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NOTA DO DIA DIRECTOR
MADEIRA PIÇARRA

NOTA DO DIANOTA DO DIA

Um programa transfronteiriço procura fi xar no Alentejo 
indústrias criativas e culturais segundo a Ministra da Cultu-
ra revelou em Évora.

O programa chamado Centro Magalhães e fi nanciado pela 
Interreg visa o investimento na recuperação dos edifícios 
do Mosteiro de São Bento de Castris e Escola de Artes bem 
como a programação dos eventos culturais.

Na sessão que realizou a anunciar a requalifi cação avalia-
da em 4 milhões de euros foi descrito que o novo espaço 
cultural alentejano que ali fi cará abrange salas de exposi-
ções, leitura e de equipamentos digitais que possam atrair 
projectos do Alentejo; Algarve e Andaluzia de Espanha.

Os parceiros responsáveis são a Direcção Regional de Cul-

tura do Alentejo, a Universidade de Évora com o apoio da 
CCDR do Alentejo.

O imponente edifício que se situa na zona turística de 
excelência de Évora já sofreu grandes obras nos últimos 
4 anos e vai receber mais benefícios de recuperação de 
pinturas murais pelo programa Valorizar do Turismo de 
Portugal.

É oportuno lembrar que ao longo de anos foram feitas 
várias propostas de aproveitamento do espaço como a de 
Pousada e ainda de Casa de Convívio e repouso de ar-
tistas; professores, médicos; advogados e escritores, o que 
daria sinais de vida importantes para o enorme Mosteiro. 
Este caso merece ser avaliado.

Ganhou o futuro. 
Vamos governar 
Espanha”. Foram 
palavras proferidas 

por Pedro Sánchez durante o 
discurso da vitória nas eleições 
espanholas, embora o PSOE 
precise agora de encontrar uma 
solução para governar. Sánchez 
e o líder do Podemos, Pablo 
Iglésias, já escancararam uma 
porta para a formação de uma 
espécie de “gerigonça”, que do 
lado de lá da raia se chama 
“artilugio”. O PP é o grande 
derrotado da jornada eleitoral.

O PSOE confi rmou-se como o 
partido mais votado nas eleições 
gerais de domingo, atingindo os 
28,68%, elegendo 123 deputa-
dos, fi cando, ainda assim, muito 
aquém da maioria. O PP foi o 
grande derrotado da noite elei-
toral, com 16,70% (66 deputa-
dos), seguiu-se o Ciudadanos, 
com 15,86% (57 deputados) e o 
Unidos Podemos com 14,31% 
(42 deputados). Com 10,26% 
dos votos o Vox entra pela pri-
meira vez no parlamento, con-
quistando 24 deputados.

Para formar Governo Pedro 
Sánchez precisa do apoio de pelo 

PSOE ganha eleições mas procura aliados para formar governo

Como se diz “geringonça” em espanhol?
n Roberto Dores

“
menos 176 deputados, a metade 
mais um dos 350 eleitos no 
Congresso dos Deputados, 
tendo já conversado com Pablo 
Iglésias, embora a soma dos dois 
partidos não atinja o número de 
eleitos necessário.

Unidas Podemos não perdeu 
tanto como se esperava, confi r-
mando-se como sendo o mais 
forte candidato à próxima solu-
ção de governo. Pablo Iglesias 
enviou uma mensagem a Sán-
chez: “Queríamos um resultado 
melhor, mas este é sufi ciente 
para cumprir os nossos objeti-
vos: travar a direita e construir 
um governo de coligação de 
esquerdas”.

Os nacionalistas do País Basco 
não elegeram deputados sufi -
cientes para se juntarem a um 
eventual governo PSOE + Uni-
das Podemos. O PNV (Partido 
Nacionalista Basco) obteve 
1,51% dos votos (6 deputados) 
e o Bildu 0,99% (4 deputados).

Seria mais fácil pedir apoio 
dos separatistas catalães, mas 
nesse caso Pedro Sánchez estaria 
obrigado a recorrer aos princi-
pais responsáveis pela queda do 
seu governo e pela marcação das 
eleições antecipadas. A ERC 
conseguiu 3,89% dos votos (15 

deputados) e o JxCat chegou aos 
1,91% (7 deputados).

Feitas as contas da noite elei-
toral, fi ca claro que Espanha 
passou a viver num novo quadro 
político, que já não pode perder 
de vista o sistema de coligações 
e de pactos, tendo assistido, pela 
primeira vez na sua história 
democrática, à entrada de um 
partido de extrema-direita no 

Parlamento.
Foram umas eleições históri-

cas no país vizinho, até pela 
adesão massiva, com a participa-
ção de 75,79% dos eleitores, 
traduzindo mais 9% do que em 
2016.

No discurso de vitória Pedro 
Sánchez sublinhou que pretende 
acabar com a corrupção, ambi-
cionando formar “um governo 

pró-europeu para fortalecer a 
Europa e não a debilitar”, disse, 
depois de afi rmar perante os seus 
apoiantes que não se irá coligar 
com o partido Ciudadanos.  “Com 
Rivera não!”, gritavam milhares 
de simpatizantes, respondendo 
Pedro Sánchez “que isso fi cou 
claro, não?”, sublinhou. Os 
apoiantes do PSOE preferem o 
pacto com o Unidas-Podemos.

Caso se aliasse aos Ciudada-
nos - de direita -  Sánchez conse-
guiria chegar à maioria absoluta, 
mas também Rivera já descartou 
essa possibilidade.

Enquanto Pedro Sánchez dis-
cursava na sede do PSOE, Pablo 
Casado e Albert Rivera também 
discursavam nas respetivas sedes 
de partido. Casado admitiu que 
o “resultado foi muito mau”, mas 
prometeu que o PP saberá ser 
“duro e maduro” na oposição. 
Apesar de dizer que não descarta 
quaisquer responsabilidades 
pela derrota eleitoral, o líder do 
PP culpa a fragmentação da 
direita e também fez questão de 
lembrar que “estas eleições coin-
cidiram com a Semana Santa”.

“Já felicitei Pedro Sánchez e o 
Partido Socialista, é um grande 
partido em Espanha e espero que 
possa chegar a acordos de gover-
nabilidade sem precisar de parti-
dos independentistas”, destacou 
ainda.

Já o líder dos Cidadãos, Albert 
Rivera, sublinhou que “hoje 
começa um novo projeto vence-
dor para Espanha”. E fi ca a pro-
messa: “Mais cedo ou mais tarde, 
vamos controlar o governo, 
vamos governar Espanha”, 
disse.
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CRÓNICA DE ESTREMOZ

n Luís Assis

Crónicas ao correr da pena (651)

Fernando Pinto
fernandopinto.casa@gmail.com

A recente greve dos camio-
nistas de matérias perigosas 
veio mostrar a incompetência 
e ineficácia do governo, com a 
agravante de estar anunciada 
desde o princípio do mês, que 
o governo desvalorizou, vá-se lá 
saber por que razão.

Um governo que sabe ante-
cipadamente, como é normal, 
da existência da greve e que 
sabe que é uma greve num 
sector capaz de paralisar toda 
a actividade económica do país 
e nada faz, cuidando, talvez, 
que a mesma fosse bluff, é um 
governo, no mínimo incompe-
tente, incapaz e ineficaz.

Tinha, pois, o governo, a obri-
gação de tudo ter feito para que 

Greve!
a greve não acontecesse, tinha 
a obrigação de ter previsto as 
possíveis consequências dano-
sas da mesma para a economia 
e, portanto, deveria ter agido 
em tempo.

Confrontado com o facto, 
ainda teve o desplante a arro-
gância de afirmar que era uma 
questão entre patrões e empre-
gados, com a qual o governo não 
tinha nada que ver, nem tinha 
que se intrometer no assunto.

Mesmo que fosse só isso, 
tinha o governo a obrigação 
de não deixar que o país fosse 
mergulhado no caos, com con-
sequências desastrosas para a 
actividade económica e para a 
vida das pessoas, porém, nada 
fez, assobiou para o lado.

Esta greve, atento o sector 
em causa, tinha tudo para ter 
a intervenção do governo, para 
evitar o extremar de posições e 
tentar conciliar as duas partes, 

fazendo a ponte e a convergên-
cia.

Ficou, por isso, à vista de 
todos a fragilidade do governo 
e do Estado!

Deixando que a greve acon-
tecesse e só após ter verificado 
os danos económicos da greve 
e, mais importante para o PS, 
os danos de imagem em termos 
eleitorais, é que decidiu intervir, 
mas, pasme-se com um Ministro 
que não é do sector em causa, 
porque este ficou mudo e 
quedo.

A fragilidade do Estado ficou 
à vista de todos, ao perceber-se 
que não só não está preparado 
para este tipo de eventos, 
como não tem estruturas que 
diminuam a dependência face 
aos trabalhadores, num sector 
crucial para o seu funciona-
mento.

Vimos, pois, um Estado para-
lisado ante a sua fragilidade, 

ruindo quase por completo, 
deixando-se paralisar por uma 
reivindicação!

Mais caricato disto tudo foi 
ver o silêncio do Ministro do 
Ambiente, sempre tão afoito 
nos dislates, mas que, em vez 
de andar a dizer disparates 
sobre veículos elétricos e sobre 
o fim do gasóleo, deveria ter sido 
o primeiro a impor a construção 
do oleoduto de Aveiras para o 
Aeroporto de Lisboa e para 
outros pontos estratégicos, a 
partir dos quais se faria a dis-
tribuição pelo País.

É que, só com o oleoduto 
entre Aveiras e o aeroporto de 
Lisboa, seriam retirados das 
estradas de Portugal 180 cami-
ões de transporte de combustí-
vel por dia, o que significa uma 
diminuição drástica na emissão 
de CO2, coisa que devia preocu-
par um Ministro do Ambiente, 
aparentemente tão preocupado 
com as emissões de CO2 dos veí-
culos particulares.

Se se estendesse o oleoduto 
a pontos estratégicos de distri-
buição, a diminuição seria ainda 

maior e tornaria o Estado menos 
dependente do transporte rodo-
viário de tais matérias primas, 
com óbvios ganhos em todas as 
vertentes.

Mas não, preferiu o governo 
guardar o projecto de investi-
mento no oleoduto na gaveta!

Mas esta greve veio também 
demonstrar que o mundo sin-
dical está em mudança e está a 
tornar-se independente, mais 
preocupado com os verdadeiros 
problemas dos trabalhadores do 
que com as ideologias políticas 
e a dependência partidária das 
grandes centrais sindicais.

Por isso vimos o PC, a CGTP 
e a UGT tão caladinhos!

Porque se trata de trabalha-
dores que não são os seus, aque-
les que eles não defendem, não 
lhes interessa a sua luta, nem 
as suas reivindicações, porque 
não os controlando, nem às suas 
decisões, já não saltam a terreiro 
em grandes manifestações ou 
destaques para a comunicação 
social para aparecerem nos tele-
jornais a fingir que defendem os 
trabalhadores.

Já não é um caso isolado, já 
vai sendo uma sequência que 
tudo indicia uma nova forma 
de sindicalismo, independente, 
que começou na Autoeuropa, 
espalhou-se aos enfermeiros, 
aos professores, portanto, creio 
que podemos estar a assistir a 
uma verdadeira revolução no 
mundo sindical e na sua forma 
de actuar, aquela que verdadei-
ramente defende os trabalhado-
res e os seus problemas.

Isto é uma má noticia e um 
mau prenúncio para o PC, que 
não sabe viver sem a luta ideo-
lógica dos trabalhadores, mani-
pulando-os a seu belo prazer e 
para atingir os seus objectivos. 
Perdendo os trabalhadores, 
perde todo o seu poder de 
pressão junto dos governos 
e, consequentemente, perde 
visibilidade e capacidade de 
afirmação.

Podemos estar à beira de uma 
verdadeira revolução no mundo 
sindical, da qual o PC, a CGTP e 
a UGT serão excluídos, passando 
à história. 

luis-assis@sapo.pt

Entre Abril e Maio, leia-se 
entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, 
sempre tenho escrito umas cró-
nicas a propósito! Este ano não 
será excepção! Celebram-se este 
ano os 45 anos do fim do regime 
ditatorial de Salazar e Caetano. 
45 anos é o tempo de uma vida 
plena, o mesmo é dizer que já 
poucos dos actuais portugueses 
ainda em vida activa se lembram 
de como eram as coisas antes 
do 25 de Abril! Estou em crer 
que a queda do regime seria 
sempre uma questão de tempo, 
mas a verdade é que tal ocorreu 
nessa para sempre límpida e clara 
manhã de 25 de Abril de 1974. 
Não já era possível manter três 
guerras coloniais por muito mais 
tempo, ao arrepio dos ventos da 
história, do anseio dos povos 

O 25 DE ABRIL, DIA DA LIBERDADE, DE PORTUGAL
E DAS COMUNIDADES!

(colonizados e até do povo colo-
nizador) e da opinião pública 
mundial. 13 anos de guerra foi 
tempo mais que suficiente para 
que o povo português se capaci-
tasse que aquela era uma guerra 
injusta e que não dizia respeito 
aos que nela eram sacrificados, 
em nome de enganadores e fala-
ciosos princípios de que nunca 
foram beneficiários. Dezenas de 
milhares de vítimas ficaram para 
sempre dramaticamente ligadas 
a esta guerra abjecta. Falo dos 
mortos, mas sobretudo dos que, 
ficando vivos, passaram a partir 
da flor da sua própria idade, 
a carregar nas suas vidas com 
fantasmas, deformações físicas e 
traumas muitas vezes impossíveis 
de suportar. Não nos esqueçamos 
que estas vítimas directas do 
colonialismo extemporâneo e já 
então muito obsoleto, afectaram e 
ainda hoje afectam quatro países: 
Portugal, Guiné-Bissau, Angola e 
Moçambique. É portanto também 
a esses povos, então tão subjuga-
dos a uma ditadura quanto nós 

(embora por lá, mais violenta 
e sanguinária), que devemos a 
celebração do que por cá viemos 
a chamar o Dia da Liberdade! 
Por essa data ser o produto do 
esforço de tantos povos, entendo 
deveria ser esse o “Dia de Portugal 
e das Comunidades”. O dia 10 de 
Junho, para mim, estará para 
sempre marcado pelo hipócrita e 
triste espectáculo de distribuição 
de medalhas às mais directas víti-
mas dessas guerras, assim trans-
formadas em episódicos heróis. 
Só a quem anualmente assistiu 
a esse lúgubre espectáculo pode 
entender o que era então o con-
traste de uma coorte de ministros 
e outras “altas individualidades”, 
generais e outras “altas patentes” 
vestidas a rigor e discursando 
discursos vazios, perante um 
interminável desfile de dezenas 
senão mesmo centenas de mili-
tares cegos e estropiados mas 
fardados a rigor, quantos deles 
em cadeiras de rodas ou auxi-
liados por terceiros, a que se 
juntavam chorosos órfãos e viú-

vas, pais e mães a quem tinham 
sido ceifados os seus entes mais 
queridos nessas absurdas guerras 
em longínquas terras, para onde 
eram despachados em nome do 
“dever de defender a pátria”. Uma 
precisa imagem, na verdade, da 
decadência e do desnorte de um 
império teimoso e sem sentido! 
No dia tido como da morte de 
Luís de Camões (desconhece-se a 
data exacta de nascimento), cele-
brava-se então o “Dia da Raça”! 
Tal celebração radicava na ideia 
nazi-alemã de superioridade da 
raça aqui tentando bacocamente 
–no tempo de que eu já me lem-
bro- assimilar todas as “raças” do 
“império português”, “do Minho a 
Timor”, como então se propagan-
deava. Creio que foi já Caetano 
que meteu o próprio Camões 
ao barulho, passando-se então a 
comemorar o “Dia de Portugal” 
no “Dia de Camões”. Subscrevo 
a celebração do 10 de Junho, 
enquanto o dia em que nasceu 
Camões, a voz mais universal que 
Portugal deu ao Mundo, e acho 
que até se deveria chamar “Dia de 
Camões e da Língua Portuguesa”. 
Tudo isto tem sentido porque 
Camões escreveu a sua maior e 
mais extraordinária obra em por-
tuguês, o que na altura era pouco 

comum. Gil Vicente e o próprio 
Camões, por exemplo, escreve-
ram muitas das suas obras em 
castelhano. Entendo por isso que 
se deverá celebrar a Língua Portu-
guesa! Mas também entendo que 
se deveria separar a celebração da 
língua da celebração d’“as armas 
e os barões assinalados” dos 
Descobrimentos e sobretudo 
da “dilatação do Império”, com 
todo o (muito desconhecido) 
cortejo de factores positivos 
e negativos que tal epopeia 
implica! A celebração do “Dia de 
Portugal e das Comunidades” no 
25 de Abril, significaria o epílogo 
harmonioso desses 500 anos tão 
gloriosos quanto trágicos porque, 
devolvendo a quem de direito, 
ou seja, aos povos envolvidos, 
a liberdade necessária para cada 
um poder fazer as suas próprias 
escolhas, permitiu a construção 
de uma verdadeira comunidade 
que, até ao momento, nunca tinha 
existido. De alguma forma, o 25 
de Abril abriu caminho à possibili-
dade de todos estes povos melhor 
se virem a conhecer e assim a 
permitir que se estabelecessem 
verdadeiros laços de amizade e 
companheirismo, hoje consubs-
tanciados na CPLP (Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa). 

Seria uma forma de tentar 
ultrapassar todas as pequenas e 
grandes questões que a História 
regista, desde as inovações que 
por cá sintetizamos (de que a 
caravela é tão só a mais famosa) 
até à tenebrosa escravatura (em 
que, tendo começado por ser 
objecto, passamos a comercian-
tes e usufrutuários). Tal não sig-
nifica passar uma esponja sobre 
os factos históricos negativos de 
que somos responsabilizáveis, 
mas assumi-los na justa medida 
das nossas responsabilidades, 
enquadrando-os, tanto quanto 
possível, no contexto da época. 
O facto de tal prática ser então 
comum a todos os países euro-
peus e mediterrânicos, incluindo 
o próprio Vaticano, não me con-
forta, mas também não vale a 
pena autoflagelar-mo-nos (como 
é prática corrente por cá). O que 
será preciso é entendermos (e 
fazermos entender) os contornos 
e o enquadramento em que tais 
práticas ocorreram e infelizmente 
ainda ocorrem. E lutar, sobretudo 
isso, para que tal facto não mais 
seja esquecido e que tal prática 
não mais exista.

Esse sim, seria de novo o meu 
25 de Abril, “Dia da Liberdade, de 
Portugal e das Comunidades!”

Comemorar a abril, a 
minha comemoração, pois 
bem! Dois pontos altos e 
um baixo. A rotunda sul 
de Montemor – o – Novo é 
um hino ao 25 de abril com 
um extremo bom gosto. É 

comemorar abril
otros mundos                          www.otrosmundos.cc

n Carlos A. Cupeto
     Prof. Universidade de Évora

possível que os milhares de 
veículos que por ali passam 
indevidamente, porque 
deviam estar na auto-estrada 
(não estão pelo custo exorbi-
tante), nos quais me incluam, 
pouco reparem na coisa. 

Todavia, está ali um exemplo 
de como não são necessários 
grandes projetos e muito 
dinheiro para se fazer bem 
com enorme significado.

O outro ponto alto foi o 
jantar no Garfo, em Évora, 
no dia 24 de abril. Prova-
velmente é na mesa que um 
povo melhor expressa a sua 
cultura. Os cardos com feijão 
branco e bacalhau, sem faltar 
o ovo, que a Dª. Leontina e o 

Sr. João me serviram, foi uma 
autêntica e soberba homena-
gem cultural ao 25 de abril. 
Vem a propósito saber-se 
que o Garfo completa este 
ano 44 anos a representar 
a cultura alentejana ao mais 
alto nível. É tempo de no 
próximo dia de S. Pedro a 
Câmara Municipal o reco-
nhecer, em nome de todos 
nós, publicamente.

O ponto baixo foi o 

discurso do Presidente da 
República. Um conjunto de 
lugares comuns, aos costu-
mes disse nada. Entre os 
jovens de 74 (ele próprio) e 
os atuais nada se ouviu que 
fosse mobilizador. Pensei nos 
meus alunos, os jovens com 
quem mais lido, e suspeito 
que nada perceberam e que 
nada daquilo lhes interessa.

Para o ano há mais.
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A taxa de natalidade subiu no Alen-
tejo no terceiro trimestre de 2019 após 
as sucessivas quedas registadas nos 
últimos cinco anos, onde apenas 2017 
se revelou em contraciclo face à ten-
dência regional. Os distritos de Évora, 
Beja e Portalegre somaram 725 nasci-
mentos entre 1 de janeiro e 31 de 
março, o que traduz mais 58 crianças 
face ao período homólogo de 2018.

As boas notícias são reveladas pelo 
Instituto Ricardo Jorge, à boleia dos bebés 
que foram sujeitos ao teste do pezinho nos 
três distritos alentejanos, surgindo Évora 
em destaque nacional, como sendo o dis-
trito que registou a maior subida da taxa 
de natalidade, chegando aos 16%.

Nasceram no distrito eborense 296 
crianças, enquanto em 2018 tinham nas-
cido 256. Uma subida de mais 40 bebés que 
contribuiu para o aumento de “novos 
moradores” na região. No distrito de Beja 
nasceram 261 e em Portalegre 168.

Nos últimos cinco anos a soma do pri-
meiro trimestre de 2019 só foi superada 

por 2017, ano em que a região assistiu ao 
nascimento de 741 bebés, enquanto em 
2016 foram 711 as crianças submetidas ao 
teste do pezinho. Mais que as 685 de 2015 
e 669 de 2014.

Um facto é que esta subida traduz, na 
opinião dos especialistas, um regresso à 
curva ascendente depois do Alentejo ter 

registado um ciclo preocupante de cons-
tantes quebras da natalidade, que se agra-
vou ao longo de cinco anos. Durante todo 
o ano 2016 nasceram por cá 2716 crianças, 
baixando para as 2645 no ano passado.

Ainda assim, em 2018 o distrito de Évora 
viu a natalidade ser reduzida face a 2017, 
quando nasceram 1109 bebés, entre 

Janeiro e novembro, enquanto no mesmo 
período do ano nasceram 1045. Tinham 
nascido 1149 em 2016.

Já Beja subiu para os 980 nascimentos 
depois dos 938 de 2017, aproximando-se 
mais do registo de 998 no período homó-
logo de 2016. Enquanto isso, Portalegre 
também registava um aumento assinalável 
de crianças, passando de 598 em 2017 para 
as 642 em 2018. Uma tendência clara de 
subida, já que em 2016 tinham nascido 569 
bebés no período em análise.

Recorde-se que o Programa Nacional de 
Diagnóstico Precoce é recomendado mas 
não é obrigatório, enquanto, tal como 
revelam as estatísticas, a maior parte dos 
nascimentos nas maternidades alentejanas 
ocorrem entre agosto e outubro. 

Beja mostra agosto como o mês mais 
“rico” em novos habitantes no distrito 
(116), seguindo-se outubro (106), 
enquanto Évora exibe setembro (107) e 
outubro (105) como os meses em que 
mais crianças vieram ao mundo. Portale-
gre não destoa da tendência, apresen-
tando outubro (68) como o mês que 
celebrou mais bebés, embora maio surge 

na segunda posição (64).
Ainda assim o pais está na presença de 

um elevado declínio demográfico, numa 
altura em que mesmo que o Alentejo atin-
gisse o índice de fecundidade de 2.1 filhos 
por mulher - que é o limite mínimo para 
renovação de gerações - também perderia 
população. Um fenómeno que surge asso-
ciado aos resultados das últimas décadas, 
onde há gerações menores em dimensão 
que, mesmo que tenham mais filhos, tra-
duzirão sempre uma natalidade menor.

De acordo com a base de dados, orga-
nizada pela Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, Portugal tem a taxa de fecundidade 
mais baixa da União Europeia — 36% con-
tra 57,8% da Irlanda.

Recorde-se que a picada no pé das 
crianças é realizada a partir do terceiro 
dia de vida do recém-nascido, através da 
recolha de umas gotículas de sangue no 
pé e que permite diagnosticar algumas 
doenças graves, é uma das formas de 
obter números sobre a natalidade em 
Portugal, dado que apresenta uma taxa 
de cobertura de quase 100% a nível 
nacional.

Aumenta a população no Alentejo

Estão a nascer mais bebés na região
e Évora assume destaque nacional

O pintor Carlos Solano 
de Almeida inaugura no 
próximo dia 4 de maio, pelas 
16h00, no Castelo de Viana 
do Alentejo, a exposição “Pr’ 
Além Tejo”, integrada no 
ciclo de exposições anual 
promovido pelo Município 
de Viana do Alentejo com o 

apoio da Junta de Freguesia 
local e da Direção Regional 
de Cultura do Alentejo.

Nascido em Lisboa em 
1949, Carlos Solano de 
Almeida estudou Arqui-
tetura na Escola Superior 
de Belas Artes de Lisboa. 
Foi ainda bolseiro da Real 

Academia das Belas Artes 
de Madrid e do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros 
de Espanha, sendo atual-
mente professor de pintura 
e desenho em Lisboa e em 
Alvito.

A residir no Alentejo, 
o artista plástico tem no 

seu currículo mais de 60 
exposições individuais e 
coletivas, em Portugal e no 
estrangeiro.

A exposição de pintura 
pode ser visitada até dia 4 
de agosto, entre as 10h00 
e as 13h00, e das 14hoo às 
18h00

Carlos Solano de Almeida expõe no Castelo de Viana

O Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) e o 
Município de Viana do Alentejo 
promovem dia 3 de maio, pelas 
19h00, no Cineteatro Vianense, 
uma sessão de esclarecimento 
sobre o Centro Qualifica de 
Viana do Alentejo.

Destinados à qualificação 
de adultos com idade igual ou 
superior a 18 anos, os Centros 
Qualifica têm como objetivo 
melhorar os níveis de qualifica-
ção e de empregabilidade, bem 
como apoiar na identificação 

de projetos individuais de edu-
cação e formação profissional, 
ajustados à necessidade de 
cada um.

Os Centros Qualifica visam 
ainda o Reconhecimento, Vali-
dação e Certificação de com-
petências (RVCC) escolares 
e/ou profissionais e permitem a 
certificação escolar do 4º, 6º, 9º 
e 12º anos de escolaridade.

A formação não tem uma 
duração pré-definida e vai 
decorrer em Viana do Alentejo, 
em horário pós-laboral.

Viana do Alentejo acolhe sessão
de esclarecimento sobre
os Centros Qualifica
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A Vila Galé acaba de inaugurar o Vila Galé Douro 
Vineyards, um agroturismo em Armamar, no coração 
do Douro Vinhateiro, que por agora conta com sete 
quartos, restaurante e bar com vista panorâmica e 
terraço, adega, biblioteca e piscina exterior. 

Esta primeira fase do empreendimento, que criou 
20 postos de trabalho, mereceu um investimento de 
oito milhões de euros, concretizado pela Xvinus, 
empresa que resulta de uma parceria entre a Vila Galé 
e a Madre, detida por António Parente. Em junho 
arrancará uma segunda fase, prevendo-se a construção 
de mais 42 unidades de alojamento (quartos e suites), 
na qual a Xvinus grupo vai investir mais cinco milhões 
de euros. Deverá estar concluída em junho de 2020.

Instalado na Quinta do Val Moreira, o Vila Galé 
Douro Vineyards distingue-se pela magnífica vista para 
os rios Tedo e Douro, mas também pela forte aposta 
no Enoturismo e na produção de vinhos e azeite. Aqui, 
a Xvinus já está a produzir vinhos do Douro e vinhos 
do Porto, tirando partido dos cerca de 25 hectares de 
vinhas existentes na propriedade. Nesse âmbito foi 
também criada uma nova marca: Val Moreira. E diari-
amente, é possível fazer visitas à adega em provas de 
vinhos.

Para complementar esta oferta, as propostas gas-
tronómicas do restaurante deste agroturismo serão 
sobretudo as especialidades da região, como o cabrito 
e porco confecionados de forma tradicional, graças à 
existência de um forno a lenha.

Outro dos aspetos únicos do Vila Galé Douro 
Vineyards é a história que envolve a centenária Quinta 
do Val Moreira. Próxima da pitoresca aldeia do Mar-

melal, entre Folgosa e Pinhão, fica também muito 
perto de um dos dois marcos mandados construir por 
Marquês de Pombal em 1757, que serviam para 
delimitar a zona dos vinhos generosos do Douro, 
dando origem à primeira região demarcada de vinhos 
do mundo.

O Vila Galé Douro Vineyards possui ainda outro 
elemento distintivo: tem exposto um mural de 1,80 
m por 1,60 m com uma paisagem do Douro feita com 
cerca de sete mil rolhas por Saimir Strati, artista plástico 
premiado com dez recordes mundiais do Guinness. 

Nascido em Tirana, na Albânia, em 1966, Saimir 
Strati é uma referência mundial na arte do mosaico. 
Em 2014 conquistou um dos seus recordes do Guin-
ness com o maior mosaico do mundo feito com 300 
mil rolhas de cortiça, que retrata o Nobel de Literatura 
português, José Saramago. Recentemente, fez também 
um retrato de Madre Teresa de Calcutá a sorrir com 
1,5 milhões de agrafos, inspirando-se na crise dos 
refugiados. Iniciando o seu percurso como restaura-
dor de mosaicos num parque arqueológico albanês, 
Saimir Strati passou depois a criar as suas próprias 
obras, tendo já participado em mais de 100 exposições 
individuais e coletivas na Albânia, Croácia, Turquia, 
Itália, França, Espanha, Portugal, Azerbaijão, EUA ou 
Dubai.

 “O Vila Galé Douro Vineyards é uma unidade de 
charme, única pela sua localização privilegiada, pela 
beleza da propriedade e da paisagem, pela história 
que lhe está associada. É também especial porque 
significa um reforço da nossa aposta no agroturismo 
e no enoturismo e, sobretudo, na área vinícola. Já 

produzimos vinhos e azeites regionais no Alentejo, 
perto de Beja, com a marca Santa Vitória. A entrada 
no mercado dos vinhos do Douro e do Porto com o 
lançamento da marca Val Moreira é mais um passo 
nessa estratégia”, adianta o presidente do grupo Vila 
Galé, Jorge Rebelo de Almeida.

“Neste agroturismo conseguimos conjugar na 
perfeição a tradição do douro vinhateiro, a sua gas-
tronomia e a beleza de toda a região”, acrescenta.

 Esta é a segunda unidade Vila Galé no Douro, onde 
o grupo já tem o Vila Galé Collection Douro, em 
Lamego, em frente à Régua. A rede detém agora 33 
unidades: 24 em Portugal e nove no Brasil.

Download de imagens em: https://we.tl/t-
TA0A01Wwh2 (disponível até 29 de abril).

 
PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS DO VILA GALÉ 

DOURO VINEYARDS
- Sete quartos com as tipologias standard, suite, 

suite duplex e suite deluxe. Na segunda fase serão 
construídas mais 42 unidades de alojamento, ficando 
o agroturismo com um total de 49 quartos e suites 

- Restaurante Val Moreira à lá carte e bar Val Moreira, 
com terraço panorâmico

- Adega Val Moreira com visitas e provas todos os 
dias das 10h00 às 18h00

- Piscina exterior
- Propriedade com 25 hectares de vinha, 2 hectares 

de olival e 2,5 hectares de amendoal
 

BREVE HISTÓRIA DA QUINTA DO VAL MOREIRA
Localizada na margem sul do rio Douro, no 

Cima-Corgo, a Quinta do Val Moreira já consta de 
um mapa antigo do século XIX, bastante conhecido 
na época: o mapa do Barão de Forrester. Figura 
incontornável do Douro Vinhateiro, tinha o sonho 
de tornar o rio Douro navegável e seguro até à 
fronteira com Espanha. Este mapa valeu-lhe a 
reputação de cartógrafo e o título de Barão. 

Hoje, a quinta desenvolve-se desde o lado norte 
do Marmelal, povoação bastante antiga, cujo foral 
de D. Sancho I data de 1194. Este documento real 
incluía as vinhas principais e terrenos virados para 
o Tedo e para as Quintas de Nápoles e do Carril. 
Existem dois marcos pombalinos na zona, um deles 
perto da pequena povoação do Marmelal, da Quinta 
do Val Moreira e do ribeiro do Carril. Estes marcos 
graníticos estão classificados como imóveis de 
interesse público. Mandados construir por Marquês 
de Pombal, em 1757, serviam para assinalar a zona 
dos vinhos generosos do Douro, colocada sob a 
jurisdição da Companhia Geral da Agricultura das 
Vinhas Douro. Criava-se assim a primeira região 
demarcada de vinhos do mundo, facto histórico 
que muito orgulha os durienses.

Parte das vinhas que dão origem aos vinhos Val 
Moreira situa-se num outro vale afluente do Douro, 
que possuía uma das maiores linhas de água entre 
o Marmelal e a Folgosa. Chamavam-lhe Valmor. 
Estas vinhas são contíguas às ruínas da antiga casa 
da “Quinta de Valmor” que terá pertencido ao 
Visconde de Valmor onde lhe foi atribuído o pres-
tigiado prémio lisboeta e português na área da 
arquitetura.

Investimento de 13 milhões de euros reforça presença no Douro vinhateiro
Grupo lança Val Moreira, nova marca de vinhos do Porto e do Douro
Unidade conta com obra exclusiva feita com sete mil rolhas por Saimir Strati, artista com dez records do Guinness 

Vila Galé Douro Vineyards, em Armamar

Vila Galé inaugura agroturismo no Douro

A Associação “Eborae Musica” 
promove Espetáculos para Bebés 
(0 aos 36 meses) nos dias 4 de 
maio às 10h00, 11h30 e 16h00 e 
no dia 5 de maio às 11h00 e 16h00 
e no dia 4 de Maio das 17h30 às 
19h30 uma sessão de Formação 
para Pais Educadores e Outros, 
no Convento dos Remédios, em 
Évora.

A peça chama-se “Orizuro” e 
as sessões serão dirigidas espe-
cificamente a bebés. 15 bebés 
acompanhados (45 pessoas) por 
sessão. Tem uma duração aproxi-
mada de 45 min.

“Orizuro” é uma viagem ao 
mundo dos pássaros. De todos 
os pássaros, os reais e os imagi-
nários, os das histórias, da poesia, 
da música, os que nos convidam 
a voar, os que cantam connosco. 
Três intérpretes levam bebés e 

“Orizuro” Espetáculos para Bebés e Formação para Pais, Educadores e Outros
crianças (e com elas os adultos) 
aos ninhos onde a música nasce 
com o movimento e traçam 
caminhos inesperados povoados 
de sons e imagens.

O orizuru na cultura tradicio-
nal japonesa é um símbolo de 
felicidade e na segunda metade 
do século vinte, após a bomba de 
Hiroshima, tornou-se num ícone 
do desejo de paz. A ideia de “afi-
nação” tem estado presente em 
grande parte dos trabalhos da 
CMT, que tem usado a expressão 
“tuning people, birds and flowers” 
para se referir à procura, através 
da experiência artística, da afi-
nação das pessoas com o que as 
rodeia. São esses os “pássaros” 
que “Orizuro” procurará reve-
lar. Ou construir. Vivemos num 
tempo que precisa da nossa aten-
ção urgente para a necessidade de 

preservarmos o mundo em que 
vivemos. Há muitas formas de o 
fazer. Ensinar a olhar e escutar de 
forma poética é certamente uma 
das que faz falta e deve ser promo-
vida desde que nascemos.

A Conceção e Produção é da 
Companhia de Música Teatral, a 
Música e Direção Artística é de 
Paulo Maria Rodrigues. A gestão 
de recursos educativos é de 
Helena Rodrigues e os Intérpre-
tes são: Inês Silva, Rita Roberto, 
António Dente.

Formação Orizuro - Ori-
zuro faz parte da constelação 
artístico educativa Mil Pássaros. 
Será oferecida uma experiência 
formativa de natureza holística 
em que serão vivenciadas algu-
mas das conceções artísticas 
presentes neste trabalho. Com 
base na vivência de situações de 

prática musical ao nível da voz e 
do movimento serão adquiridas 
ferramentas necessárias para uma 
boa interação com as crianças de 
creche/jardim de infância/escola a 
partir do universo dos pássaros. 
A Formadora é Mariana Vences 
e a Lotação e Destinatários: 7 
a 25 participantes. Destinado a 
pais, educadores, auxiliares de 
educação e artistas interessados 
nos temas da arte para a infância 
e da educação ambiental.

A Companhia de Música 
Teatral (CMT)explora a Música 
como ponto de partida para a 
interação entre várias técnicas e 
linguagens de expressão artística 
dentro de uma estética que vai da 
“música cénica” ao “teatro-musi-
cal”. A CMT tem desenvolvido um 
trabalho pioneiro de articulação 
entre a investigação académica, 

a produção artística, a criação 
tecnológica, o envolvimento da 
comunidade e a divulgação de 
ideias recentes sobre a impor-
tância da experiência musical em 
especial nas idades mais precoces. 
Este trabalho concretiza-se sob 
formas muito diversas: espe-
táculos, workshops, projetos 
educativos, edições, etc. e tem a 
preocupação de desenvolver de 
forma integrada aspetos artísticos 
e educativos. O trabalho da CMT 
desenvolvido para e com crianças 
tem tido especial relevância sendo 
internacionalmente reconhecido 
pela originalidade estética, pela 
solidez da fundamentação cien-
tífica e também pela calorosa 
receção do público em geral.

Mariana Vences é licenciada 
em Flauta Transversal pela Escola 
Superior de Música de Lisboa; 

em 2013 iniciou o mestrado em 
Ensino de Educação Musical no 
Ensino Básico na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas; é 
membro fundador do Encontro 
de Flauta Transversal da Escola 
Superior de Música de Lisboa. É 
bolseira de investigação FCT no 
Centro de Estudos de Sociologia 
e Estética Musical (CESEM-FCSH) 
onde se investigam as questões 
relacionadas com o ensino da 
Música em idades precoces. Para 
marcações/inscrições contactar 
com eboraemusica@mail.evora.
net ou 266746750/965740270.

A Organização é da Asso-
ciação Eborae Musica entidade 
financiada pelo Ministério da 
Cultura- DGArtes, e com o apoio 
de: Câmara Municipal de Évora, 
Diário do Sul, A Defesa, Rádio 
Diana, Antena 2 e Registo.
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A 33.ª Feira Internacional 
de Agropecuária de Estremoz 
(FIAPE), considerada pelos 
promotores “um dos maiores 
eventos realizados a sul do Tejo”, 
abre as portas amanhã, com mais 
de 400 expositores de diferentes 
setores e lotação esgotada.

O certame, que pretende con-
tribuir para o desenvolvimento 
económico e promoção turística 
da região, decorre até domingo, 
no parque de feiras e exposi-
ções de Estremoz, no distrito 
de Évora, com a participação de 
expositores de setores tão distin-
tos como a pecuária, agricultura, 
artesanato, maquinaria agrícola, 
produtos regionais, comércio, 
indústria e serviços.

Com o espaço destinado a 
expositores “completamente 
preenchido”, segundo os promo-
tores, a FIAPE, cuja inauguração 
está marcada para amanhã, às 11:
00, agrega a 37.ª edição da Feira 
de Artesanato de Estremoz, con-
siderada pelos organizadores 
como “uma das mais conceitu-
adas a nível nacional”, com a 
participação de 85 artesãos, de 
várias localidades.

O certame, que recebe anual-
mente largos milhares de visitan-
tes, está a cargo do município, 

Feira Internacional de Agropecuária
de Estremoz

abre amanhã esgotada

enquanto o setor da pecuária é da 
responsabilidade da Associação 
de Criadores de Ovinos da Região 
de Estremoz (ACORE).

O presidente da Câmara de 
Estremoz, Francisco Ramos, 
disse hoje à agência Lusa que a 
FIAPE é “uma feira onde se fazem 
negócios nos mais diversos seto-
res, como a pecuária, maquinaria 
agrícola e restauração, e onde as 
empresas promovem os seus 
produtos”.

“O impacto direto e indireto 
do ponto de vista económico de 
um evento desta natureza mexe 
com muitos milhares de euros”, 
realçou o autarca.

Segundo Francisco Ramos, 
o certame “segue a filosofia dos 
anos anteriores”, em que registou 
“sucesso”, pelo que “não há gran-

des modificações a fazer”.
No setor da pecuária vão 

estar expostos animais de raças 
seletas, nomeadamente cerca de 
750 exemplares de gado ovino 
e caprino, 160 bovinos e vários 
equinos.

Concursos nacionais e 
leilões de ovinos e bovinos, 
ẃorkshopś  e um colóquio 

sobre a importância das raças 
autóctones para o futuro do 
meio rural são algumas das 
iniciativas previstas no certame, 
que os promotores consideram 
ser “uma das feiras de referência 
no setor agrícola nacional”.

A FIAPE vai apresentar tam-
bém produtos regionais, como 
enchidos, queijos, doçaria regio-
nal, mel, vinho e azeite, além da 
gastronomia tradicional.

m museu 
dedicado à 
arte africana 
da Coleção 
Berardo vai ser 
instalado em 

Estremoz, na sequência de 
um protocolo de cooperação 
assinado ontem, entre o 
município e a Associação de 
Coleções.

O presidente da autarquia, 
Francisco Ramos, indicou 
que o Museu Berardo Arte 
Africana, que também poderá 
abranger outras temáticas, vai 
ser instalado no “Edifício das 
Antigas Fábricas da Compa-
nhia de Moagem e Eletrici-
dade de Estremoz e Veiros”, 
situado na Rua Serpa Pinto e 
propriedade da Associação de 
Coleções.

O edifício do novo espaço 
museológico de Estremoz, no 
distrito de Évora, onde tam-
bém funcionou o Museu da 
Alfaia Agrícola e que se encon-
tra devoluto há vários anos, 
está, atualmente, segundo o 
autarca, em processo de clas-
sificação como monumento de 
interesse municipal.

O executivo municipal 
de Estremoz já aprovou, por 
unanimidade, a celebração 

do protocolo de cooperação 
com a Associação de Coleções, 
representada pelo presidente 
do conselho de administra-
ção, José Berardo.

Segundo Francisco Ramos, 
o protocolo agora assinado é 
“similar” ao já existente para a 
instalação do Museu Berardo 
Estremoz.

O presidente da autarquia 
adiantou que o museu de 
arte africana será instalado 
após obras de recuperação do 
edifício, cujo projeto vai ser 
candidatado a fundos comu-
nitários, estando previsto ficar 
concluído em 2020.

Também o Museu Berardo 
Estremoz, da Coleção 
Berardo, vai ser instalado 
num palácio setecentista 
da cidade alentejana, após 
as obras de adaptação, que 
estão a decorrer, no valor de 
2,5 milhões de euros, segundo 
os promotores.

O presidente do município 
indicou que a abertura deste 
museu está prevista para outu-
bro deste ano.

Este museu vai apresentar 
várias coleções particulares 
do empresário e coleciona-
dor de arte José Berardo, além 
dos cerca de 1.500 painéis que 

integram a coleção de azule-
jos, com exemplares do século 
XV até à atualidade.

O museu vai ser instalado 
no Palácio dos Henriques, 
vulgarmente conhecido em 
Estremoz por Palácio Tocha, 
um imóvel classificado como 
monumento de interesse 
público e situado junto ao 
jardim municipal, no Largo 
D. José I.

No interior do edifício 
destacam-se as salas e corre-
dores cobertos por painéis de 
azulejos setecentistas.

Segundo a Coleção 
Berardo, as obras de adapta-
ção do edifício, propriedade 
de José Berardo, são compar-
ticipadas em 75% por fundos 
comunitários.

A gestão deste museu, nos 
primeiros cinco anos, vai ser 
feita ao abrigo de uma parce-
ria entre a Coleção Berardo e 
o município de Estremoz.

“O visitante vai poder 
desfrutar do melhor da arte, 
através de um diversificado 
acervo que é constituído 
pelas várias coleções do uni-
verso mais vasto da Coleção 
Berardo, considerada uma das 
mais prestigiadas coleções pri-
vadas a nível internacional”, 

Museu dedicado à arte africana
da Coleção Berardo vai avançar em Estremoz

U



9Regional
TERÇA-FEIRA ,  30 DE ABRIL  DE 2019diário do SUL

exposição agropecuária 
continua a ser um dos 
sectores com maior rep-

resentatividade na feira, sendo de desta-
car os negócios que aqui são realizados. 
Contudo, o presidente da Câmara 
Municipal de Estremoz defende que “este 
setor primário deve ser repensado em 
Portugal”. 

O edil considera que a “agricultura 
funciona como o alicerce de uma casa. Se 
tivermos uma boa agricultura ou uma 
agricultura forte haverá fortes impactos 
na comunidade”, acrescentando que “têm 
sido dados passos sustentados para a 
evolução do setor”. 

Francisco João Ramos afirma que 
também os agricultores têm comparecido 
ao certame, mostrando interesse em aqui 
estarem presentes, justificando o número 
cada vez maior de expositores e “com 
mais qualidade”, para além da presença 
igualmente de empresas de maquinaria 
agrícola e serviços ligados à agricultura. 

A FIAPE é considerada como um cer-
tame que valoriza e ajuda a promover a 
economia e o setor turístico do concelho 
de Estremoz e da Zona dos Mármores, 

“integrando diversas mostras das ativi-
dades com maior peso económico no 
concelho e na região: agropecuária, 
artesanato, mármore, produtos regionais, 
gastronomia, mostra institucional e ativi-
dades comerciais e industriais.

O autarca chama a atenção para 36.ª 
edição da Feira de Artesanato de Estremoz 
que decorre no mesmo espaço e em 
paralelo com a FIAPE, “na qual vão estar 
presentes cerca de 90 artesãos, o que 
demonstra uma dinamização do artesan-
ato a nível nacional”. 

A trabalhar ao vivo e com trabalhos 
nos mais variados materiais: barro, cor-
tiça, madeira, rendas, mármore, vime, 
vidro, ourivesaria, entre outros, esta feira 
é uma das mais conceituadas a nível 
nacional e uma das mais importantes a 
sul do Tejo.

“Para além destas mostras, a feira conta 
ainda com a realização de colóquios sobre 
variadas temáticas e atividades culturais 
e desportivas, que funcionam como meio 
complementar de atração de visitantes”, 
avança, destacando a realização da Taça 
de Portugal de Tiro. 

Os restantes sectores representados 

na feira são o comércio e serviços, os 
produtos regionais, a mostra institucional 
e a gastronomia. “Os produtos agroali-
mentares da região estarão representados 
em duas vertentes: uma exposição de 
produtos certificados e uma zona de 
venda e consumo direto”, avança. 

No espaço da feira há, como habitual-
mente, um local de restauração que o edil 
considera que vai ser pequeno face ao 
número de visitantes esperado. “Em toda 
a cidade e no concelho haverá restauran-
tes que poderão acolher também os tur-
istas, mostrando o que se melhor sabe-

mos fazer em termos gastronómicos”, 
justifica, adiantando que esta é outro 
contributo para a dinamização da econo-
mia local.

O mesmo se passa em termos da 
hotelaria que, segundo os últimos dados 
obtidos pela autarquia, já está lotada. “Isto 
significa que a FIAPE consegue congregar 
várias dinâmicas que têm reflexo na vida 
do concelho”, frisa.

Cinco dias de festa 
em que se paga apenas 
a entrada em dois dias,

o que atrai muitos visitantes

Face a isto, o representante do 
município assegura que “há motivos mais 
do que suficientes para virem a Estremoz”, 
evidenciando que nos cinco dias em que 
decorrerá o certame, até dia 5 de maio, a 
entrada será gratuita em três. Apenas nos 
dias 3 e 4 que vão receber os espetáculos 
das bandas “Amor Eletro” e “Xutos e 
Pontapés”, respetivamente, haverá bilhe-
teira.  

O certame vai decorrer no Parque de 

Feiras de Estremoz que possui uma ampla 
área de exposição exterior, um Pavilhão 
Central (com área administrativa, 
auditório, salas de formação e 1.200 m2 
de área de exposição), um Pavilhão Mul-
tiusos (com 2.300 m2 de área útil de 
exposição e vinte cozinhas totalmente 
equipadas), um Pavilhão da Pecuária (com 
3.200 m2 de área de exposição), áreas de 
exposição exterior e zonas de estaciona-
mento interiores e periféricas ao 
recinto.

A inauguração da FIAPE está agendada 
para amanhã, dia 1, pelas 11horas, no 
Parque de Feiras e Exposições, comemo-
rando-se no mesmo dia a geminação com 
Zafra, perante a presença de muitos 
convidados”. 

De acordo com Francisco João Ramos, 
a abertura da FIAPE “será o pontapé de 
saída para um bom certame. Nós procura-
mos o melhor que há nas mais variadas 
áreas de forma a correspondermos às 
expetativas de quem nos visita”. E adianta: 
“Estão reunidas todas as condições para 
nos visitarem e estou seguro que vão sair 
daqui satisfeitos porque os estremocenses 
sabem receber”.  

33.ª edição da Feira Internacional de Agropecuária de Estremoz (FIAPE)

 - um centro de negócios da agricultura 
no Alentejo

A autenticidade e qualidade das exposições que integram a FIAPE fazem deste certame um marco ímpar no seio da região, 
tendo já ganho um espaço no calendário anual de feiras regionais e nacionais, confirmando a vocação de Estremoz como centro 

de negócios. A afirmação é feita pelo 

presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Francisco João Ramos, 
que salienta que a comprovar esta realidade está o aumento do número de expositores em relação a anos anteriores, bem como 

os milhares de visitantes que anualmente se deslocam a esta feira. A iniciativa vai ser inaugurada amanhã, dia 1 de maio, pelas 
11horas, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz e é uma organização conjunta do Município e da Associação de Criadores 

de Ovinos da Região de Estremoz (ACORE). 

A
n Maria Antónia Zacarias
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ÉVORA
Maio: 1º quinzena  

02/05 - 18h

Diário do sul – direitos de autor
Conversa com convidado

03/05 - 18h

“Alfarocky”
Cisão do olhar
Exposição de arte

04/05 - 11h
Rui Maeques
mais pitada do pai
Apresentação de livro

05/05

Hora do Conto 
genérico
Conto de histórias

11h

14:30h
Board Gamers
Jogos de tabuleiro

18h
Ernesto Oliveira
Vai a peso
Apresentação de livro

11/05 - 18h
Natanael Paula
Amanhã suicido-me
Apresentação de livro

AGENDA

Entre os dias 3 a 5 de maio de 
2019 realizar-se-á, na Universidade 
de Évora, o IV Encontro Nacional 
de Estudantes de Arquitetura Pai-
sagista (ENEAP).

Durante estes três dias estudan-
tes de Arquitectura Paisagista das 

Universidades do Algarve, de Évora, 
de Lisboa, do Porto e de Trás-osMon-
tes e Alto Douro discutirão o tema 
Paisagem: Política Pública.

Este encontro é promovido pelo 
Núcleo de Alunos de Arquitetura 
Paisagista da Universidade de Évora 
(NAAPUE), conta com a colaboração 
da Escola de Ciências e Tecnologias 
(ECT), e do Departamento de Paisa-
gem Ambiente e Ordenamento da 
Universidade de Évora (DPAO), 
Centro de História da Arte, Investi-
gação Artística (IIFA, UE) e Centro 
de Estudos de Arquitectura e Urba-
nismoMorfologias e Dinâmicas do 
Território (CEAU-MDT).

O ENEAP tem como principal 
objectivo proporcionar a partilha 
de conhecimento, experiência de 
âmbito científico, educacional, 
profissional, contribuindo para a 
consolidação da formação a 
todos os que que trabalhem em 
Paisagem.

Dirige-se, pois, a estudantes de 
todos os ciclos de formação, nacio-
nais e estrangeiros, (incluindo-se 
Programa Erasmus), e a profissionais 
da área de Arquitectura Paisagista e 
áreas afins.

O encontro irá decorrer em 
diferentes pólos da Universidade de 
Évora: Palácio do Vimioso; Colégio 
Luís António Verney; Colégio do 
Espírito Santo.

Do programa constam debates, 
conferências temáticas, oficinas de 
projecto, visitas guiadas, convívios 
(ver programa em anexo).

O Encontro mobilizará estudan-
tes, profissionais liberais, entidades 
públicas e privadas e conta com 
investigadores das Universidades do 
Porto, de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, Lisboa, Algarve e Évora e 
entre os seus convidados estarão 
quadros da administração pública e 
decisores políticos.

IV Encontro Nacional
de Estudantes
de Arquitetura Paisagista

ÉVORA: 3 A 5 DE MAIO
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Universidade Sénior de Évora na RTA 
Redacção

Na edição do passado dia 14 de 
abril da rubrica semanal da Univer-
sidade Sénior na Rádio Telefonia do 
Alentejo (103.2 FM) Alice Ferreira 
trouxe uma reflexão sobre a mulher 
que é mãe e avó.

Mulher que és mãe;
Mulher que és mãe de uma filha;
Mulher que és mãe de uma filha 

adolescente;
Mulher que és mãe de uma filha 

adolescente se após ela ter um 
encontro sexual ela te mente, não te 
confidenciando o que sente nem o 
quanto ficou carente em vez de con-
tente, cautela; É hora de deixares de 

estar ausente.
Mulher que és mãe de uma filha 

adolescente já paraste para pensar 
que ela só te mente se não fores 
para ela condescendente?

Mulher que és avó de uma jovem 
adolescente alguma vez paraste para 
pensar que a tua filha pode, à tua neta, 
não estar a dar o que ela no momento 
mais pode precisar;

Mulher que és mãe de uma filha de 
filha de adolescente já paraste para 
pensar se ela está presente? Sempre 
presente para imediatamente per-
ceber o que deve obrigatoriamente 
fazer…

…é que essa adolescente, vossa 
filha e neta, pode tanto necessitar de 
ajuda pedir que nem será capaz de 
convosco falar. E muito menos terá 
forças para convosco o seu sofrido 
coração abrir.

Tal vez ela precisa urgentemente 
de alguém para a ajudar a pensar e 
resolver o que deve fazer. Deve ou não 
o caminho de um aborto escolher? E 
vocês olhando para o lado sem nada 
perceber e ela triste, sozinha, e cada 
vez mais desconfortável, sem saber 
que atitude tomar.

Até que um dia “in extremis” 
resolve ajuda exterior procurar. 

Onde? Onde é mais fácil encontrar: 
uma ajuda hospital. E tudo porque 
um encontro sexual ocorreu e ela, 
desprotegida, não pensou e muito 
menos temeu a consequência de tal 
ato seria natural. Isto é um filho gerar. 
Mas sucedeu. E agora o que fazer?

E agora? Mãe e avó de uma 
adolescente efetivamente não esti-
veram nem estão com ela presente 
mas podem e devem no futuro 
ainda estar, talvez quanto a si baste 
apenas os olhos dela tentar encon-
trar e com algumas perspicácia para 
dentro deles olhar. E procurar algum 
vislumbre de dor e tristeza deles 

indubitavelmente está a irradiar. 
Então o coração dela com muito, 
muito, cuidado procurar abrir e 
o seu problema tentar descobrir, 
E, como é evidente, com muito, 
muito amor começar, e sobretudo, 
continuar a agir.

Por isso mãe de filha e avó de uma 
neta adolescente procure estar sem-
pre presente para que ela não decida 
sozinha a um hospital recorrer para 
um aborto fazer. E esse, para ela tão 
forte, tão triste e tão doloroso acon-
tecimento seja de vocês escondido e 
mais doloroso ainda seja por vocês 
já mais conhecido.

Emissão de 14 de Abril

Oiça o podcast nas nossas plataformas digitais: www.diariodosul.com.pt :: www.radiotelefoniadoalentejo.com.pt

Em Castelo de Vide a Secretá-
ria de Estado da Cultura, Ângela 
Ferreira, Presidiu às cerimónias 
do 25 de Abril valorizado com 
o lançamento da 1ª pedra para 
a Casa de Cidadania Salgueiro 
Maia no Castelo e a inauguração 
do Largo  com o nome do Capi-
tão sem medo ao som da banda 
de Póvoa Meadas e bombeiros 
locais. A Sessão Solene entre 

outras individualidades, contou 
com as presenças do Major Cid 
Figueira, Regimento Cavalaria 
3 Estremoz. Orlando Andrade 
(GNR) e Rui Conchinhas (Pro-
teção Civil). No Salão Nobre o 
Presidente da Câmara António 
Pita, recordou traços da História 
e do valoroso Capitão Salgueiro 
Maia que trouxe a luz aos Por-
tugueses. Agradeceu a Ana Paula 
Amendoeira, Diretora Regional 
da Cultura do Alentejo, pelo seu  

interesse  e colaboração desde 
início para a concretização da 
Casa da Cidadania no Castelo 
que vai dignificar a cultura. O 
Presidente da (AM) André Barri-
gas, sublinhou que o 25 de Abril 
foi mais que uma revolução mili-
tar, trouxe desenvolvimento, 
Salgueiro Maia  foi o  homem 
da liberdade, dedicou a vida aos 
outros é de realçar o projecto 
(Casa da Cidadania) da  Direc-
ção Regional da Cultura com 

apoio financeiro do Município. 
O Professor Fernando António 
Batista Pereira, autor do projeto 
explicou pormenorizadamente 
sobre a futura Casa de Cidada-
nia o seu espolio e história do 
25 Abril imortalizado com a cole-
ção de Salgueiro Maia. Seguiu-se 
uma intervenção de Ana Paula 
Amendoeira, observando de 
início ser um orgulho e grande 
Honra estar nesta cerimónia 
evocativa do 25 Abril. Revelou 

que o contrato (casa de Cida-
dania) está assinado com visto 
do Tribunal de Contas e sobre  
Salgueiro Maia, afirmou que 
foi o nosso Capitão condutor 
da liberdade, pela sua maneira 
de ser e ética é o nosso herói. 
A Secretária de Estado da Cul-
tura, Ângela Ferreira, a encerrar, 
começou por referir que é uma 
honra comemorar o 25 de Abril 
e lançar a 1ª pedra da Casa de 
Cidadania Salgueiro Maia, este 

projecto é importante para Cas-
telo de Vide e o País. Honramos 
o nosso Herói e Capitão sem 
medo. Encerrada esta cerimó-
nia houve uma visita ao Castelo 
e futuras instalações da Casa de 
Cidadania uma obra a iniciar 
em Maio com investimento 
inicial de um milhão de euros, 
e já  no Largo Salgueiro Maia 
descerrada a lápide ao som da 
Banda  escutou-se a “Grândola 
Vila Morena”.

n João Trindade

CASTELO DE VIDE

Secretária de Estado da Cultura e Directora Regional do Alentejo 

Casa de Cidadania do Capitão Salgueiro Maia imortaliza 25 de Abril
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Num local priveligiado na cidade de Évora, com 
quartos duplos e individuais, com wc privativo, am-

plas salas, espaços circundantes ajardinados, máxima 
higiene e ambiente familiar. Visite-nos, estamos na

Aceita Idosos
Residência para Seniores Vista Alegre

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 385     7000 - 757 Évora
Tm: 929 372 974

Alvará N.º 2|2014

Pub.

Pub.
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NECROLOGIA
MARIA CUSTÓDIA DIAS COSTA SARAMAGO

Faleceu dia 26 de Abril de 2019 em Évora a senhora D. Maria Custódia Dias 
Costa Saramago de 82 anos de idade, natural de Évora, casada com o senhor 
Gentil Luís do Espirito Santo da Silva Saramago e que residia em Évora. 

Dia 28 de Abril de 2019 na Capela do Hospital, foi realizado o préstimo 
fúnebre pelas 10:30 horas, para o Complexo Funerário de Elvas.   

Tratou do Funeral a Agência Funerária Maurício

Pub.

EM REUNIÃO PÚBLICA DE 24 DE ABRIL

A Câmara Municipal de Évora aprovou por 
unanimidade uma moção sobre a passagem 
dos 45 anos da Revolução de Abril, proposta 
pelo Vereador Eduardo Luciano (CDU). Na 
moção, o Executivo camarário “saúda todos 
os seus construtores, em particular os 
militares que compreendendo a necessidade 
histórica de libertar o país da ditadura 
pegaram em armas nos devolveram a liberdade 
e nos permitiram todos os sonhos”.

Afirma também que “sem essa madrugada 
libertadora, que possibilitou avanços 
civilizacionais significativos em áreas como os 
direitos laborais, a educação, a saúde, o 
desporto, a habitação, a igualdade entre 
homens e mulheres, seríamos hoje um país 
sem futuro”.

Sublinha ainda que “tão importante como 

lembrar a Revolução e as suas conquistas é, 
nestes tempos de memórias voláteis, afirmar 
a necessidade de cumprir os seus ideais e de 
mobilizar para essa batalha o “exercito” que 
com isso mais tem a ganhar, a juventude com 
os seus sonhos, utopias e vontade 
transformadora”, pois “só assim fará sentido 
afirmar e repetir: 25 de Abril sempre, fascismo 
nunca mais”.

Uma moção sobre o 1º de Maio, também 
proposta pelo Vereador Eduardo Luciano, foi 
aprovada por maioria, com o voto contra do 
PSD. No documento, a “Câmara Municipal de 
Évora saúda todos os trabalhadores e seus 
representantes em mais uma comemoração 
do 1º de Maio”. Recorda as lutas dos 
trabalhadores ao longo dos tempos pelos seus 
direitos, frisando que “temos vindo a assistir 

nas últimas décadas a retrocessos civilizacionais 
impostos pela legislação laboral, que levaram 
a uma crescente perda de direitos e 
rendimentos e à crescente desregulação de 
horários de trabalho bem como aumento da 
precariedade”.

Dando exemplos de princípios básicos do 
direito laboral que estão a ser postos em causa 
pelo modelo neoliberal, defende que “a luta 
dos trabalhadores portugueses por melhores 
condições de vida é um elemento decisivo 
para conter esta cavalgada de regresso a um 
tempo onde a regra era o trabalho sem 
direitos”.

Recorda ainda que “nos últimos quatro 
anos e após um dos mais violentos ataques 
aos direitos e rendimentos dos trabalhadores, 
foi possível assistirmos a alguma recuperação 

desses direitos e rendimentos, mas sem a 
necessária e urgente alteração das leis laborais 
que possibilitam inverter, também no plano 
jurídico, a tendência para a desproteção do 
trabalho e dos trabalhadores”.

A moção finaliza com uma saudação à 
“tenacidade e capacidade de resistência dos 
trabalhadores portugueses, que irão 
comemorar o seu dia de festa e em luta pela 
afirmação dos seus direitos”.

No período antes da ordem do dia, foi ainda 
aprovado por unanimidade um voto de pesar, 
proposto pelo Vereador António Costa da Silva 
(PSD) pelo falecimento do antigo Reitor da 
Universidade de Évora (e membro da 
Comissão Instaladora do Instituto 
Universitário de Évora) António Gonçalves 
Santos Júnior.

Câmara de Évora aprovou moções 
sobre o 25 de Abril e 1º de Maio

Pub.

Maria Luísa Barrancos Fernandes Mira da Silva, Luís Fernando 
de Barahona Mira da Silva, Maria de Fátima de Barahona Mira da 
Silva da Cruz e Silva e demais família participam o falecimento, no 
passado dia 24/4/2019, do seu marido, irmão, cunhado e tio. Será 
celebrada hoje missa de 7º dia na Igreja do Espírito Santo, em Évora, 
às 19:15h.

JOSÉ MANUEL DE BARAHONA MIRA 
DA SILVA

Participação e Missa 

Sua irmã, esposa,  fi lhos, e restante familia, na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente como seria o seu desejo, vêm por este 
meio participar a todas as pessoas das suas relações e amizade 
que será celebrada Missa pelo eterno descanso do seu entre 
querido, dia 2 de Maio, pelas 18h30m, na Igreja Nossa Senhora 
Auxiliadora – Salesianos, agradecendo desde já a quem se designar 
assistir a tão piedoso ato.

CARLOS ALBERTO SIMÕES
Missa de 9.º Mês

JAIME ANTÓNIO SANDOVAL DA SILVA
Faleceu dia 27 de Abril de 2019 em Évora o senhor Jaime António 

Sandoval da Silva de 88 anos de idade, natural de Évora, casado com a 
senhora D. Virgínia da Silva Soares da Silva e que residia em Évora. 

Dia 28 de Abril de 2019 na Igreja da Sagrada Família (Álamos), foi 
celebrada encomendação de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo 
o préstimo fúnebre para o Cemitério dos Remédios em Évora.   

Tratou do Funeral a Agência Funerária Maurício

ANA DE MATOS SILVA E CARMO
Faleceu dia 28 de Abril de 2019 em Évora a senhora D. Ana de Matos 

Silva e Carmo de 76 anos de idade, natural de Terena, casada com o 
senhor Tomé Joaquim Gomes do Carmo e que residia em Évora. 

Dia 29 de Abril de 2019 na Capela do Hospital, foi celebrada 
encomendação de corpo presente pelas 15 horas, seguindo o préstimo 
fúnebre para o Cemitério dos Remédios em Évora.   

Tratou do Funeral a Agência Funerária Maurício

ISABEL MARIA MATIAS COSTA SILVA GODINHO
Faleceu dia 28 de Abril de 2019 em Évora a senhora D. Isabel Maria 

Matias Costa Silva Godinho de 56 anos de idade, natural de Angola, 
casada com o senhor Luis Manuel Garrudo Godinho e que residia em 
Évora. 

Dia 30 de Abril de 2019 na Capela do Hospital, será celebrada 
encomendação de corpo presente pelas 09:30 horas, seguindo o 
préstimo fúnebre para o Cemitério do Espinheiro em Évora.  

Tratou do Funeral a Agência Funerária Maurício

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

Manuel Pedro Martins Santos Chambel dos Giões, seus fi lhos 
Manuel Maria, Madalena, António e sua família, participam a todos 
os amigos que com tanto carinho os têm acompanhado com a sua 
presença ou espiritualmente, que  na próxima quarta-feira, dia 1 
de Maio, pelas 19h15m,  será celebrada Santa Missa na Igreja do 
Espiríto Santo de Évora, em acção de graças pela vida da 
Cláudia.

A todos os que possam participar neste momento de oração o 
nosso bem-haja muito sentido.

Arquiteta

CLÁUDIA MARIA MOUTELA FERREIRA 
CHAMBEL DOS GIÕES

Missa
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06:32 Repórter África
07:00 Espaço Zig Zag
10:31 Rapazes do Nada
11:00 Sonhar o Futuro
12:00 Whats Up - Olhar a Moda
12:25 Visita Guiada
13:00 Espaço Zig Zag
14:00 Sociedade Civil
15:00 A Fé Dos Homens
15:30 Ruas com História e 
Memória
16:00 Sonhar o Futuro
17:00 Espaço Zig Zag
21:05 Rapazes do Nada
21:30 Jornal 2
22:12 Jogos de Poder
23:10 Literatura Aqui
23:40 Segantini - Back to Nature
01:00 Web Therapy
01:30 E2 - Escola Superior De 
Comunicação Social
02:00 Sociedade Civil
03:00 Euronews
04:55 Bem-vindos a Beirais
05:40 Os Nossos Dias

06:00 Edição Da Manhã
09:00 Alô Portugal
10:00 O Programa da Cristina
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Linha Aberta
15:00 Amor Maior
15:30 Mar Salgado
16:00 Júlia
18:00 Avenida Brasil
19:00 Quem Quer Namorar com 
o Agricultor?
20:00 Jornal Da Noite
21:45 Alma e Coração
22:45 Vidas Opostas
23:45 Segundo Sol
00:45 Passadeira Vermelha
02:00 Quem Quer Namorar com 
o Agricultor?
02:45 Cinema
04:15 Televendas
05:15 Maré Alta

06:30 Bom Dia Portugal

10:00 Praça da Alegria

13:00 Jornal da Tarde

14:15 Bem-vindos a Beirais

16:00 A Nossa Tarde

17:30 Portugal em Direto

19:00 O Preço Certo

19:59 Telejornal

21:00 Outras Histórias

21:30 Joker

22:15 Dois Minutos Para Mudar 

de Vida

22:30 Missão: 100% Português

23:30 Prova Oral

00:45 Jogo Fatal

02:45 Água de Mar

03:30 Televendas

05:59 Manchetes 3

diário do sulTVRTP 1 RTP 2 SIC TVI
PROGRAMAÇÃO TELEVISÃO 

DISTRITO DE ÉVORA
ALANDROAL – Alandroalense
ARRAIOLOS – Vieira
BORBA – Central
ESTREMOZ – Godinho
ÉVORA  - Gusmão
MONTEMOR-O-NOVO – Freitas
MORA – Falcão, Central
MOURÃO – Central
PORTEL – Misericórdia 
REDONDO – Holon Redondo
REGUENGOS MONSARAZ – Paulitos
VENDAS NOVAS – Santos Monteiro
VIANA DO ALENTEJO – Viana
VILA VIÇOSA – Monte

DISTRITO DE BEJA
ALJUSTREL – Dias
ALMODÔVAR – Aurea
ALVITO – Nobre Sobrinho
BARRANCOS – Barranquense
BEJA – Fonseca
CASTRO VERDE – Alentejana
CUBA – Misericórdia
FERREIRA DO ALENTEJO – Singa 
MOURA – Ferreira da Costa
SERPA – Central 
VIDIGUEIRA – Costa

DISTRITO DE PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO – Alter; Portugal
ARRONCHES – Esperança; Batista
AVIS – Nova de Aviz

CAMPO MAIOR – Central
CASTELO DE VIDE – Roque
CRATO – Saramago Pais
ELVAS – Europa
FRONTEIRA – Costa Coelho 
GAVIÃO – Mendes; Gavião
MONFORTE – Jardim
NISA – São Damião 
PONTE DE SÔR – Matos Fernandes 
PORTALEGRE – Chambel
SOUSEL – Mendes Dordio; Andrade

LITORAL ALENTEJANO
ALCÁCER DO SAL – Misericórdia
GRÂNDOLA – Costa
SANTIAGO DO CACÉM – Jerónimo
SINES – Central

Farmácia de Serviço Tempo

Évora
P. Nub    Máx.: 28º C      Min.: 10º C

Terça-feira, 30

Beja
P. Nub    Máx.: 27º C      Min.: 11º C

Portalegre
P. Nub    Máx.: 25º C      Min.: 14º C

meo        7000

Faça Like na nossa página do facebook

youtube.com/webtvalentejo 
videos.sapo.pt/diariodosul

06:30 Diário Da Manhã

10:00 Você Na TV!

13:00 Jornal Da Uma

14:42 Belmonte

16:15 A Tarde É Sua

19:13 Apanha Se Puderes

19:57 Jornal Das 8

21:55 Valor Da Vida

23:00 A Teia

00:00 Onde Está Elisa?

00:24 Remédio Santo

01:40 1000 À Hora

03:00 Amanhecer

05:00 TV Shop

266730410 ou por email assinaturas@diariodosul.com.pt

PAGAMENTO DE ASSINATURAS
Informação aos assinantes:

• Agora já pode pagar comodamente por transferência bancária. Peça-
nos o NIB e faça o pagamento de forma simples. Se pagou por transfe-
rência bancária, envie-nos email ou contacte-nos a avisar o pagamento 
e a que mês se refere.
• Faça o pagamento quanto antes e evite atrasos e cortes no seu jornal 
diário
• Aproveite as campanhas de benefícios de pagamento para empresas 
e negócios
• Descontos na publicidade para assinantes regulares e novos 
assinantes

ASSINATURAS
Faça já o pagamento de 2019

Duelo Ibérico em Trail Running deu empate

Silveira e Garcia “brilham” em Villanueva
mília Silveira, da Casa de 
Benfica de Reguengos 
de Monsaraz, e Ramon 

Garcia, do Villanueva Trail Running, 
foram os grandes vencedores da IV 
edição do Trail Rayano Villanueva 
Del Fresno, que se disputou, este 
domingo, nesta vila fronteiriça da 
Extremadura, a poucos quilómetros 
de Mourão.

Em dia de eleições na vizinha 
Espanha, Emília Silveira cumpriu 
os 25 quilómetros da prova maior 
em 02;34, 37 horas, ficando à frente 
de Rita Barroso e de Ana Isabel 
Ângelo, respetivamente. Nos 
cavalheiros, “neutros hermanos” 
foram mais fortes com Ramon 
Garcia, que corre pelas “cores” do 
clube da casa, a cumprir o percurso 
em 02;00,29h, deixando para trás 
os alentejanos Ilídio Janeiro e David 
Ramalhos, ambos da formação 
reguenguense Gurus.

No percurso mais curto 
(15kms), as posições trocaram-se 
com o Luís Campaniço (Casa 
Benfica Reguengos de Monsaraz) 
a ser o mais rápido, ficando à frente 
de David Cano Roman e de Antonio 
Jesus Llamazares, enquanto em 
senhoras a espanhola Miriam 
Velasco foi a mais forte, com Maria 
Cármen Llamazares e Paula 
Ramalho a ocuparem os lugares 
secundários do pódio. 

Classificações Gerais:

25 kms (Fem.)
1º - Emília Silveira (Casa Benfica Reg. de Monsaraz) 02:34:37
2º - Rita Barroso (independente)   02:42:01
3º - Ana Isabel Ângelo (independente)  03:00:00

25 kms (Mas.)
1º - Ramon Garcia ( Villanueva Trail Running)     02:00:29
2º - Ilídio Janeiro (Gurus)    02:04:08
3º - David Ramalho (Gurus)   02:10:27
15 kms (Fem.)
1º - Miriam Velasco  (independente)  01:30:56
2º - Maria Carmen Llamazares (Fuente del Maestre) 01:32:44
3º - Paula Ramalho (Casa Benfica Reg. de Monsaraz)        01:35:51

15 kms (masc.)
1º - Luis Campaniço (Casa Benfica Reg. de Monsaraz) 01:10:26
2º - David Cano Roman (ASFAS)    01:11:48
3º - Antonio Jesus Llamazares (ADS Extremadura Natural)01:14:09

Ainda em termos classificativos 
destaque para, na prova de 25 
quilómetros, o resultado obtido 
pelas senhoras de Évora em 
“Masters 50 anos”, que ocuparam 
os três lugares do pódio, com Ana 
Isabel Racha a ser a primeira 
seguindo-se Paula Curvo e Teresa 
Féria, respetivamente.

A IV edição do Trail Rayano, 
organizado pela edilidade local, 
voltou a constituir um enorme 
sucesso, sendo neste momento a 
atividade desportiva daquela 
localidade com mais participantes. 
Este ano voltou a bater o recorde 
com um total superior a 300 
pessoas inscritas, entre 
participantes nas corridas e na 
caminhada.

E
25 de Abril – Sessão Solene

O programa das comemorações 
dos “45 anos do 25 de Abril" 
integrou uma "Sessão Solene" no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
presidida pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal de Arraiolos, 
Sílvia Pinto.

Na sessão usaram da palavra o Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal 
e a Sra. Presidente da Câmara 
Municipal que referiram a 
importância do 25 de Abril na vida 
dos Portugueses com a conquista da 
liberdade e a instituição da 
democracia.

Foram entregues as medalhas de 
bons serviços, conforme 
regulamento municipal e deliberação 
da Câmara Municipal tomada dia 17 
de abril de 2019 aos trabalhadores 
do Município de Arraiolos que 
completaram vinte, vinte e cinco e 
trinta e cinco anos de serviço.

A sessão teve um apontamento 
musical pelo grupo "Fado 
Popular".

Na sua intervenção, Sílvia 
Pinto realçou que o 25 de Abril 
de 1974 marcou o fim "de um 
período negro da história do 
nosso país."

Referiu ainda que com o "25 
de Abril" chegou a "democracia, 
a liberdade e o fim da guerra 
colonial, sendo que "A Revolução 
dos Cravos" trouxe "a esperança 
na criação de uma sociedade  
mais solidária e mais fraterna, 
onde a fome, a pobreza e a 
repressão fossem erradicadas 
para dar lugar a melhores 
condições de vida a todos os 
portugueses", reafirmando que  
é necessário manter vivos "os 
Valores de Abril no Futuro de 
Portugal."

ARRAIOLOS

mailto:assinaturas@diariodosul.com.pt


Lusitano Ginásio 
Clube sagrou-se 
domingo campeão 
distrital da Divisão 

de Elite de Évora 2018/19, 
após ter vencido o União 
Sport de Montemor-o-Novo, 
por 3-1, num jogo realizado 
no Campo Estrela.

Este feito aconteceu na 
penúltima jornada da Liga 
Century 21 Porta do Alentejo, 
tendo o Lusitano conseguido 
alcançar 58 pontos. Em 
segundo lugar encontra-se o 
Estrela de Vendas, com 52 
pontos.

Com esta vitória, o Lusi-
tano de Évora conseguiu 
subir ao Campeonato Nacio-
nal de Seniores, algo que não 
acontecia há dez anos. De 
referir ainda que o Lusitano 

15Desporto
TERÇA-FEIRA ,  30 DE ABRIL  DE 2019diário do SUL

C

n Marina Pardal

Equipa venceu o União de Montemor na penúltima jornada
da Liga Century 21 Porta do Alentejo

O
tinha sido campeões distrital 
pela última vez há 15 anos.

Em declarações ao Grupo 
Diário do Sul, Luís Valente, pre-
sidente do Lusitano Ginásio 
Clube, salientou que esta con-
quista "representa uma satisfa-
ção enorme, pois, ao fi m de dez 
anos, o Lusitano consegue 
regressar ao campeonato nacio-
nal".

Para o mesmo dirigente, "esta 
vitória foi fruto do trabalho 
destes atletas e da equipa técnica 
que ao longo da época acredita-
ram sempre que seria possível 
chegar ao título de campeões".

Confessou que "é um orgulho 
imenso para mim, para a Direção 
e para todos os lusitanistas".

De acordo com Luís Valente, 
"foi um campeonato extrema-
mente competitivo, mas a uma 
jornada do fi m conseguimos 
alcançar este título".

O jogo da última jornada vai 

ser contra o Juventude Sport 
Clube, no próximo domingo, 
pelas 17 horas, no Estádio 
Sanches Miranda. Apesar da 
conquista do título já estar 
assegurada, o presidente do 
Lusitano garantiu que "todos 
os jogos são importantes e 
encaramo-los todos com o 
objetivo de ganhar".

Disse ainda que "além 
desse jogo para o campeo-
nato, ainda faltam mais dois 
jogos, a final da Taça de 
Évora e a final da Taça dos 
Campeões, em que também 
estaremos prontos para 
ganhar".

No fi nal, Luís Valente dei-
xou "uma palavra de apreço 
a todos os sócios e simpati-
zantes do clube que apoiaram 
do primeiro ao último jogo o 
Lusitano", reiterando que 
"esta vitória também é dedi-
cada a eles".

Lusitano sagrou-se
campeão distrital de Évora

Pub.

erca de uma dezena 
de anos depois 
o Lusitano volta 
aos campeonatos 

nacionais depois de a uma 
jornada do fi m ter conquistado 
a principal divisão do futebol 
eborense.

Numa temporada um 
pouco atribulado em termos 
internos, uma certa divisão 
entre o clube e a sad, a equipa 
sénior orientada por Salgado 
fi cou imune às questões orga-
nizativas e foi a mais regular 
da prova conseguindo com 
justiça chegar á ultima jor-
nada com mais cinco pontos 
que o segundo classifi cado.

Pode dizer-se que a con-
quista do titulo regional nesta 
temporada é o corolário de 
um trabalho que vinha a ser 
feito e que levou, depois da 
suspensão da equipa sénior, 
á conquista de dois títulos da 
divisão secundária da Taças 
Dinis Vital e de Supertaças, 
de excelentes participações 
na Taça de Portugal, faltando 
o campeonato eu aconteceu 
no passado domingo com a 
vitória dos verde e brancos 
sobre o União de Montemor.

Tendo como homem forte 
do futebol José Coelho, que 
levou para o reforço jogado-
res que acabaram por fazer a 
diferença com golos decisivos 
em alguns jogos como Pedro 
Amendoeira, formado no 
Juventude e Mesquita que 
depois de ter estado alguns 
anos fora do clube regres-
sou, o Lusitano Sad, manteve 
desde o inicio da prova uma 

regularidade impressionante 
que fez com que se fosse 
distanciando dos seu mais 
directos perseguidores.

Com uma equipa onde a 
veterania de alguns se juntada 
com a vontade de vencer dos 
mais jovens, Miguel Rosado 
como “representante” da 
formação lusitanista foi deci-
sivo não só pelos golos que 
marcou, mas também pela 
união que impôs na equipa 

o mesmo acontecendo com 
outro produto lusitanista 
João Nobre.

Depois da conquista do 
titulo distrital o Lusitano Sad 
está ainda na luta pela Taça 
Dinis Vital e Super Taça, 
na qual defrontará o seu 
eterno rival Juventude, com 
quem vai jogar no próximo 
domingo na última jornada 
do campeonato distrital de 
Évora, divisão de elite.

A ultima jornada tem ainda 
jogos importantes quer no 

que concerne ao segundo 
e terceiro lugar, Estrela de 
Vendas Novas, Juventude e 
Atlético de Reguengos ainda 
lutam pelo pódio, quer no que 
diz respeito à descida de divi-
são, pois já com o Arraiolense 
e Arcoense despromovido 
falta saber quem o acompa-
nhará e neste capítulo duas 
equipas estão na luta por um 
lugar, Calipolense e Corval.

Aqui fi cam os resultados 
da jornada que deu o título 
ao Lusitano Sad.

Portel 1 Juventude 3, Lusi-
tano Sad 3 União Montemor 
1, Alcaçovense 1 Arcoense 
1, Atlético de Reguengos 0 
Estrela VN 1, Monte Trigo 0 
Calipolense 1, Canaviais 2 
Corval 3, Sporting de Viana 
4 Arraiolense 0

Classifi cação: 1º Lusitano 
Sad 58, 2º Estrela Vendas 
Novas 52, 3º Juventude 50, 
4º Atlético de Reguengos 50, 
5º Sporting de Viana 46, 6º 
União de Montemor 44, 7º 
Alcaçovense 41, 8º Monte 
Trigo 37, 9º Canaviais 24, 10º 
Portel 22, 11º Corval 18 12º 
Calipolense 18, 13º Arcoense 
14, 14º Arraiolense 13

Última jornada: ( 5/5/
2019);Estrela Vendas Novas 
– Alcaçovense, Arraiolense 
– Atlético de Reguengos, 
Arcoense - Monte Trigo, 
Calipolense – Portel, União 
de Montemor - Canaviais 
Juventude – Lusitano, Corval 
- Sporting Viana.

Mário Simões
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Apenas 17% dos portugueses 
considera ser extremamente pro-
vável ir às urnas nas próximas 
eleições europeias, a terceira 
percentagem mais baixa na União 
Europeia (UE), revela o Euroba-

rómetro publicado pelo Parla-
mento Europeu (PE).

No estudo de opinião realizado 
entre 19 de fevereiro e 04 de 
março, apenas 17% dos entrevis-
tados disse ser extremamente 

provável ir às urnas nas próximas 
eleições europeias, que decorre-
rão entre 23 e 26 de maio de 2019, 
com 19% a  responder muito 
provável, 15% moderadamente 
provável e 47% pouco provável. 

EUROPEIAS

Só 17% dos portugueses diz ser 
“extremamente provável” ir votar


