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       Faz hoje 50 anos que
a ‘terra’ tremeu no Alentejo



PCP fez duras críti-
cas à “política de 
direita” durante 

uma sessão pública que 
decorreu em Montemor-o-
Novo, onde viria a debater as 
“Políticas para o Território – 
Desenvolvimento equilibrado 
uma visão estratégica”. O 
encontro decorreu num 
momento em que se encontra 
em discussão na especiali-
dade - na Assembleia da 
República - o programa nacio-
nal de políticas para o orde-
namento do território.

Jerónimo de Sousa, secre-
tário geral do PCP, encerrou 
o encontro com o dedo apon-
tado ao PS, PSD e CDS, asse-
gurando serem os causadores 
da “destruição de setores 
produtivos e do emprego, 
suporte da vida das popula-
ções essenciais à ocupação 
equilibrada do território, 
nomeadamente com a destru-

Encontro em Montemor-o-Novo contou com Jerónimo de Sousa

 PCP lamenta a destruição de setores
produtivos e quer política patriótica
n Roberto Dores
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Alunos de Arquitetura da Universidade de Évora apresentam
‘Disposi�vos Urbanos para a cidade de Évora’, na Igreja do Salvador

“Dispositivos Urbanos para 
a cidade de Évora” é uma 
exposição temporária de trab-
alhos de alunos do primeiro 
ano de Arquitetura da Univer-
sidade de Évora. Inaugura 
dia 28 de fevereiro, às 18 horas, 
na Igreja do Salvador (Rua do 
Salvador, 2), em Évora. Os 
trabalhos apresentados foram 
desenvolvidos no âmbito da 
Unidade Curricular Projeto I.

A exposição tem como sub-
título “parar, sentir, ver a 

Cidade na Praça das 
Alterações” numa referência ao 
objetivo do exercício de recon-
hecer nesta cidade histórica os 
seus elementos identitários. 
Através da apresentação de 
uma seleção de 24 propostas 
de dispositivos urbanos, pro-
cura demonstrar que é possível 
criar momentos de pausa nos 
espaços públicos de uma 
cidade onde o constante 
movimento, de quem habita e 
de quem visita, esquece o 

usufruto e valorização demor-
ada dos seus valores mais 
simples. Abertos à exploração 
dos espaços que definem, e 
oferecendo diferentes sensa-
ções, orientam a atenção para 
certos elementos, e permitem 
a pausa no movimento rápido 
de quem vive na cidade, mas 
não vive a cidade.

Consciente da importância 
das universidades nos proces-
sos de candidatura e de imple-
mentação de capitais de cul-

tura, esta iniciativa dá 
continuidade à parceria entre 
o Departamento de Arquitetura 
da Escola de Artes da Universi-
dade de Évora e a Direção 
Regional de Cultura do Alen-
tejo. O acolhimento desta 
exposição reflete mais do que 
um protocolo. Reflete a aber-
tura a novas propostas que 
pensam a cidade no seu pat-
rimónio e que o utilizam com 
criatividade em atitudes con-
temporâneas de valorização do 

legado histórico, na promoção 
de um olhar pausado, atento e 
curioso. Reflete ainda a partilha 
do gosto pelo património, 
motivando a capacidade de 
maravilhar-se, no habitar e 
viver a cidade de Évora.

A exposição poderá ser vis-
itada até 28 de março, 
nos seguintes horários: de 
terça a sexta-feira, das 9h30 às 
12h30  e das 14h00 às 16h00. 
Aos sábados das 11h00 às 
13h00 e das 15h00 às 17h00. 

ição da pequena e média 
exploração agrícola, mas 
também da Reforma Agrária”, 
sublinhou.

Jerónimo de Sousa 
“puxou” ainda para a lista o 
“ataque aos serviços públicos, 
a extinção de juntas de freg-
uesia, a privatização de 
setores estratégicos, como as 
comunicações, a energia ou 
os CTT, as dificuldades nas 
infraestruturas, transportes e 
mobilidade nas regiões, como 
o desinvestimento na ferrovia 
ou a introdução de portagens 
nas SCUT”.

Considerou o secretário 

geral comunista que “todas 
estas políticas tiveram 
expressão no plano do ter-
ritório e estão bem patentes 
na dinâmica assimétrica tra-
duzida na perda de coesão 
territorial”, disse, sublin-
hando que as assimetrias têm 
aumentado. “Apesar dos mil-
hares de milhões de euros de 
sucessivos programas de fun-
dos comunitários suposta-
mente destinados a assegurar 
a prometida coesão social e 
territorial mas efetivamente 
desviados para beneficiar o 
grande capital e aplicados à 
margem de planos regionais 

de desenvolvimento”, com-
pletou.

Jerónimo de Sousa 
“pegaria” mais adiante no 
discurso no que considerou 
serem as “novas declarações 
de amor à regionalização, 
para alertar que se assiste à 
venda de “gato por lebre”, 
apresentando, justificou, “a 
transferência de encargos 
travestidos de descentraliza-
ção”, enquanto recordou que 
“se não há regiões administra-
tivas 43 anos depois de a 
Constituição da República 
determinar a sua criação é 
porque aqueles que em 
véspera de eleições apregoam 
regionalismo tudo fizeram 
para as não consagrar.”

“São os mesmo cheios de 
amor pelo Interior que 
assistem, como consequência 
das suas políticas, ao encer-
ramento de postos dos CTT e 
agências da Caixa Geral de 
Depósitos”, insistiu, enquanto 
alertou que “a tentativa do 
Governo do PS, com o apoio 
do PSD, para impor a trans-
ferência de encargos para as 
autarquias sofreu uma impor-

tante e significativa derrota”, 
alegando que “mais de 100 
municípios rejeitaram o pre-
sente envenenado que o 
governo lhes estendeu. O 
facto de só 70 em 278 
municípios terem assumido 
todas as competências que o 
governo pretendeu transferir 
é, em si mesmo, a resposta a 
um processo que visa a desre-
sponsabilização do Estado e 
o subfinanciamento do Poder 
Local, em prejuízo das popu-
lações e das autarquias.”

Ainda segundo Jerónimo 
de Sousa, o que se prepara 
com o Plano Nacional de 
Investimentos até 2030, apre-
sentado pelo Governo, será, 
segundo o PCP, “outro motivo 
de forte preocupação pelas 
suas limitadas opções, quer 
em volume de investimento, 
quer na sua natureza, centra-
das que estão essencialmente 
no favorecimento dos grupos 
económicos”. Jerónimo de 

Sousa diz tratarem-se de 
“opções que forçam ao adia-
mento da solução dos mais 
importantes problemas soci-
ais e económicos, mas tam-
bém do investimento no 
desenvolvimento do País.”

No mesmo encontro em 
Montemor, o PCP pediu uma 
“política alternativa, patriótica 
e de esquerda”, que assegure 
o desenvolvimento equilib-
rado do País, com resposta às 
causas estruturais das presen-
tes dinâmicas económicas e 
sociais, que configuram, o 
ordenamento do território, 
além do reforço do papel da 
intervenção do Estado cen-
tral, “desde logo com a evi-
dente necessidade da criação 
das regiões administrativas, 
combatendo a linha de desre-
sponsabilização e de transfer-
ência de competências, que 
recupere as freguesias 
segundo a vontade das popu-
lações.”
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50 ANOS PELO ALENTEJO
Um dia o dr. Mário Soares dizia-me: vejo o 

Diário do Sul em todos os cafés das terras do 
Alentejo e isso é óptima propaganda. Só não 
vai mais longe porque os custos de envio dos 
CTT são enormes.

Há anos fizemos uma edição diária para o 
Algarve, cerca de 4 mil exemplares. Foi pena 
ter acabado mas não era possível ter jornalistas 
da região. Mesmo assim durou 2 anos e é pena 
que não se acrescente ao Diário do Sul – Alen-
tejo ficando a cobertura informativa do Tejo ao 
Algarve, de Moura a Sines.

Tem sido nosso princípio editorial res-
peitar o bom nome de pessoas e Instituições 
nomeadamente alentejanos.

Deixamos à Justiça tudo o que seja a in-
vestigação de casos que enchem capas dos 
jornais de Lisboa.

No Diário do Sul reservamos a informação 
que venha dos Tribunais nas suas decisões. 
Não expomos pessoas ou Instituições ao 
populismo irreverente que pode destruir 
imagem de cidadãos. A investigação compete 
à Justiça.

O jornalismo regional que Diário do Sul 
defende há 50 anos baseia-se na Informação 
pormenorizada do que se passa no Alentejo; 
dos anseios das freguesias; das aspirações 
nas áreas da Cultura, Desporto e eventos 
locais; de dar voz às tradições dos concel-
hos; às festas de colectividades e bairros; às 
iniciativas autárquicas. É o chamado Jornal-
ismo de proximidade elo que nos liga aos 
leitores e os traz informados e mais ligados 
às suas Autarquias.

Por sugestão do Governo PS, na altura, 
ajudámos a instalar a Agência Noticiosa ANOP 
em Évora para centro de informação regional. 
Fomos fundadores da Agência Notícias de Por-
tugal em Lisboa com mais 17 membros.

Entretanto o Governo PSD impôs a fusão 
ANOP – Notícias de Portugal dando origem à 
Agência LUSA de que somos o mais antigo cli-
ente. Alguns jornalistas da ANOP e LUSA pas-
saram pelo Diário do Sul.

Igualmente pertencemos ao núcleo funda-
dor da Agência Regional Alentejana Alimpren-
sa que agora subsiste, graças à boa vontade do 
jornal Linhas de Elvas.

O Alentejo tem cada vez menos jornalistas 
e isso justifica-se porque não há empresas do 
sector e os quadros das Rádios e Jornais es-
tão completos sem esperança de crescimento 
nem sinais de apoio do Governo. Os que há 
vão ficar em blogues e sites mas não dá ga-
rantias futuras à profissão. E no entanto nem 
o Sindicato de Jornalistas se apercebe que o 
jornalismo corre graves riscos de extinção em 
especial aqui no interior do País. E para que 
irão servir os tantos Cursos de Comunicação 
Social que temos? Irão fechar a maior parte 
deles e é dever avisar os jovens pois não vão 
ter mercado de trabalho.

Se todos os Municípios alentejanos decidi-
rem coordenar a sua informação diária com 
os jornais dos seus concelhos será possível 
salvaguardar a Imprensa Alentejana. Para tal os 
seus orçamentos devem prever os custos dessa 
coordenação Município – Jornal que não é 
elevado ao fim de cada ano e poderíamos 
acabar com Boletins que não são lidos e com 
os milhares de panfletos nas estradas já de si 
poluidores e que distraem os automobilistas. 
Aí poupam milhares de euros. No Alentejo 
bastaria cada Câmara gastar mil euros por mês 
e os jornais iam sobreviver.
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“Vários munícipes têm 
questionado o MDCH, através 
do Facebook e por email, 
sobre o que fazer perante a 
notícia da deliberação do 
Supremo Tribunal Adminis-
trativo que reconheceu a 
legalidade da isenção do IMI 
nos Centros Históricos Patri-
mónio da Humanidade e 
condenou a Autoridade Tribu-
tária.

Julgamos que o caminho a 
seguir passará pela acção dos 

cidadãos no sentido de reivin-
dicarem os seus direitos, 
exigindo o reconhecimento 
desta isenção e juntando à 
fundamentação do seu reque-
rimento a redacção do Acór-
dão do Supremo Tribunal.

O MDCH está a desenvol-
ver contactos com diversas 
entidades parceiras, a nível 
nacional e local, que têm 
demonstrado grande inte-
resse em colaborar no sentido 
de alcançar uma solução para 

este problema e transmitir aos 
cidadãos orientações mais 
concretas sobre como actuar 
perante as Finanças. Destas 
diligências irá resultar uma 
Reunião Pública, juntando 
várias entidades e instituições 
e aberta a todos os cidadãos, 
a ter lugar nas próximas sema-
nas e a anunciar muito em 
breve, aqui no Facebook e em 
vários órgãos de comunicação 
social.

Fiquem atentos!”

Esclarecimento – A Isenção do IMI
nos Centros Históricos Classificados

e a decisão do Supremo Tribunal:
o que fazer?

A Associação e o Conservatório Regional 
de Évora “Eboræ Mvsica” promove de 8 a 
10 de março de 2019 uma MasterClasse de 
Guitarra sob a orientação de Filipe Neves 
Curral 

As atividades são as seguintes: dia 8 às 
21h30 Recital de Guitarra pelo orientador; 
dia 9 das 10h00-12h30 e das 15h00 às 18h00 
– MasterClasse; dia 10 das 10h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h00 e Concerto às 
18h00.

A MasterClasse tem como objetivos 
estimular o gosto pela música e pela 
guitarra; auxiliar na preparação do 
reportório que está a ser estudado pelo 
participante; explorar a interpretação 
musical nos seus aspetos mais variados; 
abordar aspetos técnicos do instrumento e 
da mecânica corporal que facilitem a 
execução do mesmo.

As inscrições devem ser efetuadas até ao 
dia 1 de março de 2019.

Podem ser obtidas mais informações junto 
da Associação/Conservatório, através do e-
mail eboraemusica@mail.evora.net, ou 
eboraemusica@gmail.com telef: 

Portugal é um país natu-
ralmente perigoso, no que 
respeita a riscos naturais, e 
cada vez mais o será. Prova-
velmente os tais brandos 
costumes levam-nos viver o 
dia ignorando esta realidade 
sem nada fazer. O passado 
recente é excelente para 
ilustrar esta verdade: fogo, 
seca estrada de Borba etc. O 
país é perigoso devido à sua 
localização geográfica, ao seu 
clima e à sua exposição atlân-
tica. Com este contexto a 
probabilidade de acontece-
rem fenómenos naturais 
perigosos é elevada. A ten-
dência é que esta realidade 
se agrave progressivamente 
perante as alterações climáti-
cas em curso. Apenas sabe-
mos que este tipo ocorrên-
cias, que causam danos 
humanos e materiais, dando 
lugar ao risco, serão cada vez 
mais frequentes, intensas e 
imprevistas. Por muito que a 
ciência tenha avançado, as 

Riscos naturais
…um acidente à espera de acontecer

otros mundos                    www.otrosmundos.cc

n Carlos A. Cupeto
     Prof. Universidade de Évora incertezas continuam a ser 

muito maiores que as certe-
zas, designadamente previ-
sões, gestão, controlo, etc. 
Sabemos que ocorrências 
catastróficas já aconteceram 
e vão voltar a acontecer em 
todos os locais, regiões e 
países, pobres e ricos. Tam-
bém temos a certeza que os 
meios de ação disponíveis 
(humanos e materiais), em 
caso de ocorrência, são sem-
pre mais escassos que o 
necessário. Tudo isto são 
certezas. A grande incerteza 
é saber quando e onde? O que 
fazer? Avaliar e assumir a 
perigosidade/risco; prevenir 
e, em caso de ocorrência, 
ação rápida e eficaz de forma 
articulada por parte de todos 
os agentes de proteção civil. 
Na verdade os riscos naturais 
são cada vez menos naturais 
e cada vez mais induzidos 
pelos erros humanos e pela 
ausência de uma política de 
ordenamento do território 
que considere os fatores 
geológicos e climáticos. Na 

generalidade só há uma coisa 
a fazer: prevenir. Temos um 
acidente à espera de aconte-
cer mas, em Portugal, os 
nossos governantes, designa-
damente os locais, gostam 
mais de fazer outras coisas 
como festas, festarolas, pisci-
nas, rotundas, relvados sinté-
ticos etc., não levam este 
tema a sério. Estudar e inter-
vir atempadamente, planifi-
cando e gerindo as diferentes 
perigosidades naturais pro-
vocadas por intervenções 
aleatórias e fundamentadas 
em bases meramente de 
interesses económicos, deve 
ser o papel de quem nos 
governa a nível nacional e 
local. Os custos da ignorância 
ou da falta de aplicação do 
conhecimento, que feliz-
mente temos, são enormes e 
o impacto social e económico 
perante a impotência face ao 
imprevisível é grave. Ora 
acontece que tudo isto não é 
daqui a muitos, muitos anos, 
nem numa qualquer terra 
longínqua; é agora e aqui.

Master-Classe de Guitarra e Concertos

Apontamento Semanal

J. Ventura Trindade

Greves e “greves”

As greves, quando justifica-
das, têm na sua base razões 
de exigências dos trabalhado-
res de uma classe face às 
entidades patronais de um 
determinado sector empresa-
rial ou oficial por causas que 
não estarão, no entender dos 
trabalhadores do respectivo 
sector, a ser cumpridas como 
deveria ser.

Como fim último procu-
ram os trabalhadores levar as 
entidades patronais a cumpri-
rem essas exigências, suspen-
dendo a prestação de trabalho 
até que elas sejam cumpridas, 
por vezes após negociações 
entre as duas partes. Para as 
entidades patronais a suspen-
são do trabalho leva sempre a 
prejuízos, mais ou menos 
elevados, consoante o valor 
económico-financeiro da 
actividade laboral suspensa. 

Para os trabalhadores a greve 
representa a perda de salários, 
por vezes minimizada com o 
recurso a fundos de greve, 
porventura existentes ou que 
se constituem no momento 
da greve, como é o caso da 
actual greve dos enfermei-
ros.

Mas há greves e “greves” 
como refiro no título deste 
escrito. É o que tem vindo a 
acontecer com os períodos de 
greve, há já um período signi-
ficativo de tempo da classe 
dos enfermeiros.

Tendo em conta que, em 
princípio, haverá concerteza 
razões que levaram estes 
profissionais da saúde a ter 
que empreender esta sua 
actividade grevista, acontece 
porém que, neste caso espe-
cial desta greve dos enfermei-
ros há que ter em considera-
ção que há um envolvimento 
humano grave que é o dos 
doentes que vêem os seus 
padecimentos agravados na 

medida em que são suspensas 
cirurgias e não são atendidos 
nas consultas pelas quais 
esperam, as mais das vezes, 
meses e meses senão mesmo 
anos!

Não se afigurando que este 
importante pormenor tenha, 
até sido tido em consideração, 
a população em geral não 
“olha” para esta greve com o 
respeito com que habitual-
mente as greves são encara-
das, quando justas, como é o 
caso dos enfermeiros.

Nota final: alguém me 
deu conhecimento de que um 
profissional grevista e um seu 
familiar recorreram, durante 
a greve, a um hospital privado 
para cuidarem da sua saúde! 
É caso para dizer onde está a 
coerência grevista? E os cida-
dãos que, em geral, não têm 
capacidade financeira para 
recorrerem aos serviços de 
saúde privados como é? 
Aguentam, se puderem, até 
morrerem!!!

COMUNICADO

Assinala-se hoje o 
30.º aniversário da JB. 
Sociedade Imobiliá-
ria, que tem a sua sede 
na cidade de Beja e 
ao longo destes trinta 
anos da sua existência 
tem contribuído para 
o desenvolvimento da 
urbe bejense com cons-
truções imobiliárias que 
realizou e ainda tem 
obras em curso neste 
momento.

A JB. Sociedade 
Imobiliária tem como 
Administrador o em-
presário João Rosa, com 
a sua dinâmica impul-
sionou a realização de 
importantes e variados 
empreendimentos, dos 
quais se destaca o Beja 
Parque Hotel de que a 

JB. é proprietária, sendo 
uma mais valia na cidade 
de Beja pela valorização 
e incremento que pro-
porcionou ao sector do 
turismo, dotando a capi-
tal baixo alentejana com 
um estabelecimento que 
muito honra e dignifica 
toda a região.

Assim, para assinalar 
esta significativa data, 
trinta anos são uma 
referência de destaque 
na vida de qualquer 
empresa, esta noite 
terá lugar no Beja 
Parque Hotel um jantar 
comemorativo no qual 
vão estar presentes enti-
dades da região, amigos 
e outros convidados, 
que desta forma preten-
dem demonstrar o seu 

apreço a João Rosa pelo 
incansável labor que 
tem dedicado em prol 
do desenvolvimento do 
Alentejo.

Diário do Sul as-
socia-se a esta inicia-
tiva, nos trinta anos 
de amizade, apresenta 
parabéns e o desejo 
das maiores felicidades 
e continuação deste va-
lioso trabalho, com uma 
palavra de estímulo 
para o seu Administra-
dor senhor João Rosa, 
sua esposa e filha, bem 
como para todos os 
seus funcionários que 
com dedicação cola-
boram também para o 
êxito que a empresa e o 
Beja Parque Hotel con-
seguiram alcançar.

Empresa de prestígio em Beja

JB Sociedade Imobiliária
comemora 30 anos de actividade
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Presidente da 
Câmara:
Luís Pita Ameixa
PS (67,96%)

Área Geográfi ca:
648,2 km2

Freguesias:4

Habitantes:
8.255

Cresc. Efect. da População 2017:
- 0,33%

Palavras Chave
Museu de Arte Sacra
#Capela do Calvário#Porto Torrão

Fontes: INE, CNE, CIMBAL

Ferreira do
Alentejo

ouro do Alentejo. O azeite, com as suas 
marcas e o seu sabor característico, oferece 
diversidade de aromas e experiências que 
fazem da gastronomia um dos atrativos. 
Ferreira do Alentejo, os seus olivais, os 

seus lagares tradicionais, a sua tecnologia avançada e o saber de 
muitas dezenas de produtores tem sido reconhecido além Tejo, 
além Portugal, rumo ao mundo. Este produto está integrado nas 
recém-criadas rotas com a fi nalidade de promoção de Ferreira 
do Alentejo como destino turístico.

Promover e dar a conhecer que o Alentejo é um grande pro-
dutor de azeite e de excelente qualidade são os objetivos do 
Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo (CEPAAL) 
que está a desenvolver uma campanha de internacionalização. 

De acordo com o presidente do CEPAAL, Gonçalo Morais 
Tristão, o Alentejo é uma região com maior capacidade de pro-
dução, contribuindo para que o país seja visto como um agente 
determinante em termos de mercados internacionais.

Os especialistas garantem que a qualidade dos azeites portu-
gueses e dos alentejanos é cada vez mais evidente e exemplo 
disso são os prémios que têm conquistado em muitos concursos 
por todo o mundo. 

É a tradição de saber fazer o azeite que distingue a região e 
Ferreira do Alentejo. Recorde-se que o azeite era utilizado como 
uma gordura e comer azeitonas em pão depois de temperadas 
com sal e orégãos ainda é um ato presente à mesa alentejana. 

Nos últimos 15 anos, o Alentejo ganhou 50 mil novos hecta-
res de olival, contribuindo para o crescimento da produção 
nacional de azeite. 

Não é por acaso que o Município de Ferreira do Alentejo, a 
CP-Comboios de Portugal e várias empresas da região criaram 
rotas turísticas em Ferreira do Alentejo. A parceria estabelecida 
entre as entidades permite a criação de um programa turístico 
com o objetivo de promover a região. 

O programa prevê a partida de Lisboa Oriente, no Inter-
cidades às 10h02 com destino a Ermidas-Sado onde será 
feito o transfer em autocarro para Ferreira do Alentejo. Aqui 
o grupo de visitantes é recebido no espaço museu “Adega 
do Zé Lélito”, faz depois uma visita cultural “Ruas com 
História” na vila e no período da tarde a visita à Herdade 
Vale da Rosa. 

Este projeto tem em vista o desenvolvimento turístico do 
concelho de Ferreira do Alentejo, através da implementação e 
desenvolvimento destas rotas turísticas. 

O Maria Antónia Zacarias

Baixo Alentejo

Azeite projeta o concelho
no mapa agrícola mundial
e nas rotas turísticas

A equipa do pelouro da Educação da 
Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 
esteve na Universidade Nova de Lisboa, 
numa reunião de trabalho para operacio-
nalizar o plano de desenvolvimento e 
qualidade da educação que vai ser aplicado 
no concelho de Ferreira do Alentejo. A 
equipa da Universidade Nova é liderada 
pelo professor catedrático David Justino.

Notícias do concelho

Textos e foto: Município de Ferreira do Alentejo

Concelho
de Ferreira do Alentejo
recebe açoes
de sensibilizaçao
no âmbito da operaçao
Floresta Segura 2019

A União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda 
recebeu uma ação de sensibilização no âmbito da 
operação “Floresta Segura 2019”. A iniciativa promo-
vida pelo Comando Territorial da GNR teve como 
objetivo promover e fomentar boas práticas agrícolas 
e transmitir uma mensagem de dever cívico na preven-
ção dos incêndios rurais.

A sensibilização para questões como a importância 
da limpeza de terrenos é um dos temas abordados 
nestas ações que vão percorrer todas as localidades do 
concelho.

Câmara Municipal
e Universidade Nova
de Lisboa criam plano
de desenvolvimento e 
qualidade da educaçao  

~

~

~

~
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O Campo de Rugby do 
Complexo Desportivo de 
Évora vai acolher, no pró-
ximo domingo, pelas 10 
horas, o II Encontro Interna-
cional de Râguebi. Em 
campo, vão defrontar-se as 
seleções nacionais de Portu-
gal e Espanha, no escalão 
sub18.

De realçar que o Clube de 
Rugby de Évora viu dois dos 
seus atletas, Francisco Silva e 
Simon Burke, serem convo-

cados para este jogo.
Depois do êxito que foi a 

organização do primeiro 
encontro, no ano passado, os 
responsáveis pelas duas sele-
ções acordaram que “não 
poderia ser noutra cidade se 
não em Évora, o local para 
mais um confronto”, destaca 
o clube eborense.

Acrescentou ainda que 
“uma vez mais, a Federação 
Portuguesa de Râguebi con-
fiou a organização deste 

evento à parceria entre o 
Clube de Rugby de Évora e a 
Câmara Municipal de 
Évora”.

A organização refere ainda 
que “a seleção espanhola foi 
de tal forma bem recebida na 
nossa cidade que este ano 
optou por realizar um estágio 
de uma semana nas instala-
ções desportivas eboren-
ses”.

Para o Clube de Rugby de 
Évora, “seguramente que 
será mais um jogo muito 
equilibrado e bem dispu-
tado”, realçando que “conta-
mos com os eborenses para 
comparecer em massa e 
apoiar esta nossa jovem sele-
ção”.

Participação das seleções de sub18 
de Portugal e Espanha

II Encontro Internacional de 
Râguebi acontece em Évora

A animação está garantida 
no Concelho de Viana do 
Alentejo nos próximos dias 
1, 3 e 5 de março, com des-
filies de Carnaval.

Dia 1 de março, os alunos 
do pré-escolar e 1º ciclo do 
concelho saem à rua para 
desfiles de carnaval em 
Aguiar, Alcáçovas e Viana do 
Alentejo, organizados pelo 
Agrupamento de Escolas de 
Viana do Alentejo, onde não 
irá faltar cor, alegria e muita 
fantasia. Os desfiles têm 
início a partir das 10h00.

Já no dia 3, as ruas de 

Viana do Alentejo vão ser 
palco de muita folia e brin-
cadeira no cortejo organi-
zado pelo Restolho, Sons e 
Sabores do Alentejo Associa-
ção Sócio Cultural, a partir 
das 15h00, com prémios 
para os 3 primeiros classifi-
cados e prémios de partici-
pação para os restantes 
grupos. O desfile tem início 
junto aos Bombeiros Volun-
tários de Viana do Alentejo.

Dia 5, e cumprindo a 
tradição, também a Associa-
ção de Jovens de Alcáçovas 
promove o XXV Corso Car-

navalesco que, a partir das 
15h00, percorre algumas 
artérias da vila. O início do 
desfile tem lugar junto ao 
Jardim Público e haverá 
prémios e apoios à partici-
pação.

Os desfiles de carnaval 
contam com o apoio do 
Município de Viana do Alen-
tejo, das Juntas de Freguesia 
do concelho, dos Bombeiros 
Voluntários de Viana do 
Alentejo e a participação do 
movimento associativo e 
outras entidades do conce-
lho.

Carnaval com muita animação 
no Concelho de Viana
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Uma batalha
carregada de história

Fronteira

Presidente da Câmara
Rogério Silva
PSD (56,87%)

Área Geográfi ca
248,6 km²

Freguesias
3

Habitantes
3.410

Cresc. efe� vo da população 2017
-1,55%

Palavras Chave
Batalha dos Atoleiros | 24 horas TT 
Ecoturismo

Fontes: INE, CNE, CIMAA

toleiros 1384 é o Centro de Interpretação dedi-
cado à batalha que se travou em 6 de Abril do 
mesmo ano, no município de Fronteira. O cen-
tro museológico sublinha a grande importância 

que representou a Batalha de Atoleiros, que foi a primeira grande 
operação militar de Nuno Álvares Pereira. 

Foi nesta batalha histórica, com recurso a tática de inspiração 
inglesa no combate, que Nuno Álvares Pereira demonstrou que o 
domínio militar castelhano não era inevitável.

Atoleiros 1384 não é um museu clássico, sendo antes apresen-
tado como um espaço único cenografado, que permite (re)viver 
e entender todos os acontecimentos de crise do século XIV, um 
momento decisivo na história de Portugal.

D. Nuno Álvares Pereira tinha sob o seu comando uma força de 
1.500 homens de pé, enquanto as forças castelhanas invasoras contavam 
com um efetivo com 5.000 homens. Foi neste confronto que o  chefe 
militar português recorreu à célebre tática do quadrado com a maioria 
dos veteranos lanceiros ingleses na vanguarda. Nas alas e retaguarda 
estavam os peões, misturados com mais lanceiros ingleses. 

Os castelhanos atacaram com a cavalaria, que foi contida pelos 
lanceiros ingleses e por virotões, o que gerou grande desordem. A 
batalha durou pouco, tendo sofrido o exército castelhano pesadas 

baixas, ao passo do lado português não ocorreu uma única morte, 
julgam alguns, nem se registaram feridos.  Será algo pouco provável, 
pois o ataque castelhano consistiu primeiro em atacar a cavalo e, 
como tal não surtiu efeito, nova investida foi feita a pé, havendo 
então combate corpo a corpo.

A Batalha tem sido recordada em abril durante a Feira Medieval 
que recria a histórica da batalha, quando Fronteira mergulha no tempo 
e regressa ao passado, proporcionando momentos de lazer diferentes 
e culturais, que chegam mesmo a convidar os visitantes a  participarem 
como fi gurantes na encenação daquela que foi uma das mais impor-
tantes e determinantes lutas de independência de Portugal. 

O palco é o próprio Campo da Batalha, na zona industrial de 
Fronteira, que junta as fi guras mais tradicionais de outros tempos, 
envergando as roupas tradicionais. Quem quiser pode viajar no tempo 
até ao dia 6 de Abril de 1384, alistando-se nas fi leiras do respeitado 
chefe de guerra D. Nuno Álvares Pereira, empunhando as armas 
contra os inimigos castelhanos vindos do Crato nesta recriação da 
Batalha dos Atoleiros. No fi nal, celebra-se a vitória portuguesa.

A recriação da Batalha dos Atoleiros demonstra também como a 
batalha foi um acontecimento de extrema importância na chamada crise 
de 1383 a 1385, tendo consagrado e defi nido, de uma vez por todas, a 
identidade de Portugal, como país, como povo e como nação.

A Roberto Dores

Alto AlentejoAlto Alentejo

Nos tempos modernos, as Termas da Sulfúrea emer-
giam em 1855. A Junta de Freguesia de Cabeço de Vide 
impulsionou-as defi nitivamente em 1935, com a obtenção 
do Alvará de Concessão Perpétua e grandes obras de 
melhoramento, sendo aos dias de hoje uma das mais-valias 
do concelho de Fronteira.

Atualmente o balneário foi substituído por um moderno 
e confortável complexo termal, onde a comodidade e o 
bem-estar físico e psíquico andam de mãos dadas.

A água mineromedicinal de Cabeço de Vide é sulfúrea, 
hipossalina e hiperalcalina, sódica e cálcica, oxilidrada, 
com um ph de 11,55. Tem elevado teor de sílica, cloretos 
e apreciável quantidade de zinco. É bacteriologicamente 
pura. A água emerge a uma temperatura de 19º, sendo 
apontada esta água como única no país, não sendo 
conhecida quaisquer similares estrangeiras simultanea-
mente oxilidradas e hipossalinas.

Entre as técnicas termais surge a ingestão de água, banhos 
de imersão simples ou com bolhas de ar, a par de hidromas-
sagem, duche subaquático e circular, duche escocês e fi li-
forme, estufa de vapor à coluna, aerossol e irrigação nasal.

Mas há outros interesses turísticos, como é o caso do 
artesanato.  Continuam a ser desenvolvidas atividades tradi-
cionais de manufatura de objetos de utilização quotidiana. 
Com o recurso às matérias-primas existentes, e através de 
técnicas antigas, os bordados, trabalhos em seda, madeira, 
palha, cortiça e chifre são os diversos trabalhos artesanais 
que se fazem no Município de Fronteira.

Além das célebres comemorações da Batalha dos Ato-
leiros (Feriado Municipal - 6 Abril), o concelho é ainda 
fértil em festas religiosas, onde se contam as Festas em 
Honra de Nossa Senhora da Vila Velha (Agosto), em Fron-
teira, enquanto Cabeço de Vide recebe as romaria de Nossa 
Senhora das Candeias (Fevereiro) e de Nossa Senhora dos 

Anjos ( 2ª Feira de Páscoa). Já Vale de Maceiras dá palco às 
Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa 
Senhora do Rosário ( Julho) e Vale de Seda às Festas em 
Honra de Nossa Senhora da Assunção.

Além do balonismo que tem logrado ganhar escala por 
Fronteira, chamando amantes de toda a parte, o concelho é 
hoje conhecido por muitos como o ponto de encontro para 
a grande festa do Todo Terreno.

Foi em 1998 que se realizou a primeira edição das 
24 Horas TT Vila de Fronteira, uma prova de resistência 
que desde logo assumiu o carácter de capital do TT 
nacional, um condigno encerramento de cada tempo-
rada da modalidade, num evento único e que desde 
logo conquistou fi éis seguidores.

Os pilotos portugueses dominaram as primeiras 
edições, mas prova passou a ser dominada por equipas 
estrangeiras.

Fronteira entre termas e Todo Terreno
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Gavião

Presidente da Câmara
José Pio
PS (63,99%)

Área Geográfi ca
294,6 km²

Freguesias
4

Habitantes
4.132

Cresc. efe� vo da população 2017
-2,49%

Palavras Chave
Belver#Arribas do Tejo
#Senhor dos Paços

Fontes: INE, CNE, CIMAA

É na freguesia de Belver que está o Castelo tem na sua 
génese o suporte da luta que os nossos primeiros monar-
cas encetaram pela consolidação da independência e 
expansão do território português.

Considerado um dos mais completos da arquitetura 
militar medieval portuguesa, ergue-se isolado no alto de 
um monte granítico, em posição dominante sobre a con-
fl uência da ribeira de Belver com a margem direita do rio 
Tejo, guarnecendo a então chamada Linha do Tejo.

Após a crise de 1383-1385, sob o reinado de D. João 
I (1385-1433), as guerras com Castela renovaram a 
importância estratégica da posição lindeira de Belver. 
Por esse motivo, já por volta de 1390, o Condestável D. 
Nuno Álvares Pereira mandou reconstruir as suas pri-
mitivas defesas, das quais só se conserva hoje a parte 
inferior da torre de Menagem. No século XVI foi habitado 
pela princesa Joana. Afi rma ainda a tradição popular 

que, na juventude, o poeta Luís Vaz de Camões aqui 
esteve encarcerado (1553).

É por tudo isto – e ainda mais – que o castelo de Bel-
ver uma das principais atrações do Gavião, que exibe no 
núcleo histórico o Largo do Município como sendo uma 
das principais artérias da vila, onde se situam alguns dos 
edifícios mais importantes. Ainda assim, e apesar da sua 
importância histórica, não será este o largo mais antigo de 
Gavião. Esse estatuto é assumido pelo largo do Pelourinho, 
onde, segundo a crença popular, se terá fundado o Gavião 
e onde existia uma torre de vigia que fazia parte do sistema 
defensivo desta zona.

Ponto de encontro da população, o Largo do Município 
era conhecido por Rossio. Ali se realizavam, desde há cem 
anos, as feiras e os mercados, assim como as vendas de 
outros géneros em tempos de crise.

No Largo, para além da Igreja Matriz e do Coreto, 

oferecido à vila pelo benemérito Anselmo Patrício, 
existem vários edifícios que merecem algum destaque, 
como é o caso do antigo seminário de Gavião, cons-
truído em finais do século XIX para residência da 
família Rebelo, ou da Junta de Freguesia, residência 
de Matias Marques Ayres de Seixas.

Também há lugar para o imponente Solar Patrício Lino 
Netto. Este palácio foi construído no local de umas casas 
da família Ayres de Seixas que datam do século XVI e 
restaurado em meados do século XX pelo atual proprie-
tário, Joaquim Lino Netto, descendente dos Ayres de 
Seixas, a família mais antiga de Gavião.

A Câmara Municipal, construída por volta de 1856 
e remodelado em 1972, que substituiu os antigos Paços 
do Concelho, localizados no Largo do Pelourinho, no 
edifício até há pouco tempo ocupado pelos Bombeiros 
Municipais.

mistura de cinza, cal, borras de azeite e água 
é a receita do sabão mole e está disponível 
em Belver - concelho do Gavião -  no único 
Museu português do Sabão, que faz parte de 

um grupo restrito de quatro museus em todo o mundo. Por aqui 
se guardam as memórias de uma terra onde os habitantes ficaram 
conhecidos por saboeiros, depois da instalação, no século XVI, 
da Real Fábrica de Sabão. 

Vamos lá consultar a história desta arte, onde se lê que foi 
aproveitada a abundância das matérias-primas necessárias para 
a produção do sabão para se erguer uma indústria que alcançou 
peso nacional. 

A prova disso, foi o facto das saboarias de sabão mole e sabão de 
pedra do concelho alentejano serem tão conhecidas em todo o reino, 
levando, à época, a que a produção de sabão garantisse  inegável 
importância económica e social na vila de Belver. Seria por aqui 
instalada uma Real Fábrica de Sabão, que funcionou em regime de 
monopólio régio, da qual ainda hoje se encontram vestígios. 

Segundo revela o próprio museu, uma concessão régia dinamizou 
economicamente a freguesia de Belver e alguns trabalhadores de 
saboarias reais, aproveitando os conhecimentos adquiridos e a dis-
ponibilidade das principais matérias primas, criaram as suas próprias 

indústrias artesanais quando este monopólio terminou em 1858. 
Estas indústrias constituíam-se como pequenas produções de carác-
ter estritamente familiar, passando de geração em geração. 

Depois de embalado em sacas próprias de sarja e serapilheira, o 
sabão era utilizado sobretudo em lavagem de roupas e tecidos. 
Transportado para fora do concelho por almocreves, que se deslo-
cavam em burros, quando as distâncias eram maiores, o sabão mole 
era transportado pelo rio Tejo em barcaças. 

A produção de sabão nestes moldes durou até à primeira 
metade do século XX, sendo durante várias décadas um elemento 
estruturante na economia da região de Belver. Dessa produção 
permanecem hoje somente registos orais dos descendentes dos 
últimos saboeiros. 

A recuperação e transformação da antiga escola primária de 
Belver no Museu do Sabão pretende criar um espaço de divul-
gação dos conhecimentos adquiridos pelos antepassados, mas 
também é uma assumida e sublime homenagem a memória 
coletiva dos saboeiros de Belver.

O museu de Belver soma visitantes nacionais e internacionais, 
segundo os responsáveis, que indicam que apenas há ‘concor-
rência’ em todo o mundo neste contar da história do sabão em 
França, no Líbano e em Espanha.

A Roberto Dores

Alto Alentejo

Onde o sabao
tem lugar em museu

~

Os en(cantos) da história pelo Gaviao~
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Beleza rara da antiga 
cidade ao alto da serra
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Marvão

Presidente da Câmara
Luís Vitorino
PSD (32,43%)

Área Geográfi ca
154,9 km²

Freguesias
4

Habitantes
3.512

Cresc. efe� vo da população 2017
-1,56%

Palavras Chave
Castelo#Praia da Portagem

Fontes: INE, CNE, CIMAA

Devido à sua riqueza patrimonial e ambiental, o 
concelho de Marvão é um dos destinos turísticos mais 
procurados do Alto Alentejo e continua a oferecer, ao 
visitante, a paz e o sossego que se perderam nos meios 
citadinos.

Inserido no Parque Natural da Serra de S. Mamede, 
o Castelo e a cintura de muralhas que cercam a vila 
formaram, outrora, uma importante fortaleza, hoje 
fazem de Marvão um lugar único. No interior do espaço 
fortifi cado, a cerca de 860 metros de altitude, há a 
salientar: a Casa da Cultura, o Pelourinho, a Casa dos 
Governadores, a Igreja do Espírito Santo, o Museu 
Municipal, e a Igreja de Santiago.

A Ponte Quinhentista e a Torre da Portagem, as ruínas 
da Cidade Romana de Ammaia, a Barragem da Aparta-
dura, as águas límpidas do rio Sever, na piscina fl uvial 
da Portagem, e a Estação de Caminho-de-Ferro de Beirã, 
são também locais de visita obrigatória.

Para além disso, trilhos frondosos, vales férteis, e 
amplas encostas, cruzam o concelho de Marvão, e ofe-
recem excelentes condições para passeios a pé, de 
bicicleta, ou a cavalo. 

Fiel às suas raízes, o concelho mantém vivas as suas 
tradições. Na gastronomia destacam-se os pratos de 
cabrito, borrego, porco e caça. Na doçaria, o pastel de 
castanha, as boleimas de maçã, os bolos fintos, as 
rosquilhas, ou as broas, acompanhadas dos tradicionais 
licores de noz e de castanha. No artesanato, destacam-
se de grande riqueza artística, os bordados com casca 
de castanha.

Durante todo o ano, a autarquia organiza Quinzenas 
Gastronómicas dedicadas aos produtos de época, mas 
a maior atração é a Festa do Castanheiro - Feira da 
Castanha, no segundo fi m-de-semana de novembro. Este 
magnífi co evento, reconhecido como um dos mais 
autênticos e genuínos do País, pretende homenagear 

uma espécie endógena da região, o Castanheiro, e o seu 
fruto, a castanha (classifi cada como produto de Deno-
minação de Origem Protegida - DOP).

Em outubro a vila recorda o seu fundador, Ibn 
Maruan, e realiza o Festival Al-Mossassa, Durantes três 
dias, a vila de Marvão recua no tempo, até ao séc. IX, 
para recordar as suas origens e o ambiente vivido na 
época, numa celebração cultural única. Neste espaço, 
onde coabitam os legados islâmico, judaico e cristão, 
o visitante poderá encontrar um vasto leque de pro-
dutos e objetos relacionados com estas culturas, tomar 
o verdadeiro chá árabe e saborear as iguarias de 
outrora.

Com uma agenda cultural anual repleta de grandes 
eventos, para além dos já mencionados, destacam-se 
ainda o Percurso do Contrabando do Café (maio), o 
Ammaia Festum ( junho), ou os Festivais Internacionais 
de Música ( julho) e Cinema (agosto).

s encantos de Marvão começam cá em baixo, logo 
à porta da Cidade de Ammaia, o mais importante 
vestígio da sua época existente em São Salvador 
de Aramenha (Marvão), ocupando uma área de 

25 hectares. Depois subimos lá cima, onde a vila medieval se ergue 
repleta de história e lendas.

As ruínas da Cidade de Ammaia foram classifi cadas como Monu-
mento Nacional em 1949, mas estiveram abandonadas até fi nais de 
1994, quando a Fundação Cidade de Ammaia passou a estudar e a 
preservar o que resta. Os documentos indicam que seria elevada a 
Civitas por volta do ano 44/45 d.C. tendo obtido o estatuto de Mvni-
cipivm ainda durante o séc. I d.C. 

O museu exibe os utensílios, entretanto recuperados e restaurados 
dentro do possível, com séculos de história. Da ânfora à talha, da 
lamparina aos tachos, da lápide fúnebre em mármore e granito para 
distinguir mais e menos abastados. A maioria dos utensílios são feitos 
nos tradicionais barros, mas também já há loiça de  vidro entre os 
vestígios. 

Lá fora, apresenta-se o que foi a porta de entrada da cidade, o 
fórum, o templo e as termas. Há escavações novas em curso, porque, 
acreditam os arqueólogos, está muito por revelar à luz do dia.

Subimos agora ao Castelo de Marvão, que se ergue sobre uma 

crista quartzítica à cota de 850 metros acima do nível do mar, encer-
rando nos seus muros a vila medieval, reforçados por torres, mos-
trando ainda linhas defensivas concêntricas. 

Aqui do alto a beleza é rara. Da Torre de Menagem, de planta 
quadrada, às curiosas ruas onde turistas se perdem em fotografi as 
descobrindo sempre um novo atrativo à medida que percorrem a 
calçada. Há ainda o encanto da paisagem no sopé da encosta a não 
perder., enquanto se ouve a lenda de Nossa Senhora da Estrela.

Diz que no século VIII, sem conseguir resistir ao avanço dos 
muçulmanos na região, os habitantes de Marvão abandonaram as 
suas terras para procurar refúgio nas montanhas das Astúrias, onde 
se mantinha viva a resistência cristã. Antes de partir, trataram de 
esconder as imagens sagradas. 

À época da Reconquista, passados mais de quatro séculos um 
pastor guiado por uma estrela, dirigiu-se a um monte onde encontrou, 
entre as rochas, uma imagem de Nossa Senhora. Como sinal de 
devoção, foi erguido nesse local um convento franciscano (Convento 
de Nossa Senhora da Estrela), vindo a Senhora a tornar-se protetora 
do castelo.  Conta-se ainda que, uma noite em que forças castelhanas, 
conduzidas por dois traidores, se aproximavam sorrateiramente do 
castelo para o assaltar, ouviu-se na escuridão uma voz feminina que 
bradava “Às armas”. Os castelhanos fugiram assustados.

O Roberto Dores

Alto Alentejo

Marvao é um destino para usufruir~
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Esta sessão co-organizada com as 
Direções de Curso de Licenciatura em 
Turismo e Mes-trado em Turismo e 
Desenvolvimento de Destinos e 
Produtos, pretende dar a conhecer 
aos futuros profissionais do sector do 
turismo a forma de proteger o recurso 
base em que as-senta a criação do Dark 
Sky® Alqueva e que é o céu 
noturno. 

Os níveis de iluminação pública ou 
de exterior utilizados em Portugal 
encontram-se, normalmente, muito 
acima dos valores recomendados ou 
utilizados noutros países, sejam euro-
peus sejam noutros continentes. A 
exposição permanente a níveis de luz 
à noite elevados – mudança na paisa-
gem nocturna com origem há apenas 
algumas décadas – terá originado, por 
um lado, um fenómeno de habituação 
da população a níveis de luz excessi-

vos e, por isso, supérfluos. Por outro 
lado, impediu que as gerações mais 
novas pudessem conhecer outras 
possibilidades de iluminação e de 
nunca terem tido a oportunidade de 
usufruir de um céu de qualidade. 

Dada essa habituação a níveis 
exagerados de luz, associado também 
a um consumo excessivo de energia, 
talvez surpreenda uma franja impor-
tante da população a constatação de 
que a quantidade de luz suficiente 
para a realização de actividades nor-
mais à noite (circulação pedonal e 
rodoviária) é muito inferior àquela 
que hoje ilumina as nossas cidades, 
vilas, aldeias e mesmo locais isolados 
iluminados com a finalidade única de 
promover uma determinada estética 
ou ambiente ou por razões alegada-
mente de segurança criminal ou 
rodoviária. 

A iluminação pública é um bem 
necessário nas sociedades modernas. 
Porém, os resultados da extensa 
investigação em torno dos diversos 
impactos da luz artificial à noite hoje 
conhecidos – ambientais, na astrono-
mia (aumento do brilho difuso do 
céu) e mesmo, 

potencialmente, na saúde – sug-
erem uma ponderação cuidada que 
concilie os benefícios da iluminação 
com os prejuízos por ela causados. 
Não é de mais referir que, na história 
da humanidade, os efeitos da luz à 
noite só se tornaram importantes a 
partir do final do século XIX, com o 
advento da lâmpada eléctrica, e que 
foi em crescendo até aos dias de hoje. 
Esse aumento não se explica apenas 
pelo crescimento populacional. 
Explica-se também pela maior eficiên-
cia de tecnologias de iluminação, por 

flutuações no custo da energia, pelo 
desconhecimento ou desvalorização 
do impacto da luz artificial à noite e 
consequentes opções erradas de ilu-
minação e ainda pelo progressivo 
acesso à energia eléctrica de popula-
ções de regiões do planeta economi-
camente mais desfavorecidas. 

Porém, alguns autores defendem 
que, a estes factores, se sobrepôs a 
simples possibilidade de iluminar 
mais a baixo custo, sem que tenha 
havido qualquer evidência científica 
da existência de benefícios nesse 
aumento. Ou seja, ilumina-se mais 
porque é possível, mas não por efec-
tiva necessidade. Independentemente 
das razões, é constatável que nunca 
na história da Terra a noite esteve tão 
iluminada como hoje, tendo o brilho 
do céu nocturno aumentado em 
média cerca de 2% por ano no período 

2012-2016, mais ainda em Portugal no 
mesmo período. Todos estes dados, a 
que acresce a contribuição do con-
sumo supérfluo de energia para as 
alterações climáticas, sugerem a 
premência de reverter este cresci-
mento e de encontrar um equilíbrio 
que não passe apenas pela eficiência 
energética mas sobretudo pela 
redução dos impactos e do con-
sumo. 

Este resumo, é apenas um excerto 
do tema que será abordado pela 
equipa do Dark Sky® Apolónia 
Rodrigues e Miguel Claro, e pelo Prof. 
Dr. Raúl Lima doutorado em poluição 
lumi-nosa, que estará em representa-
ção da Escola Superior de Saúde do 
Politécnico do Porto (ESS | PPorto) e 
do Centro de Investigação da Terra e 
do Espaço da Universidade de Coim-
bra (CITEUC). 

Universidade de Évora recebe 
a primeira sessão do plano 

de combate à poluição luminosa 
Dark Sky® Alqueva 

Realiza-se hoje, pelas 14H00, na Universidade de Évora a primeira sessão do Plano de Combate à 
Poluição Luminosa Dark Sky® Alqueva, acção integrada no projecto Dark Sky® Alqueva: Acender as 

Estrelas, financiado pelo Turismo de Portugal através da Linha de Apoio à Sustentabilidade. 
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Mértola

Presidente da Câmara
Jorge Rosa
PS (53,65%)

Área Geográfi ca
1292,8 km²

Freguesias
7

Habitantes
7.274

Cresc. Efect. da População 2017:
-1,65%

Palavras Chave
Fes� val Islâmico#Castelo
#Arqueologia#Guadiana

Fontes: INE, CNE, CIMBAL

Na sequência do processo de candidatura de Mértola 
a Património da Humanidade, a CM de Mértola realizou a 
14 de fevereiro, pelas 15h30 mais uma conversa do Fórum 
do Património, desta vez, dedicada à temática Governança 
Local e Património.

O objetivo foi impulsionar uma discussão participada 
com os vários “atores” locais implicados nos processos de 
gestão e dinamização do património e espaço urbano, por 
forma a desenvolver metodologias de trabalho mais arti-
culadas, mais assertivas e participativas, com vista à defi -
nição futura de um plano de gestão para a área a classifi car 
no âmbito da candidatura de Mértola a Património da 
Humanidade.

Notícias do concelho

m encontro de culturas, onde se celebra a 
herança islâmica, mas também os valores 
como a tolerância e o respeito pela diferença 

é um dos principais ícones do concelho de Mértola. A 10.ª edição 
do Festival Islâmico está de regresso ao centro histórico desta vila 
de 16 a 19 de maio. A Câmara, entidade organizadora, está a fi nalizar 
um programa repleto de novidades, com destaque para a programa-
ção musical e animação do mercado de rua-Souk. Mas há mais cultura 
neste território, como por exemplo, a que advém das vastas planícies 
pintadas com montado onde se destaca a árvores portuguesa 2019 
– uma azinheira monumental. Mértola não é sequeiro, também tem 
praia fl uvial na mina de São Domingos que é galardoada com a 
bandeira azul desde 2012. Como se vê, Mértola é uma mistura de 
identidades, histórias e estórias feitas por gentes complacentes.

Durante quatros dias, Mértola ganha nova vida, os cheiros, os 
sons e também a gastronomia do outro lado do Mediterrâneo 
invadem a vila e misturam-se em perfeita harmonia com os que aqui 
vivem e que os acolhem como só eles o sabem fazer.  As inscrições 
para o mercado de rua estão abertas até março, esperando o muni-
cípio que de ano para ano, a qualidade supere a “excelência” do 
ano anterior.

A iniciativa assume-se, segundo a autarquia como um marco 

histórico no concelho. “Este ano, a autarquia garante que terá um 
programa mais pormenorizado, em relação às edições anteriores, 
aguardando-se novidades que atraiam ainda mais turistas.  

Contudo, Mértola espera que 2019 seja inesquecível para o 
concelho. Destaca o facto de a uns sete quilómetros da aldeia de 
Alcaria Ruiva existir, há já cerca de 150 anos, uma azinheira que com 
a sua copa pode envolver quatro ou cinco outras da sua espécie que 
tenham um tamanho normal. 

 Chama-se Azinheira Secular do Monte Barbeiro e foi a vencedora 
da votação online Árvore Portuguesa de 2019. Esta azinheira (Quer-
cus rotundifolia) conquistou a medalha de ouro com 3445 votos e 
vai representar Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano, 
precisamente este mês. 

Também a praia fluvial da Tapada Grande na Mina de São 
Domingos, localizada na maior de duas albufeiras de água doce 
criadas pela empresa Mason & Barry, é um dos motivos de 
atração ao concelho.

Esta instalação está dotada de infraestruturas que possibilitam 
uma distinta prática balnear, complementada com um anfi teatro ao 
ar livre, parque de merendas, espaço infantil, lugares de estaciona-
mento exclusivos, sombra e cadeira anfíbia para pessoas com mobi-
lidade reduzida.

U Maria Antónia Zacarias

Baixo Alentejo

Território que se assume
como encontro de culturas

Fórum do Património
em Mértola

Textos e foto: Município de Mértola

O projeto de eletrifi cação rural do concelho de Mértola 
está a entrar na terceira fase, estando a sua conclusão 
prevista para abril de 2019. As primeiras e segundas fases 
benefi ciaram 49 agricultores, num total de 56 explorações 
agrícolas, e tiveram um investimento municipal de 139 mil 
euros. No total o investimento na eletrifi cação rural do 
concelho ascende a um milhão e trezentos mil euros.

O presidente da Câmara Municipal de Mértola, Jorge 
Rosa, acompanhado dos responsáveis do projeto de ele-
trifi cação rural no concelho, da EDP Distribuição, visitou 
todos os benefi ciários da chegada da luz elétrica às suas 
habitações e explorações agrícolas.

A visita teve como objetivo contatar com os munícipes 

que já têm as suas explorações eletrifi cadas e perceber 
como a chegada da luz ajudou as suas atividades diárias.

Eletrifi caçao rural de Mértola
chega a 56 exploraçoes agrícolas~

~
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Herança romana
em forma de villa

Monforte

Presidente da Câmara
Gonçalo Lagem
CDU (61,50% )

Área Geográfi ca
420,2 km²

Freguesias
4

Habitantes
3.329

Cresc. efe� vo da população 2017
-1,28%

Palavras Chave
Ponte Romana#Torre de Palma
#Rafeiro do Alentejo

Fontes: INE, CNE, CIMAA

O Castelo de Monforte exibe uma posição dominante 
sobre a povoação, juntamente com os castelos de Veiros, 
Campo Maior e de Ouguela. Juntos, tinham como primitiva 
função a defesa da fronteira com os Mouros e com Castela.

Embora não existam informações a respeito da origem 
ou fundação de Monforte, admite-se a possibilidade de 
remontar a um castro pré-romano, convertido em um 
pequeno ópido à época romana, sucessivamente ocupado 
por Visigodos e Muçulmanos. Após a conquista defi nitiva 
da região, devastada e despovoada pelos combates, D. 
Afonso III (1248-1279) concedeu foral à vila e termo de 
Monforte, garantindo amplos privilégios aos seus morado-
res (1257), incrementando o seu povoamento e fazendo 
recuperar as suas defesas.

D. Dinis (1279-1325) doou o senhorio da vila de Mon-
forte a sua esposa D. Isabel como dote de casamento (1281). 

Por determinação deste soberano, inicia-se a reconstrução 
do castelo arruinado pelos confl itos e pelo tempo, conco-
mitante com a cerca da vila (1309). O novo castelo era 
edifi cado no contexto de uma linha defensiva que cobria 
a linha fronteiriça da região no sentido Norte – Sul, inte-
grada pelos castelos de Arronches, Portalegre, Marvão, 
Alegrete, Castelo de Vide, Vila Viçosa, Borba, Veiros, Alan-
droal.

Entre as atrações patrimoniais Monforte exibe a Igreja 
da Madalena, fundada no século XV como uma pequena 
capela. Sofreu profundas alterações nas duas centúrias 
seguintes, nomeadamente ao nível estrutural. Do templo 
primitivo subsistem a galilé e a torre sineira. O espaço da 
capela-mor, de planta quadrada, apresenta um modelo de 
linhas maneirista, coroada por abóbada. O templo possui 
um retábulo maneirista, composto por três nichos no 

registo inferior e uma tábua que coroa o conjunto. Atrás 
da estrutura retabular foram descobertas algumas pinturas 
murais.

A Igreja da Madalena está fechada ao culto, funcionando 
neste espaço um polo museológico dedicado à presença 
romana no concelho de Monforte, composto sobretudo 
por objetos recolhidos nas escavações realizadas na villa 
romana de Torre de Palma.

Em destaque surge ainda a ponte romana sobre a Ribeira 
de Monforte. Apesar da designação, não está confi rmado 
que se trate efetivamente de uma ponte romana, encon-
trando-se classifi cada como Imóvel de Interesse Público. É 
composta por sete arcos, curiosamente com altura e aber-
tura desigual, diminuindo do centro para as extremidades, 
que suportam o tabuleiro de perfi l em cavalete que é 
protegido por guardas.

Monforte e o seu papel como linha defensiva

Torre de Palma é um espaço organizado e 
pensado para a vivência rural, tal como o 
apresenta a própria Direção Geral do Patrimó-
nio Cultural (DGPC), que fala numa boa estru-

tura para a exploração agrícola, além de ser um local de recolhi-
mento e de lazer do proprietário. 

Conta o sítio na internet da DGPC que em torno de um grande 
pátio, ao qual se acedia por um portão principal, organizavam-se 
as construções relacionadas com a exploração agrícola, como o 
grande celeiro, o lagar de azeite, os armazéns de alfaias agrícolas 
e os estábulos. Sucedia-lhe um pátio porticado, mais pequeno e 
reservado, ladeado dos alojamentos serviçais e de uma residência 
que poderá ter pertencido ao villicus (feitor). 

Na mesma nota história, vamos ao detalhe de saber que o 
lado Norte foi ocupado por uma requintada residência habitada 
pelos proprietários. A villa, propriamente dita, emergiu ainda 
durante o século I d.C., dando lugar, já em pleno século II, à 
clássica villa de peristilo, ocupada até ao século V. 

A basílica paleocristã, construída sobre um templo romano e 
objecto de várias reestruturações entre fi nais do século IV e o 
século VII, documenta o esforço e a consolidação do Cristianismo 
nesta região. A sua importância perdurará até à Idade Média, com 

o reaproveitamento de partes dos alçados da antiga basílica para 
edifi cação da capela de São Domingos. 

Entretanto, escavada em 1947, o estudo da villa romana de 
Torre de Palma foi particularmente privilegiado mercê dos seus 
mosaicos profusamente decorados. De entre estes, os especialis-
tas dão destaque aos mosaicos dos cavalos vitoriosos e o das 
Musas, realizados por uma ofi cina itinerante africana, sendo todos 
atribuídos aos fi nais do século III ou inícios do século IV d.C. 

Os mosaicos (alusivos àquela que deve ter sido a actividade 
principal do proprietário da Villa, a de criação de cavalos), cons-
tituem exemplar pouco comum no país, cujo paralelo mais pró-
ximo se encontra nos mosaicos da Villa de Santa Vitória do 
Ameixial em Estremoz (070405024), embora aqui as composições 
apresentem uma feição mais rude, artísticamente menos traba-
lhados; alguns quadros de mosaicos fi gurados constituem o único 
exemplo de “pseudo-emblemas” existentes em Portugal.

O restauro dos muros da chamada “Casa do Átrio”, bem como 
dos mosaicos, argamassas e pinturas murais, têm valorizado, ainda 
mais, a Torre de Palma, apontada como um complexo basilical 
exemplar da arquitectura paleocristã com infl uências orientais e 
norte-africanas. Uma das maiores e mais importantes estações 
arqueológicas da época romana e medieval da Penínsul.

A Roberto Dores

Alto Alentejo
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“Hoje, dia 28 de fevereiro de 2019, os jar-
dins de infância do Agrupamento de Escolas 
Manuel Ferreira Patrício vão levar a cabo um 
desfile de Carnaval subordinado ao tema 
“Chapéus”.

O desfile vai iniciar-se às 10:30 no portão 
das Piscinas Municipais, vai evoluir ao longo 
da Av. Eng.º Arantes e Oliveira (Estrada das 
Piscinas) até junto da CCDRA, inverterá o sen-
tido na Praceta de Santa Catarina, subirá a Av. 
Eng.º Arantes e Oliveira até junto do portão 
da Escola Manuel Ferreira Patrício, onde ter-
minará por volta do meio dia.”

Desfile de Carnaval
dos Jardins de Infância
do Agrupamento Escolas
Manuel Ferreira Patrício



Pub.
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DIAMANTINA DE LURDES LOPES
GUERRA LUDOVICO

Faleceu dia 26 de fevereiro de 2019 em Évora a senhora 
D. Diamantina de Lurdes Lopes Guerra Ludovico de 88 anos 
de idade, natural de Évora Sé, viúva do senhor António 
Ludovico e que residia em Évora.

Dia 27 de fevereiro de 2019 na Igreja de Santiago pelas 
9:30 horas, foi celebrada encomendação de corpo presente, 
seguindo o préstimo fúnebre para o Cemitério do Espinheiro 
em Évora.

Agência Funerária Mauricio Évora

FRANCISCO TRINDADE ROQUE
Faleceu dia 26 de fevereiro de 2019 em Évora o senhor 

Francisco Trindade Roque de 90 anos de idade, natural de Évora 
Sé, viúvo da senhora D. Maria Ernestina Pedrosa Vieira Roque 
e que residia em Évora.

Dia 27 de fevereiro de 2019 na Igreja de Nossa Senhora 
de Fátima (Bacelo) pelas 10 horas, foi celebrada Missa de 
corpo presente, seguindo o préstimo fúnebre para o 
Crematório de Elvas.

Agência Funerária Mauricio Évora

Diário do Sul apresenta a todos os familiares as suas 
mais sentidas condolências.

06:30 Diário Da Manhã
10:00 Você Na TV!
13:00 Jornal Da Uma
14:30 Maria Madalena
15:30 Remédio Santo
16:15 A Tarde É Sua
18:16 Apanha Se Puderes
19:12 First Dates
19:57 Jornal Das 8
21:50 Valor Da Vida
22:45 A Teia
23:45 Onde Está Elisa?
00:27 Castle
01:13 Love On Top 5 - Ligação À 
Casa
01:14 Autores
02:20 Programa A Definir
04:21 Doce Tentação
05:00 TV Shop

06:32 Repórter África
07:00 Espaço Zig Zag
11:00 Uma Visão Diferente
12:00 What´s Up - Olhar A Moda
12:35 Biosfera
13:00 Espaço Zig Zag
14:00 Sociedade Civil
15:03 A Fé Dos Homens
15:30 Eco-Lógica
16:00 Viagens De Comboio
17:00 Espaço Zig Zag
21:30 Jornal 2
22:12 O Restaurante
23:10 Super Diva - Ópera Para Todos
00:05 Paris ETC
00:35 Eurodeputados
01:05 Universidade Aberta
01:35 Sociedade Civil
02:35 Grandes Quadros Portugueses
03:05 Euronews
04:10 Portugueses Pelo Mundo
04:55 Bem-Vindos A Beirais
05:40 Os Nossos Dias

06:00 Camilo, O Presidente
06:15 Edição Da Manhã
09:00 Alô Portugal
10:00 O Programa da Cristina
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Linha Aberta
14:45 Mar Salgado
16:00 Júlia
18:00 Avenida Brasil
19:00 O Carro do Amor
20:00 Jornal Da Noite
21:45 Alma e Coração
22:45 Vidas Opostas
23:45 Segundo Sol
00:45 Passadeira Vermelha
02:00 Cartaz Cultural
02:45 Volante
03:15 Televendas

06:30 Bom Dia Portugal
10:00 Praça da Alegria
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 Bem-vindos a Beirais
16:00 Agora Nós
17:30 Portugal em Direto
18:45 Fatura da Sorte
19:00 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:00 Linha da Frente
21:30 Joker
22:30 5 Para a Meia-Noite
00:30 Anatomia de Grey
01:15 De Lisboa a Helsínquia
01:30 Europa Minha
01:45 Magazine RTP Arena 
eSports
02:15 Água de Mar
03:15 As Novas Viagens 
Philosophicas
03:45 Televendas
05:59 Manchetes 3

RTP 1 RTP 2 SIC TVI DISTRITO DE ÉVORA
ALANDROAL – Alandroalense
ARRAIOLOS – Misericórdia
BORBA – Carvalho Cortes
ESTREMOZ – Costa
ÉVORA  - Holon Évora
MONTEMOR-O-NOVO – 
Misericórdia
MORA – Falcão, Central
MOURÃO – Central
PORTEL – Fialho 
REDONDO – Xavier da Cunha
REGUENGOS MONSARAZ – 
Paulitos
VENDAS NOVAS – Santos 
Monteiro
VIANA DO ALENTEJO – Nova
VILA VIÇOSA – Torrinha

DISTRITO DE BEJA
ALJUSTREL – Pereira
ALMODÔVAR – Ramos

ALVITO – Nobre Sobrinho
BARRANCOS – Barranquense
BEJA – Silveira
CASTRO VERDE – Alentejana
CUBA – Misericórdia
FERREIRA DO ALENTEJO – Singa 
MOURA – Faria
SERPA – Serpa Jardim 
VIDIGUEIRA – Pulido

DISTRITO DE PORTALEGRE
ELVAS – Lux
MONFORTE – Jardim
PORTALEGRE – Chambel
SOUSEL – Mendes Dordio; 
Andrade

LITORAL ALENTEJANO
ALCÁCER DO SAL – Alcacerense
GRÂNDOLA – Costa
SANTIAGO DO CACÉM – 
Jerónimo
SINES  – Atlântico

Farmácia de ServiçoPROGRAMAÇÃO TELEVISÃO 

04-03-2019
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Moura

Presidente da Câmara
Álvaro Azedo
PS (48,34%)

Área Geográfi ca
958,5 km²

Freguesias
5

Habitantes
15.167

Cresc. Efect. da População 2017:
-1,09%

Palavras Chave
Azeite#Barragem de Alqueva
#Museu Municipal

Fontes: INE, CNE, CIMBAL

A Comissão Diretiva do Programa Operacional 
Regional do Alentejo (ALENTEJO 2020) aprovou a 
candidatura da Câmara Municipal de Moura, “Reabili-
tação de Habitações Sociais”, que havia sido submetida 
pelo município, no dia 28 de novembro de 2018.

A candidatura aprovada permite ao município rea-
bilitar quatro habitações, da sua propriedade, localiza-
das na 1.ª Rua da Mouraria, na Rua da Romeira, na Rua 
da Carneira e no Bairro 25 de Abril. O investimento 
global elegível da candidatura é de 105 762,30€, que 
serão comparticipados em 85% pelo Alentejo 2020.

Estas quatro habitações apresentam uma habitabi-
lidade defi ciente, quer pelas suas diminutas divisões e 
pela dimensão global de cada habitação, quer pela 

inexistência de instalações sanitárias. Intervir nestas 
habitações permitirá garantir as condições mínimas de 
habitabilidade e conforto às famílias que atualmente aí 
residem, ou às quais a câmara venha a atribuir a habi-
tação, bem como dotar as mesmas de uma dignidade 
social que permita aumentar a autoestima dos seus 
moradores.

Esta intervenção da Câmara de Moura tem como 
objetivo geral, o melhoramento do ambiente urbano 
público e habitacional e da qualidade de vida das 
populações residentes, e como objetivo específico, 
a reabilitação de edifícios de habitação social para 
melhoria das condições de habitação de famílias 
desfavorecidas.

Notícias do concelho

m exemplo da aposta de Portugal no 
investimento de nível industrial e tecnológico 
na área das energias limpas e renováveis. Foi 

durante uma década, esta a designação do concelho de Moura. Hoje, 
esse período de ouro parece estar a acabar com o anúncio do 
encerramento da fábrica de painéis solares que é detida pelos 
espanhóis da Acciona (que também exploram o grande centro 
fotovoltaico da Amareleja). No entanto, a campanha Empregos para 
o Clima em Portugal defendeu que o Governo deve nacionalizar a 
unidade para nela “produzir painéis solares para montar em edifícios 
públicos”. Moura vive um impasse. 

O anúncio do encerramento da unidade fabril e previsível des-
pedimento dos seus 105 trabalhadores deixou o concelho apreen-
sivo. Inaugurada há cerca de dez anos, em 2008, a fábrica estaria a 
ter problemas de procura uma vez que a União Europeia tem vindo 
a eliminar tarifas sobre a importação de painéis solares comprados 
à China. 

Esta situação tem impactos em termos empresariais, económicos, 
mas também sociais. A empresa explica que a viabilidade económica 
é “impossível” num ambiente de mercado competitivo dominado por 
fabricantes chineses”. 

No entanto, a campanha Empregos para o Clima em Portugal 

defendeu que o Governo deve nacionalizar a MFS - Moura Fábrica 
Solar. Num comunicado enviado à agência Lusa, a campanha, 
que abrange várias associações, movimentos sociais e ambien-
talistas e sindicatos, defendeu que a empresa “deve ser nacio-
nalizada, garantindo emprego digno para os trabalhadores e 
energia limpa para o país”.

Como? A ideia é o Governo intervir no processo e nacionalizar a 
fábrica para nela “produzir painéis solares para montar em edifícios 
públicos, nomeadamente escolas”. Esta plataforma defendeu que se 
comprarem painéis “fi nanceiramente acessíveis” a uma empresa 
pública, “que não se foca no lucro”, os edifícios públicos, “em poucos 
anos, tornar-se-iam energeticamente independentes, poupando custos 
de energia”.

Enquanto esta fábrica parece ir encerrar, há quem invista e aposte 
na criação de uma nova empresa dedicada ao fabrico de bolos regio-
nais de acordo com método artesanal. 

Com esta nova unidade instalada na sede do Concelho, o promo-
tor pretende preservar os métodos tradicionais, mas adaptar a produ-
ção às necessidades do mercado, que tem vindo a crescer signifi cati-
vamente. Entre muitos, o principal produto são os “Pastelinhos de 
Safara”, bolos tradicionais que já ganharam o seu espaço próprio no 
mercado e que podem ser adquiridos em supermercados e mercearias 

U Maria Antónia Zacarias

Baixo Alentejo

Concelho quer manter-se
na linha da frente das energias 
limpas e renováveis

A comissão entende que fi ca garantido um espaço onde a 
criança se sinta bem para poder expressar livremente os seus 
sentimentos, para poder relatar as suas vivências, um espaço 
de confi ança para que revelem mensagens que de outro modo 
seriam ocultas. O espaço físico, onde a criança se encontra 
presente, infl uência o seu modo de sentir (conforto ou não), o 
seu modo de interagir (com receio ou não), o seu modo de 
expressar (tensa ou não), sobretudo nas Comissões.

Quanto mais à vontade ela se sentir naquele espaço, mais 
livre se sente para proferir a verdade e plena opinião dela.

Com este espaço irão estar garantidos os princípios orien-
tadores da intervenção da Comissão com as crianças e jovens 
deste concelho.

Textos: Município de Moura

15.o Aniversário CPCJ
de Moura: Inauguraçao
Sala de Audiçao da Criança

~

~
Câmara de Moura reabilita quatro habitaçoes sociais~



Em fevereiro registaram-se três tremores de terra na zona de Évora

Sismólogos garantem que
“não se espera que haja um sismo grave” no Alentejo

n Maria Antónia Zacarias

E ntre 12 e 23 de 
fevereiro, a terra 
tremeu no Alentejo 

três vezes. Os sismos sentiram-
se na cidade de Évora e um 
pouco por todos os concelhos 
vizinhos, como Arraiolos, Viana 
do Alentejo, Estremoz e Borba. 
As reações fizeram-se sentir de 
imediato nas redes sociais, mas 
o Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera (IPMA) afirmou 
que foram todas pequenas 
situações, nada de relevantes, 
não tendo sido registados 
quaisquer danos pessoais ou 
materiais. Em declarações ao 
“Diário do Sul”, o diretor do 
Centro de Geofísica de Évora, 
ECT, Universidade de Évora, 
afirmou que o facto de a terra 
tremer várias vezes e com fraca 
magnitude é “bom” porque 

permite que vá libertando 
energia de forma faseada. O 
receio de muitos de que possa 
ocorrer na região um sismo de 
grande magnitude foi afastado 
por Mourad Bezzegouhd que 
salientou que o Alentejo não 
tem qualquer registo de 
tremores de terra de grandes 
proporções. 

O diretor do Centro de 
Geofísica de Évora explicou 
que “os sismos não param. Se 
formos ver o mapa de 
sismicidade de Portugal isto é 
natural”. No que diz respeito 
ao Alentejo há zonas de falhas 
efetivamente, mas “quanto 
mais sismos com magnitude 
fraca ocorrerem, melhor é 
porque se a energia ficar 
acumulada pode acontecer um 
grande sismo”. O especialista 
salientou que os pequenos 
sismos libertam energia pouco 
a pouco, sendo uns sentidos, 

outros nem tanto. 
“Nós não estamos longe da 

fronteira de placa, ou seja, do 
Algarve que é a zona mais 
sísmica”, lembrou Mourad 
Bezzegouhd que publicou, o 
ano passado, um artigo 
científico sobre a sismicidade 
no Alentejo. Nesta publicação, 
o investigador afirmou que 
“nesta região não se espera que 
haja nenhuma crise, apenas 
uns dias se sentem os sismos, 
noutros dias não”. 

O especialista sublinhou 
que a grande diferença que 
existe hoje é que “atualmente, 
temos mais instrumentos que 
nos permitem registar a 
sismicidade”. E acrescentou: 
“Nos anos 80 não tínhamos 
registos, mas não significa que 
não fossem acontecendo. 
Agora, é diferente porque 
conseguimos saber sempre 
que a terra treme”. 

Perante esta nova realidade, 
a sismicidade parece aumentar, 
“mas não”, asseverou Mourad 
Bezzegouhd. “A terra é dinâmica, 
mexe-se e liberta energia através 
de fenómenos extremos, entre 
os quais se destacam os sismos, 
as falhas e os vulcões, por 
exemplo”, frisou. 

“A terra é dinâmica
e mexe-se, libertando 
energia, o que é bom”

A zona que está identificada 
como a mais complexa na 
região Alentejo é a que se 
localiza em torno da vila de 
Arraiolos. “Esta é, sem dúvida, 
a mais sísmica. E sabemos isso 
porque temos uma rede 
constituída por estações à volta 
de Arraiolos que nos permite 
identificar todos os 
movimentos”, evidenciou, 

acrescentando que na freguesia 
de São Gregório quase todos 
os dias, a terra treme debaixo 
dos pés.

O diretor do Centro de 
Geofísica de Évora explicou 
que, de acordo com os dados 
que tem, desde 1300 que não 
há nenhum registo de sismo de 
grandes proporções no 
Alentejo. “Sabemos da 
existência de falhas em 
Arraiolos, em Viana do Alentejo 
cujos segmentos vão 
rompendo até ao mar e daí 
algumas vezes sentirmos os 
sismos”, adiantou, 
esclarecendo, contudo, que 
estes se sentem 
dependentemente do local 
onde nos encontramos. “Se 
estamos no rés-do-chão 
sentimos menos do que se 
estivermos, por exemplo, no 
quinto piso”, frisou. 

Neste mês, no dia 12 de 

fevereiro registou-se um sismo 
de magnitude 2,2 na escala de 
Richter em Arraiolos, segundo 
anunciou o Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA), 
referindo que não houve 
registo de danos pessoais ou 
materiais. 

No dia 20 de fevereiro, a 
terra voltou a tremer, tendo-se 
verificado novamente um 
sismo, desta vez com a 
magnitude de 2,7 na escala de 
Richter, pelas 21h29, tendo 
tido o epicentro a cerca de dez 
quilómetros a sul-sudeste de 
Évora.

Por fim, outro sismo no dia 
23 de fevereiro, às 23h48m, 
com uma magnitude inferior 
às outras duas situações. A 
magnitude do sismo atingiu 1,5 
na escala de Richter, tendo-se 
ouvido apenas um barulho, 
mas não se sentiu tremer 
nada. 

uando a Terra 
treme lembramo-
nos de Sta Bárbara, 

como nas trovoadas. Portugal 
é perigoso em matéria de 
riscos naturais devido à 
sua localização geográfica 
(incluindo uma coisa que se 
chama geodinâmica interna; 
neste caso a perigosidade vem-
nos da “localização tectónica”), 
à sua geodiversidade, ao 
seu clima e à sua exposição 
atlântica. Com este contexto, a 
probabilidade de acontecerem 
fenómenos naturais perigosos 
é elevada. A tendência é 
que esta realidade se agrave 
progressivamente perante 
as alterações climáticas em 
curso, que se juntam assim 
à variabilidade climática e a 
tudo o resto já referido. Esta é 
a verdade que nem os políticos 
conseguem negar, mas que 
escandalosamente esquecem. 

Apenas sabemos que este tipo 
de ocorrências, que causam 
danos humanos e materiais, 
dando lugar ao risco, serão 
cada vez mais frequentes, 
intensas e imprevistas. A 
ciência avançou muito mas 
as incertezas continuam a ser 
muito maiores que as certezas, 
designadamente previsões, 
gestão e  controlo, entre outras. 
Sabemos que ocorrências 
catastróficas já aconteceram e 
vão voltar a acontecer, só nos 
falta saber, quando, a onde 
e o quê? Também temos a 
certeza de que os meios de 
ação disponíveis (humanos 
e materiais), em caso de 
ocorrência, são sempre mais 
escassos que o necessário, e 
que, às vezes, não funcionam 
e não atuam como deviam. 
Tudo isto são certezas. O que 
fazer? E, quando acontecer?  
Os mais antigos certamente 

que se lembram do sismo de 
1969, e se fosse hoje? Esta 
é a pergunta. Em 1969 o país 
era outro, as cidades de Beja, 
Évora e todas as outras, eram 
substancialmente diferentes. 
Todos sabemos do urbanismo 
desenfreado, sem qualidade, 
que entretanto ocorreu. Fica 
a pergunta, e se fosse hoje?,  
para quem sabe. Alguém 
sabe? As leis da geologia não 
nos deixam responder, não 
sabemos o quê, quando e 
onde? Este é mais um forte 
motivo para falarmos de 
sismos em Portugal. Assim, 
a Escola de Ciências e 
Tecnologia da Universidade 
de Évora vai promover a 13 
de março uma conferência de 
Evocação do Sismo de 1969. 
Apesar de em 1969 o Alentejo 
não ter sido tão atingido como 
Lisboa e o Algarve, geológica e 
historicamente o Alentejo tem 
de saber que é um território 
com considerável risco sísmico, 
do mais alto do país. 

E se fosse hoje, o que 
acontecia?   Quem pode 
ignorar?

Jornada de Evocação 
do Sismo de 1969, 
inscrição gratuita: http:
//www.sismo1969.i-c-t.pt/
index.php/registo/

Carlos Alberto Cupeto,
geólogo

ECT – Universidade de Évora

Madrugada do dia 28 de fevereiro de 1969, faz hoje 
50 anos, ocorreu em Portugal um sismo de elevada 
magnitude.”O sismo provocou alarme e pânico entre a 
população, cortes na telecomunicações e no fornecimento 
de energia elétrica. Registaram-se 13 vítimas mortais em 
Portugal Continental, 2 como consequência direta do 
sismo, e 11 indiretas. Em Marrocos estão igualmente 
reportadas algumas vítimas. A maior intensidade ( VIII) 
foi observada no Algarve, sendo atribuída a Lisboa uma 
intensidade VI. Foi sentido até 1,300 km do epicentro, 
particularmente em Bordéus, e nas Canárias.” (IPMA 
– Instituo Português do Mar e da Atmosfera).

Q

A Terra treme
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O Governo está disponível 
para fazer “alterações cirúrgi-
cas” à legislação sobre violência 
doméstica, anunciou a ministra 
da Presidência e da Moderni-
zação Administrativa, apesar de 
entender que a atual legislação 
é “forte” e está em linha com 
as orientações internacionais.

A ser ouvida na subcomis-
são para a Igualdade e Não 
Discriminação, Mariana Vieira 
da Silva, depois de questio-

nada por vários deputados 
sobre a necessidade de altera-
ções à lei, defendeu que o 
“edifício legislativo” que foi 
sendo construído ao longo das 
várias legislaturas “é forte” e 
“está em linha com as melho-
res respostas que existem a 
nível internacional”.

Sustentou que é uma 
legislação que “prevê todas 
as respostas, nomeadamente 
em relação ao afastamento 

do agressor”.
“Significa isto que estamos 

completamente indisponíveis 
para fazer alterações cirúrgi-
cas que, neste trabalho que 
temos de fazer, se revelem 
necessárias? Não. Mas signi-
fica que entendemos que o 
quadro legislativo, nomeada-
mente em matéria de penas é 
suficientemente forte para 
enfrentarmos este desafio”, 
adiantou a ministra.

Governo disponível
para “alterações cirúrgicas”
à lei da violência doméstica

A Cáritas Diocesana de Beja 
vai promover hoje, a partir das 
18:00, na zona das Portas de Mér-
tola, na cidade, um “Círculo de 
Silêncio” em defesa dos direitos 
das mulheres e “contra a dis-
criminação de que são alvo”.

Segundo a Cáritas, a dis-
criminação de que as mulheres 
são alvo, “pelo simples facto 

de serem mulheres, requer o 
compromisso de todos para 
reconhecer a dignidade que 
merecem”.

Uma dignidade que “é 
atacada” pelo “grande número” 
de várias situações, como 
violência e abuso, diferenças 
salariais e discriminação social e 
no acesso ao emprego, refere a 

instituição. 
A Cáritas Diocesana de Beja, 

em parceria com várias entidades 
da cidade, promove mensal-
mente um círculo, no âmbito 
do movimento de cidadãos e 
organizações “Círculos de Silên-
cio”, que denuncia publicamente 
injustiças e defende direitos de 
todas as pessoas.

BEJA

“Círculo de Silêncio”
em defesa dos direitos das mulheres

Uma colisão entre uma 
viatura ligeira e uma pesada 
seguida de atropelamento pro-
vocou ontem a morte de um 
homem na autoestrada 2, na 
zona de Alcácer do Sal, distrito 
de Setúbal, informou a Proteção 
Civil e a GNR.

Segundo o Comando Dis-
trital de Operações de Socorro 

(CDOS) de Setúbal, o alerta para 
o acidente chegou às 20:08, e o 
acidente ocorreu ao quilómetro 
81,6, sentido sul-norte, na zona 
de Vale dos Reis, Alcácer do Sal.

Ao local acorreram meios 
dos bombeiros de Alcácer do 
Sal e de Palmela, a Viatura 
Médica de Emergência e Rea-
nimação, GNR e a empresa con-

cessionária da autoestrada.
Fonte da GNR explicou 

à Lusa que se tratou de uma 
colisão entre uma viatura ligeira 
e um camião, tendo o condutor 
do veículo ligeiro sido depois 
atropelado, ao sair do carro, 
por outro veículo.

De acordo com a GNR, a 
vítima mortal tem 79 anos.

ALCÁCER DO SAL

Colisão seguida de atropelamento 
provoca um morto na A2

A candidatura de Évora a 
Capital Europeia da Cultura em 
2027 é “uma oportunidade” 
para potenciar o desenvolvi-
mento da cidade e do Alentejo, 
destacou o presidente da Comis-
são de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional (CCDR), 
Roberto Grilo.

“Esta candidatura é, certa-
mente, um processo que coloca 
a cultura como um fator decisivo 
no desenvolvimento das cidades 
e da sua envolvente e que apro-
xima os cidadãos da Europa em 
torno do seu legado comum 
extremamente diverso e com 
um enorme potencial evolutivo, 
sendo acima de tudo uma opor-
tunidade para a cidade e para a 
região”, defendeu.

Para o presidente da CCDR 
do Alentejo, que falava à agência 
Lusa a propósito do recente 
anúncio da candidatura de 
Évora a Capital Europeia da 
Cultura em 2027, o potencial da 
cidade alentejana para a obten-
ção deste título é bem conhe-
cido. 

“A candidatura de Évora só 
surpreende os menos atentos a 
todo um passado de história, de 
acontecimentos e de reconheci-

mento associado à cidade que, 
desde há muito, a coloca numa 
posição estratégica na projeção 
dos valores patrimoniais, sejam 
culturais ou naturais, de toda a 
região alentejana”, frisou.

A “posição geográfica privile-
giada” da cidade no contexto da 
Península Ibérica, devido à sua 
“proximidade a Lisboa e à fron-
teira espanhola”, com “centrali-
dade e acessibilidades”, faz com 
que Évora possua “um estatuto 
destacado”, que remonta aos  
“tempos da ocupação romana”, 
disse.

E, continuou o presidente da 
CCDR Alentejo, “há todo um 
contexto de atenção às artes e à 
cultura que se revela de muitas 
e diversas formas e que vem 
projetando a cidade no pano-
rama nacional e internacional”.

Como exemplo, Roberto 
Grilo lembrou que o Grupo 
Pró-Évora “está a comemorar 
100 anos” e é “o mais antigo 
atualmente em Portugal a preo-
cupar-se com a preservação e a 
valorização do património”.

O responsável da CCDR 
apontou ainda a classificação do 
centro histórico da cidade como 
Património da Humanidade pela 

Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cul-
tura (UNESCO), obtida em 
1986, e as “várias associações e 
entidades” locais que “traba-
lham e desenvolvem os seus 
projetos artísticos e culturais”, 
como a Fundação Eugénio de 
Almeida, o Centro Dramático de 
Évora (CENDREV) ou a univer-
sidade, entre outros.

Parte integrante do Alentejo, 
região com “forte identidade 
cultural, assente nos seus valo-
res materiais e imateriais”, Évora 
“pode funcionar como um polo 
agregador e,  simultaneamente, 
ajudar a projetar todo o restante 
território”, vincou, sublinhando 
que  a “forte ruralidade constitui 
uma mais valia, no cruzamento 
da tradição com o potencial  
inovador”.

A CCDR Alentejo é uma das 
entidades da comissão executiva 
da candidatura, a par da  Câmara 
de Évora, Turismo do Alentejo e 
Ribatejo, Agência Regional de 
Promoção Turística do Alentejo, 
Universidade de Évora, Comu-
nidade Intermunicipal do Alen-
tejo Central,  Direção Regional 
de Cultura do Alentejo e Funda-
ção Eugénio de Almeida.

Évora Capital Europeia da Cultura
é “oportunidade” para a cidade

e Alentejo


