corremos o risco, por 
falta de cumprimento daquilo que 
foi prometido, de as explorações 
deixarem de ser viáveis e assistir-
-se ao abandono da atividade”.

Rui Raposo, presidente da 
Câmara da Vidigueira, que tam-
bém participou na visita, consi-
dera ser “lamentável” que projetos 
com capacidade para fixar pessoas 
no interior não tenham, da parte 
do Governo, “a atenção devida” e 
lembra que a viticultura é um pilar 
muito importante da economia do 
concelho, sendo o bloco de rega uma 
obra “fundamental para a consoli-
dação da marca Vidigueira”.

Já o presidente da Câmara de 
Cuba, João Português, considera 
que só por não haver “vontade po-
lítica” é que a obra, que “constitui 
uma mais-valia” para os dois con-
celhos, não está concluída. 

Pedro do Carmo diz que 
existem várias hipóteses de 

financiamento, a começar pelo 
Quadro Comunitário de Apoio 
em execução (Portugal 2020) e 
que, estando a terminar, só está 40 
por cento executado no Alentejo. 
Outra alternativa, segundo o de-
putado socialista, é o recurso aos 
dinheiros da “bazuca” europeia. 
De acordo com Pedro do Carmo, 
a ocasião pode ser “aproveitada” 
para “estender” o financiamento 
ao bloco de rega da Póvoa de São 
Miguel, no concelho de Moura, 
também anunciado, “sem per-
der mais um minuto” e rentabili-
zando os investimentos já feitos.

O presidente da Comissão 
Parlamentar de Agricultura e 
Pesca critica ainda a “burocracia” 
que, segundo diz, tem impedido 
que obras essenciais para o Baixo 
Alentejo não tenham já avançado, 
e dá como exemplo a ligação da 
barragem do Roxo à do Monte da 
Rocha ou as várias escolas com 
projetos aprovados mas sem os 
concursos lançados por falta de 
financiamento.

Por sua vez, o deputado do 
PCP, João Dias, lamenta que de-
pois de feito o principal investi-
mento na rede primária, não se 
termine a obra que garantirá aos 
agricultores a exploração agrícola 
em “condições de viabilidade”.

ALENTEJO ESPERA PRODUZIR MAIS VINHO
A produção de vinho no Alentejo, cuja época de vindimas já arrancou, 
deve aumentar entre cinco e 10 por cento este ano, para um total de 120 
milhões de litros, segundo um cálculo da Comissão Vitivinícola Regional 
Alentejana (CVRA). Segundo o presidente da CVRA, Francisco Mateus, 
esta subida deve-se às “boas condições atmosféricas registadas” e ao 
“controlo das pragas”. Estes dois fatores significam “que as uvas que vão 
chegar às adegas estarão sãs e, por isso, têm uma maior probabilidade 
de resultar em vinhos de excelente qualidade”. Recorde-se que, todos 
os anos, a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto faz para a 
CVRA uma estimativa sobre a produção de vinho no Alentejo, região 
vitivinícola que produziu, no ano passado, 113 milhões de litros de vinho, 
o que correspondeu a um aumento de 15 por cento face ao ano anterior. 
O Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40 por 
cento de valor total das vendas num universo de 14 regiões vitivinícolas 
em Portugal. Com uma área de vinha de 22,9 mil de hectares. Cerca de 30 
por cento do vinho produzido é exportado para cinco destinos principais: 
Brasil, Angola, Estados Unidos da América (EUA), Polónia e China.
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Projeto científico estuda  
encalhamento de espécies marinhas  
na costa alentejana
Equipa de biólogos do Laboratório de Ciências do Mar cria rede regional de arrojamentos

Uma equipa de investigadores 
do Laboratório de Ciências 
do Mar da Universidade de 
Évora está a desenvolver no 
litoral alentejano o projeto 
“Apoio à Rede Nacional de 
Arrojamentos – Rede Regional 
Alentejo (Arrojal)”, que visa a 
criação “de uma rede regio-
nal de arrojamentos de cetá-
ceos e tartarugas marinhas ao 
longo da costa alentejana”, de 
Troia a Odeceixe. Tem como 
objetivos essenciais compi-
lar informação sobre “as es-
pécies de mamíferos e repteis 
marinhos arrojados”, avaliar 
as causas de morte, e reco-
lher amostras biológicas.  

TEXTO JÚLIA SERRÃO

A 10 de maio, os investi-
gadores responderam ao 
primeiro alerta de arro-

jamento de um animal morto. 
O animal, identif icado como 
sendo um golfinho comum, en-
contrava-se junto à Lagoa da 
Sancha, em avançado estado de 
decomposição. Até 1 de agosto, os 
dois biólogos do Laboratório de 
Ciências do Mar da Universidade 
de Évora (Ciemar) e investigado-
res do Centro de Investigação em 
Ciências do Ambiente (MARE) 
da mesma universidade, tinham 
recebido mais dois “alertas de ar-
rojamento” de animais marinhos 
na costa alentejana – situação 
que acontece quando o animal 
encalha, geralmente na praia, 
sem conseguir voltar para a água.

“Também estavam mortos”, 
observa Francisco Neves, acres-
centando que os arrojamentos 
de animais mortos são mais fre-
quentes do que os de animais vi-
vos. Nestes casos, a equipa faz a 
identificação, avalia a causa de 
morte e “recolhe amostras bio-
lógicas que permitam caracteri-
zar a biologia e ecologia das es-
pécies”, contribuindo para “as 
coleções do banco nacional de 
tecidos de animais marinhos”. 
O novo projeto visa ainda “o au-
mento da literacia dos oceanos e 
a divulgação científica”.

A recolha de dados contribui 
para um maior conhecimento 

Q
O ramal ferroviário de acesso ao complexo petroquímico da Repsol em Sines vai ser reabilitado, 
num investimento de cerca de seis milhões de euros, anunciou as Infraestruturas de Portugal 
(IP). A realização da intervenção, que deverá estar concretizada até 2024, foi oficializada esta 
manhã com a celebração de um protocolo entre a IP e a Repsol. Está prevista a ligação do 
complexo à Rede Ferroviária Nacional, tanto para Espanha como para o Terminal XXI.

D.
R.

REDE NACIONAL DE ARROJAMENTOS

Resultado de uma colaboração entre a Universidade de Évora e o Instituto 
de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), com financiamento 
do Fundo Ambiental, a Rede Regional Alentejo pretende dar apoio 
à Rede Nacional de Arrojamentos, coordenada pelo ICNF, que está 
dividida em redes regionais. Trata-se de um projeto de um ano – na 
prática só começou em maio, mas termina em dezembro –, não havendo 
certezas quanto à sua renovação. Os investigadores esperam que 
possa continuar por muitos mais anos, “porque é importante e pelo 
investimento que se está a fazer, nomeadamente a nível da formação”, 
observa Teresa Silva. “Só faz sentido pensar no Arrojal como o início 
de um projeto que vai durar muito tempo. Enquanto houver animais, 
eles vão arrojar e, por isso, este trabalho faz todo o sentido a longo 
prazo”. Os três investigadores esperam que haja interesse também 
das entidades estatais de continuar com a rede do Alentejo, a par das 
duas outras existentes há já vários anos, a do Norte e a do Algarve.

das espécies, mas também para 
“perceber das suas interações” 
com o ser humano que, segundo 
o biólogo, são uma das princi-
pais causas dos encalhamentos a 
nível nacional. “Estamos a falar, 
por exemplo, da captura aciden-
tal com redes ou outras ativida-
des humanas”. 

Teresa Silva, uma das coorde-
nadoras do projeto, comenta que 
os arrojamentos resultam “es-
sencialmente da interação” dos 

animais “com as artes de pesca”. 
A bióloga Ciemar e investigadora 
do MARE explica que os animais 
“são acidentalmente capturados 
nas redes” quando vão alimen-
tar-se de peixe. “Acontece com as 
tartarugas, como com os mamí-
feros marinhos. Mas muitas ve-
zes, ao ficarem presos e submer-
sos para além da sua capacidade, 
os golfinhos também se afogam. 
Todas essas questões ficam mar-
cadas, e é possível saber [o que 

sucedeu] através da necropsia.”
O número de ocorrências 

até ao momento não permite 
concluir quais os animais que 
mais arrojam na região, mas 
Margarida Rolim, a investiga-
dora que completa a equipa no 
terreno, refere que, “a nível na-
cional, nas outras redes, é o gol-
finho comum”. 

ALERTAS E PATRULHAMENTO A equipa 
tem como base principal o 
Laboratório de Ciências do Mar 
da Universidade de Évora, em 
Sines. No Laboratório Monte do 
Paio, instalações cedidas pelo 
Instituto da Conservação da 
Natureza e das Floresta (ICNF), 
situado na Lagoa de Santo 
André, fazem-se as necropsias 
[autópsias]. 

Para além de dar resposta aos 
“alertas de arrojamento” – atra-
vés da rede social do projeto no 
Facebook, a população é sensibili-
zada a alertar estes casos, dando-
-se recomendações de como agir 
– os dois investigadores fazem 
monitorizações, patrulhando uma 
vasta área de atuação, que tem 
muitos locais de acesso difícil e, 
por isso, com “pouca visitação”. 

A articulação com as entidades 
com jurisdição na zona interven-
cionada, desde a Polícia Marítima 
ao ICNF, vigilantes da natureza, 
autarquias, a nadadores-salvado-
res, foi uma prioridade desde o 
início do projeto, de acordo com 
Francisco Neves. “São contactos 
importantes também para nos 
darem os alertas, já tendo res-
posta na área. Portanto, o que a 
nossa equipa vem fazer é, de certa 
forma, encaixar-se nesta cadeia de 
contactos e ser mais um elo na res-
posta ao arrojamento”.

Na situação de um encalha-
mento vivo, o papel dos investiga-
dores é muito mais redutor. “Faz-se 
apenas as medições, pois o princi-
pal objetivo é o bem-estar e a re-
cuperação do animal”, justifica 
o biólogo. O trabalho da equipa 
passa por dar “auxílio às autorida-
des competentes”, devendo os ani-
mais serem transportados para o 
Centro de Reabilitação de Animais 
Marinhos de Aveiro ou para o 
porto de abrigo do Zoomarine, no 
Algarve. “A ideia no arrojamento 
vivo será sempre tentar manter a 
vida do animal, de modo a poder 
ser libertado no seu meio. Mas a 
grande maioria destes casos não 
tem um fim positivo porque os ani-
mais quando arrojam vivos é por-
que já não estão bem”, esclarece 
Teresa Silva. 

A par da comunicação em rede 
social própria, dando conta das 
atividades relevantes, das ações 
de formação e instruindo como 
proceder perante o encalhamento 
de animais, o projeto Arrojal tem 
uma vertente de divulgação cien-
tífica, que “pretende chegar ao 
máximo de pessoas”, esclarece 
Margarida Rolim. Os investiga-
dores dão conta de que está a ser 
planeada uma atividade nesse 
âmbito que, em princípio, terá lu-
gar nas praias. A ideia é explicar 
o projeto, o trabalho da equipa, e 
sensibilizar as populações “para 
os perigos que estas espécies 
atravessam no mar alto e no seu 
quotidiano”, resume Francisco 
Neves, referindo ainda que o pro-
jeto visa também o estudo “da 
biologia e da ecologia das espé-
cies” marinhas que ocorrem na 
costa alentejana.
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Caçadores indignados com proibição 
da caça à rola-comum

Q
O Grupo Parlamentar do CDS questionou o Ministério do Ambiente e Ação Climática sobre 
o estudo relativo à população de javalis em território nacional. Os deputados do CDS 
querem saber se está concluído e, se não, para quando está prevista a sua conclusão e 
apresentação do relatório final. Os centristas lembram que a peste suína africana, que afeta 
suínos domésticos e selvagens (javalis), “tem vindo a alastrar” pela Europa.

PUB

Decisão do ICNF comunicada poucos dias antes do início da época cinegética

Portugal decidiu proibir tran-
sitoriamente a caça à rola-co-
mum. Uma decisão contestada 
pelo tempo em que foi tomada, 
a apenas duas semanas do iní-
cio da época, e com investi-
mentos já feitos por caçadores 
e associações.

TEXTO ANÍBAL FERNANDES

Tal como aconteceu noutros 
países da União Europeia 
que fazem parte da rota mi-

gratória ocidental da rola-co-
mum, o Instituto de Conservação, 
Natureza e Florestas (ICNF) re-
solveu proibir na época venatória 
de 2021/22 a caça à rola-comum. 
A medida, há muito exigida pelas 
associações ambientalistas, en-
quadra-se na diretiva 2009/147/
CE e pretende combater o “de-
créscimo significativo” desta es-
pécie cinegética, observado nos 
últimos anos. 

Segundo um comunicado do 

ICNF, o nosso País, “em articu-
lação com as organizações do se-
tor da caça e ambientalistas” tem 
vindo a implementar “medidas 
restritivas” da atividade, “quer 
reduzindo os limites diários de 
abate, quer reduzindo drastica-
mente o número de dias de caça”. 
No entanto, estudos recentes de-
senvolvidos a nível europeu le-
varam a que fosse adotado um 
plano de ação internacional até 
2028 e que passa pela proibição 
da caça à rola-comum no espaço 
da União Europeia.

O ICNF diz que “mesmo sem 
caça há uma probabilidade sig-
nificativa de se manter o declínio 
da espécie, declínio esse que au-
menta em qualquer cenário que 
envolva a pressão adicional origi-
nada pela caça”.

A entidade responsável pela 
gestão da caça no território na-
cional diz ainda que se “encontra 
a decorrer junto do ICNF um pro-
cedimento concursal ao abrigo 

do Fundo Florestal Permanente, 
com uma dotação de quatro mi-
lhões de euros, para a atribuição 
de apoios às entidades gestoras 
de zonas de caça com o objetivo 
de apoiar investimentos de me-
lhoria e gestão dos habitats, uma 
vez que este é um fator essencial 
para a recuperação das espécies 
de fauna selvagem”.

‘ TIMING’ CRITIC ADO José Lopes 
Bernardino, em declarações 
ao “Diário do Alentejo”, mani-
festou toda a sua “indignação” 
com esta medida. O presidente 
da Confederação Nacional dos 
Caçadores Portugueses (FNCP) 
considera que esta decisão “é uma 
falta de respeito e de lealdade para 
com os parceiros do setor da caça 
e para com todos os caçadores 
portugueses e entidades gestoras 
de zonas de caça”.

Em comunicado, a CNCP cri-
tica o ICNF por tomar a decisão 
“unilateralmente” e a escassas 

“ROMBO NA ECONOMIA LOCAL”

O presidente da Câmara de Mértola – Capital da Caça - e da Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo (Cimbal), Jorge Rosa, considera que a 
proibição de caça à rola-comum “é mais um rombo na economia local 
e na economia social da caça” uma vez que os caçadores já tinham 
agendado as suas caçadas, adquirido comedouros, marcado alojamento 
e refeições e assumido compromissos com as zonas de caça que também 
já investido verbas significativas na preparação da época venatória. O 
autarca exige ainda compensações para as zonas de caça lesadas.

duas semanas da abertura da caça 
à rola, “quando [o assunto] anda a 
ser discutido ao nível da Comissão 
Europeia há mais de um ano”. 

José Lopes Bernardino diz 
ainda que a proposta de calendá-
rio surgiu por proposta do ICNF, 
tendo sido aceite pelos caçadores, 
e previa a caça da rola-comum 
nos dias 15 e 22 de agosto e nos 
dias 5 e 12 de setembro de 2021, 
durante o período da manhã, até 
às 13 horas.

O comunicado refere que 

“foram feitos investimentos avul-
tadíssimos em medidas de gestão 
específicas para a rola-comum” 
e criadas “enormes expectativas, 
feitos planos de caça, marcadas e 
vendidas caçadas, reservados ho-
téis e programadas viagens”, con-
siderando que “os prejuízos que 
esta decisão unilateral e inespe-
rada vêm trazer para as entida-
des gestoras de zonas de caça e 
para os caçadores é algo pelo qual 
o Estado português tem que se 
responsabilizar.
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OPINIÃO

A
s virtudes cardeais são quatro: 
justiça; prudência; fortaleza 
e temperança. Elas não são 
uma especificidade do cris-
tianismo, pois, alguns sécu-
los antes de Cristo, na Grécia, 
já eram objeto de ref lexão, e 

se acreditava serem fundamentais na estru-
turação do Homem. Aristóteles foi um des-
ses grandes filósofos que nos legaram este 
riquíssimo património, que continua bem 
válido para o Homem pós-moderno.

“Faz todo o sentido acolher ainda 
uma das chaves do pensamento do 
Papa Francisco: o discernimento. 
Ele é fundamental para não 
sermos ludibriados com retóricas 
demagógicas e belos discursos”.

Para não me desviar do objetivo deste 
texto, espraiando-me em generalidades, 
vou centrar-me apenas nas virtudes da pru-
dência e da temperança, as quais considero 
cruciais na prevenção dos fundamentalis-
mos que grassam no mundo hodierno, quer 
vistam roupagem religiosa, política, social, 
filosófica, ou outra.

Na verdade, os fundamentalistas 

tendem, no geral, a assumir a parte pelo 
todo, exacerbando algum aspeto particular, 
omitindo ou desvalorizando outros; sobre-
valorizam a subjetividade em detrimento 
da objetividade; confundem unidade com 
unicidade, esquecendo que a vida é multi-
color; rotulam e adjetivam os que discor-
dam deles e pensam diferente, marginali-
zando-os e procurando por todos os meios 
(pois os fins justificam) impor-lhes a sua 
perspetiva.

As virtudes podem, pois, funcionar 
como antídoto, enquanto terreno sólido 
e fértil, a partir do qual é possível, ref le-
tir, projetar, propor, com equilíbrio, espe-
rança e alguma utopia. Apostar nelas sig-
nifica também reconhecer o protagonismo 
do Homem, colocando-o no centro, e acre-
ditando nele, no seu engenho e potenciali-
dades, enquanto ator de um futuro melhor.

Não querendo parecer simplista, creio 
que faz todo o sentido acolher ainda 
uma das chaves do pensamento do Papa 
Francisco: o discernimento. Ele é funda-
mental para não sermos ludibriados com 
retóricas demagógicas e belos discursos, 
tantas vezes vazios de autênticas ideias e de 
propostas realistas e exequíveis. O discer-
nimento é uma postura existencial adulta, 
crítica e exigente de quem quer viver na ver-
dade e em liberdade.

O perigo 
dos fundamentalismos 

MANUEL ANTÓNIO GUERREIRO DO ROSÁRIO PADRE

O
iço há anos fa lar 
neste instrumento 
centrado no acon-
selhamento e na se-
gurança quando se 
dispensam medi-
camentos e, infe-

lizmente, ele ainda não está em 
execução nas farmácias. Porque 
o Sifarma 2000, quando estiver 
na sua farmácia, será uma ferra-
menta indispensável para a sua 
saúde e segurança. Vale a pena 
explicar como e porquê.

O Sifarma 2000 basear-se-á 
numa ficha de utente, totalmente 
voluntária, sendo garantida ab-
soluta confidencialidade em con-
sonância com a legislação refe-
rente à proteção de dados. Tão 
voluntária que a qualquer mo-
mento o doente/utente pode pe-
dir para serem eliminados os 
seus dados. O que é que esta fi-
cha tem de especial? Permite um 
melhor conhecimento do utente 
e um aumento dos níveis de se-
gurança com os medicamen-
tos que toma. Porque o Sifarma 
2000 é um registo de dados es-
senciais para o bom uso dos 
medicamentos.

O aconselhamento farmacêu-
tico é tão ou mais eficaz quando 
se conhece o histórico do doente, 
é um registo de patologias, dos 
medicamentos que toma ou já to-
mou, quais as reações adversas 
já detetadas, eventuais alergias, 
outros problemas associados aos 
medicamentos, tipos de autome-
dicação praticada e muitos ou-
tros fatores. 

O benefício mais evidente do 
Sifarma 2000 é o de, de forma rá-
pida e completa, identificar a pos-
sibilidade de interferências com 
doenças ou com outros medica-
mentos, como se disse acima, in-
formar o doente sobre as precau-
ções particulares na utilização do 
medicamento; explicar quanto, 
quando e como tomar de forma 
correta o medicamento, identi-
ficando fatores que contribuam 
para a efetividade da sua toma.

Assim se pode ver o que os 
doentes/utentes estão a per-
der por não haver o pleno fun-
cionamento do Sifarma 2000. 
Recorde-se que vivemos num 
tempo que é caracterizado pela 
apologia aos autocuidados, à au-
tomedicação responsável, pela 
adesão terapêutica, pela gestão 
da doença crónica. O Sifarma 
2000 potencia a informação na 
farmácia. 

E há um aspeto a que devemos 
dar muita importância no que 
toca aos medicamentos não pres-
critos pelo médico: as farmácias 
e as suas equipas, por definição, 
procuram garantir e promover 
a maior segurança e efetividade 
na utilização dos medicamentos. 
Quando esta informação ficar re-
gistada no Sifarma 2000 surgi-
rão avisos personalizados. Estes 
avisos identificarão as situações 
de, por hipótese, existirem me-
dicamentos duplicados e qual a 
sua contraindicação e qual a sua 
interação. 

D i to  a bre v i a d a me nt e ,  o 
Sifarma 2000, no tocante aos me-
dicamentos sem receita médica, 
garante segurança aos doentes/
utentes, já que será possível de 
uma forma rápida e completa 
identificar contraindicações, in-
terações, reações adversas e si-
tuações de duplicação da te-
rapêutica e informar o utente 
sobre precauções particulares 
na utilização do medicamento, 
bem como disponibilizar infor-
mação técnico-científ ica ade-
quada e atualizada sobre cada 
medicamento.

Aguardo com impaciência 
a implementação nacional do 
Sifarma 2000. Será mais um ele-
mento para dotar o doente/utente 
de capacitação, de literacia e de 
autonomia com base num acon-
selhamento rigoroso, será uma 
informação totalmente gratuita 
que nos possibilitará escolhas 
corretas para o nosso bem-estar. 
Que venha depressa, são os meus 
votos.

POEMÁRIO

Benefícios 
do Sifarma 2000 
para a melhoria 

da saúde 
dos portugueses

 
MÁRIO BEJA SANTOS JURISTA

LOUCURA REVOLUCIONÁRIA
 
ZÉ CARLOS ALBINO POETA

vivendo dias que eram escuras e tene-
brosas noites

fomos vivendo tempos de combates à 
nossa mão

sonhando que a liberdade nos acordaria 
para sermos nós

com belas madrugadas prenhes de au-
tênticas vidas, 

quando de mansinho, mas com grandes 
determinações,

nos sorri a libertação das perseguições, 
medos e prisões,

saudando e dando os primeiros gritos 
da libertação 

como qualquer animal esfomeado de 
ser-se e viver vivo

ficámos embebedados nas livres vivên-
cias por ir descobrindo,

ficando a tudo querer a bem do povo, já 
e em tudo,

sendo loucos amantes duma revolução 
de justiças lindas,

tudo fazendo para que os sonhos am-
bicionados fossem realidades por ir 

ganhando,
tendo por farol e lideranças os liberta-

dores cheios de coragens
fomos uns entre muitos que íamos passo 

a passo gerando um novo país 
em que os loucos das utopias grandiosas 

e radicais 
foram sendo semeadas, plantadas e 

cuidadas 

eu nos meus vintes cheios de coletivas 
ambições e inovadoras ações

fiz-me numa reviravolta um maluco de 
em tudo ir apostando

trilhando caminhos por ir desco-
brindo, com companhias de belas e novas 
cumplicidades,

que de tão fundas, bonitas, alegres e jus-
tas irmanações 

ainda hoje são as combustões para, ne-
gando a morte,

vá lutando por criações prenhes de emoções !

(inspirado em Otelo Saraiva de Carvalho, 
no dia do seu falecimento)
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Estatuto editorial do “Diário do Alentejo”

1. O “Diário do Alentejo” é um jornal semanário regionalista, de 
informação geral, que pretende através do texto e da imagem dar 
cobertura aos acontecimentos mais relevantes da região, e que sem se 
remeter a posições de neutralidade proporciona espaço ao pluralismo 
político e de ideias, e aos valores da democracia e da liberdade.  

2. O “Diário do Alentejo” é um jornal semanário independente 
cuja linha editorial é submetida a critérios de total rigor e 
seriedade, recusando quaisquer influências ideológicas ou dos 
poderes político, económico e religioso. 
3. O “Diário do Alentejo” produz um jornalismo transparente, 
abrangendo os mais variados campos da sociedade portuguesa 
em geral e da alentejana em particular, com exigência e qualidade, 

através de um trabalho eficaz, criativo e interativo, com o objetivo 
de bem informar e esclarecer um público plural.
4. O “Diário do Alentejo” não estabelece quaisquer hierarquias 
para as notícias e pretende contribuir para o debate e a reflexão 
sobre as grandes questões da região e do País, pelo que cria 
espaços apropriados para expressão de opiniões e não estabelece 
barreiras a qualquer corrente de comunicação.

5. O “Diário do Alentejo” considera que os factos e as opiniões 
devem ser separadas com evidência: os primeiros são intocáveis 
e as segundas são livres.
6. O “Diário do Alentejo” determina como únicos limites para 
a sua intervenção aqueles que são determinados pela lei, pela 
deontologia jornalística e ética profissional e por tudo aquilo que 
diga respeito à vida privada de todos os cidadãos.

A 
descida de sete lugares no Ranking 
Europeu de Inovação, que voltou a 
colocar-nos entre os países modera-
damente inovadores apenas um ano 
depois de termos chegado pela pri-
meira vez ao grupo da frente, não 
é obviamente uma boa notícia. No 

entanto, os indicadores relativos ao nosso País 
têm a virtude de deixarem bem claros os pro-
blemas de fundo que nos impedem de crescer ao 
ritmo a que desejaríamos e que nos levam até a 
desperdiçar muitos dos ganhos, nomeadamente 
em termos de qualificação da população e de ca-
pacidade científica, que fomos registando ao 
longo dos anos.

Mais do que uma quebra geral, que não acon-
tece, porque continuamos a evoluir em diver-
sos campos, Portugal é particularmente “penali-
zado” no ‘ranking’ pelo facto de este ter passado 
a incluir um conjunto de oito novos indicadores 
muito ligados ao setor privado, nomeadamente à 
indústria. E o que estes nos dizem é que este setor 
ainda não conseguiu dar o salto para uma econo-
mia baseada no conhecimento e na inovação.

“Não foi devido à crise que as 
empresas portuguesas investiram 
menos em inovação. Pelo contrário, 
o facto de não o terem feito poderá 
ter contribuído para que a crise 
se fizesse sentir no nosso País 
com maior intensidade do que 
noutros Estados membros”.

O investimento das empresas portuguesas em 
inovação, baseada ou não na investigação e desen-
volvimento, não chega aos 50 por cento da média 
da União Europeia. E quando se analisa esse in-
vestimento por empregado a percentagem cai para 
apenas 25 por cento. As empresas e indústrias na-
cionais têm igualmente um desempenho fraco em 
indicadores relativos à sustentabilidade ambien-
tal das suas atividades. Por exemplo, precisam de 
gastar muito mais matérias-primas para produ-
zirem o mesmo que outros países. Mais uma vez, 
um sintoma de falta de aposta em conhecimento e 

tecnologias inovadoras.
As causas deste ‘status quo’ não são conjuntu-

rais. Os dados foram todos recolhidos antes da 
crise causada pela pandemia de covid-19. Não foi 
devido à crise que as empresas portuguesas in-
vestiram menos em inovação. Pelo contrário, o 
facto de não o terem feito poderá ter contribuído 
para que a crise se fizesse sentir no nosso País 
com maior intensidade do que noutros Estados 
membros. É sabido que, a nível europeu, a pan-
demia teve particular impacto nas pequenas e 
médias empresas (PME) e em setores com menor 
recurso a alta tecnologia e a mão-de-obra alta-
mente qualificada. E Portugal é um país onde as 
PME têm um peso particularmente significativo 
na economia, registando-se ainda uma grande 
concentração das suas atividades em determina-
dos setores, como a hotelaria, a restauração e o 
turismo.

Também não se pode atribuir o desempenho 
nacional no ‘ranking’ de inovação à falta de in-
centivos diretos do Estado às empresas. Os indi-
cadores revelam-nos que, ao nível do apoio go-
vernamental aos negócios, estamos bem acima 
da média da UE, nos 126 por cento, sendo que re-
gistámos uma evolução constante desde os 91 por 
cento de 2014. E esse esforço, refira-se, tem sido 
feito com algum desinvestimento nos incentivos 
à inovação no setor público, que caíram de 87,7 
para 83,6 por cento no mesmo período.

Resta-nos concluir que as causas são estrutu-
rais. Assentam numa prática ainda pouco virada 
para a inovação, por motivos que poderão ser em 
parte culturais, mas que se devem sobretudo à 
inexistência de um ecossistema geral - em ter-
mos de simplificação de procedimentos, incenti-
vos fiscais, estabilidade das leis e funcionamento 
eficiente dos tribunais - que crie as condições de 
mercado para que os privados invistam.

A política deste Governo, e dos governos PS 
em geral, tem sido despejar dinheiro e recursos 
nos problemas sem resolver as questões de fundo 
nem promover as reformas necessárias. O de-
sempenho português neste ranking de inovação 
mostra mais uma vez que esse não é o caminho. E 
esta deve ser uma lição a retirar para a aplicação 
do programa de recuperação e resiliência. Se não 
resolvermos os problemas de base, este programa 
será apenas uma ajuda a curto prazo, com poucos 
efeitos no crescimento, produtividade e competi-
tividade do País.

(Texto originariamente publicado no “Diário 
de Notícias”)

Cedi 
o estabelecimento. 
E os trabalhadores?

 
TÂNIA ÂNGELO SOLICITADORA*

D
iversas podem ser as situações que servem 
de base à não continuidade da exploração 
de cer to estabelecimento, o que cu lmina, 
efet ivamente, com o seu encerramento ou 
com a sua transmissão.

Sendo a transmissão uma viável possibi-
lidade, há que def inir, primariamente, qual 

o período de duração, ou seja, se é uma transmissão 
def initiva, em que, neste caso, a via a seguir será a ce-
lebração de um contrato de trespasse, ou se a transmis-
são tem carácter temporário, em que estaremos me-
diante um contrato de cessão de estabelecimento. Este 
tipo de contrato consiste na cedência temporária, me-
diante uma retr ibuição, de uma unidade económica, 
constituída por um estabelecimento comercia l, o qual 
inclui também a fruição do imóvel em que se encontra 
o estabelecimento.

Tal contrato não se confunde com o arrendamento 
comercial, embora neste também se verif ique uma ce-
dência temporária, mediante uma retribuição. No en-
tanto, esta é referente, simplesmente, ao gozo do imó-
vel no qual subjaz a possibi lidade de desenvolvimento 
de qualquer atividade comercial ou industria l.

Ocorrendo a transmissão da t itu laridade do esta-
belecimento, seja a que título for, na totalidade ou em 
parte,  em que ex istam contratos de traba lho em v i-
gor, a transmissão não faz cessar os contratos, uma vez 
que é o adquirente da transmissão que vai assumir a 
posição de entidade empregadora nos mesmos. Desta 
forma, estão assim assegurados aos traba lhadores os 
direitos contratuais e adquiridos, a categoria prof is-
sional, retribuição, antiguidade, entre outros.

Previamente à formalização da transmissão, os in-
tervenientes – transmitente e adquirente –, devem co-
municar, em tempo úti l, aos trabalhadores, ou aos seus 
representantes, consoante existam, a razão pela qua l 
se vai celebrar a transmissão, o conteúdo e a data do 
contrato, bem como as consequências jurídicas, eco-
nómicas e socia is  para os t raba l hadores.  Const itu i 
uma contraordenação o facto de não ser acautelado ta l 
procedimento.

Em vir tude da transmissão do estabelecimento e a 
consequente transmissão da posição do empregador, 
ao traba lhador assiste o direito de oposição, quando 
aquela possa acarretar um prejuízo sério. Isto funda-
menta-se se pelo facto de se verif icar uma manifesta 
fa lta de solvabi l idade ou se encontrar numa situação 
f inanceira dif íci l do adquirente ou, ainda, se a política 
de organização do trabalho não lhe merecer conf iança.

Para um acompanhamento especia l izado, em ter-
mos legais e burocráticos, saiba que pode sempre con-
tar com o apoio de um solicitador.

 
* Artigo publicado no âmbito de uma parceria entre o “Diário do 
Alentejo” e a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução

‘Ranking’ de inovação. 
Mais do que uma queda, 

o retrato de uma realidade
MARIA DA GRAÇA CARVALHO EURODEPUTADA
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MIGRAÇÕES

População estrangeira  
no concelho de Odemira 
cresceu 143 por cento
Aumento da comunidade sul-asiática na região “traz novos 
desafios ao nível da língua e religião”

A alta-comissária para as 
Migrações diz que o cresci-
mento da população estran-
geira em Odemira registado en-
tre 2015 e 2020 é “um fenómeno 
quase único no País”, que exige 
“o reforço do trabalho no âmbito 
da promoção do entendimento 
mútuo, respeito e convivência 
no mesmo território, entre a po-
pulação imigrante e a popula-
ção local”.

TEXTO NÉLIA PEDROSA

Em cinco anos, entre 2015 e 
2020, o número de estrangei-
ros residentes no concelho 

de Odemira cresceu 143 por cento 
(passando de 3975 para 9615 pes-
soas). Se, numa primeira fase, as 
ofertas de trabalho no setor agrícola 
na região – “uma área que se tem re-
velado pouco atrativa para os cida-
dãos nacionais” – atraíram, prin-
cipalmente, cidadãos búlgaros e 
tailandeses, a comunidade sul-asiá-
tica “tem vindo a crescer, essencial-
mente nos últimos três anos”, su-
blinha a alta-comissária para as 
Migrações ao “Diário do Alentejo”.

De acordo com Sónia Pereira, 
em 2015, os cidadãos búlgaros e 
tailandeses representavam, respe-
tivamente, 27 e 20 por cento dos es-
trangeiros residentes no concelho. 
Em 2020 as nacionalidades mais 
representativas “eram a nepalesa 
e a indiana, representando, cada 
uma, 24 por cento dos cidadãos es-
trangeiros residentes”.

Comparativamente a 2015, em 
2020 os imigrantes de nacionali-
dade nepalesa “tiveram um cres-
cimento de 928 por centro” e in-
diana “um crescimento de 2545 por 
cento”, trazendo “novos desafios ao 
nível, por exemplo, da diversidade 
linguística e religiosa, bem como os 
relacionados com um menor conhe-
cimento do contexto português”, 
frisa a responsável. Ainda segundo 
os dados de 2020, 10 por cento eram 
naturais da Bulgária.

No Baixo Alentejo, os cidadãos 
estrangeiros residentes são maio-
ritariamente oriundos da Índia (20 
por cento), do Nepal (17 por cento) e 
do Brasil (oito por cento). 

O número de migrantes em re-
gime sazonal, “que não se fixam 
no concelho e que se deslocam 
pelo território consoante os dife-
rentes períodos de colheita”, pros-
segue a Sónia Pereira, tem vindo 
a aumentar em função do dina-
mismo da atividade económica 
dominante”.

“FENÓMENO QUASE ÚNICO NO PAÍS” A alta-
-comissária realça que o cresci-
mento da população estrangeira em 
Odemira, “observado entre 2015 e 
2020, face ao total de população resi-
dente – representando 39 por cento 
da população total residente no 
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concelho –, é um fenómeno quase 
único no País”, que exige “o reforço 
do trabalho no âmbito da promoção 
do entendimento mútuo, respeito e 
convivência no mesmo território, 
entre a população imigrante e a po-
pulação local”.

Para além disso, este aumento 
“expôs as fragilidades das respostas 

disponíveis em termos de serviços 
públicos, de condições de trabalho 
e de habitação”. Contudo, relem-
bra, este fenómeno “não é novo” no 
Baixo Alentejo: “Já anteriormente 
esta região contava com a desloca-
ção de trabalhadores nacionais, mi-
grantes internos, principalmente 
da região beirã, para desenvolver 

trabalho agrícola na região”.
A responsável reforça que o pro-

cesso de integração da comunidade 
“é multifacetado, envolvendo vá-
rias dimensões e uma grande plu-
ralidade de entidades num tra-
balho contínuo, integrado e de 
proximidade”, sendo que o Alto 
Comissariado para as Migrações, 

IP (ACM), “tem vindo, e vai conti-
nuar, a desenvolver o trabalho con-
junto e de proximidade com todos 
os interlocutores/organismos lo-
cais envolvidos no acolhimento e 
integração de pessoas migrantes, 
tendo em vista a concertação de 
respostas específicas para o conce-
lho de Odemira, nomeadamente, 
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No Baixo Alentejo, os cidadãos estrangeiros residentes são maioritariamente 
oriundos da Índia (20 por cento), do Nepal (17 por cento) e do Brasil. O número de 
migrantes em regime sazonal, “que não se fixam no concelho e que se deslocam 
pelo território consoante os diferentes períodos de colheita”, tem vindo a 
aumentar “em função do dinamismo da atividade económica dominante”.

A importância 
dos centros de 
apoio à integração 
durante a pandemia
Os centros nacionais e locais de apoio à integração de mi-

grantes são, nas palavras da alta-comissária para as 
Migrações, “determinantes pela sua experiência de gover-

nança integrada e intersetorial na resposta humanizada e especia-
lizada às diferentes necessidades das pessoas migrantes e na facili-
tação do processo de integração nas suas várias dimensões”. 

Além “da mediação entre as pessoas migrantes e as diversas en-
tidades, do trabalho informativo e de sensibilização, também das 
entidades de acolhimento, estas estruturas são relevantes igual-
mente para promover a aproximação entre todas as partes envol-
vidas, conforme espelhado no caso do Claim de Odemira”, frisa.

Em contexto de pandemia de covid-19, “devido ao encerra-
mento de diversos serviços e às restrições ao seu normal funcio-
namento”, os centros de apoio registaram, segundo Sónia Pereira, 
uma maior procura. Apesar das restrições também nestes cen-
tros, “a resposta presencial manteve-se em constante dinamiza-
ção, tendo-se apostado no reforço das vias de contacto e apoio à 
distância, como a Linha de Apoio a Migrantes e o ‘email’”. 

Estes recursos continuam, atualmente, “a ser os mais solici-
tados, mantendo-se o atendimento presencial por marcação ou 
sempre que a situação particular o exija”, diz, adiantando que, 
nesta conjuntura, os Cnaim e Claim “mostraram-se essenciais 
também para facilitar o acesso de pessoas migrantes com baixa 
competência digital e/ou sem recursos tecnológicos aos serviços 
‘online’ de diversas entidades”. 

Os centros têm participado ainda “em várias ações de terreno, 
na resposta a situações de emergência social, na distribuição de 
equipamentos de proteção individual, assim como em atividades 
de informação e sensibilização sobre as medidas de prevenção, 
proteção e mitigação da covid-19, encontrando-se atualmente a 
promover a divulgação de informação e a facilitação de acesso ao 
processo de vacinação”. 

Para além dos três centros nacionais de Lisboa, Porto e Faro, 
existem 127 centros locais – 21 no Norte, 35 no Centro, 42 na 
Área Metropolitana de Lisboa, 14 no Alentejo, 10 no Algarve, 
quatro nos Açores e um na Madeira. 

VALIDAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS, 
LÍNGUA E ACESSO A 
SERVIÇOS PÚBLICOS

A (re)inserção profissional e o 
reconhecimento e validação de 
competências dos imigrantes, 
a aprendizagem da língua 
portuguesa e o acesso aos serviços 
públicos (saúde, formação, 
educação, apoio social ou apoio 
jurídico) são alguns dos desafios 
identificados pela alta-comissária 
no âmbito do processo de 
integração. O ACM “está a fazer um 
reforço dos mecanismos existentes 
para melhorar a articulação 
entre a oferta e a procura de 
emprego” para os imigrantes, 
“desde logo com o alargamento 
da rede de Gabinetes de Inserção 
Profissional Imigrante”, diz. 
Relativamente à aprendizagem 
da língua portuguesa, o diploma 
de agosto de 2020 “simplifica e 
cria condições para a redução de 
alunos por turma e a flexibilização 
de horários”. São ainda promovidos 
cursos de aprendizagem da língua 
portuguesa por via de educação 
não formal e a Plataforma de 
Português Online. Recentemente 
foi lançado o projeto-piloto 
“Integrar Valoriza”, que visa 
fomentar o trabalho em rede, e 
dinamizado pelos municípios, 
“reforçando as respostas de 
integração em cada território”, 
através “da operacionalização e 
descentralização dos recursos 
que permitam o acompanhamento 
adequado das situações, seja ao 
nível social, laboral, habitacional, 
educacional, da saúde e cívico”.

quanto à melhoria das condições 
de trabalho e habitação, a promo-
ção da interculturalidade e a faci-
litação de informação para mitiga-
ção da pandemia de covid-19”.

E M P R E S A S “ T Ê M O B R I G AÇ ÃO D E 
DISPONIBILIZAR ALOJAMENTO DIGNO” O 
“acesso à habitação”, como o iden-
tificam vários estudos, frisa Sónia 
Pereira, é “uma das dimensões mais 
críticas” que afeta os migrantes que 
se deslocam para trabalhar na re-
gião, sendo igualmente “de ter em 
conta a precariedade das relações 
laborais e as situações de explora-
ção laboral que também têm sido 
identificadas”.

Neste sentido, chama a aten-
ção não só para “o trabalho articu-
lado que tem existido no território 
de Odemira tendo em vista a fisca-
lização das condições de habitabili-
dade e de trabalho dos trabalhado-
res agrícolas”, como para a recente 
alteração à Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 179/2019 – que 

impõe a criação de um regime ex-
cecional e transitório que permita 
equiparar os alojamentos instalados 
no Aproveitamento Hidroagrícola 
do Mira a estruturas complemen-
tares da atividade agrícola, desde 
que cumpridas várias condições –, 
“com vista a garantir a efetiva im-
plementação da solução adotada em 
2019, ao nível da simplificação pro-
cedimental e da clarificação de obri-
gações” (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 69/2021). 

Segundo esta resolução, “escla-
rece-se que cada exploração agrí-
cola tem a obrigação de dispo-
nibilizar, aos seus trabalhadores 
sazonais, alojamento temporário 
digno, em instalações de aloja-
mento temporário amovíveis”. E 
“clarificam-se obrigações das em-
presas detentoras de explorações 
agrícolas, nomeadamente, em ma-
téria de proteção da saúde e das 
condições dos trabalhadores e de 
garantia das condições mínimas de 
habitação para os trabalhadores, 

bem como de garantia de saúde 
pública”. 

A alta-comissária destaca ainda 
a assinatura de protocolos entre o 
Governo e a Câmara de Odemira e 
três associações de produtores agrí-
colas, “nos quais se procura respon-
der às condições de habitação”.

No âmbito do “trabalho inte-
grado e articulado” que o ACM tem 
vindo a realizar “com as entida-
des locais de Odemira com respon-
sabilidade em matéria de acolhi-
mento e integração de migrantes”, 
a responsável sublinha, também, a 
implementação dos planos muni-
cipais para a integração de migran-
tes, “conduzidos pela Câmara de 
Odemira” desde 2015. Planos que 
incorporam “as estratégias de atua-
ção concertadas das diferentes enti-
dades que atuam na área das migra-
ções a nível local”. 

O atual plano em execução 
“contempla 46 medidas, em áreas 
diversas, como Urbanismo e 
Habitação, Mercado de Trabalho 
e Empreendedorismo, Formação 
e Capacitação, Educação e 
Língua, Saúde e Solidariedade e 
Resposta Social”. 

A criação, em 2014, do Centro 
Local de Apoio à Integração de 
Migrantes (Claim) de Odemira, 
em parceria com a Taipa – 
Organização Cooperativa para o 
Desenvolvimento Integrado, é ou-
tra das respostas referidas por Sónia 
Pereira. O Claim de Odemira, “que 
também faz trabalho de itinerân-
cia em função do horário de traba-
lho dos migrantes”, realizou, “de 
2020 a junho de 2021”, 2435 aten-
dimentos, “na sua maioria, a cida-
dãos do Nepal (40 por cento) e da 
Índia (34 por cento), relacionando-
-se os principais assuntos com per-
manência em território nacional 
(56 por cento) e reagrupamento fa-
miliar (15 por cento)”. 

É de salientar igualmente, se-
gundo a alta-comissária, a abertura, 
a 14 de junho último, do Gabinete 
de Inserção Profissional Imigrante, 
também resultado de uma parce-
ria com a Taipa e com o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, 
e que “conta com 53 atendimentos, 
em particular, a cidadãos nacionais 
da Índia, desde a sua inauguração 
até ao momento”. 

Do conjunto de respostas criadas 
ao nível do concelho, destacam-se, 
ainda, a título de exemplo, “a inte-
gração do Agrupamento de Escolas 
de São Teotónio na Rede de Escolas 
para a Educação Intercultural e a 
promoção de cursos de Português 
Língua de Acolhimento (PLA), no-
meadamente, na Escola Básica 
Engenheiro Manuel R. Amaro da 
Costa”, em São Teotónio, onde “fo-
ram realizados 20 cursos de PLA, 
no ano letivo 2020/2021, estando em 
fase de conclusão um aviso para fi-
nanciamento de novos cursos”.

No âmbito do Plano Nacional 
de Implementação do Pacto Global 
das Migrações, que envolve “todas 
as áreas governativas com respon-
sabilidades ao nível da integração 
das populações migrantes”, entre 
as medidas já implementadas, diz 
Sónia Pereira, contam-se algumas 
“estruturantes”, como “a atribuição 
do número de Segurança Social na 
hora, que já permitiu a facilitação 
do processo de regularização a mais 
de 190 mil cidadãos”, a “revisão do 
programa nacional de aprendiza-
gem da língua portuguesa, promo-
vendo o alargamento e flexibiliza-
ção da oferta, o acesso e frequência 
a cidadãos em processo de regula-
rização e a criação de uma unidade 
para a aprendizagem do alfabeto la-
tino (dimensão particularmente re-
levante para as nacionalidades mais 
representativas no território de 
Odemira)” e a “plataforma de reno-
vação automática de autorizações de 
residência, que desde julho de 2020 
já renovou mais de 128 mil títulos”.

“O desenvolvimento do trabalho 
conjunto entre os vários interlocu-
tores e serviços públicos, incluindo 
os organismos locais, as empre-
sas e pessoas migrantes, é essencial 
para a concertação de respostas efi-
cazes e para a agilização de proces-
sos de integração. É nesse sentido 
que o ACM tem trabalhado e vai 
continuar a trabalhar, no caso do 
Baixo Alentejo, com uma atenção 
especial na melhoria das estrutu-
ras de apoio e das condições de tra-
balho e habitação”, volta a reforçar a 
alta-comissária. 

Nesse sentido, relembra o proto-
colo estabelecido recentemente en-
tre o ACM e a Câmara de Beja para 
a abertura de um centro nacional 
de apoio à integração de migrantes 
(Cnaim), o quarto no País, que “de-
sempenhará, sempre que se justifi-
car, trabalho em itinerância, tendo 
uma abrangência ao nível do dis-
trito” e cuja entrada em funciona-
mento “está prevista para breve”.
paço que existe entre o des
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DESPORTO

O Sport Lisboa e Benfica, no pri-
meiro dia, e os Amigos da Pesca 
Barros & Trabuco, do antigo cam-
peão mundial Mário Barros, no 
segundo, venceram as duas pro-
vas iniciais do Campeonato 
Nacional de Clubes de Pesca 
Desportiva, em ‘feeder’, que 
decorreram na barragem de 
Odivelas, com organização da 
Federação Portuguesa de Pesca 
Desportiva.

TEXTO E FOTO  FIRMINO PAIXÃO

Catorze clubes, num total de 70 
pescadores, procuraram, ao 
longo de dois dias, capturar 

o maior número de espécies, para 
fazerem pontuar e brilhar as suas 
equipas, nesta primeira e segunda 
prova do Campeonato Nacional de 
Clubes que começou a decidir-se na 
barragem de Odivelas e concluir-se-
-á, no início de outubro, nos lagos 
da Quinta da Boavista, em Ílhavo. 
No ano passado, devido à pandemia 
de covid-19, realizou-se apenas um 
torneio interassociações. Em 2019 o 
campeão foi o Folhadosa; em 2018 
foi a Barros & Trabuco. E este ano? 
Realizadas duas provas, o Benfica 
destacou-se e é o grande favorito, 

mas na luta estão ainda outras for-
mações, ainda que algo distantes da 
pontuação dos encarnados. 

Mas, quem partiu do Alentejo 
na frente é, realmente, a equipa do 
Benfica. E, afinal, o que é a pesca 
com ‘feeder’? Quem o explica é o 
pescador Rui Ferreira, atleta do 
Folhadosa que, em maio último, 
conquistou, nesta mesma barragem, 
o título nacional nesta especialidade: 
“Muita gente pensa que o ‘feeder’ é 
pesca ao fundo, e não deixa de ser, 
mas tem a sua técnica, é diferente da 
boia. Pesca-se com canas de carreto, 
o ‘feeder’ é o recipiente onde se leva a 
comida para o peixe… depois, é es-
perar um pouco, porque é uma pesca 
um bocadinho de paciência”.

Ou seja, basicamente, na extre-
midade da linha vai um alimenta-
dor com engodo e um anzol iscado 
e, depois, é esperar que o peixe vá 
ao engano. Mas o campeão nacio-
nal disse ainda que esta modali-
dade de pesca “prima pela sua pre-
cisão”. E explica: “Temos que lançar 
longe, cerca de 60 metros, e isso re-
quer que os lançamentos sejam o 
mais corretos possível o que, com 
muito vento, não é fácil”. 

Ora bem, mas foi essa a princi-
pal dificuldade dos pescadores no 

primeiro dia de provas. Um vento 
muito intenso. Nada que altere o 
rumo do ‘team’ Folhadosa: “Viemos 
para o Alentejo esperançados em 
construir aqui o caminho para o tí-
tulo nacional, embora tenhamos fi-
cado um pouco aquém do Benfica, 
mas ainda temos duas provas para lu-
tar pelo nosso objetivo”.

Naturalmente com o campeão na-
cional a puxar pela equipa. Mas Rui 
Ferreira considera que um título “é 
apenas um título” e o seu “não foi di-
ferente”. Segundo diz, “agora temos 
todos que lutar pelo coletivo, em-
bora sinta esse peso, essa responsa-
bilidade, de ter sido campeão nacio-
nal e exatamente neste local”. Quanto 
ao plano de água, o pescador, de Seia, 
que chegou ao ‘feeder’ há cinco anos, 
considera que “está bem povoado. No 
primeiro dia é que as carpas não cola-
boraram; no segundo, toda a gente fez 
boas capturas e, no campeonato indi-
vidual que aqui decorreu em maio, fi-
zemos grandes pescarias”. 

Contudo, a primeira prova não 
foi má para todos. “Ontem correu-
-me bem a mim e à equipa, eu fiquei 
em primeiro e a equipa também fi-
cou a liderar, embora não muito longe 
do segundo e, na segunda prova, al-
cancei um sétimo lugar”, disse José 

Evangelista, atleta do Benfica, cam-
peão do mundo de ‘feeder’ e bicam-
peão do mundo de pesca às carpas, 
acrescentando que a segunda prova 
“foi para defendermos a liderança da 
equipa”. Segundo adianta: “Embora 
estejam a faltar as duas provas que 
iremos realizar no norte do País, esta-
mos confiantes na conquista do título 
nacional nesta especialidade”.

O ribatejano José Evangelista, que 
chegou ao Benfica no final de 2020, 
confessa: “O Benfica é um grande 
clube, temos uma boa equipa e a mi-
nha intenção é fazer o melhor possí-
vel, mas claro que tenho sempre uma 
responsabilidade acrescida, devido ao 
meu palmarés”. Lamentando a pouca 
evolução da pesca desportiva, o an-
tigo presidente federativo comentou: 
“Não tem evoluído e por vários moti-
vos… entre eles, o principal tem sido 
a pandemia, que levou à paragem 
dos campeonatos. Algumas pessoas 
abandonaram a modalidade, até por-
que o desemprego cresceu e, infeliz-
mente, aconteceu uma reversão bas-
tante acentuada na modalidade”.

Entre estes dois consagrados – 
um campeão mundial e outro na-
cional – pescou Márcio Guerra, um 
atleta duplamente da casa – é natu-
ral de Odivelas e pesca pelo Clube de 

Amadores de Pesca (CAP) do Baixo 
Alentejo, de Alvito; nada que lhe 
desse vantagem. “O fator casa não é 
determinante. Por vezes, vimos com 
essa confiança e as coisas não aconte-
cem, mas correu bem, divertimo-nos, 
apanhámos uns peixes, porque um 
campeonato nacional, aqui tão perto 
de casa, não acontece todos os dias”.

Sobre as metas do seu clube, 
revela: “O nosso objetivo é lutar 
pelo bom nome do CAP do Baixo 
Alentejo, lutando para que consiga-
mos a melhor classificação possível, 
pois somos uma equipa novata nes-
tas andanças” da pesca desportiva 
com ‘feeder’, concluiu.

CLASSIFICAÇÃO (após duas provas): 
1.º Sport Lisboa e Benfica, 42 pon-
tos; 2.º GAP Barros & Trabuco, 57; 
3.º Amadores Pesca do Marco, 58. 
4.º CPC Amorim & Dias, 59.ERC 
5.º Folhadosa Fishing Team (Seia), 
62. 6.º Clube Pesca da Golegã, 72. 
7.º Clube Recreativo Calhabé, 72. 8.º 
Pica e Puxa APD Foros Salvaterra, 
74. 9.º ARC Bem-Fazer Vai Avante, 
82. 10.º Casa Povo Creixomil, 90. 
11.º CAP Baixo Alentejo, 90. 12.º 
AP Tílias Landinense, 94. 13.º 
Académica de Coimbra, 95. 14.º 
Futebiada, 103.

Nacional de pesca desportiva de clubes (‘feeder’) começou na barragem de Odivelas

UM DESFILE DE CAMPEÕES
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Espaço Hípico da ACOS está a promover Férias Ativas para jovens

UM PROJETO QUE JÁ GALOPA
O  E s p a ç o  H í p i c o  d a 
Associação de Criadores de 
Ovinos do Sul (ACOS) está 
a promover o projeto Férias 
Ativas, espaço de aprendiza-
gem para jovens, que aqui ad-
quirem as primeiras noções 
sobre a arte equestre.

TEXTO E FOTO  FIRMINO PAIXÃO

“Q uero ser cava leiro 
prof issiona l ”,  é o 
desejo manifestado 

pelo jovem Francisco Carvalho, 
de oito anos, nascido em Vila 
de Frades, que justifica essa sua 
opção: “Desde muito cedo que 
comecei a ir a touradas, sem-
pre adorei ver os cavaleiros, e aí 
nasceu o meu sonho de me tor-
nar cavaleiro. Desde pequenino 
que adoro cavalos, aprendi a 
montar aos sete anos e já tenho 
dois cavalos”. 

O jovem candidato a cavaleiro 
profissional revela ter vindo para 
o Espaço Hípico com o objetivo 
de aprender a montar: “Não sa-
bia nada quando cá cheguei, mas 
tenho aprendido muito com o se-
nhor Joaquim Veríssimo. Gosto 
muito de tourear, gosto de an-
dar a galope, mas adoro desafiar 
a tourinha [treino de tourada por 
meio de touros fingidos], para lhe 
espetar os ferros”. É tanta a con-
vicção que Francisco Carvalho 
até desvenda o seu ídolo, entre os 
profissionais: Francisco Palha. E 
porquê? “Porque é Francisco, tal 
como eu”. 

Maria Inês Piçarra tem 12 
anos, frequenta o Espaço Hípico 
da ACOS há cerca de ano e meio 
e está também a participar neste 
projeto organizado em período 
de férias. “Adoro cavalos. Quando 
aqui cheguei não sabia montar, 
aliás, não sabia nada relacionado 
com a equitação, e já aprendi 
muito. Tinha alguns amigos que 
já aqui andavam e que me diziam 
que isto era espetacular e, por 
isso, decidi experimentar”. 

E x p er i mentou e  f icou! 
“Montar a cavalo dá-nos uma 
sensação única, inexplicável 
mesmo, sentimo-nos imparáveis, 
livres”, diz Maria Inês Piçarra, 
deixando, no entaanto, uma re-
comendação: “Devemos con-
fiar sempre no cavalo, não deve-
mos mostrar medo, porque se eu 
montar com receio de cair é por-
que não estou a confiar no ani-
mal… acho que a confiança entre 
as duas partes, cavalo e cavaleiro, 
é um fator essencial”. Ser cava-
leira profissional não está no seu 

horizonte, embora confesse “gos-
tar de sentir a adrenalina” da 
equitação, em particular neste 
projeto da ACOS: “Está tudo a 
correr lindamente, aprende-se 
muito e existe muito convívio en-
tre todos nós”.

Habitual frequentador do 
Espaço Hípico, Diogo Zeverino 
completou recentemente 11 anos. 
“Quando tinha um ano já o meu 
pai me punha sobre um cavalo, 
mas só aos dois é que comecei a 
montar mais a sério e por grande 
inf luência dele, que me trans-
mitiu esta paixão pelos cavalos”. 
Quando se monta, diz, “sente-
-se muita liberdade, muita pai-
xão”. Diogo assume que gosta 
muito de galopar porque “sente-
-se mais adrenalina e mais es-
pírito de aventura”, mas revela 
ter também aprendido “o passo 
espanhol ’ e outras técnicas”. 
Recorda a importância de ir “co-
nhecendo o cavalo, refrescando-
-o, escovando-o e alimentando-
-o”. A sua vontade é, um dia, 
tourear a cavalo. “Gostava de ex-
perimentar com a tourinha”, de-
sabafa, elegendo como seu ídolo 
o já falecido, Joaquim Bastinhas, 
“pela emoção que punha no tou-
reio”. O seu irmão, Afonso, de 
cinco anos, outro aficionado pelo 
toureio, já lhe segue os passos, 

amiudadamente.
Satisfeito com a evolução deste 

projeto de “Férias Ativas” mos-
trou-se o gestor do Espaço Hípico 
da ACOS, Joaquim Veríssimo: 
“As atividades têm corrido linda-
mente, temos miúdos a repetir a 
presença, vêm uma semana e vol-
tam na semana seguinte. Acho 
que estão a divertir-se e também 
a aprender”. É esse, aliás, o obje-
tivo destas ações que estão a de-
correr em blocos semanais e du-
rante todo este tempo de verão e 
de férias escolares. 

Joaquim Veríssimo assegurou 
que todas as semanas “têm sido 
muito frequentadas”, com uma 
média de 20 alunos, número que 
não é superior pois “queremos 
manter a qualidade”. “Não pode-
mos ter aqui excesso de miúdos, 
porque seria impossível dar aten-
ção a todos, estamos no limite, 
não poderão ser mais”, diz.

O projeto tem sido frequen-
tado por crianças de todas a ida-
des que, em comum, têm o gosto 
por montar a cavalo. “Alguns 
nunca tinham tido contacto com 
um cavalo e nos primeiros dias 
andam um bocadinho como que 
desconfiados, mas integram-
-se rapidamente e entram neste 
circuito, porque ganham con-
fiança com o cavalo, veem que os 

cavalos não lhes fazem mal e ga-
nham rapidamente o prazer por 
esta atividade”, comenta o antigo 
cavaleiro tauromáquico

O plano de aprendizagem, 
esse, está definido: “A primeira 
fase é o contacto com o cavalo, a 
maneira de chegar perto dele, a 
maneira de lhe tocar, terem a no-
ção de como se aparelha um ca-
valo, colocar os arreios, enfim to-
dos o processo de maneio, desde a 
limpeza à alimentação do cavalo. 
Depois assistem a uma aula de 
algum miúdo que esteja já mais 
adiantado, porque a ver também 
se aprende. Só depois é que expe-
rimentam montar a cavalo”.

Atento também aos mais 
ágeis, Joaquim Veríssimo ga-
rante terem já sido detetados 
“vários talentos”, apesar de ser 
dada “a melhor atenção a todos”. 
Como acontece em qualquer ou-
tra modalidade, “há miúdos que 
têm mais jeito, aprendem mais 
rapidamente, não querendo di-
zer que os outros não o consi-
gam, mas nota-se, na fase de 
arranque, que uns são mais pre-
coces que outros”. 

O Espaço Hípico possui cava-
los habituados às diferentes fases 
de aprendizagem, “desde os ini-
ciados até cavaleiros já com al-
guma experiência, muito mais 

adiantados e habituados a fa-
zer provas importantes”, garan-
tiu Joaquim Veríssimo, referindo 
o exemplo do jovem que quer 
ser profissional: “O Francisco 
Carvalho adquiriu um cavalo, 
já com alguma idade, que tou-
reou muito com o cavaleiro Rui 
Fernandes e começou aqui na 
brincadeira a experimentar com 
o tourinha. Está encantado, di-
verte-se muito e diz, realmente, 
que quer ser toureiro”. 

O projeto está enraizado, con-
sidera o gestor. E explica: “Tem 
corrido muito bem, acho que toda 
a gente está contente, não temos 
tido acidentes, nem reclamações, 
portanto, achamos que está a cor-
rer muito bem”. Ainda assim, não 
se tratou de uma iniciativa fácil 
de erguer. “O projeto começou do 
zero, porque o centro hípico es-
tava parado há alguns anos, foi 
necessário fazer todo um per-
curso de divulgação para dar-
mos a conhecer o espaço às pes-
soas, depois tivemos o azar, todos 
nós, de nos termos deparado com 
a pandemia. As coisas passaram 
por momentos de paragem, e de 
arranque, não tem sido fácil, mas 
hoje as coisas tendem a normali-
zar e sentimo-nos felizes porque, 
dentro do possível, estamos a re-
tomar a atividade”, concluiu.

Q
Realiza-se nos próximos dias 4 e 5 de 
setembro, na barragem de Alqueva (zona do 
ancoradouro) a quarta edição do Clássico 
do Achigã Cidade de Moura, competição de 
pesca ao achigã embarcada.

Q
O avançado Pedro Miguel Vieira, de 19 anos, natural de Beja, 
ponta-de-lança formado no Despertar Sporting Clube que nas 
últimas quatro épocas representou o Futebol Clube do Porto, 
assinou um contrato de quatro anos com o RKS Raków, da cidade 
polaca de Czestochowa. 
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Clube Vale de Choupos Golfe é um projeto pioneiro no Baixo Alentejo

PAIXÃO PELO GOLFE
O Clube Vale de Choupos Spot 
Golfe nasceu em Beja há nove 
anos, fruto da vontade de um 
grupo de apaixonados pela 
modalidade que, a cerca de 
dois minutos a oriente da ci-
dade, vão bater bolas num ‘dri-
ving range’.

TEXTO E FOTO  FIRMINO PAIXÃO

Os empresários Lourenço 
Me st re  e  Hen r ique 
Medeiros receberam o 

“Diário do Alentejo” nas insta-
lações do Vale de Choupos Spot 
Golfe, a cerca de dois minutos da 
cidade de Beja. Conversámos à 
beira do ‘driving range’ (campo 
de treinos), onde os golfistas trei-
nam, preparando-se para os tor-
neios em que vão competir nou-
tras partes do País. 

Lourenço Mestre, um dos 
fundadores, também o pra-
ticante mais categorizado do 
clube, é o proprietário do espaço 
e foi o primeiro presidente do 
clube. Henrique Medeiros, outro 
dos fundadores, é o atual presi-
dente, já com dois anos de man-
dato. Ambos convergem na ideia 
de que o golfe não é um desporto 
elitista. 

“Numa cidade destas, foi ar-
riscado [criar o clube] porque o 
golfe era conhecido como um des-
porto elitista, praticado por pes-
soas muito ricas, mas não é bem 
assim como as pessoas, às vezes 
podem pensar, e nós já temos vá-
rios jogadores”, diz Lourenço 
Mestre. Henrique Medeiros com-
plementa: “O golfe, se calhar, 
é mais barato do que a caça e a 
pesca… há canas de pesca que 
custam 50 euros, outras custa-
rão 1500, e com os tacos de golfe 
é precisamente igual. Para jogar 
golfe compra-se um ‘set’ com 200 
euros, uns sapatos, umas calças e 
um polo e estamos aptos a jogar. 
Pagamos 25 euros pelo campo, 
embora também existem mais 
caros, mas para jogar não preci-
samos de ir para esses campos 
com preço mais elevado. Depois 
construiu-se também a ideia de 
que era um jogo de velhos e a ver-
dade é que hoje já se veem muitos 
jovens a competir”.

Lourenço Mestre diz que o 
que prevaleceu foi a sua “pai-
xão pelo golfe” e só depois nas-
ceu o clube, porque já existia 
em Beja um número considerá-
vel de jogadores. “Estávamos fe-
derados pelo Clube de Golfe de 
Évora (CG Évora) e, entretanto, 
decidimos, entre meia dúzia 

Lourenço Mestre foi fundador e primeiro presidente do Vale de Choupos Spot Golfe, em Beja, agora liderado por Henrique Medeiros

Q
A atleta baixo-alentejana Ana Cabecinha disputa esta manhã, pelas 
8:30 horas, na cidade de Sapporo (Japão) a sua prova de 20 quilómetros 
em marcha atlética, distância em que já se sagrou oito vezes campeã 
nacional. No seu palmarés constam participações nos Jogos Olímpicos 
de Pequim (8.º lugar), Londres (8.º) e Rio de Janeiro (6.º).  

Q
O jovem Miguel Patrício, atleta sub/15 que iniciou a 
sua formação no Sport Clube Mineiro Aljustrelense, 
filho do antigo jogador aljustrelense Duarte Patrício, 
voltou ao Benfica Campus, estrutura onde ficará a 
evoluir como “jogador residente”.

de amigos, constituir um clube 
aqui em Beja… também com o 
objetivo de angariarmos mais 
sócios e mais praticantes da mo-
dalidade. Assim se ergueu o Vale 
de Choupos Spot Golfe”. 

Também sócio fundador do 
clube oficializado por Lourenço 
Mestre e Luís Mira Coroa, 
Henrique Medeiros recorda: “Eu 
fazia parte dos corpos sociais 
do CG Évora. Tentámos unir os 
clubes de golfe da região e criar 
um possível Clube de Golfe do 
Alentejo, mas o pessoal de Évora 
não achou muito bem e foi isso 
que nos forçou a abrir um clube 
em Beja. Estar à frente de qual-
quer clube requer muito sacri-
fício e disponibilidade. Eu e o 
Lourenço apoiamo-nos muito, 
há muita gente que fala mas, 
quando chega à hora da verdade, 
diz não ter vagar”. 

Em 2011 é inaugurado o 
campo de treinos na proprie-
dade de Lourenço Mestre. “O 
‘driving range’ aparece para 
angariar novos membros, por-
que como o golfe é uma moda-
lidade que não é praticada nes-
tas regiões do interior, tem que 
existir um campo de treino e 
este ‘driving’ surge aqui precisa-
mente para captar essas pessoas. 

Começámos por fazer umas ‘clí-
nicas’ com um profissional de 
golfe que vinha cá, reuníamos 
uns quantos amigos para as fre-
quentarem e chegámos a ter aqui 
20 e 30 assistentes. Nessa altura, 
terão vindo experimentar a mo-
dalidade cerca de uma centena 
de pessoas e ficaram 20 ou 30, o 
que já foi muito bom”. 

No ano seguinte oficializa-se 
o Clube Vale de Choupos Golfe. 
“Foi assim batizado por causa 
da denominação da propriedade 
onde existe o ‘driving’ e, daí para 
a frente, começámos a organizar 
eventos entre nós. A Federação 
Portuguesa de Golfe tornou-nos 
no seu filiado número 155, temos 
a comissão de ‘handicaps’ oficial-
mente reconhecida, temos tudo 
legalizado e mantemos a ativi-
dade”. Fizeram alguns torneios, 
recorda Lourenço Mestre, en-
tre os quais um de homenagem a 
José Maltez que é o sócio mais an-
tigo: “Esteve muitos anos ligado 
ao golfe e à construção de campos 
e fizemos uma prova em sua ho-
menagem. Competimos em vá-
rias provas a nível nacional e te-
mos alguns títulos conquistados. 
Olhando para trás, penso que de-
veríamos ter constituído o clube 
um pouco mais cedo porque, 

certamente, já teríamos mais 
pessoas a praticar a modalidade”. 

Henrique Medeiros aproveita 
a deixa dos títulos e anuncia es-
tarmos na presença do melhor jo-
gador do clube, que é Lourenço 
Mestre, com ‘handicap’ de apenas 
um dígito (7,7). “Não é para to-
dos. Se calhar, só 10 por cento dos 
jogadores nacionais é que conse-
guem jogar só com um dígito. O 
Lourenço, com muito trabalho e 
muito esforço, é o melhor repre-
sentante do nosso clube”. “Um 
elogio do presidente” ressalva o 
líder fundador. Acrescentando: 
“Realmente, sou o jogador com o 
‘handicap’ mais baixo, se calhar 
porque treinei mais do que os ou-
tros. Como tinha aqui o ‘driving 
range’ à mão, acabava por treinar 
mais, porque sem treinar não se 
conseguem bons resultados”. 

Nos dias que correm, comen-
tou Henrique Medeiros, o clube 
tem cerca de 50 sócios, 25 dos 
quais praticantes. “Também te-
mos alguns sócios em que a ges-
tão de ‘handicaps’ não é feita pelo 
nosso clube, mas por outros. Os 
nossos torneios têm sido muito 
bem aceites, temos o apoio de al-
gumas empresas da região que 
nos permitem organizar algumas 
provas de produtos alentejanos 

na passagem do buraco nove para 
o 10 e isso é muito bem aceite e 
temos sempre muita gente nos 
nossos torneios”. 

Quanto ao crescimento do 
clube, opina Henrique Medeiros: 
“Na minha opinião, não tem 
evoluído como seria desejável. 
Nós não tínhamos onde bater 
bolas e o Lourenço Mestre in-
vestiu, na sua propriedade, cons-
truindo um ‘driving range’ com 
capital próprio, e as pessoas não 
mostraram a adesão que a mo-
dalidade merecia”.

Ou seja, a comunidade bejense 
talvez não conheça bem o Vale 
de Choupos Set Golfe. “Como se 
trata de um projeto privado, não 
foi muito divulgado. O ‘driving 
range’, neste momento, está em 
reestruturação mas, no futuro, 
as pessoas poderão associar-se 
ao clube e virem aqui bater umas 
bolas. Esperemos que reabra com 
mais força, porque o nosso obje-
tivo é confraternizar com outros 
clubes e participar em torneios 
para onde somos convidados”, 
até porque o sonho do mentor do 
projeto é construir em Vale de 
Choupos um campo de golfe com 
dois, três, quatro ou cinco bura-
cos. “Esse é o meu grande sonho” 
confessa Lourenço Mestre.
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BOLA
DE TRAPOS
JOSÉ SAÚDE

O “tio” Barriga 
 

O 
mundo do desporto é uma indelé-
vel essência onde dantes se cruzaram 
personalidades que muito deram de si 
em prol de uma agremiação que lhes 
terá eclipsado alguns dos excelentes 
prazeres não só na sua vida particular 
mas, sobretudo, familiar. Os tempos 

eram outros e a presunção como o dirigente cum-
pria integralmente o seu dever nos emblemas des-
portivos obedecia a éticos princípios onde a honra 
se apresentava como a bandeira de um ser humano 
literalmente analisado, no contexto da sociedade, 
como pessoa de bem. 

É verdade que conheci uma linhagem de indivi-
dualidades que, vistos à distância, me surpreende-
ram pela positiva. O “tio” Barriga foi uma dessas fi-
guras típicas que me marcaram para a eternidade. 
Dirigente do Despertar, de Beja, o saudoso diretor en-
tregou-se de alma e coração ao seu velhinho “Rasga”. 
Aliás, nesses idos, já afastados, os despertarianos ti-
nham orgulho na gerência do seu clube. 

Toda esta resplandecente dedicação come-
çou no seu primeiro presidente, Manuel Gonçalves 
Peladinho, o “maestro” que legou saberes aos gover-
nantes seguintes. Numa meticulosa pesquisa pelos 
primórdios do Despertar Sporting Clube, fundado 
a 24 de junho de 1920, Manuel Peladinho contou 
com Libânio Rosa Pereira, Joaquim Bernardo de 
Sousa, Alfredo Almeida Barradinhas, António da 
Graça Sardinha, Artur Modesto, Eduardo Modesto, 
Henrique José Careto Júnior, António Castilho, 
João Castilho, Artur Silva, Manuel Valadas Mendes, 
Hilário Gomes da Silva, Teotónio Mendes, Manuel 
Venâncio e André Sequeira que, a seu lado, estiveram 
na origem do símbolo bejense. 

Nessas longínquas eras, e com homens ao leme de 
uma embarcação que navegava em águas já seguras, 
o Despertar surgiu de uma fusão entre dois grupos de 
jovens: o Libertário e o Infantil. Rapazes que tinham 
idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, mas 
sendo todos eles já operários, existindo então uma 
disputa sobre o nome a dar ao clube. Uns defendiam 
Despertar Sporting Clube; outros Despertar Benfica 
Clube. Venceu, o primeiro, visto que os sportinguista 
eram a maioria. 

Assim sendo, af irmo, seguramente que o 
Despertar sempre foi uma coletividade que primou 
pelo fator da formação. Recuo à época de 1964/65 e 
dou por mim a vestir a camisola de listas verticais 
vermelhas e pretas, com calção branco, no escalão de 
juvenis, do grémio da velha Pax Júlia que tinha como 
presidente Zeca Pereira, sendo o “tio” Barriga um in-
divíduo que possuía o dom de bem lidar com a juven-
tude. Era um homem calmo. Envergando, normal-
mente, um casaco que lhe assentava como uma luva, 
lá se entretinha a orientar a rapaziada, dando-lhes 
bons conselhos, sendo que à noite era comum vê-
-lo na sede, local onde habitualmente a rapaziada se 
reunia. Nesses tempos havia um outro dirigente que, 
amiúde, acompanhava a equipa: Januário Correia. 
Mas o “tio” Barriga, homem que residia na avenida 
Miguel Fernandes, em Beja, ficou-me perpetuado na 
memória, pois sua dedicação ao Despertar foi sim-
plesmente colossal.considerada o “pai do mini-bas-
quete” em Portugal,

82.ª Volta a Portugal em Bicicleta estará  
na estrada até ao dia 15 de agosto

A VOLTA DO REGRESSO...
Ponte de Sor, Alter do Chão, 
Crato, Portalegre, Castelo de 
Vide, Alpalhão e Nisa são as 
únicas localidades alentejanas 
que verão passar o pelotão de 
126 ciclistas (18 equipas) que já 
pedalam na Volta a Portugal.

TEXTO FIRMINO PAIXÃO

Vai hoje para a estrada a se-
gunda etapa da 82.ª Volta 
a Portugal em Bicicleta, a 

única tirada com traçado pelo 
interior da grande região alen-
tejana, que sairá da cidade de 
Ponte de Sor, em direção a Castelo 
Branco, numa ligação com a ex-
tensão de 162 quilómetros. Com 
partida marcada para as 13:05 ho-
ras, será a tirada com uma par-
tida mais a sul do território na-
cional, neste certame de 10 etapas 
e um prólogo, maioritariamente 
disputadas nas regiões centro de 
norte de Portugal. 

O distrito de Portalegre será o 
único do Alentejo por aonde a ca-
ravana da prova irá passar. O pe-
lotão deixará Ponte de Sor (uma 
cidade que se estreia no itinerá-
rio desta competição) em dire-
ção a Alter do Chão (14:04 horas), 
ao Crato (14:25), onde está mar-
cada a primeira meta volante. Na 
cidade de Portalegre (15:00), ao 
quilómetro 64, está instalada a se-
gunda meta volante da etapa, an-
tes de a caravana subir até Monte 
Paleiros (15:16) onde vai ultrapas-
sar uma contagem de terceira ca-
tegoria para o prémio de monta-
nha, prosseguindo para Castelo 
de Vide (15:35), Alpalhão (15:43) 
e Nisa (16:05), em cujo conce-
lho se despedirá do Alentejo. 
Uma nova contagem de monta-
nha, na serra de Ródão, e outra em 
Retaxo, ambas de terceira catego-
ria, e uma meta volante em Vila 
Velha de Ródão, são os restantes 
“pontos quentes” com que ainda se 
vão deparar os ciclistas, até atin-
girem a cidade de Castelo Branco, 

onde a meta final está traçada, 
com horário de chegada prevista 
para cerca das 17:30 horas.

A prova teve início na pas-
sada quarta-feira, dia 4, na cidade 
de Lisboa, com um prólogo de 5,4 
quilómetros na zona de Belém, 
que provocou o primeiro esca-
lonamento de valores na classi-
ficação geral individual. Ontem 
correu-se desde Torres Vedras 
(onde foi inaugurado o Museu do 
Ciclismo Joaquim Agostinho) até 
à cidade de Setúbal, uma etapa 
com a extensão de 175,8 quiló-
metros (cuja principal dificul-
dade foi a passagem pela serra da 
Arrábida), que terminou na ci-
dade que foi o ponto mais a sul 
tocado por esta edição da Volta 
a Portugal em Bicicleta, denomi-
nada pela organização como “a 
volta do regresso”, e que terá um 
percurso total de 1568 quilóme-
tros, até atingir a meta final na 
avenida Europa, no interior da ci-
dade de Viseu. Trata-se de uma 
volta desenhada ao jeito dos tre-
padores, já que cinco das nove 
etapas em linha têm finais coin-
cidentes com prémios de monta-
nha. A prova terminará com um 
contrarrelógio individual de 20,3 
quilómetros na cidade de Viseu, 
e aí será conhecido o sucessor de 
João Rodrigues (W52/Futebol 
Clube do Porto), o corredor algar-
vio que venceu a última (81.ª) edi-
ção da prova. No dia descanso, a 9 
de agosto, disputa-se a já tradicio-
nal “etapa da volta”, oportunidade 
para os amadores fazerem a festa 
numa etapa com pouco mais de 63 
quilómetros, na cidade da Guarda.

O pelotão desta edição da 
prova, uma vez mais organizada 
pela Podium Events, é composto 
por 19 equipas, nove portugue-
sas de categoria Continental [re-
forçadas com duas estrangeiras 
do mesmo nível], sete da classe 
Pro Team e uma da World Tour – 
a a espanhola Movistar, que cer-
tamente será a grande atração nas 

estradas portuguesas.
É este o lote das formações que 

já rolam nas estradas portugue-
sas: WorldTeam: Movistar Team 
(ESP); ProTeam: Bingoal Pauwels 
Sauces WB (BEL); Burgos-BH 
(ESP); Caja Rural-Seguros RGA 
(ESP); Equipo Kern Pharma (ESP); 
Euskaltel-Euskadi (ESP); Rally 
Cycling (EUA); Vini Zabu (ITA). 
Continental: Antarte-Feirense 
(POR); Atum General-Tavira-
Maria Nova Hotel (POR); Efapel 
(POR); Israel Cycling Academy 
(ISR); Kelly-Simoldes-UDO (POR); 
LA Alumínios LA Sport (POR); 
Louletano-Loulé Concelho (POR); 
Rádio Popular-Boavista (POR); 
Swift Carbon Pro Cycling (GBR); 
Tavfer-Measindot-Mortágua 
(POR); W52-FC Porto (POR). 

A etapa de amanhã, sábado, 
dia 7 de agosto, constará de uma 
ligação entre a Sertã e a Torre 
(170,3 quilómetros), com a habi-
tual emoção na subida da serra da 
Estrela, onde as hostilidades co-
meçarão a fazer a natural sele-
ção de valores e ordenamento dos 
mais cotados nos principais luga-
res das diversas classificações: ca-
misola amarela (líder da geral in-
dividual), camisola verde (líder da 
classificação por pontos/regulari-
dade), camisola das bolas (líder do 
prémio de montanha) e camisola 
branca (premeia o mais jovem ci-
clista melhor classificado). 

As restantes etapas serão as 
seguintes: 8 de agosto – 4.ª etapa: 
Belmonte-Guarda, 181,6 km; 9 de 
agosto – descanso; 10 de agosto 
– 5.ª etapa: Águeda-Senhora da 
Assunção (Santo Tirso), 171,3 km; 
11 de agosto – 6.ª etapa: Viana 
do Castelo-Fafe, 182,4 km; 12 de 
agosto – 7.ª etapa: Felgueiras-
Bragança, 193,2 km. 13 de agosto 
– 8.ª etapa: Bragança-Serra do 
Larouco, 160,7 quilómetros; 14 de 
agosto – 9.ª etapa: Boticas-Senhora 
da Graça, 145,5 km; 15 de agosto 
– 10.ª etapa: Viseu-Viseu, 20,3 km 
(contrarrelógio individual).
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JOÃO HROTKO
Médico oftalmologista

Especialista pela Ordem dos Médicos
Chefe de Serviçode Oftalmologia 

do Hospital de Beja

Consultas de 2.ª a 6.ª

Acordos com: 
ACS, CTT, EDP, CGD, SAMS.

Marcações pelo telef. 284325059  Rua do Canal, nº 4 7800 BEJA

ESTAMOS ABERTOS

DR. J. S. GALHOZ
Ouvidos, Nariz e Garganta

Exames da audição

Consultas a partir das 14 horas

Praça Diogo Fernandes, 23 - 1.º F  (Jardim do Bacalhau)

Telef. 284322527   BEJA

 

Laboratório de Análises Clínicas 
de Beja, Lda.

Dr. Fernando H. Fernandes
Dr. Armindo Miguel 

R. Gonçalves
 

Horários das 8 às 18 horas

Acordo com beneficiários 

da Previdência/ARS; ADSE; SAMS; CGD; GNR; ADM; PSP; 

Multicare; Advance Care; Médis

 

FAZEM-SE DOMICÍLIOS

Rua de Mértola, 86, 1.º

Rua Sousa Porto, 35-B

Telefs. 284324157 e 284325175Fax 284326470

7800 BEJA

MARIA JOSÉ BENTO SOUSA
e LUÍS MOURA DUARTE

Cardiologistas

Especialistas pela Ordem dos Médicos 

 e pelo Hospital de Santa Marta 

Assistentes de Cardiologia no Hospital de Beja

Consultas em Beja Policlínica de S. Paulo

Rua Cidade de S. Paulo, 29

Marcações:  telef. 284328023 - BEJA

FERNANDA FAUSTINO
 

Técnica de Prótese Dentária

Vários Acordos

 

(Diplomada pela Escola Superior de Medicina 

Dentária de Lisboa)

Rua General Morais Sarmento. n.º 18, r/chão

Telef. 284326841 

7800-064 BEJA

 Cardiologia 

 Oftalmologia 

AURÉLIO SILVA
UROLOGISTA

Hospital de Beja
Doenças de Rins e Vias Urinárias

Consultas às 6.ªs feiras na Policlínica de S. Paulo

Rua Cidade S. Paulo, 29

Marcações pelo telef. 284328023   BEJA

 Urologia 

TERESA ESTANISLAU 
CORREIA

MÉDICA DERMATOLOGISTA
BEJA

284 329 134

Marcações de Segunda a Sexta das 11h30 às 16h30

Rua Manuel de Brito Nº 4 – 1º Frt

7800-544 BEJA

E-mail: clinidermatecorreia@gmail.com

LISBOA

217 986 150

Marcações de Segunda a Sexta das 14h às 19h

Rua Julieta Ferrão, 10 – 3º Esqº

1600-131 LISBOA

 Dermatologia 

HEMATOLOGIA CLÍNICA 

Doenças do Sangue

ANA MONTALVÃO
Assistente Hospitalar Graduada

 

Marcações de 2.ª a 6.ª feira, das 15 às 19 horas

Terreiro dos Valentes, 4-1.º A 7800-523 BEJA     Tel. 284325861

      Hematologia Clínica    

 Otorrinolaringologia 

 Medicina dentária 

 Análises Clínicas 

DR. MAURO FREITAS VALE

MÉDICO DENTISTA

Prótese/Ortodontia

Marcações pelo telefone 284321693 ou no local
Rua António Sardinha, 3, 1.º G

7800 BEJA

Estomatologia 
                         Cirurgia Maxilo-facial        

 Clínica geral 

GASPAR CANO
MÉDICO ESPECIALISTA 

EM CLÍNICA GERAL/MEDICINA
 FAMILIAR

Marcações a partir das 14 horas    Tel. 284322503
Clinipax  Rua Zeca Afonso,  n.º 6-1.º B – BEJA

Dr. José Loff 

Prótese fixa e removível
Estética dentária

Cirurgia oral/Implantologia
Aparelhos fixos e removíveis

VÁRIOS ACORDOS

Consultas: de segunda a sexta-feira, das 9 e 30 às 19 horas 

Rua de Mértola, n.º 43 – 1.º esq.  Tel. 284 321 304    Tm. 925651190   

7800-475 BEJA

 Clínica dentária 

 Psicologia 

CLÍNICA MÉDICA 
DENTÁRIA JOSÉ BELARMINO, LDA.

Rua Bernardo Santareno, nº 10 
Telef. 284326965 BEJA

DR. JOSÉ BELARMINO
Clínica Geral e Medicina Familiar (Fac. C.M. Lisboa) 

Implantologia Oral e Prótese sobre Implantes 

(Universidadede San Pablo-Céu, Madrid)

CONSULTAS EM BEJA
2ª, 4ª e 5ª feira das 14 às 20 horas

EM BERINGEL
Telef 284998261 6ª e sábado das 14 às 20 horas

DRª PAULA RODRIGUES 
Psicologia Clínica – Hospital de Beja

DRª MARIA GÓMEZ 
Psiquiatria – Hospital de Beja

 Medicina dentária 

 Pediatria 

Pediatria
CLÍNICA DA CRIANÇA DE BEJA UNIP, LDA

MÉDICA PEDIATRA : Drª CONSTANÇA BENTES

                        Novo Horário da CCBeja
                                                2ª Feira.: 14h às 20h 
                                                3ª Feira, 4ª Feira, 5ª Feira:  :  10H às 12h e das 14h às 20h
                                                6 ª Feira: 10h às 13h

         

                                                                       Contatos:  Clínica- 284 326 752 / Tele. de Apoio Pediátrico: 965 207 043

E-Mail:  ccbeja@live.com.pt

                              Morada: Rua da Olivença nº19, 7800-294 Beja

Pediatria
CLÍNICA DA CRIANÇA DE BEJA UNIP, LDA

MÉDICA PEDIATRA : Drª CONSTANÇA BENTES
Novo Horário da CCBeja
 2ª Feira e 5ª Feira: 14h às 20h
 3ª Feira e 4ª Feira: 10H às 12h e das 14h às 20h
 6 ª Feira: 10h às 13h        

 Contatos: Clínica - 284 326 752
  Tel. de Apoio Pediátrico: 965 207 043
 E-Mail:  ccbeja@live.com.pt
 Morada: Rua da Olivença nº19, 7800-294 Beja
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Clínica 
Médico-Dentária

de S. FRANCISCO, 
LDA.

Gerência  
de Fernanda Faustino

Acordos: SAMS, ADMG, 
PSP, ADME, 

Portugal Telecom 
e Advancecare

Rua General Morais Sarmento, 
n.º 18, r/chão;

 TEL. 284327260 7800-064 BEJA

 Fisioterapia 

Médicos Radiologistas
António Lopes / Aurora Alves  

Helena Martelo / Montes Palma
  Médica Neuroradiologista

Alda Jacinto
Médica Angiologista

Helena Manso

Convenções: 

ULSBA (SNS)

ADSE, ACS-PT, SAD-GNR, CGD, MEDIS, SSMJ, 
SAD-PSP, SAMS, SAMS QUADROS, ADMS, 

MULTICARE, ADVANCE CARE
Marcações: 

Tm. 928058603   Tel. 284318490   Tm. 928053329
Horário: de 2.ª a 6.ª feira, das 8 às 19 horas 

e aos sábados, das 8 às 13 horas
Av. Fialho de Almeida, n.º 2  7800 BEJA                              

TOMOGRAFIA 
COMPUTORIZADA (TAC)

ECOGRAFIA
MAMOGRAFIA
ECO DOPPLER

CENTRO  
DE IMAGIOLOGIA

DO BAIXO ALENTEJO

ACESSÓRIOS 
PARA TODOS OS TIPOS  

DE TRATORES AGRÍCOLAS 
E INDUSTRIAIS

CONSULTEM-NOS

SIPEMA

TELEFONES: 243 32 30 45 / 243 32 83 30 
TELEMÓVEL: 96 245 80 63 
WHATSAPP: 96 194 82 17 

E-MAIL: sipema_str@hotmail.com

Centro de Fisioterapia  
S. João Baptista, Lda.

Fisiatria  
Dr. Carlos Machado

Neurocirurgia  
Dr. Daniel Maymone

Psicologia Clínica   
Dr.ª M. Carmo  Gonçalves

Tratamentos de Fisioterapia  
Classes de Mobilidade 

e Reeducação do Pavimento Pélvico
Classes de Reeducação  

Postural/Pilates 
 Reabilitação Pós-Mastectomia 

 Técnicas de Acupunctura 
Tratamento por Ondas de Choque

Hidroterapia/Classes no Meio Aquático

Acordos com ADSE, SAD//GNR, SAD/PSP, 
Medicare, ADM, SAMS, Medis,  

Advance Care, Multicare, Allianze,   
Seguros/Acidentes de Trabalho, Planuscard

Marcações pelo  284322446; 284094496; 915624315   
Rua 25 de Abril, 11 cave esq.   7800-521 BEJA

cfisioterapiasjb@gmail.com
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COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BERINGEL, C.R.L.

ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do Artigo 39, nº 2 dos nossos Estatutos, te-

nho a honra de convocar V.  Exa. para a reunião da Assem-
bleia Geral Ordinária que se realizará no Edifício da Antiga 
Escola Primária de Beringel, pelas 9 horas do dia 06 de se-
tembro de 2021, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS.

1 - Apresentação, discussão e votação do Relatório, Ba-
lanço e Contas do Exercício de 2019 e o Parecer do Conse-
lho Fiscal;

2 - Outros assuntos do interesse da Cooperativa.
Não se verificando a maioria de presenças exigidas pelos 

Estatutos, funcionará a Assembleia uma hora mais tarde, no 
mesmo local com qualquer número de Associados presentes.

A documentação de suporte aos pontos da ordem de tra-
balhos encontra-se à disposição dos Cooperadores na sede 
social da Cooperativa.

Cooperativa Agrícola de Beringel, aos 23 de julho de 
2021.

O Presidente da Assembleia Geral
Dr. José Belarmino Costa de Sousa
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CEDE-SE LOJA 
Com terminal de jogos SCML  

em Beja

Aos interessados contactar 

961067024/964695790
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CARTÓRIO NOTARIAL DE SETÚBAL
SANDRA BOLHÃO

EXTRACTO
Eu, SANDRA MORAIS TELES BOLHÃO, Notária com Cartório em 

Setúbal, na Avenida Bento Gonçalves, número 19-B, CERTIFICO, para 
efeitos de publicação, que por Escritura de Justificação lavrada neste 
Cartório no dia vinte e sete de Julho de dois mil e vinte e um, a folhas sete 
e seguintes do Livro Cento e Cinquenta e Cinco - A, JOÃO PEDRO CA-
LADO POLIDO, divorciado, residente na Travessa Manutenção, número 
1, quarto andar esquerdo, Lisboa, ANA RITA CALADO POLIDO, solteira, 
maior, residente na Avenida 22 de Dezembro, número 21-F, décimo an-
dar direito, Setúbal, e ANA SOFIA CALADO POLIDO DE ALMEIDA RI-
BEIRO, casada sob o regime da comunhão de adquiridos com Paulo Fi-
lipe de Almeida Ribeiro, residente na Avenida São Francisco de Assis, 
lote 7, fracção D, São Francisco, Alcochete, DECLARARAM, que com 
exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do PRÉDIO UR-
BANO, com área total de cento e trinta e sete metros quadrados e com 
área coberta de cento e dez metros quadrados, composto por edifício de 
rés-do-chão destinado a habitação, sito na Rua Nova, número 68, fre-
guesia e concelho de Alvito, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Alvito sob o número MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO, 
da dita freguesia, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 
1772, da freguesia de Alvito.

Que, a totalidade do prédio encontra-se registado a favor de Maria 
Guilhermina Faias Biguino casada sob o regime da separação de bens 
com José Joaquim Biguino, porém, apesar da sua aquisição só ter sido 
formalizada em dois mil e quatro, a verdade é que a referida Maria Gui-
lhermina, avó paterna dos declarantes, já havia adquirido o mencionado 
prédio, de forma meramente verbal, no início da década de oitenta. Só 
com a emissão da autorização de destaque foi possível autonomizar o 
prédio e vendê-lo formalmente e apesar de a mesma ter formalizado a 
aquisição em dois mil e quatro, já tinha realizado doação em vida, de 
forma meramente verbal, deste e de outros direitos prediais de que era ti-
tular, no decurso do ano de dois mil, em comum e partes iguais, aos três 
netos, ora declarantes, os quais continuaram o exercício da posse ini-
ciada por sua avó, desde a década de oitenta, com reserva de usufruto 
vitalício para ela, doadora.

Com a ocorrência do seu óbito, a dezassete de Agosto de dois mil 
e dez, consolidou-se na esfera jurídica dos declarantes, a propriedade 
plena, atendendo à extinção do usufruto vitalício .

Que atendendo a que a duração da sua posse, há mais de vinte 
anos, se tem mantido continuamente e de forma ininterrupta, já adquiri-
ram o referido imóvel, por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma 
originária de aquisição, para todos os efeitos legais.

 ESTÁ CONFORME.  
Setúbal, aos vinte e sete de Julho de dois mil e vinte um.

A Notária 
Sandra Morais Teles Bolhão
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de Beja

Diário do Alentejo n.º 2050 de 06/08/2021 Única Publicação

LICENCIAMENTO DO FUNCIONAMENTO 
DO ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL

 
1. Licença de Funcionamento
Licença n.º 01/2021 Centro Distrital de Beja
2. Identificação do estabelecimento
Denominação do estabelecimento: Creche Maria Fer-

nanda
Localização do estabelecimento: Rua D. Nuno Álvares 

Pereira s/n
Localidade: Vila Nova da Baronia
Código Postal: 7920-373 Vila Nova da Baronia 
Distrito: Beja 
Concelho: Alvito 
Freguesia: Vila Nova da Baronia 
Telefone: 248485193
E-mail: geral@scmalvito.pt
3. Identificação da entidade gestora
Nome completo: Santa Casa da Misericórdia de Alvito 
Morada: Bairro Tapada do Lucas s/n 
Localidade: Alvito 
Código postal: 7920-013 Alvito 
4. Resposta social a desenvolver no estabelecimento
Creche - Berçário: 9 crianças; 1 sala de atividades (12-

24 meses): 14 crianças; 1 sala de atividades (24-36 meses): 
18 crianças.

5. Capacidade máxima
O estabelecimento pode abranger o número máximo de 

41 (quarenta e um) utentes. 
6. Emissão
2021/07/30.

Assinatura ilegível
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BEJAPARQUE HOTEL 
ADMITE 

1. Empregada de Andares em regime de Part‐Time 
(09h00 às 13h00)  
 

2. Empregado de Mesa para o pequeno‐almoço em 
regime de Part‐Time (07h30 às 11h30) 
 
 

Preferência: 

‐ Idade a partir dos 24 anos e até aos 40 anos; 
‐ Boa apresentação; 
‐ Experiência na área de Hotelaria;  
‐ Conhecimento em línguas; 
 

Condições a acordar 
 

Enviar resposta e CV atualizado para: 
geral@bejaparquehotel.com  

Telefone: 284 310 500 
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CARTÓRIO NOTARIAL EM BEJA 
   NOTÁRIO: JOAQUIM MANUEL VITAL RUIVO 

EXTRACTO
Joaquim Manuel Vital Ruivo, notário em Beja, com Cartório No-

tarial na Rua Luís de Camões, nº 5, CERTIFICA NARRATI-
VAMENTE, que dia vinte e três de julho de dois mil e vinte e 
um, a folhas cento e trinta e nove, do livro de notas para es-
crituras diversas, número Quarenta e Seis - C deste Cartó-
rio, outorguei escritura  justificação do seguinte teor:

 José Francisco Tacão Severo, NIF 149138679, natural 
da freguesia e concelho de Cuba, casado sob o regime da 
comunhão de adquiridos com Fernanda Maria Calado Car-
los Severo, NIF 193295334, residente na Rua Quinta da Me-
dideira, número 1, segundo direito, em Amora, Seixal; o qual 
outorgou por si e na qualidade de procurador 

a) António José Tacão Severo, NIF 181758857, natural 
da freguesia e concelho de Cuba, e mulher Anette Riel Ta-
cão Severo, NIF 305988093, natural da Dinamarca, de na-
cionalidade dinamarquesa, e por esta devidamente autori-
zado, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 
residentes em Horhusvej 8 A, 3 Th, 2300 Kobenhavn, Ama-
ger, Dinamarca;  b) Maria da Conceição Tacão Severo, NIF 
143417649, divorciada, natural da freguesia e concelho de 
Cuba, residente na Rua Florbela Espanca, número 18, 2º A, 
Aldeia de Juso, Cascais; 

E por ele foi dito, que com exclusão de outrem, ele e 
os seus representados, são donos e legítimos possuido-
res, em comum e sem determinação de parte ou direito, do 
prédio urbano, sito na Rua de Évora, em Cuba, freguesia e 
concelho de Cuba, composto por casa térrea com quintal, 
com a superfície total de oitenta e um, vírgula quarenta me-
tros quadrados e a área coberta de quarenta e dois metros 
quadrados, confronta a Norte, José Cardoso Rasquinho; 
Sul, Luisa Grou;  Nascente, Rua de Évora e a Poente, Rita 
Vasco, destinado a habitação, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Cuba sob o número quatro mil e nove 
(freguesia de Cuba), e aí registado a favor de Brites Maria 
Brália Fitas, viúva, conforme apresentação dois dos idos, 
dezanove de fevereiro de mil oitocentos e noventa e seis, e 
aí omisso na matriz, prédio agora já inscrito na matriz pre-
dial urbana sob o artigo 860, da freguesia de Cuba, e aí re-
gistado a favor de “Maria do Carmo Tacão – Cabeça de Ca-
sal da Herança de”, com o valor patrimonial tributável para 
efeitos de IMT e IS de 8.370,00€ igual ao valor atribuído. 

Que ao que apuraram, o prédio tinha sido comprado 
verbalmente nos idos anos quarenta por seus pais João An-
tónio Severo e mãe, a Maria do Carmo Tacão, ainda em sol-
teiros, os quais com essa compra verbal, entraram na posse 
do prédio para aí irem habitar o que fizeram e na casa nas-
ceram os três filhos do casal, ora seus herdeiros e ora justifi-
cantes, já identificados e depois na casa foram fazendo tra-
balhos de beneficiação e melhoramentos e pagando os im-
postos e encargos da casa.

Que o seu pai João António Severo, que era natural 
da freguesia e concelho de Cuba, faleceu em três de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e sete e depois em 
treze de janeiro de dois mil e vinte e um, na freguesia 
de Beja (Santiago Maior e São João Batista), concelho 
de Beja, faleceu a sua  mãe Maria do Carmo Tacão (NIF 
747625417), natural que era da mencionada freguesia e 
concelho de Cuba, no estado de viúva do dito João Antó-
nio Severo, e teve a sua ultima residência habitual na Tra-
vessa do Carmo, Cuba, a quem sucederam seus identifi-
cados e referidos filhos (conforme escritura de habilita-
ção de herdeiros outorgada no dia cinco de maio de dois 
mil e vinte e um, de folhas cento e vinte e duas a folhas 
seguintes, do Livro Quarenta – C, deste Cartório), que 
continuaram a posse do prédio em iguais moldes, nele 
continuando a fazer trabalhos de conservação e repara-
ção nas paredes, janelas, portas e telhado, e pagando os 
respetivos encargos. 

Que essa posse em nome próprio, pacífica, continua e 
publica e continuada desde o ano de mil novecentos e se-
tenta e seis, conduziu à aquisição do referido direito do imó-
vel por usucapião que invocam, justificando o seu direito de 
propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de 
aquisição, neste caso, não pode ser comprovada por quais-
quer outros títulos formais não obstante o terem tentado.

Que, dadas as circunstâncias da posse, há mais de 
vinte anos, adquiriram o prédio por USUCAPIÃO, não dis-
pondo porém de título e que o mesmo não é suscetível de 
ser comprovado pelos meios extrajudiciais normais, impos-
sibilitando-os, assim e por natureza de verem reconhecido o 
seu direito de propriedade perfeita. 

Está de conforme com o original.  

O Notário 
Lic.  Vital Ruivo
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CARTÓRIO NOTARIAL EM BEJA 
   NOTÁRIO: JOAQUIM MANUEL VITAL RUIVO 

EXTRACTO
Joaquim Manuel Vital Ruivo, notário em Beja, com 

Cartório Notarial na Rua Luís de Camões, nº 5, CERTI-
FICA NARRATIVAMENTE, que dia nove de julho de dois 
mil e vinte e um, a folhas cento e vinte e oito, do livro 
de notas para escrituras diversas, número Quarenta e 
Cinco-C, deste Cartório, outorguei escritura  justificação 
do seguinte teor:

Idílio de Jesus Sousa Reis, NIF 135147000, natural da 
freguesia de São Matias, concelho de Beja, e mulher Au-
gusta André dos Santos Reis, NIF 135147000, natural da 
freguesia e concelho de Aljustrel, casados sob o regime 
de comunhão geral, residentes na Av. Comandante Ra-
miro Correia, número 22, rés do chão direito em Beja.

E por eles foi dito, que são donos e legítimos possui-
dores do seguinte imóvel: 

Prédio urbano, sito na Rua Pedro António Nunes, nº 
25, em São Matias, freguesia de São Matias, concelho de 
Beja, composto por rés do chão com três divisões, cozi-
nha, casa de banho e quintal, destinado a habitação, com 
a área total de sessenta e seis metros quadrados, sendo 
a superfície coberta de quarenta metros quadrados e a 
descoberta de vinte e seis metros quadrados, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Beja sob parte, 
do prédio número duzentos e setenta e seis, (freguesia 
de São Matias, e aí registado, em comum e sem determi-
nação de parte ou direito, a favor de António João Maxi-
mino e mulher Maria do Rosário Carvalho, casados sob o 
regime de comunhão geral e residentes em São Matias, 
Beja; Herdeiros de António Joaquim Carvalho e mulher 
Maria Francisca Maximina, casados sob o regime da co-
munhão geral de bens, com residência em Portel; António 
Joaquim Domingos Conceição, solteiro, maior, com resi-
dência no Beco da Fonte Santa, número 9, rés do chão, 
em Beja; Constança da Encarnação Nunes ou Constan-
çia da Encarnação Nunes, viúva, residente em São Ma-
tias, Beja; Custódia da Encarnação Santos, e marido Ma-
nuel João Nunes de Sousa, casados entre si no regime 
da comunhão geral de bens, residentes em São Matias, 
em Beja; Maria José Domingos da Conceição Pereira, 
casada com Eduardo António dos Santos Pereira sob o 
regime da comunhão de adquiridos, residente na Pra-
ceta António Boto, número 17, em Beja; Domingas Rosa 
Sousa, viúva, residente em São Matias, Beja; Francisco 
António Domingos Conceição, solteiro, maior, residente 
no Beco da Fonte Santa, número 9, rés do chão, em Beja; 
José Manuel de Sousa e mulher Mariana Paulina Maxi-
mino, casados entre si sob o regime da comunhão geral 
de bens, residentes em São Matias, Beja; Leonor de Je-
sus Sousa Cabrita Fitas casada sob o regime da comu-
nhão de adquiridos com António Manuel José Fitas, re-
sidentes em São Matias, Beja; Manuel dos Reis e mulher 
Maria de Jesus Sousa, casados entre si no regime da co-
munhão geral de bens, residentes em São Matias, Beja;  
Maria Antónia Horta Borges Santos, viúva, residente no 
Centro paroquial e Social do Salvador, Beja; Mariana Bár-
bara Nunes de Sousa, solteira, maior, residente em São 
Matias, Beja;  Rosa Beatriz Domingos Conceição dos 
Santos, casada sob o regime da comunhão de adquiridos 
com Francisco Manuel dos Santos, residente na Rua Ge-
neral Hum-berto Delgado, número 7, em Beja;  conforme 
apresentação vinte e seis de vinte e dois de julho de mil 
novecentos e setenta e oito, prédio inscrito na matriz ur-
bana sob o artigo 479, da mencionada freguesia de São 
Matias, com o valor patrimonial tributável para efeitos de 
IMT e IS de 7.805,35€, que é o atribuído.

Que o prédio no início do século passado fazia parte 
de um outro, o descrito na Conser-vatória, sendo que nos 
idos anos sessenta o prédio inicial, foi divido em três pré-
dios distintos, fazendo os então possuidores divisão ver-
bal – por não conseguirem juntar todos os muitos titula-
res referidos - e do prédio inicial criaram três prédios dis-
tintos, onde foram habitar famílias, os agora inscritos na 
matriz urbana os artigos 479, 480 e 481.

Que aos seus pais Manuel dos Reis e Maria de Jesus 
Sousa – uns dos muitos titulares inscri-tos na descrição - 
foi-lhes adjudicado na divisão, o prédio ora sob justifica-
ção. Que com essa divisão material os seus pais foram 
entraram na posse do prédio com todas as utilidades por 
ele proporcionadas, nomeadamente nele sendo a habita-
ção da família onde cresceram os filhos, nele recebendo 
a visita de familiares e amigos e no prédio, fazendo arran-
jos nos telhados, paredes e portas. 

Que depois por óbito de seu pai o justificante e o seu 
único irmão, fizeram partilhas verbais do prédio – por ele 
não estar descrito – e o prédio foi adjudicado ao justifi-
cante, que assim, também entrou na posse do prédio com 
todas as utilidades por ele proporcionadas, nele conti-
nuando a fazer arranjos nos telhados, paredes e portas.

Que, dadas as circunstâncias da posse, há mais de 
vinte anos, adquiriram o prédio por USUCAPIÃO, não dis-
pondo porém de título e que o mesmo não é suscetível de 
ser comprovado pelos meios extrajudiciais normais, im-
possibilitando-os, assim e por natureza de verem reco-
nhecido o seu direito de propriedade perfeita. 

Está de conforme com o original.  

O Notário 
Lic.  Vital Ruivo
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CARTÓRIO NOTARIAL EM BEJA 
   NOTÁRIO: JOAQUIM MANUEL VITAL RUIVO 

EXTRACTO
Joaquim Manuel Vital Ruivo, notário em Beja, com Cartó-

rio Notarial na Rua Luís de Camões, nº 5, CERTIFICA NAR-
RATIVAMENTE, que dia vinte e nove de julho de dois mil e 
vinte e um, a folhas cinquenta e quatro, do livro de notas para 
escrituras diversas, número 57 - C deste Cartório, outorguei 
escritura  justificação do seguinte teor: 

José Caetano Nunes, NIF 152702253, e mulher Hermí-
nia Rosa Romano Gonçalves, NIF 157799751, ambos natu-
rais da freguesia de Odivelas, concelho de Ferreira do Alen-
tejo, casados entre si sob o regime da comunhão geral de 
bens, residentes na Rua do Arrabalde, número 9, em Odive-
las, Ferreira do Alentejo. 

E por ele foi dito:  Que são donos e legítimos possuidores 
de um prédio urbano, sito na Rua do Arrabalde, número 9, em 
Odivelas, Ferreira do Alentejo, freguesia de Odivelas, conce-
lho de Ferreira do Alentejo, destinado a habitação, composto 
por prédio urbano de só um piso em rés do chão, com quatro 
divisões, corredor e quintal, com a área total de cento e ses-
senta e nove metros quadrados e área coberta de noventa e 
cinco vírgula cinco metros quadrados, confronta a Norte com 
Rossio; a Sul com José António Bonito e Rua do Arrabalde; 
a Nascente com Guilherme Valente e a Poente com José An-
tónio Bonito, não descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Ferreira do Alentejo que é a competente. Prédio que 
tem como primeiros ante possuidores conhecidos José Nu-
nes Lavra e mulher Caetana Maria, casados no regime da co-
munhão de adquiridos, desconhecendo-se os segundos ante 
possuidores, pela antiguidade dos factos.Prédio inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 344, da mencionada fre-
guesia de Odivelas, (o qual teve proveniência no artigo 339, 
da mesma freguesia), com o valor patrimonial tributável para 
efeitos de IMT e IS de 26.278,35€, o valor atribuído.

Que o prédio tinha sido adquirido por contrato verbal – 
por o prédio não estar descrito - em compropriedade pelos 
pais do justificante, José Caetano Nunes e Caetana Maria, 
ao tempo já casados no regime da comunhão geral de bens, 
atualmente já falecidos, e por António Bonito, em dia e mês 
que não sabem precisar do ano de mil novecentos e qua-
renta e quatro. Que depois os pais do justificante José Cae-
tano Nunes, terão feito uma permuta deste prédio com ou-
tro, ficando os pais do justificante donos da totalidade do pré-
dio e com essa permuta entraram na posse do mencionado 
imóvel, como sua habitação própria e permanente, nele cria-
ram os filhos e nele fizeram trabalhos de conservação e repa-
ração como seja nas paredes, portas, janelas e telhado, pin-
turas, quer suportando os encargos e impostos do mesmo, 
tudo com ânimo de quem exercita direito próprio, posse que 
sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente na 
convicção de usufruir de coisa exclusivamente sua. Que os 
pais do justificante sempre manifestaram o desejo do imóvel 
ora justificado ficar para o seu filho José Caetano e nora Ma-
ria das Dores, e por isso depois do óbito de seu pai, no ano de 
mil novecentos e setenta e um, em dia e mês que não sabem 
precisar ainda desse ano, o José Caetano, fez partilhas ver-
bais com a sua mãe e irmãs, sendo este prédio adjudicado a 
ele ao tempo já casado com a Hermínia Rosa, entrando as-
sim o casal na posse do prédio, que nele fez casa de morada 
da família. 

Que, dadas as circunstâncias da posse, há mais de vinte 
anos, adquiriram o dito prédio por USUCAPIÃO, não dis-
pondo porém de título e que o mesmo não é suscetível de ser 
com-provado pelos meios extrajudiciais normais, impossibili-
tando-os, assim e por natureza de verem reconhecido o seu 
direito de propriedade perfeita. -

Está de conforme com o original. 
O Notário 

Lic.  Vital Ruivo
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ETC.

A Tradição não teria ganho tanta 
notoriedade sem a presença 
tutelar de uma das grandes 
figuras da vida nacional de 
então, o Conde de Ficalho”.

A tradição é uma espécie de armazém onde se 
acomoda a memória, as recordações. Coisa assim 
como um sótão onde foram ficando materiais 
que passaram de uso. Resíduos que nós e muitos 
outros antes de nós fomos deixando. Ao acaso. 
Sem qualquer preocupação de conservar. Ninguém 
pensou no caruncho, na traça e noutros roedores do 
tempo. O local ficou à mercê dos anos, à espera que 
um curioso qualquer entrasse por ali, desviando 
teias de aranha à procura de um tesoiro. 
Serve este arrazoado para dizer que nos alvores do 
século XX também houve em Serpa quem quisesse 
vasculhar na tradição. Investigaram, anotaram. 
Com o que foram achando, publicaram uma 
revista que à falta de outro nome, batizaram com 
a designação óbvia de “A Tradição”. Como se fosse 
a tradição das tradições. Em subtítulo explicavam 
melhor: “Revista mensal d éthnografia portuguesa, 
ilustrada”. O seu primeiro número veio a lume 
nos idos de 1899, em janeiro, com o propósito de 
recolher “com todo o escrúpulo e fidelidade, o maior 
número possível de materiais ethnográficos”. 
Seria fácil de dizer que a revista apareceu neste 
retirado espaço do Alentejo, então ainda mais 
periférico do que hoje, porque Serpa era uma terra 
de grandes tradições. Evidentemente que não foi 
por isso. Só um bairrismo bacoco o poderia afirmar. 
Tradições há-as em toda a parte, são o rasto que 
o homem vai deixando ao passar. Onde viveram 
homens, aí ficaram as marcas não só do seu labor 
mas também das suas evasões. Pode dizer-se, talvez 
desnecessariamente, que a publicação apareceu em 
Serpa porque aqui houve condições propícias. 
 
ANTRO BISONHO O nosso País era então um 
antro bisonho. De norte a sul, de leste a oeste. 
Gladiavam-se em Lisboa os políticos e no resto do 
País vegetava uma população analfabeta, debruçada 
sobre a terra, trabalhando de sol a sol, carenciada 
de quase tudo, temerosa, apática, subserviente. 
Sobre ela pairava a classe dos proprietários que, com 
haveres e alguma ilustração, enviava os seus filhos a 
Coimbra. De lá vinham doutores para reinarem com 
esplendor sobre a “gente boa e humilde” das terras 
onde imperavam os pais.   
A tendência deste grupo privilegiado que dominava 
todo o aparelho burocrático do País, acima da qual 
agonizava uma monarquia em fim de estação, era 
a de olhar para as comunidades rurais como um 
paraíso terreal. Nela espraiavam olhares lânguidos, 
num abandono lírico que desaguava quase sempre 
em prosa e muito frequentemente em verso. 
Citem-se muito rapidamente Júlio Dinis, Trindade 
Coelho ou Guerra Junqueiro. A exaltação do rústico, 
pintado a cor-de-rosa, fez época, propagando-se no 
seio das famílias burguesas até tarde. 
“A Tradição” aparece neste contexto temporal, 
entretanto prosseguindo um trabalho já iniciado 
por Garrett e com mentores mais modernos como 
Teófilo Braga que apostaram em beber nas fontes 
tradicionais com a mesma paixão mas menos 
lirismo e mais objetividade. 
Dois homens da burguesia local metem ombros ao 
projeto editorial: Manuel Dias Nunes, comerciante 
em Serpa, e Ladislau Piçarra, médico, natural 
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de Brinches, que se arvoram em diretores da 
publicação. Do primeiro conhece-se um livro de 
versos (“Rosmaninhos”) e sabe-se que entendeu o 
sofrimento da gente do campo, parte dela freguesa 
da sua loja, através de testemunhos que deixou 
escritos na revista.  
Parece, todavia, que “A Tradição” não teria ganho 
tanta notoriedade sem a presença tutelar de uma das 
grandes figuras da vida nacional de então, o Conde 
de Ficalho. O insigne aristocrata, natural de Serpa, 
era um homem influente, par do reino, mordomo 
da corte, senhor de 13 grandes herdades, cotado 
cientista, botânico, historiador, etnólogo, escritor. 
Não desmerecendo a competência dos diretores, um 
homem assim credita uma revista. Em carta a Dias 
Nunes, pouco depois de sair o primeiro número 
de “A Tradição”, aplaudia “enthusiasticamente” 
a ideia, incitando os seus mentores “a prosseguir 
no caminho encetado”. Esta “expontânea e sincera 
adhesão” do Conde tocou-os profundamente, como 
Ladislau Piçarra refere em panegírico publicado na 
revista após a sua morte em 19 de abril de 1903. 
 
INSIGNES COLABORADORES Embora, como se 
disse, a época fosse propícia a iniciativas deste tipo, 

parece não haver dúvidas que o lote de insignes 
colaboradores da publicação mensal, a ela vieram 
pela mão do aristocrata. De entre as 17 figuras que 
escrevem no primeiro número, além dos diretores 
e do Conde, podem destacar-se nomes sonantes 
da vida nacional como Ramalho Ortigão, que 
em frontispício refere ser a revista “o mais bello 
exemplo patriótico de educação pública exercido 
pela imprensa”, Adolfo Coelho, Alberto Pimentel, 
Carolina Michaelis, Sousa Viterbo, Teófilo Braga. 
A estes hão de juntar-se Leite de Vasconcelos e Silva 
Picão. 
A estatura destes colaboradores nos seis longos anos 
de “A Tradição” e o alargado espectro dos assuntos 
etnográficos e históricos que aborda, jogam a favor 
da sua qualidade. 
Michel Giacometti, que faz a nota introdutória 
da edição em “fac-simile” promovida pela 
Câmara Municipal de Serpa em 1982, deixa 
acerca da qualidade da revista dois testemunhos 
aparentemente contraditórios: o de Lopes Graça, 
que põe reservas ao rigorismo musical das modas 
reproduzidas, e o de Leite de Vasconcelos que tece 
encómios à publicação pelo seu desempenho ao 
serviço da ciência. 
Seja como for, há que agradecer aos que nos 
alvores de novecentos asseguraram tão notável 
recolha etnográfica sobre as gentes do Alentejo 
(estendendo-se mais tarde ao País) tendo Serpa 
como alvo principal. Do recolhido se pode constatar 
a envergadura cultural do povo campesino na sua 
maioria analfabeto que labutava nas herdades da 
elite terratenente da região. 
Resgatar os costumes desses homens e mulheres 
em tempos tão duros é honrar a tradição que os 
perpetua.

D.
R.

D.
R.
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D.
R.Luís Fernandez, músico e 

compositor, nasceu em Beja no 
dia 25 de abril de 1980. A sua 
caminhada no universo musical 
tem sido trilhada por variados 
projetos, do ‘rock’ ao ‘pop’, 
passando por ‘covers’ e Cante 
Alentejano. 
Iniciou a carreira a solo, fazendo 
os primeiros concertos no bar 
Cais na Planície, no Parque 
da Cidade, em Beja. Em 2015, 
a convite de Deodato Pereira, 
ingressa na sua primeira banda. 
Dr.º à Noite, uma formação de 
Beja que tocava originais em 
português com um estilo ‘rock 
ń roll’. Das várias atuações 
realizadas destaca-se a abertura 
de um concerto dos Xutos 
& Pontapés, na Facal, em 
Almodôvar. Em 2016 ingressou 
no Grupo Coral e Instrumental 
Trigo Limpo, com o qual realizou 
vários concertos até 2019, dos 
quais se destacam o concerto de 
comemoração dos 35 anos do 
Grupo, no Cine Teatro Pax Julia, 
um o concerto na Festa do Avante. 
Após uma “pausa” para se dedicar 
a outros projetos, regressa aos 
“Trigo Limpo” em 2021, para 
dar continuidade a um projeto 
que transporta Beja e o Alentejo 
nas suas canções, e que tem uma 
história tão antiga quanto bela. 
Paralelamente a este percurso, 
outras experiências musicais 
foram assumindo protagonismo. 
Em 2017 inicia um projeto 
de ‘covers’ com João Pina, ao 
qual foi dado o nome de Tr3s & 
Roda, um projeto composto por 
voz, guitarra acústica e ‘cajon’ 
[um instrumento de percussão 
originário do Peru] e que nasce 
do gosto de tocar (“rodar”) 
as próprias versões de temas 
conhecidos em versão acústica. 
Com este projeto realizou 
concertos em vários espaços da 
cidade de Beja. Um projeto que, 
em 2019, com a entrada de João 
Nunes, na guitarra, cresceu e 
consolidou-se, mantendo-se 
até aos dias de hoje e atuando, 
regularmente, em bares e eventos 
diversos.  
Em 2018, aceita o desafio de 
cantar em inglês e forma a banda 
Carter, com Deodato Pereira, 
Nuno Riba, Wagner Bruno e Rita 
Barrocas.  
Atualmente, tem vários projetos 
em mãos, como a banda de 

ARTES
 
LUÍS MIGUEL RICARDO

“PRETENDO SER O MAIS VERDADEIRO POSSÍVEL NAQUILO QUE ESCREVO”

originais Embala, o projeto 
Tr3s & Roda e o Grupo Coral e 
Instrumental Trigo Limpo. Está 
ainda a preparar a gravação de 
um álbum a solo, com edição 
prevista para o próximo ano. 
Para além da música, que 
confessa ser a sua paixão maior, 
Luís Fernandez frequenta 
a licenciatura em Gestão de 
Empresas e trabalha na Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo 
e numa empresa imobiliária.  
 
Quando e como surgiu o gosto 
pela música? 
Penso que nasceu comigo 
e esteve sempre presente 
na minha vida. Desde que 
me lembro de ser “gente”, 
gostava de fingir que tocava 
guitarra e cantava pela casa a 
imaginar que estava num palco 
a atuar para uma audiência. 
Lembro-me que as primeiras 
músicas que ouvi foram fados. O 
meu pai sempre foi um grande 
ouvinte de fado e eu lembro-me 
de ouvir o Carlos do Carmo e 
o António Pinto Basto, entre 
outros. Lembro-me também de 
ouvir, em casa, o Zeca Afonso, 
o António Variações, a Lena 
D’Àgua, entre outros. Mais 
tarde, através da minha irmã, 
descobri o ‘rock’ com bandas 
como GNR ou Guns N´Roses. Só 
em idade adulta é que comecei 
a tocar as minhas primeiras 
canções e a fazer as primeiras 

composições. Não conseguia 
aprender a tocar guitarra, que 
era o instrumento que mais me 
fascinava, porque o facto de 
ser esquerdino me dificultava 
a tarefa. As pessoas a quem 
pedia para me ensinarem uns 
acordes diziam sempre que 
não tinha jeito e que devia 
mudar de instrumento. Até 
que um dia o meu amigo Pedro 
Marques, um ótimo guitarrista, 
por brincadeira, me trocou 
as cordas e me transformou a 
guitarra numa guitarra para 
esquerdino. A partir desse 
momento comecei a tocar, 
a levar a guitarra sempre 
comigo e até hoje nunca mais 
parei. Comecei por compor 
sonoridades mais ‘rock’, 
mas também sempre gostei 
de compor baladas ou até 
mesmo ‘hip-hop’, daí a minha 
dificuldade em encontrar um 
estilo, em preferir a fusão de 
vários estilos e em ter vários 
projetos. Gosto de ouvir e tenho 
influências que vão desde 
António Zambujo ou Adele, 
aos Da Weasel, Metallica ou 
Slipkont. É uma grande “salada 
russa”, mas, para mim, a música 
não tem estilo, há boa e má. 
 
Dos vários trabalhos 
desenvolvidos, algum a destacar? 
Todos os projetos em que 
participei foram importantes 
no meu percurso. Sem eles não 

estaria onde estou, nem seria 
como sou e a minha forma de 
ver o mundo seria diferente, de 
certeza. Aqueles que se mantêm 
e que continuam a fazer parte de 
mim são os mais importantes, 
porque me dedico a todos eles de 
corpo e alma. Talvez o projeto 
que destaco pela grandeza e o 
nome mais sonante seja o Trigo 
Limpo, quer pela sua marca na 
música alentejana, quer pelas 
amizades que fiz dentro do 
grupo. 
 
O repertório é adaptado ou é 
constituído por originais? 
Nos Trigo Limpo o repertório é 
adaptado e vem do cancioneiro 
tradicional alentejano. Em 
Tr3s & Roda também, pois é 
uma banda de ‘covers’ e é esse 
o propósito do projeto. No meu 
projeto a solo, todos os temas 
são originais. Normalmente 
componho a música e a letra. 
Digo normalmente, porque 
tenho sempre um aliado com 
quem gosto de partilhar as 
criações e que me ajuda na parte 
musical, que é o João Pina. 
As letras sou sempre eu que 
faço, pois pretendo ser o mais 
verdadeiro possível naquilo que 
escrevo. O que não quer dizer 
que não componha músicas 
para as letras de alguém, como 
já aconteceu com uma da Rita 
Palma Nascimento, a “Menina 
dos Olhos de Mar”. Quanto 
às músicas, umas componho 
eu, outras surgem de ideias de 
qualquer um dos membros e, se 
todos gostarem, a música é feita. 
 
Ser alentejano e viver no Alentejo 
é fonte de inspiração ou de 
limitações para a carreira? 
Será sempre uma fonte de 
inspiração, não só pelo sítio, 
mas também pela quantidade 
de bons músicos e de boas 
bandas que temos aqui. Alguns 
deles já tocaram comigo, quer 
em bandas ou grupos, quer em 
“brincadeiras” que fizemos de 
improviso. Aprendo muito com 
os artistas do nosso Alentejo, 
pois foram e são uma fonte 
de inspiração. Contudo, viver 
nesta região tem limitações. 
Custa o dobro ou o triplo a 
obter frutos do nosso trabalho, 
comparativamente, por 
exemplo, a um artista ou músico 

que viva em Lisboa. 
 
As novas tecnologias são uma 
mais-valia para a sua carreira e 
para os seus projetos?  
São, sem dúvida, uma grande 
mais-valia para os meus 
projetos, quer para publicitar 
concertos, quer para realizar 
eventos ‘online’ e divulgar 
o meu trabalho e as minhas 
bandas. Estas ferramentas 
são também importantes para 
ajudar quem precisa, sejam 
pessoas ou instituições. 
 
Alguns momentos inusitados 
vividos ao longo da carreira? 
Ao longo do meu percurso 
na música tenho já vários 
momentos. Sem dúvida que 
me marcou bastante conhecer, 
pessoalmente, os Xutos & 
Pontapés… quando tocámos 
com eles. Mas um dos mais 
engraçados, que nunca vou 
esquecer, foi quando o Deodato 
Pereira, a assar uma linguiça, 
armado em esperto, como nós 
gostamos de dizer no Alentejo, 
ia pegando fogo à sala de 
ensaios. 
 
Como tem sido vivido este 
período de ‘stand by’ no mundo? 
Por um lado, deixou de haver 
eventos, os concertos foram 
cancelados e fomos proibidos 
de fazer o que mais gostamos. 
Por outro lado, este tempo de 
pausa ajudou-me a descobrir e 
a conhecer melhor quem sou e 
onde quero chegar, obrigou-me 
a reinventar-me e a tentar novos 
caminhos para continuar a 
fazer o que gosto. Permitiu-me 
também começar a fazer diretos 
nas redes sociais e com isso 
ajudar, ou pelo menos tentar 
ajudar, quem precisa. Além 
disso, tive tempo para escrever 
e compor canções sem a pressa 
condicionada pelo dia-a-dia. 
 
Que projetos estão em mente a 
curto, médio e longo prazo? 
A curto prazo quero, enquanto 
for possível, continuar a dar 
concertos e fazer aquilo que 
mais gosto, que é estar perto 
das pessoas a tocar e a cantar. 
A médio e longo prazo, gostava 
de meter os meus originais “cá 
fora”, quer a solo, quer com a 
banda.
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FILATELIA
 
GEADA DE SOUSA

FERNÃO DE MAGALHÃES 
EM SELOS PORTUGUESES

A 19 de julho passado entrou 
em circulação uma nova 
emissão que celebra os 500 
anos da chegada da armada do 
navegador Fernão de Magalhães 
às Filipinas, na jornada que 
viria a culminar na realização 
da primeira circum-navegação 
ao nosso planeta. Em dois selos 
e um bloco filatélico o ‘atelier’ 
responsável pela criação das 
imagens, Folk Design, mostra-
nos alguns elementos históricos 
ligados à viagem pioneira que o 
português iniciou, mas que, quis 
o destino, não terminou.
O selo de 0,54 euros mostra a 
Cruz de Magalhães, “erguida 
por ele à chegada a Cebu (1521) 
e que se encontra numa capela 
próxima da Basílica do Santo 
Niño”; no de um euro vê-se a 
“imagem do Santo Niño durante 
as festividades religiosas em 
sua honra”. O selo do bloco (2,50 
euros) reproduz um pormenor 
daquela região no mapa de 
António Pigafetta (que também 
ia bordo), tendo por fundo uma 
alegoria da oferta do Santo Niño 
à rainha de Cebu.
Magalhães foi representado 
pela primeira vez na filatelia 
portuguesa em 1945, no selo 
de 1$75 escudos da emissão 
dedicada aos “Navegadores 
Portugueses”, que circulou de 
29 de julho de 1945 a 8 de agosto 
de 1950 e que nos mostra oito navegadores. Na ocasião também 
foi emitido um bloco com os oito selos que constituem uma 
variedade, pois são ligeiramente mais altos e mais estreitos que 
os emitidos nas tradicionais folhas.    
Quase meio século depois, Fernão de Magalhães volta a ser 
representado na emissão base “Navegadores Portugueses” 
(selo de 70$00; do 4.º grupo). Na oportunidade também foi 
emitida uma caderneta com 10 exemplares. Circularam de 6 de 
abril de 1993 a 31 de março de 1999.
Para além da emissão que acabámos de apresentar, este feito 
histórico já foi filatelizado mais duas vezes. Em 12 de setembro 
de 2019, com a emissão conjunta com os correios de Espanha 
que celebrou o V Centenário da Expedição Magalhães – Elcano 
e que teve apenas um bloco, de formato ovalado, com um selo 
de 3,5 euros. Seguiu-se, a 18 de março de 2020, a emissão “500 
Anos da Passagem do Estreito de Magalhães”, com um selo de 
0,53 euros e um bloco, também com um selo, de dois euros. 
A frota de Fernão de Magalhães era composta pelas naus 
Vitória, Santiago, Conceição, Santo António e Trindade. Como 
se sabe, Magalhães foi uma das vítimas mortais do combate 
que travou com autóctones, nas Filipinas, tendo sido a partir 
daí Sebastián Elcano a capitanear o muito pouco que restava 
da armada que havia partido a 20 de setembro de 1519 e que 
regressou ao porto de partida a 7 de setembro de 1522.   
Fontes: comunicados de imprensa e pagelas das emissões.

MÚSICA
 
MARTA LOURO

Chama-se LuzAzul e nasceu “como nascem muitos 
projetos: de quase nada”. É assim que a escritora Ana 
Paula Figueira descreve o projeto da qual faz parte 
e que “surgiu com base num conjunto de intenções 
e afinidades” que juntam vários músicos da região 
Alentejo e não só. 
“Eu escrevia as letras. Não queremos mostrar o 
melhor nem o pior de nada do que se está a fazer, mas 
sim, apenas, ser diferente”, explica. 
“Os LuzAzul juntaram-se para este projeto, mas não 
se vão esgotar neste projeto. Os músicos integram 
outras formações e atuam em nome próprio. Eles são 
amigos e são pessoas que já têm um currículo musical 
extensíssimo”. 
A ideia surgiu porque se “percebeu que existia um 
espaço que não estava explorado para se revisitar 
tradições saídas do cancioneiro. Falamos de 
novas letras – singelas e simples – que mantêm as 
marcas do que é a música popular, através de um 
rejuvenescimento”. 
“Os LuzAzul estão a fazer este trabalho com o 
Alentejo, mas amanhã podem fazer com os Açores, 
com a Madeira ou com o Minho. Para isso basta que 
existam pessoas que escrevam para eles aquilo que eles 
gostam de trabalhar nesta vertente. O projeto nasce no 
Alentejo, mas é um projeto de coesão territorial, que 
permite fazer uma visita por vários locais da região. 
O objetivo é promover a coesão territorial através da 
música”, acrescenta Ana Paula Figueira. 
O projeto já está a dar frutos. “Âmbria – a música no 
território e o território na música”, é o nome do álbum 
que será lançado na primeira semana de setembro e 
apresentado no concerto no Pax Julia, no próximo dia 
18 de setembro. 
A escolha da capital do Baixo Alentejo para a 
apresentação do trabalho prende-se com o facto 
de Beja ter sido o primeiro município a colaborar 
com os “LuzAzul”. O CD, composto por 10 temas, 
anuncia uma “visita pela região do Alentejo”. Cada 
tema tem um padrinho, que é alguém que está 
ligado à música, ao território e ao espaço que está a 
ser cantado. Entre os padrinhos estão António Ceia 
da Silva, presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento do Alentejo (CCDR) Alentejo, 
o padre Cartageno, Fernando Romba, primeiro 
secretário da Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo (Cimbal), o geógrafo João Ferrão e 
o antropólogo Paulo Lima. “O objetivo foi oferecer 
várias dimensões”, diz Ana Paula Figueira, segundo 
a qual trata-se de “um projeto de música, mas acaba 
por ser mais do que isso. Não é melhor nem pior, é 
simplesmente diferente. É tudo inédito. Mas com uma 
raiz forte na tradição”.  
O músico José Emídio diz ao “DA” que o LuzAzul 
“surgiu através de um convite feito por Ana Paula 

Figueira para musicar umas letras”. Começou a 
compor as músicas e “às tantas reparámos que isto ia 
parar a um trabalho” com potencial para ser editado 
em CD. “Neste momento, estamos a finalizar o álbum. 
Primeiro foram escritas as letras, depois compostas as 
músicas, e por fim os arranjos musicais e as gravações. 
O processo está a decorrer bastante bem”, garante. 
O grupo é composto por três músicos e três 
instrumentistas. Para além de José Emídio (voz e 
viola campaniça), fazem parte deste projeto Adriano 
Alves (baixista), Bernardo Emídio (voz), João 
Frade (acordeonista), Ruben Lameira (voz) e Tiago 
Oliveira (guitarrista). “A grande diferença deste 
projeto para outros do qual faço parte são os temas 
originais. Aquilo que cantamos nos outros grupos é o 
cancioneiro alentejano, ou seja, o que já foi feito. Com 
os LuzAzul estamos a fazer o que ainda não foi feito. É 
uma diferença abismal”, diz José Emídio. 
“Estamos a trabalhar temas do Alentejo, mas estamos 
a inovar e a contar histórias novas. As pessoas 
conhecem-nas, mas nunca foram feitas em música e 
em textos. O que estamos a fazer chama-se tradição. 
Estamos a contar histórias antigas, nos tempos de 
hoje, para que sejam recordadas e ouvidas no futuro”. 
“A nossa intenção”, prossegue, “é fazer coisas que 
sejam ouvidas amanhã. O dar certo é muito relativo, 
não podemos estar à espera de um superêxito porque 
na música tradicional e no musical popular é difícil 
haver uma explosão, mas nunca se sabe”. No concerto 
de dia 18 de setembro, José Emídio espera já ter o CD 
pronto. “A iniciativa vai servir para lançar o trabalho”.  
Outro dos músicos envolvidos no projeto, o 
acordeonista João Frade, e autor de duas modas, refere 
que os Luz Azul “permite-nos explorar um bocadinho 
mais do ponto de vista musical. Todo o lado poético 
e das histórias musicadas são muito interessantes”. 
E acrescenta: “Não sendo alentejano, tenho um 
enorme respeito e carinho por toda esta herança 
musical. Sempre tive uma certa afinidade e sempre 
me identifiquei muito” com a cultura alentejana. Ao 
longo dos anos fui colaborando com alguns artistas do 
Baixo Alentejo e fui-me apaixonando por esta cultura 
que é muito forte”.
 
OS VOCALISTAS RECEBEM DISTINÇÃO Os músicos 
que integram os LuzAzul estão também envolvidos 
noutras formações, com conceitos distintos. Bernardo 
Emídio, José Emídio e Ruben Lameira, por exemplo, 
fazerem parte de Os Adiafa e de Os Voscalistas. 
Recentemente, este último grupo foi considerado pela 
revista espanhola Grada como “a melhor iniciativa 
musical de 2020” devido ao seu “Bissexto de Modas”, 
projeto que consistiu na gravação e publicação ‘online’ 
de 366 vídeos com músicas do cancioneiro tradicional 
alentejano. 

D.
R.

PROJETO ALENTEJANO PROMOVE COESÃO 
DO TERRITÓRIO ATRAVÉS DA MÚSICA
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INICIATIVA
TERRAS SEM SOMBRA TRAZ A BEJA 
O ESPLENDOR DA MÚSICA DE PRAGA NA ERA BARROCA
O Festival Terras sem Sombra 
apresenta amanhã, dia 7 de 
agosto, no Teatro Pax Julia , 
em Beja, um concerto único 
em Portugal da orquestra de 
câmara Musica Florea, que 
interpreta um programa notável 
de música barroca checa. O 
concerto terá entrada livre, 
mediante reserva antecipada 
de bilhete. As propostas do 
festival para o fim de semana 
incluem ainda uma panorâmica 
da história da cidade a partir 
do castelo, cujo perfil marca 
a silhueta urbana, e uma 
ação de sensibilização para 
a salvaguarda da produção 
artesanal da cal, na freguesia de 
Trigaches. 
No que à música diz respeito, 
pelo Pax Júlia irá passar a 
orquestra de câmara checa 
Musica Florea e a soprano Anna 
Hlavenková, sob a direção 
musical de Marek Štrynclum. 
“Deus, Pátria, Rei: A Música da 
Era Barroca em Praga” é o título 
do programa que promete o 
esplendor e a exuberância, vocal 
e instrumental, da música checa 
daquele período histórico. 
Referindo-se ao concerto 
do ensemble em Beja, Juan 
Ángel Vela del Campo, 
diretor artístico do Festival 
Terras sem Sombra, destaca 
a “excecionalidade da 
música checa” e sublinha 
“a excecionalidade de uma 
iniciativa que apresenta autores 
tão carismáticos como Jan 
Josef Ignác Brentner, Antonín 
Reichenauer ou o grande Jan 
Dimas Zelenka, sem esquecer 
o anónimo autor da ‘Cantata 
per ogni tempo’, exumada do 
arquivo da catedral praguense, 
ou o cúmplice piscar de olhos, 
ainda que não houvesse nascido 
na Chéquia, ao mesmíssimo 
Georg Friedrich Händel, pela 
influência exercida aí onde se 
executassem as suas magnas 
obras em solo checo”. 
Segundo a organização do 
festival, o agrupamento 
Musica Florea é “um dos 
mais reputados ‘ensembles’ 
europeus no campo da 
interpretação estilisticamente 
informada”. Fundado pelo 
violoncelista e diretor musical 
Marek Štryncl, em 1992, 

Os músicos Simão Correia (flauta) e João Rosário (eufónio) 
juntam-se no Jardim Público de Beja, esta sexta-feira, dia 
6 de Agosto (pelas 10:30 horas), para contar, através da 
música, uma história internacional da flauta. Trajados a 
rigor, e a remeter para o imaginário do conto tradicional 
“O Flautista de Hamelin” – popularizado pelos irmãos 
Grimm –, Simão Correia e João Rosário vão passear pelo 
jardim pacense, ao mesmo tempo que interagem com a 
audiência. “Numa linguagem simples e acessível, os dois 
músicos apresentam a evolução da flauta, e demonstram a 
sua versatilidade como instrumento de orquestra através 

de um repertório de excelência e, ao mesmo tempo, 
cativante para os mais jovens”, refere fonte da organização 
do Festival Terras sem Sombra. Simão Correia iniciou os 
estudos musicais em 2008, no Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo, tendo concluído a licenciatura no Curso 
de Música, em 2019, na Universidade de Évora, onde foi 
aluno de Monika Streitová. Já João Rosário iniciou o seu 
percurso musical na Sociedade Filarmónica Lealdade União 
Ribeirense (Ribeira Branca, Torres Novas) e concluiu a 
licenciatura em 2020, também na Universidade de Évora, na 
classe de Gil Gonçalves.

tem mantido, desde então, 
intensa atividade, “tocando 
instrumentos originais ou 
cópias precisas dos mesmos” e 
dando “grande importância ao 
estudo das fontes e da estética 
dos períodos contemplados, 
valorizando a investigação 
histórica e a recriação 
criativa de estilos e práticas 
esquecidos”. O seu repertório 
abarca a música de câmara, 
as peças sacras e seculares de 
carácter instrumental e vocal, 
os concertos orquestrais e as 
obras monumentais de género 
sinfónico, operático e oratório, 
dos primórdios do barroco ao 
século XX. 
“Anna Hlavenková é uma 
solista muito requisitada para 
trabalhar com ‘ensembles’ 
especializados na interpretação 
historicamente fundamentada. 

A sua trajetória profissional, 
rica e diversificada, torna-a uma 
das mais versáteis sopranos da 
atualidade, com uma carreira 
internacional espalhada por 
cinco continentes. Domina 
um vasto repertório que se 
estende dos cancioneiros 
renascentistas às épocas 
barroca e clássica, sem esquecer 
a criação contemporânea, tendo 
apresentado diversas peças 
escritas propositadamente 
para si pelos principais autores 
checos. Uma verdadeira diva 
do novo milénio”, acrescenta a 
mesma fonte 
 
PATRIMÓNIO DA 
SALVAGUARDA E 
BIODIVERSIDADE A anteceder 
a música barroca do Musica 
Florea, o Festival Terras sem 
Sombra sugere um olhar 

delimitava o núcleo urbano, 
uma cerca que integrava mais de 
quarenta torres e quatro portas 
principais (de Évora, de Mértola, 
de Avis e de Aljustrel), a que se 
acrescentaram, com o correr dos 
tempos, mais três (de Moura, de 
São Sisenando e da Corredoura).  
A imponente torre de menagem, 
com quase 40 metros de altura, 
é considerada como uma obra-
prima da arquitetura militar 
gótica europeia e é, talvez, o 
mais emblemático monumento 
pacense. José António Falcão 
sublinha, a este respeito, a 
forma como a história de 
Beja e o desenvolvimento do 
seu conjunto fortificado se 
entretecem, “estabelecendo 
entre si inter-relações muito 
profundas desde a época 
de D. Dinis”. E acrescenta: 
“Não se pode compreender a 
evolução do burgo pacense sem 
considerar o papel reitor das 
suas fortificações medievais, 
com realce para o castelejo e a 
torre de menagem”. 
No domingo de manhã (a 
partir das 9:30 horas), o festival 
prossegue na freguesia de 
Trigaches, onde está ainda 
viva uma velha tradição de 
fabrico da cal em fornos, 
aproveitando os resíduos do 
mármore do mesmo nome, 
material que abunda na zona e 
tem alimentado a construção 
da cidade e da região de Beja ao 
longo dos tempos. O objetivo 
é dar a conhecer uma prática 
ancestral e sensibilizar para 
a salvaguarda de um produto 
alentejano de excelência, sendo 
a visita guiada pela técnica 
municipal e investigadora 
Maria Goreti Margalha, 
doutorada em Engenharia Civil 
e docente no Instituto Superior 
Técnico. 
Intitulada “De Noite e de Dia: 
A Produção Artesanal da 
Cal”, a iniciativa conduzirá 
os participantes aos fornos 
de Trigaches, interessantes 
exemplares de arquitetura 
vernacular, onde o fabrico da 
cal demorava cerca de oito 
a nove dias, envolvendo o 
trabalho de pelo menos três 
homens, dia e noite, para que a 
combustão ocorresse de forma 
contínua.

atento ao castelo de Beja, sob 
a orientação de José António 
Falcão, historiador de arte que 
investiga, há longos anos, o 
património artístico da cidade. 
Intitulada “Inveja das Águias-
reais: O Castelo de Beja”, a 
iniciativa tem início amanhã, dia 
7, pelas 15:00 horas. 
“A longa história de Beja girou, 
em larga medida, em torno do 
castelo”, assinala a organização 
do certame, lembrando que 
o atual conjunto fortificado 
começou a ser construído 
por ordem de D. Afonso III e 
beneficiou grandemente do 
impulso de D. Dinis. De planta 
pentagonal, compunha-se de 
duas portas fundamentais, 
abertas a nascente e a poente da 
alcáçova, e seis torres defensivas. 
Bastante mais complexa era 
a cintura de muralhas que 
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O IPBeja, em parceria com a 
Associação Portuguesa de 
Cuidados Paliativos (APCP) 

lançou, recentemente, o l ivro 
“Saber mais…Cuidados Paliativos”. 
O “Diário do Alentejo” falou com 
Ana Paula Figueira, pró presidente 
do IPBeja. 

Como nos apresenta este livro?
Com este livro, o IPBeja pretende 
dar um contributo para dissemi-
nar uma mensagem que classifica 
como muito importante para todos: 
esclarecer o que são, como funcio-
nam e como é possível ter acesso a 
cuidados paliativos. Para isso, op-
tou-se por fazer uma determinada 
narrativa visual, enquadrada numa 
viagem pelas instalações do IPBeja 
e tendo como cicerone a nossa mas-
cote – o DP (‘Discipilus Pacensis’ 
ou “Aluno de Beja”).

Qual a importância, atual e futura, 
para a região, desta parceria entre 

o IPBeja e o APCP, na transmissão 
de conhecimento e de valências, no 
âmbito da prestação de cuidados 
paliativos?
Desde 2018 que o IPBeja tem 
uma parceria com a Associação 
Portuguesa de Cuidados Paliativos. 
O facto de a sua atual presidente, 
enfermeira Catarina Pazes, ter sido 
aluna da Escola Superior de Saúde 
do IPBeja e ser, atualmente, do-
cente nesta mesma escola, facilitou, 
ainda mais, esta relação. Recordo 
que, recentemente, o IPBeja dispo-
nibilizou uma pós-graduação em 
Cuidados Paliativos, em colabora-
ção com a APCP. Em qualquer cir-
cunstância da vida de cada um de 
nós, tal como na vida das orga-
nizações, “se você quer ir rápido, 
vá sozinho. Se quiser ir longe, vá 
acompanhado”. 

Como classifica a importância da 
criação de iniciativas de dimen-
são social, à semelhança de esta, 

fomentadas por instituições de en-
sino superior?
Considero estas iniciativas deter-
minantes, como extensão da ati-
vidade de formação de estudantes 
em sala de aula, quando o objetivo 
é formar cidadãos ativos, e como 
exercício de implementação de me-
lhorias, de chamadas de atenção 
contributivas para o crescimento, 
para o desenvolvimento, para a 
mudança, potenciada pelas insti-
tuições de ensino superior, em par-
ticular politécnicas, na região onde 
estão inseridas.

Quem são, preponderantemente, 
os destinatários deste livro e onde 
se poderá, este, adquirir?
Este livro dirige-se ao público em 
geral. A sua leitura pode fazer-se 
de forma rápida ou mais demorada. 
Cabe ao leitor, ou ao mediador, fa-
zer a sua escolha. Pode ser adqui-
rido na Loja Cubo (IPBeja) e na 
APCP. JOSÉ SERRANO

O Instituto Politécnico de Beja  (IPBeja) é uma instituição de ensino superior pública, “ao serviço 
da sociedade, destinada à produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão 
da cultura e do saber de natureza profissional, da investigação orientada e do desenvolvimento 
experimental, concentrado especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas 
avançadas, orientadas profissionalmente e incentivando a formação ao longo da vida”.
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Terrorista A televisão mostrava os terroristas à hora de jantar, 
enquanto eu comia a sopa apareciam imagens de soldados 
brancos feridos e um homem dizia que os negros eram os 
terroristas. Eu tinha sete anos e era branco e o homem que 
lia as notícias e os soldados eram brancos como eu e depois 
aconteceu uma coisa que veio confirmar tudo aquilo que o 
homem dizia na televisão. O filho da minha vizinha morreu 
na guerra e a minha vizinha chorou muito, chorou sem parar 
durante muitos dias e muitas noites. A minha mãe também 
chorou pelo filho da vizinha e talvez já por mim. Dois anos 
depois o homem já não lia as notícias, mas o meu medo de 
negros não tinha morrido, o mal que nos ensinam permanece, 

o racismo que nos transmitem persiste. Entrei na camioneta 
da carreira, ia cheia, os meus tios sentaram-se onde puderam, 
o revisor disse-me que havia um lugar lá mais atrás, vai que 
a tia está aqui, vamos todos na mesma camioneta, percorri 
o corredor e quando vi onde me tinha de sentar comecei a 
chorar. O homem da televisão lia as notícias, o filho da minha 
vizinha estendia-me os braços e a minha vizinha puxava-me, 
dizia-me para não ir, meu rico filho não vás, não vás para 
a guerra. E eu não fui, voltei para trás, tia, tia, está ali um 
terrorista. O que se ouve a comer a sopa custa a desaparecer. 
É preciso ter muito cuidado com o que dizemos quando as 
crianças comem a sopa no remanso do nosso lar. 

QUADRO DE HONRA INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA, CRIADO EM 1979

“As iniciativas sociais são determinantes 
na formação de cidadão ativos”

“Saber mais…Cuidados Paliativos”, um livro do IPBeja em parceria com a APCP
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NADA MAIS HAVENDO A ACRESCENTAR...
VÍTOR ENCARNAÇÃO ACESSO A ENTRADAS 

LEVA PRESIDENTE DO IP 
AO PARLAMENTO
A Comissão de Economia e Obras Públicas vai 
ouvir, em audição, o presidente da Infraestruturas 
de Portugal sobre a reabertura do acesso Norte 
à vila de Entradas no IP2, junto à estação de 
combustíveis e ao centro recreativo. Segundo 
a Câmara de Castro Verde, a audição surge 
na sequência de uma solicitação do Grupo 
Parlamentar do PS. A autarquia defende que 
aquele acesso à vila “tem de ser reposto com a 
maior urgência, de modo a pôr fim a uma situação 
prejudicial para a população”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOSÉ SARAMAGO 
COM HORÁRIO DE VERÃO
A Biblioteca Municipal de Beja vai funcionar, durante 
este mês, no seu horário de verão, de segunda a sexta-
feira, das 09:30 às 20:00, e aos sábados, das 14:30 às 
20:00 horas, informou a Câmara de Beja, lembrando 
que a biblioteca disponibiliza, desde 09 de julho, um 
novo espaço de leitura informal ao ar livre, o Jardim 
de Leitura. Durante este mês, sempre à quarta-feira, 
vão decorrer sessões de leitura partilhada para pais 
e filhos, enquanto, à quinta-feira, serão realizadas 
sessões de contos, no Parque Fluvial de 5 Reis.

BLOCO 
CANDIDATA 
CRISTINA 
FERREIRA A 
ALMODÔVAR
A professora do ensino 
secundário Cristina 
Ferreira, de 52 anos, é a 
candidata do Bloco de 
Esquerda à Câmara de 
Almodôvar nas próximas 
eleições autárquicas. A 
docente, que concorre pela 
segunda vez à presidência 
do município, diz que quer 
ver Almodôvar “mais 
sustentável” e pretende 
“combater o isolamento e 
a desertificação” locais. 
“A fixação de jovens 
passa pela criação de 
investimentos, pelo que 
continuamos a defender 
a criação de ‘start-ups’ 
e, simultaneamente, a 
valorizar o património 
material e imaterial”, 
acrescentou.

PITA 
AMEIXA 
RECANDIDATO 
EM FERREIRA 
DO ALENTEJO
O presidente da Câmara 
Municipal de Ferreira do 
Alentejo, Luís Pita Ameixa, 
recandidata-se ao cargo 
nas próximas eleições. 
O autarca socialista diz 
querer “dar continuidade 
ao trabalho” realizado 
no concelho nos últimos 
quatro anos, “assente 
numa nova perspetiva” 
autárquica. “Toda a 
gente diz que é preciso 
ultrapassar a política 
do betão e do alcatrão” 
e “a nossa visão é 
precisamente essa”, com 
“uma nova abordagem, 
mais imaterial, que tem 
a ver com a cultura e 
com o desenvolvimento 
económico e social”, 
sublinhou Luís Pita Ameixa.
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