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Amianto nas escolas de Castro Verde, 
Serpa e Vila Nova de São Bento

SPZS suspeita que vários outros estabelecimentos de ensino da região possam ainda ter placas de fi brocimento
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Ainda não sabia ler e já dedilhava 

o seu primeiro acordeão. Aos seis 

anos, atuou pela primeira vez em 

Castro Verde, ponto estratégico 

entre o Alentejo da família mater-

na, de Baleizão, e o Algarve pater-

no. Celina da Piedade, que costu-

ma acompanhar Rodrigo Leão, 

acaba de lançar o EP “O Cante das 

Ervas”. Um disco que cheira, lite-

ralmente, a erva-cidreira, macela e 

alecrim. págs. 16/17

O “Diário do Alentejo” 
vai ser distribuído 
no Festival do Petisco
e nas Conferências
de Aljustrel

Celina
da Piedade

canta
as ervas

do Sul

Câmara de Beja confi a 
ao Ministério Público 
“processo da propaganda”
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Apicultores avançam
com cooperativa
em Ferreira do Alentejo
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Manuel Caetanita:
uma velha glória 
do ciclismo de Almodôvar
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Editorial
Clima
Paulo Barriga

E
sta semana foi revelado o 

“esboço” de um novo re-

latório da ONU sobre al-

terações climáticas. O que traz 

de novo este documento em ra-

lação aos seus antecessores? 

Nada. E quase tudo. As altera-

ções do clima em função da su-

bida do aquecimento global já 

não são uma mera hipótese, são 

a dura realidade que hoje senti-

mos na pele. Os antigos padrões 

de previsão do tempo para nada 

nos servem. A produtividade 

agrícola pode cair dois por 

cento a cada 10 anos que passa, 

embora o consumo de alimen-

tos deva aumentar cerca de 14 

por cento em igual período. 

Haverá muito menos disponi-

bilidade de água para consumo 

humano e para a agricultura. O 

número de pessoas expostas a 

cheias em bacias hidrográficas 

será três vezes maior. Enfim, 

nada de novo, nada de relevante, 

nada que os filmes de messia-

nismo científico americanos 

não nos ofereçam às tardes de 

domingo em sinal aberto. O que 

este estudo oferece de verdadei-

ramente novo não tem a ver já 

com o futuro, diz respeito an-

tes ao presente. Às contradições 

insanáveis entre os empreendi-

mentos de hoje face ao amanhã 

traçado pelos melhores cien-

tistas do mundo. Sobre o Sul 

da Europa, esta pontinha onde 

fica Portugal, o novo relatório 

do Painel Intergovernamental 

para as Alterações Climáticas é 

bastante claro: daqui a cerca de 

35 anos, por volta de 2050, em 

virtude de um clima mais seco 

e de existir muito menos água 

nos rios, a produção elétrica 

pode cair cerca de 15 por cento. 

De igual forma e pelas mesmas 

razões, num cenário extremo, 

a produção agrícola de rega-

dio pode vir a sofrer perdas su-

periores a 25 por cento. Veja-se 

bem o destino danado que nos 

calhou em sorte. Já escaldá-

vamos os pés no barro muito 

antes de se imaginar o aque-

cimento global, os efeitos de es-

tufa, os buracos atmosféricos 

na camada de ozono. Éramos o 

perfeito deserto sem oásis que 

se avistasse e sem pinga no can-

til. Levou tempo e paciência e 

muitos palavrões pelo meio, 

mas lá se arranjou o raio de 

uma poça de água numa curva 

do Guadiana, ao pé da aldeia 

de Alqueva. Para agora nos vi-

rem dizer que a construção de 

barragens e a aposta no regadio 

é um erro crasso que terá con-

sequências futuras, nefastas e 

imprevisíveis. O Alentejo é o 

único local do mundo onde pa-

rece não fazer sentido o ditado: 

“Candeia que vai à frente alu-

mia sempre duas vezes”.

“A câmara quer branquear este processo 
ao não se constituir como assistente, quer 

branquear o assunto. Devia ter uma atitude 
diferente e apurar responsabilidades”.

Jorge Pulido Valente, vereador do PS

na Câmara Municipal de Beja

Voz do povo Como está a saúde em Portugal? (o Dia Mundial da Saúde comemora-se a 7 de abril)  Inquérito de JS

Vice-versa
“A constituição da câmara como assistente é desnecessária porque o 
Ministério Público representa muito bem os interesses da autarquia. Não há 
qualquer mais-valia na constituição de assistente”.

Sónia Calvário, vereadora da CDU na Câmara Municipal de Beja

Fotonotícia “Odemira, Alentejo singular” selecionado para concurso internacional O filme promocional do concelho de 

Odemira, na versão em inglês, “Odemira, Pure Alentejo” (“Odemira, Alentejo singular”), foi selecionado para participar no 10.º International Tou-

rism Film Festival of Bulgaria – On the East Coast of Europe, na categoria “corporate tourism film”. O festival realiza-se entre os próximos dias 10 e 

13, na cidade de Valiko Tarnovo, na Bulgária. “Odemira, Pure Alentejo”, com realização, fotografia e edição de Eduardo de Sousa (Flavour Produc-

tions), integra uma lista de 35 finalistas, escolhidos entre 77 produções de 23 países. Os textos são de Mário Lino e Eduardo de Sousa, a locução de 

Ian Velosa (tanto na versão em português como em inglês) e a música original de Tó Viegas e Viviane. Foto  Câmara Municipal de Odemira
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Joaquim Baião 

64 anos, aposentado
Em termos gerais penso que 
a saúde em Portugal está pés-
sima. No que me diz res-
peito não tenho grandes quei-
xas a fazer. Esta região ainda 
não é das piores. Das pou-
cas vezes que precisei de cui-
dados de saúde fui bem aten-
dido e sem grande demora. Isto 
porque tenho sido uma pes-
soa saudável. Se fosse um do-
ente grave ou crónico com cer-
teza que tudo seria diferente.

António Manuel da Mata

60 anos, motorista 
desempregado
Tenho tido, felizmente, muita 
saúde. Não tenho precisado 
nada, ou quase nada, do sis-
tema de saúde. Mas sei per-
feitamente que a saúde neste 
país está divida entre os que 
têm posses e podem pagar, e 
os outros, que não têm nada. 
Cá, ter cuidados de saúde im-
plica ter dinheiro. Devia exis-
tir mais médicos e enfermei-
ros no interior. Para assistir as 
populações idosas e isoladas.

João Aldegalega

19 anos, estudante
Não está bem. Há longas listas 
de espera, preço elevado das ta-
xas moderadoras, dos medica-
mentos. Em Beja não se sente 
muito o problema do aten-
dimento. Há dois centros de 
saúde e o hospital. Mas no in-
terior há falta de médicos. Há 
falta de vontade do governo au-
mentar o valor do Orçamento 
do Estado para a saúde. 
Qualquer país civilizado deve 
ter a saúde em primeiro lugar.

Maria Custódia

60 anos, doméstica
Está péssima. Cada vez pior. 
Para conseguir uma consulta é 
muito difícil. Demora imenso 
tempo. Os exames médicos 
são caríssimos, as taxas mode-
radoras cada vez mais eleva-
das, as comparticipações cada 
vez mais baixas. Há centros de 
saúde a fechar, há falta de mé-
dicos no interior. Os respon-
sáveis pela saúde deviam pen-
sar melhor tudo isto. Porque 
está tudo muito complicado.
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Rede social

Foi o primeiro português a terminar o 

Ultraman Florida tendo-se classificado em 

3.º lugar na sua categoria e em 13.º na geral. 

Em que consiste esta competição e o que é 

que representa para si este resultado?

O Ultraman é uma competição de triatlo, que 
consiste em 10 quilómetros de natação, 276 
de bicicleta e 84 de corrida, ou uma dupla ma-
ratona. A prova desenrrola-se em três dias e 
cada atleta tem um máximo de 12 horas para 
terminar cada etapa. É uma prova de endu-
rance extrema, que testa todos os limites físi-
cos e mentais. A participação é feita por sele-
ção individual e cada atleta tem de submeter 
o seu currículo atlético e demonstrar que 
tem capacidade para competir no nível exi-
gido pelo evento. O facto de apenas existirem 
cerca de 650 pessoas a nível mundial que fi-
zeram um Ultraman atesta a sua dificuldade. 
Foi a competição mais difícil em que partici-
pei e o resultado excedeu as minhas expetati-
vas. Não sabia muito bem qual ia ser a minha 
resposta física e mental ao calor e humidade 
extrema da Florida, à falta de sono e plano de 
nutrição. Tive alguns problemas na bicicleta, 
mas o mais sofrido foi a corrida. Corri com 
sacos de gelo espalhados pelo corpo para ten-
tar controlar a temperatura e um no tornozelo 
esquerdo que estava bastante inchado e dorido. 
O que me valeu foi a minha equipa de apoio, 
principalmente o Nuno Mantinhas, que termi-
nou correndo comigo mais de 35 quilómetros. 
Cruzar a meta foi muito emocional, o culmi-
nar de muitos anos de preparação e a sensação 
de objetivo cumprido. Inesquecível.

O que é que o levou a participar numa prova 

tão exigente e como é que foi a preparação? 

É o prazer que tenho de colocar um objetivo, 
trabalhar duro e vê-lo cumprido. Outra razão 
é a minha filha. Acho que é a melhor forma 
que tenho de lhe mostrar que com trabalho, 
dedicação e esforço se consegue chegar bem 
mais além do que nos achamos capazes. Ela 
vive de perto toda a preparação, e dificulda-
des, mas ao cruzar comigo a meta compar-
tiu também a alegria. A preparação para um 
evento deste tipo é muito longa. São vários 
anos de trabalho. Treinos de sete a oito horas 
diárias ao fim-de-semana e um ou dois trei-
nos diários, até três horas, de segunda a sexta. 
Sou gerente de uma equipa de 100 profissio-
nais de segurança informática, em mais de 
30 países, o que me consome muito tempo e, 
não sendo um triatleta profissional, conciliar 
a dedicação ao treino, à família e ao trabalho, 
é o aspeto mais difícil da preparação. 

Com que apoios é que contou?

Infelizmente nenhuns. Contactei a Federação 
Portuguesa de Triatlo mas ninguém me res-
pondeu. É uma pena que não haja apoio para 
este tipo de desportos, porque o nosso país tem 
uma história significativa nas modalidades 
de endurance e muitas provas dadas. O custo 
de participar no Ultraman é bastante elevado, 
pois o equipamento é muito caro, principal-
mente a bicicleta. Depois há as viagens, hotéis, 
comida e bebida por uma semana para o atleta 
e equipa de suporte. Nélia Pedrosa

3 perguntas
a Pedro 
Paixão

Atleta bejense a residir 
em Miami (Florida)

Semana passada 

SEXTA-FEIRA, DIA 28 

MOURA ALUNOS VISITAM CASTELO
PARA CONHECEREM HISTÓRIA LOCAL

Alunos de uma escola básica de Moura visitaram 
o castelo da cidade, no âmbito de uma iniciativa 
da câmara para contribuir para o conhecimento da 
História local como catalisador da sensibilização 
patrimonial. A visita guiada, promovida no Dia 
Nacional dos Centros Históricos em parceria com 
o Agrupamento de Escolas, abrangeu os alunos 
das turmas de 5.º ano da Escola do 2.º e 3.º ciclos 
do Ensino Básico de Moura. Segundo a Câmara de 
Moura, a visita pelo castelo foi guiada pela equipa de 
arqueologia do município.

SÁBADO, DIA 29

ALMODÔVAR HOMEM MORRE EM ACIDENTE 
COM TRATOR 

Um homem de 67 anos morreu na sequência do 
despiste de um trator seguido de capotamento, no 
concelho de Almodôvar, disseram à Lusa fontes dos 
bombeiros e da GNR. Fonte do Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou que o 
acidente ocorreu no Monte das Soeiras, na freguesia 
de São Barnabé. O corpo da vítima, segundo a fonte do 
CDOS, foi encaminhado para os serviços de medicina 
legal do hospital de Beja, para ser efetuada a autópsia. 
Foram mobilizados para as operações de socorro, de 
acordo com o CDOS, oito operacionais dos Bombeiros 
Voluntários de Almodôvar, apoiados por três veículos, 
e uma viatura de suporte imediato de vida (SIV) de 
Castro Verde.

FERREIRA DO ALENTEJO DETIDOS POR FURTO

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram detidos pela GNR 
de Ferreira do Alentejo, por furto de um animal de raça 
suína de uma exploração agrícola, informou a força de 
segurança. Os suspeitos foram libertados mediante 
termo de identidade e residência.

SEGUNDA-FEIRA, DIA 31

VIDIGUEIRA CÂMARA E SANTA CASA
CRIAM BANCO DE BIBES ESCOLARES

A Câmara Municipal de Vidigueira anunciou a criação, 
em parceria com a Santa Casa da Misericórdia (SCM), 
do banco de bibes escolares. O projeto destina-se 
às crianças que frequentam a creche e o jardim de 
infância “O Jardim da Pequenada” da SCM e conta 
com a colaboração e o envolvimento dos pais/                   
/encarregados de educação, famílias, voluntários e 
comunidade em geral. O referido banco tem como 
objetivos “diminuir os custos familiares com os bibes, 
possibilitando o uso dos bibes disponíveis no banco, 
desenvolvendo, ao mesmo tempo, o sentido de partilha 
e solidariedade social e a reutilização de objetos/            
/acessórios escolares”. A Santa Casa é a entidade 
responsável pela receção e atribuição dos bibes.

QUARTA-FEIRA, DIA 2

SANTIAGO DO CACÉM CÂMARA AVANÇA
COM “PRESIDÊNCIA DAS FREGUESIAS”

A Câmara Santiago do Cacém deu início a um programa 
de visitas às oito freguesias do concelho, que inclui 
contactos com a população, instituições e empresas, 
durante os próximos três meses. A “ronda” arrancou 
na quarta-feira, na freguesia de Abela, e desenrola-se 
até à segunda semana de julho, terminando em São 
Francisco da Serra, esclareceu o presidente do 
município, Álvaro Beijinha, durante um encontro 
com jornalistas. As visitas vão ter a duração de três 
a quatro dias, consoante a dimensão das freguesias, 
com o objetivo de “conhecer melhor a realidade” das 
diversas localidades e fazer um levantamento dos 
principais problemas e preocupações dos habitantes.
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Olaria, gastronomia e cante animam Beringel
A vila de Beringel recebeu a primeira edição da iniciativa 
Sabores no Barro, que tem como embaixador o músico bejense 
António Zambujo. Um evento que visa promover o território, 
associando a olaria à gastronomia e ao cante alentejano. 

Almodôvar recebeu concerto inaugural do Terras Sem Sombra
A igreja de Santo Ildefonso, matriz de Almodôvar, recebeu o concerto 
inaugural da 10.ª edição do Terras Sem Sombra – Festival de Música Sacra 
do Baixo Alentejo. Até julho, o festival percorrerá mais sete igrejas da região: 
em Grândola, Santiago do Cacém, Beja, Castro Verde, Sines e Moura. 

Festival do Peixe do Rio com casa cheia
A lampreia, o muge, a saboga e as enguias, entre outros peixes do 
Guadiana, voltaram a marcar presença no 12.º Festival do Peixe do 
Rio, que se realizou no Pomarão. Promover as potencialidades do 
rio, a atividade piscatória e a gastronomia são os objetivos. 

Universidade Sénior promoveu semana cultural
Chegou ao fim mais uma edição da Semana Cultural da Universidade 
Sénior de Beja. Uma iniciativa que pretendeu divulgar junto da 
comunidade o trabalho que tem vindo a ser realizado pelos mais de 100 
alunos que frequentam a universidade, um projeto criado há sete anos. 

Filho da Mãe nos Pequenos Concertos de Inverno
A segunda temporada da iniciativa Pequenos Concertos de Inverno, 
promovida pela Câmara de Castro Verde, levou ao cineteatro municipal 
Filho da Mãe, o projeto a solo do músico Rui Carvalho. O concerto 
insere-se na tour de lançamento do segundo disco do projeto, “Cabeça”. 

RI
C

A
RD

O
 Z

A
M

BU
JO

TE
RR

A
S 

SE
M

 S
O

M
BR

A
CM

 M
ÉR

TO
LA

CM
 B

EJ
A

CM
 C

A
S

TR
O

 V
ER

D
E



D
iá

rio
 d

o 
A

le
nt

ej
o

4 
ab

ril
 2

01
4

Campo

04

Apicultores de Ferreira do Alentejo estão a criar cooperativa

O tempo das abelhas

A 
chuva que caiu em abundância na 
região encharcou os campos. A lama 
cobre as estradas de terra batida, di-

ficultando a circulação de veículos. Há col-
meias a distâncias consideráveis e, por isso, 
algumas inacessíveis aos apicultores de 
Ferreira do Alentejo. Os fatos brancos, ven-
tilados e de chapéu, aqueles que protegem 
os homens que trabalham com as abelhas, 
esperam, assim, por quem os envergue. 

Adriano Carmo é um destes apiculto-
res e antes de partir para o trabalho diário 
fala de um projeto maior. É ele, na verdade, 
que há vários anos tenta criar no concelho 
de Ferreira do Alentejo um núcleo de api-
cultores. O objetivo, porém, está agora mais 
perto de ser cumprido. Está a proceder-se à 
formalização legal deste sonho. Os apiculto-
res resolveram associar-se numa coopera-
tiva. “Em união podemos ter um maior po-
der negocial em termos do mel e podemos 
arranjar uma estrutura que nos permita 
criar uma marca, coisa que individualmente 
é quase impossível para qualquer produtor. 
Em conjunto, acreditamos, conseguimos 
superar a limitação que existe à venda do 
mel”, começa por explicar Adriano Carmo. 

Neste momento, no concelho de Ferreira 
do Alentejo, existem “oito apicultores”, mas 
são muitos mais os que se espalham pela re-
gião e o objetivo é que também estes se as-
sociem a este projeto, que pretende ser de 
dimensão regional e não apenas local.

“Não é por acaso que daqui a um mês se 
começam a ver, nomeadamente junto dos 
campos de girassol e de melão, colmeias. 
Pertence a gente que, não sendo do Alentejo, 
se apercebeu há bastante tempo da poten-
cialidade de produção no Alentejo. É uma 
riqueza que está a ser aproveitada por ou-
tros e não por nós”, atira o apicultor para 
começo de conversa. É isto, precisamente, 
que os homens que trabalham com as abe-
lhas pretendem inverter.

A paisagem da região está, na verdade, a 
mudar e cada vez mais as abelhas têm um 
papel fundamental. Há pomares, entre ou-
tras culturas, em crescimento e a poliniza-
ção é essencial. “Há largas centenas de hec-
tares de pomares e os donos destes pomares Ferreira do Alentejo Apicultores associaram-se para potenciar atividade

Os apicultores de Ferreira do Alentejo querem dar uma nova expressão 

à atividade apícola na região e resolveram associar-se numa coopera-

tiva. Defendem que o Alentejo tem “condições de excelência” e, neste 

sentido, desafiam tantos outros apicultores a associarem-se a este pro-

jeto. Querem ter um maior poder negocial em termos do mel, mas defen-

dem também todas as outras vertentes que são rentáveis e que englo-

bam hoje a arte de manejar abelhas. E depois há pomares a crescerem na 

região e tantas outras culturas a necessitarem de polinização. E há, claro, 

o seu empenho em defender as abelhas, ou não fosse a sua falta uma 

preocupação.

Texto Bruna Soares

PUB

têm uma necessidade doida de abelhas. Os 
produtores de girassol, por exemplo, têm 
todo o interesse em ter um apiário nas suas 
terras, porque sabem que a produção de gi-
rassol aumenta cerca de 70 por cento. Os 
produtores de melão, cultura que tanto se 
faz por estas paragens, também têm, porque 
a polinização é feita por abelhas”. 

O peso desta atividade na região, con-
tudo, segundo dizem os apicultores, “ainda 
é muito pequeno”, quando comparado com 
outras regiões. “A maior parte das institui-
ções não percebe o porquê. No Algarve, por 
exemplo, não existe mais terra para tanto 
projeto. No Alentejo existe terra a mais para 
tão pouco projeto”, afirma Adriano Carmo.

Também para falar da atividade apícola 
entra na conversa Artur Pissarro, que se de-
dica à apicultura, porém, há pouco tempo. 
“Por medo das abelhas, talvez, nunca se 
apostou verdadeiramente na apicultura no 
Alentejo”, diz, deixando safar um sorriso, 
enquanto Adriano completa: “Por vezes 
existe também uma certa passividade das 
pessoas. Por vezes, dá-me a sensação que 
a população do Alentejo ainda não se deu 
conta que pode na apicultura criar o próprio 
emprego ou tirar um rendimento muito jei-
toso. Claro que nem tudo é fácil nesta ativi-
dade, nem tudo são rosas, mas é um cami-
nho e as pessoas parece que ainda não lhe 
deram a devida atenção”. 

Qualquer pessoa pode, então, ser um po-
tencial apicultor? “Praticamente sim. A api-
cultura é a única atividade agrícola em que 
o apicultor não precisa de um vínculo di-
reto à terra. Para se ser apicultor não é ne-
cessário ter-se terra, basta apenas ter a au-
torização do dono do terreno para colocar 
lá as colmeias”. Mas há mais, claro. “É im-
portante ter-se formação, obter conheci-
mento sobre o manejo das abelhas, adquirir 
colmeias, entre outros aspetos”, diz Artur 
Pissarro. 

Os ponteiros avançam no relógio e os fatos 
brancos continuam à espera de quem os vista, 
mas a chuva continua a cair e na mala do carro 
repousam os fumigadores, utensílio essencial 
na atividade apícola, para garantir um manejo 
seguro. O mau tempo não dá tréguas.

JO
SÉ

 S
ER

R
A

N
O



D
iá

rio
 d

o 
A

le
nt

ej
o

4 
ab

ril
 2

01
4

05

“Há largas centenas de 
hectares de pomares 
e os donos destes 
pomares têm uma 
necessidade doida de 
abelhas. Os produtores 
de girassol, por exemplo, 
têm todo o interesse 
em ter um apiário nas 
suas terras, porque 
sabem que a produção 
de girassol aumenta 
cerca de 70 por cento.

A conversa retorna e desta feita em dis-
cussão estão as unidades de produção 
que, segundo os apicultores de Ferreira do 
Alentejo, hoje em dia podem ficar abaixo 
dos 100 euros. “Uma colmeia completa 
pode custar 40 euros numa loja. Um en-
xame de abelhas ronda os 60 euros. Com 
100 euros temos uma colmeia pronta a fun-
cionar. E esta colmeia tem uma vantagem. 
É que com um investimento relativamente 
pequeno tem um retorno rápido. No mesmo 
ano é possível fazer 60 euros. No espaço de 
dois anos, na pior das hipóteses, o investi-
mento está pago e a pessoa começa a ganhar 
dinheiro e isto só na exploração do mel”, 
defende Adriano Carmo. E a palavra “isto” 
é colocada propositadamente. Porque, se-
gundo os apicultores, hoje em dia a apicul-
tura não pode ser só encarada nesta ver-
tente. Não pode apenas ser vista como um 
negócio de mel. “Uma colmeia produz cera, 
pólen, veneno de abelha (com aplicação in-
dustrial na área química), própolis (com 
aplicação industrial na área química) e abe-
lhas e rainhas que se vendem”. 

A atividade apícola na região deve, se-
gundo os homens que a esta atividade es-
tão ligados, ganhar uma “nova dimensão”, 
mas aconselham “prudência”. “Os apiculto-
res mais experientes não podem aconselhar 
projetos megalómanos. Há uma coisa que 
é fundamental: a aprendizagem. Até uma 

pessoa conseguir aprender a lidar com abe-
lhas vai levar cerca de um ano. O melhor, em 
minha opinião, é começar com um número 
baixo de abelhas. As pessoas têm tendência 
para ir logo para 400 ou 500 colmeias e nada 
como começar com poucas. É que com pou-
cas a pessoa vai conseguir ir a todas e com 
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mim o mais gravoso é, de facto, o uso dos 
pesticidas modernos, que, neste momento, 
são contestados no mundo inteiro. A pró-
pria comunidade económica proibiu o seu 
uso durante dois anos”, considera Adriano 
Carmo. 

Os apicultores alertam assim para os ris-
cos que se correm caso as abelhas deixem de 
existir. “A abelha está no princípio da cadeia 
alimentar do vulgar borrego, do cabrito, da 
vaca, da produção de leite. É a abelha que 
vai polinizar a flor que, por sua vez, vai ser-
vir de alimento a estas espécies, não esque-
cendo que por último, no topo da cadeia ali-
mentar, estamos nós. Ou seja, o alimento 
que fica para o ser humano é somente aquele 
que não necessitar da polinização, que é o 
caso dos cereais”. 

Os apicultores de Ferreira do Alentejo 
resolveram, deste modo, associarem-se e 
desafiam tantos outros a embarcarem neste 
projeto, para darem corpo a uma “produção 
com expressão”, tendo como ponto de par-
tida as abelhas, numa região com “condi-
ções excelentes” para a apicultura. 

A chuva deixa de cair. O céu continua 
embrulhado, mas nos campos as estevas 
estão ao alcance dos apicultores. Os fatos 
brancos, os tais que protegem os homens 
das picadas das abelhas, são finalmente en-
vergados e os fumigadores ateados. Junto às 
flores avista-se agora fumo.

muitas não”, considera Adriano Carmo. 
Acontece ainda que a falta de abelhas 

para a polinização das culturas há muito 
que é motivo de preocupação. “As explora-
ções mais industriais estão, inclusive, a re-
correr ao aluguer de abelhas”, adianta Artur 
Pissarro. E no Alentejo, garante, tal situação 
“já se verifica”. 

No início do ano foi revelado um es-
tudo, da Universidade de Reading, no sul do 
Reino Unido, que comparou o número de 
abelhas domésticas em 41 países europeus 
com a necessidade de polinização entre 
2005 e 2010. O estudo mostrou que a Europa 
“só tem dois terços das abelhas de que pre-
cisa, com um défice superior a 13, 4 milhões 
de colónias, o que corresponde a cerca de 
sete mil milhões de abelhas”. 

“A falta de abelhas deve-se, sobretudo, 
aos novos pesticidas, embora já estejam a ser 
usados há alguns anos. Os chamados neoni-
cotinóides. Por outro lado, deve-se também 
àquilo em que a agricultura se transformou. 
À monocultura. A componente dos organis-
mos geneticamente modificados também 
tem a ver com a criação de abelhas. Há 20 
anos a f loração do girassol demorava um 
mês e meio. Hoje demora 15 dias e no má-
ximo três semanas. A melhoria genética que 
foi feita em algumas espécies veio interferir 
muitas vezes com a capacidade de sobrevi-
vência, neste caso, da abelha. Mas quanto a 
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A Revolução segue dentro de momentos

M
uitas são as 
histórias que 
se contam 
sobre o apa-
relho censó-
rio do Estado 

Novo. Sobre a fraca qualificação 
moral e intelectual dos seus agen-
tes, sobre a sua sanha persecutó-
ria que por vezes resvalava para o 
ridículo, sobre os rígidos limites à 
liberdade de imprensa, a bem da 
nação. Mas os mais valiosos rela-
tos sobre a censura em Portugal 
não são aqueles que tiveram como 
destino o lápis azul, são os que a ele 
escaparam nas entrelinhas da es-
puma informativa dos dias.

E, nesse campo, o “Diário do 
Alentejo” fez verdadeira escola. Há 
40 anos, por estes dias do calendá-
rio, o “DA” era dirigido por Manuel 
de Melo Garrido. Um homem 
culto, trabalhador incansável 
e de espírito serenamente in-
domável. Não apenas a sua es-
crita era tingida pela tal inte-
ligente subtileza que passava 
quase sempre incólume aos 
olhos da censura, como a sua 
astúcia gráfica lhe oferecia um 
mundo noticioso que a muitos 
outros jornais e jornalistas es-
tava interdito.

Um exemplo? Cá vai: Na edi-
ção de 18 de março de 1974, que 
foi uma segunda-feira, a man-
chete do “Diário do Alentejo” 
era qualquer coisa tão insonsa 
como “Corporação da imprensa 
analisou regulamentação de 
contratos de trabalho”. Como 
era estilo do jornal, a notícia re-
solvia-se logo na primeira pá-
gina. O curioso é que a fotografia 
que acompanhava o artigo nada 
com ele tinha a ver. E a legenda 
muito menos: “Recentemente 
demitido das funções de vice-
chefe do Estado-Maior General 
das Forças Armadas, o general 
António de Spínola continua a 
ser uma figura em foco em con-
sequência da publicação do livro 
Portugal e o Futuro”.

Mais? Nesta mesma edição de 
18 março de 1974 dá-se notícia da 
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A partir da presente edição, o “Diário do Alentejo” vai recorrer às suas próprias páginas para re-
cordar os momentos que precederam e que se seguiram ao 25 de Abril de 1974. Sem qualquer in-
tuito científico, histórico ou sociológico, pretendemos apenas dar a conhecer aos nossos leitores 
a forma como um pequeno diário de província olhava para a região, para o País e para o mundo há 
precisamente 40 anos. E a primeira grande conclusão que se pode retirar desta revisitação é que no 
“DA” a revolução começou muito antes da revolução. Subtilmente.

Paulo Barriga

Diário de uma Revolução (1)

chamada “Revolta das Caldas”, que 
saíra para a rua dois dias antes. Uma 
intentona falhada que muitos classi-
ficam como o derradeiro pronúncio 
do 25 de Abril. Um assunto a que a 
grande maioria dos jornais nem se 
atreveu e que os poucos que avança-
ram trataram com pinças. Mas neste 
número do “Diário do Alentejo”, na 
sua última página, embutida no 
meio de uma notícia que dava conta 
da realização de um filme sobre a 
monja Mariana Alcoforado e rema-
tada com a chave do Totobola, lá vi-
nha a referência à “tentativa malo-
grada de rebelião militar”.

Mesmo olhando o País pelas 
páginas de um pequeno jornal do 
Alentejo não é difícil concluir que 
Abril começou em março. Ou de 
outra forma, que a Revolução co-
meçou muito antes da Revolução. 

em 

a 
a 
a 
e 
-

al
al
a

n-
ro

de 
da 

sublinhar as palavras do chefe do 
governo que, de alguma forma, 
anunciavam o início do fim de um 
ciclo: “Olhando para o trabalho re-
alizado nos cinco anos e meio de 
governo, fazendo exame de cons-
ciência sobre as intensões que me 
têm norteado e os atos que tenho 
cometido, fica-me a tranquilidade 
de ter sempre procurado cumprir 
retamente o meu dever para com 
o País, que o mesmo é dizer para 
com o povo português”.

O “Diário do Alentejo”, para os 
seus leitores, era claramente uma 
janela informativa escancarada 
para o País e para o mundo. Mas 
era igualmente o ponto de encontro 
de toda a comunidade alentejana, 
das suas realizações, acontecimen-
tos e interesses. Nos primeiros dias 
de abril de 1974, logo no dia 1, a 
grande notícia citadina era a aber-
tura ao público das Modas Felício. 
Um moderno estabelecimento co-
mercial que publicitava nas páginas 
do jornal “modas, artigos de noiva, 
artigos de bebé, tecidos a metro, 
malhas, camisaria, confeções e re-
trosaria”. Casa que ainda hoje sub-
siste naquela que era a grande via 
comercial de Beja, a rua das Lojas.

Mas o grande acontecimento que 
se perfilava para a primavera de 1974 
era, sem dúvida, a realização em Beja 
da I Feira do Alentejo. A 4 de abril, 
os governadores civis de Portalegre, 
Évora e Beja reuniram-se em Belém 
com o Presidente da República, al-
mirante Américo Tomás, para lhe 
comunicar os contornos do “gran-
dioso” certame que juntaria em Beja 
“todo o Alentejo deste mundo”, en-
tre os dias 19 e 26 de maio. Tomás, 
aliás, teria feito as honras de abertura 
da feira, não lhe tivessem alterado a 
agenda com cravos. Mas essas são 
histórias para os próximos episódios 
do “Diário de uma Revolução”.

As mais significantes primeiras pági-

nas do “Diário do Alentejo” publicadas 

em Abril de 1974 vão estar em exibição 

na galeria de exposições temporárias 

do Museu Regional de Beja, na rua dos 

Infantes, a partir de 22 de abril.

É a 29 de março que Zeca Afonso 
mostra pela primeira vez a senha 
musical de Abril no Coliseu dos 
Recreios. Apenas um dia depois 
daquela que seria a última emissão 
televisiva e radiofónica das célebres 
“Conversas em Família”, proferidas 
por Marcello Caetano. “Homilia”, 
aliás, que o “DA” destaca, embora 
no corpo do texto aproveite para 
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07A Associação para a Defesa do Património (adpBEJA) e a EDIA – Empresa 

de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva, promovem na 

próxima quarta-feira, dia 9, pelas 21 e 30 horas, na Biblioteca Municipal de 

Beja, uma conferência subordinada ao tema “Arqueologia em Alqueva... 

uma revolução em curso”. A iniciativa, que se realiza no âmbito do 

Ciclo de Conferências de Beja, deverá contar com as participações dos 

arqueólogos Valdemar Canhão, Miguel Martinho e Paulo Marques

“Arqueologia 
em Alqueva... 

uma revolução 
em curso”

PUB

SPZS está a fazer levantamento junto das autarquias

Amianto nas escolas
de Castro Verde, Serpa

e Vila Nova de São Bento
Há “fortes indícios” da existência 
de amianto nas coberturas das es-
colas secundárias de Castro Verde 
e de Serpa e na escola básica de 
Vila Nova de São Bento. Quem o re-
leva é o Sindicato dos Professores 
da Zona Sul (SPZS) que neste mo-
mento tem em marcha um inqué-
rito junto das câmaras municipais 
para “tentar sinalizar” todos os 
equipamentos escolares nesta si-
tuação. Manuel Nobre, presidente 
do SPZS, sublinha que “é natural 
que na região existam mais esco-
las com amianto. É urgente identi-
fica-las e informar os utentes”.

Texto Paulo Barriga

“E
stamos  perante um pro-
blema grave de saúde pú-
blica a que o Ministério 

da Educação não tem dado uma res-
posta adequada”, acusa Manuel Nobre. 
“Não queremos ser alarmistas, mas o 
Governo, conforme está obrigado pela 
legislação comunitária e nacional, já 
deveria ter removido estas estruturas 
e, caso não tivesse possibilidade de o 
fazer, pelo menos deveria ter feito uma 
listagem exaustivas dos equipamen-
tos da sua responsabilidade que ainda 

contém amianto”, prossegue o sindi-
calista.

Não existindo essa reposta atem-
pada por parte do Ministério da 
Educação, Manuel Nobre afirma que 
o SPZS se “viu obrigado a ir para o 
terreno e contactar as autarquias, no 
sentido de sinalizar as escolas com 
amianto”. Um exercício que não é fá-
cil sem “a realização de estudos técni-
cos”. “A olho nu não conseguimos fa-
cilmente identificar todos os casos, 
mas temos suspeitas que outras esco-
las, nomeadamente as de Almodôvar 
e de São Teotónio e no chamado ‘bloco 
C’ do Parque Escolar de Aljustrel, tam-
bém possam ter este tipo de cobertu-
ras muito comuns na década de 1970 e 
inícios da década de 1980”.

Os casos mais graves e já identifi-
cados no distrito de Beja são os das se-
cundárias de Castro Verde e de Serpa 
e da escola básica de Vila Nova de São 
Bento. “Conhecer todas as escolas afe-
tadas é muito importante, principal-
mente para podermos informar as 
pessoas dos riscos e dos perigos ine-
rentes à exposição ao amianto. É o 
que já estamos a fazer, aliás, nos locais 
assinalados”.

A campanha de recolha de dados 
que o SPZS está a levar a efeito junto 

das autarquias “é imprescindível para 
obrigar o Governo a tomar medidas 
e a calendarizar as obras de remoção 
do amianto das escolas”. Já passaram 
mais de três anos sobre a publicação 
da Lei nº. 2/2011, que impõe a remo-
ção de amianto em edifícios, instala-
ções e equipamentos públicos e mais 
de nove anos sobre a diretiva comuni-
tária 1999/77/CE que proíbe a utiliza-
ção de amianto na União Europeia.

Para além dos equipamentos es-
colares pertencentes ao Ministério da 
Educação, também há uma escola pri-
mária em Moura, a do Sete-e-Meio, 
com amianto na cobertura. Neste 
caso, a autarquia local está já a ultimar 
os preparativos para a remoção desta 
placa de fibrocimento. Um caso raro 
nas escolas primárias da região que, 
na sua quase totalidade, são edifícios 
mais antigos, construídos ao abrigo do 
célebre Plano dos Centenários.

O amianto é um produto alta-
mente tóxico que está presente em 
diferentes materiais de constru-
ção, nomeadamente nas chama-
das telhas de lusalite e em condutas 
de escoamento de águas, que pode 
provocar cancro pulmonar, meso-
telioma e asbestose quando inalado 
continuamente.

Bispo de Beja preside à sessão de abertura

Conselho geral da Caritas 
Portuguesa reúne-se em Beja 

O 
conselho geral da Caritas 
Portuguesa reúne-se entre 
hoje, sexta-feira, e domingo 

na diocese de Beja. A abertura dos 
trabalhados está agendada para as 21 
horas do dia 4, na Caritas Diocesana 
de Beja, sendo a sessão de aber-
tura presidida por António Vitalino 
Dantas, bispo da diocese e membro 
da Comissão Episcopal da Pastoral 
Social e Mobilidade Humana. O pro-
grama para o dia seguinte, sábado, 
reserva a realização de uma conferên-
cia aberta ao público, pelas 10 horas, 

no Seminário Diocesano de Beja, so-
bre o tema “Uma só família humana 
alimento para todos”. Serão orado-
res Carlucci Giannini, da Caritas 
Espanhola, e Alfonso Apicella, da 
Caritas Internationalis. Os dois ora-
dores “vão abordar a temática da ali-
mentação como um direito à luz da 
doutrina social da Igreja”, realçam os 
responsáveis, adiantando que a con-
ferência insere-se na campanha in-
ternacional contra a fome promo-
vida pela Cartias Internationalis, 
que teve início no dia 10 de dezem-

bro de 2013. Uma campanha que 
conta “com o apoio incondicional 
do papa Francisco” e em Portugal 
“foi apoiada desde a primeira hora 
pela Conferência Episcopal”. A or-
dem de trabalhos do conselho inclui 
“o acompanhamento do plano estra-
tégico Caritas, a celebração do Dia 
da Caridade, a avaliação da operação 
10 Milhões de estrelas e da Semana 
Nacional Caritas”. Os trabalhos che-
garão ao fim no domingo, 6, com a 
celebração da eucaristia, pelas 12 ho-
ras, na Sé Catedral.

Futuro da PAC em debate na Ovibeja No âmbito da 31.ª Ovibeja, 
que decorrerá entre os dias 30 de abril e 4 de maio, o auditório do Nerbe receberá, 
no dia 2 de maio, o seminário “O futuro da PAC”. O primeiro painel, subordinado 
ao tema “Desenvolvimento rural”, terá início pelas 10 e 30 horas e deverá con-
tar com a presença do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento 
Rural, Francisco Gomes da Silva e com as intervenções de Gabriela Ventura 

(Proder) e Eduardo Diniz (GPP). O debate será moderado por Francisco Murteira 
(Drapal). Os comentários estarão a cargo de António Serrano (ex-ministro da 
Agricultura). O segundo painel, “Pagamentos diretos”, agendado para as 14 e 30 
horas, terá como oradores Eduardo Diniz (GPP) e Luís Mira (CAP) e comentários de 
Luís Capoulas Santos (deputado ao Parlamento Europeu) e deverá contar com a 
presença do secretário de Estado da Agricultura José Diogo Albuquerque.
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Três funcionários da CMB acusados de peculato de uso

Executivo confia no Ministério Público 
para “a descoberta da verdade”

O Ministério Público de Beja deduziu 
acusação de peculato de uso contra 
três funcionários da Câmara Municipal 
de Beja por, alegadamente, utilizarem 
“durante o horário de trabalho, todos 
os recursos instalados no Gabinete de 
Informação e Relações Públicas (GIRP) 
para produzirem material eleitoral da 
CDU na pré-campanha e na campanha 
das autárquicas de 2009”. Os vereado-
res socialistas propuseram que o mu-
nicípio se constituísse assistente no 
processo, mas a maioria do executivo 
considerou tal procedimento “desne-
cessário” declarando confiança total 
no Ministério Público para “a desco-
berta da verdade”.

Texto Aníbal Fernandes Foto José Ferrolho

O 
caso remonta a 2009 e ao perí-
odo de pré-campanha e campanha 
eleitoral para as autarquias locais. 

Com a derrota da lista liderada pelo, até aí, 
presidente da câmara bejense, Francisco 
Santos, Jorge Pulido Valente, do Partido 
Socialista, assumiu a presidência com 
maioria absoluta no executivo.

O mesmo executivo apresentou queixa 
ao Ministério Público por uso indevido de 
“recursos humanos, materiais e instala-
ções da Câmara Municipal de Beja” para 
a produção de materiais de propaganda 
eleitoral da CDU.

Quatro anos depois, no f inal de fe-
vereiro deste ano, o Ministério Público 

de Beja encontrou motivos para acu-
sar três funcionários da câmara, que, 
lê-se na notif icação enviada aos argui-
dos e à qual o “Diário do Alentejo” teve 
acesso, atuaram “sem autorização ou 
conhecimento do presidente da Câmara 
Municipal de Beja ou de qualquer outro 
decisor eleito”.

Na última semana, Pulido Valente, ve-
reador do PS, defendeu que o município 
tinha a “obrigação moral, ética e legal de 
prosseguir com o processo até ao apura-
mento final da verdade” e exigiu que se 
constituísse como assistente.

Em reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Beja realizada na segunda-
-feira, 31 de março, convocada para ana-
lisar a questão, a maioria CDU, baseada 
num parecer jurídico produzido pelos 
serviços e distribuído a todos os verea-
dores, recusou a proposta dos vereadores 
socialistas.

Segundo a vereadora Sónia Calvário, 
“a constituição da câmara como assis-
tente é desnecessária porque o Ministério 
Público representa muito bem os interes-
ses da autarquia. Não há qualquer mais-
-valia na constituição de assistente”.

Já o socialista Pulido Valente, no final 
da reunião, acusou a câmara de “querer 
branquear o processo ao não se consti-
tuir como assistente”.

Os três arguidos ficaram obrigados a 
prestar termo de identidade e residência, 
a mais leve medida de coação prevista no 
código penal.

08

Entidade Regional de Turismo instala mesas in-
terativas A Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo 
anunciou que estão a ser instaladas as primeiras 23 mesas in-
terativas nos postos de turismo de 23 concelhos da região. Este 
projeto das mesas interativas, explicou a ERT, enquadra-se na 

Rede de Informação Turística do Alentejo (RITA), uma iniciativa 
“inovadora a nível nacional”. Através desta plataforma, os tu-
ristas vão poder consultar toda a informação (disponível em 
cinco idiomas) sobre a oferta turística do município que estão 
a visitar, mas também dos restantes do território.

A Câmara de Vidigueira está a promover até dezembro o programa 

“Saberes com História” para divulgar “tesouros” do património natural e 

cultural do concelho, “reinventando” produtos identitários do território 

e proporcionando experiências únicas de redescoberta aos participantes. 

No âmbito do programa, num sábado de cada mês, serão organizadas 

várias iniciativas temáticas dirigidas a todos os públicos, sendo que 

a próxima vai decorrer a 12 e será dedicada à “Lã que a ovelha dá”.

Câmara 
de Vidigueira 

promove 
“tesouros” 

do concelho

PUB

Largo D. Nuno Álvares Pereira, 12

7800-018 Beja

Tel. (+351) 284 327 602

Fax (+351) 284 327 604

Email geral@hospedariadonamaria.pt

www.hospedariadonamaria.pt

wwww.facebook.com/hospedariadonamaria

Executivo da CMB Reunião demorou pouco mais de um minuto
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Câmara de Almodôvar assina acordos com fre-
guesias A Câmara de Almodôvar assinou acordos com as jun-
tas de freguesia do concelho, que preveem transferências fi-
nanceiras num total de quase 222 mil euros durante este ano. 
Os acordos visam “promover a capacidade de intervenção e o 
bom trabalho” das juntas de freguesia do concelho e “a melhor 

execução das competências” que lhes foram atribuídas pela câ-
mara e o que está definido nos respetivos planos de atividade 
para este ano, explica o município. Segundo a autarquia, no âm-
bito dos acordos de execução, que respondem ao estipulado na 
lei, a câmara irá transferir para as juntas de freguesia 189 mil e 
960 euros, aos quais irão somar-se 32 mil euros relativos aos 

protocolos de delegação de competências. A União de Freguesias 
de Almodôvar e Graça de Padrões irá receber 61 800 euros, a fre-
guesia de Santa Cruz 28 120 euros, a freguesia de S. Barnabé 28 
280 euros, a União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes 
Aires 52 950 euros, a freguesia de Aldeia dos Fernandes 24 910 
euros e a freguesia do Rosário 25 900 euros.

O Instituto Politécnico de Beja tem a decorrer até ao 

próximo dia 11 a primeira fase de candidaturas à pós-

-graduação de Segurança e Higiene do Trabalho. As 

aulas serão lecionadas em horário pós-laboral, estando 

previsto o seu início para 29 de maio. As candidaturas 

devem ser feitas on line, no sítio de Internet do IPBeja.

IPBeja promove 
pós-graduação 
em Segurança 

e Higiene do Trabalho

PUB

Conferências de Aljustrel começam hoje

Pensar a “inovação 
territorial”

As Conferências de Aljustrel, que começam hoje, pre-
tendem lançar o desafio de pensar e refletir a inova-
ção territorial. Dois dias de debate, que vão juntar di-
ferentes personalidades, de diferentes pontos do País 

e de variadas áreas. Aljustrel quer afirmar-se, se-
gundo Nelson Brito, presidente da câmara municipal, 
“no mundo do conhecimento e intervenção para um 
Portugal coeso”.  Texto Bruna Soares

O projeto Agenda 21 Local ini-

cia um novo ciclo?

Com a organização destas con-
ferências queremos que este 
novo ciclo arranque com uma 
iniciativa que conduza a popu-
lação do concelho de Aljustrel, 
mas também agentes e atores da 
região e do País, a se apropria-
rem e se reconhecerem na es-
tratégia de longo prazo contida 
no Plano de Ação 2014/25, que 
foi o resultado principal do pro-
cesso da Agenda 21 Local, na 
base do diagnóstico de sustenta-
bilidade, realizado com o acom-
panhamento das “forças vivas” 
de todo o concelho e a partici-
pação da população.  Estamos 
certos de que o êxito, a execu-
ção adequada da estratégia, cen-
trada na revitalização da vida 
social e económica e ambiental, 
muito dependerão da adesão 
das pessoas e comunidades do 
nosso concelho. E estamos con-
fiantes, pois o primeiro projeto, 
contido no Plano de Ação, que 
já arrancou, os “Pactos Locais, 
Vipasca21”, está a congregar 
vontades diversas, desde a sua 
apresentação numa muito par-
ticipada sessão de apresenta-
ção, que se realizou em feve-
reiro passado, sendo que tem 
por missão apostar na dina-
mização das comunidades das 
freguesias, para coesão no todo 
concelhio. Mas o plano e as con-
ferências têm mais ambições.

Qual o impulso que pre-

tende ser dado pela Câmara 

Municipal de Aljustrel? 

Este novo ciclo da Agenda 21, 
com o plano a arrancar e com as 
nossas conferências, será a prin-
cipal marca do novo impulso 
que o executivo municipal quer 
imprimir neste segundo man-
dato, cheio de ameaças de toda a 
ordem, particularmente na de-
gradação das condições sociais 
de muitos setores da popula-
ção. Dando continuidade, com 

energia redobrada, ao muito de-
senvolvido nos últimos quatro 
anos, mas imprimindo nova di-
nâmica ao incentivo e atração 
de empreendimentos e ativida-
des económicas no concelho. 
E nesta nova dinâmica, muito 
terá que passar por uma ainda 
maior abertura ao “exterior” 
e à inovação territorial que vai 
acontecendo por todo o País. É, 
pois, nesta lógica que pensámos 
e estamos a organizar estas con-
ferências, em que desafiámos 
personalidades de reconhecido 
valor, de vários pontos do País 
e de várias especialidades e tipo 
de atividades. Colocando na 
nossa agenda as Conferências 
de Aljustrel, elas constituirão 
um novo marco na afirmação 
de Aljustrel, no mundo do co-
nhecimento e intervenção para 
um Portugal coeso. 

O que representa um evento 

deste cariz para o concelho e 

para a região?

Queremos que as Conferências 
sejam mais um contributo, 
num novo e necessário campo 
de afirmação da região, numa 

lógica de complementaridade 
com outros eventos que já são 
marca da afirmação regional 
do Alentejo. Consideramos que 
a afirmação do Alentejo, como 
promotor da “inovação territo-
rial”, fruto de investigação, ex-
perimentação e debate, cons-
tituirá uma mais-valia para o 
chamado “interior”, particu-
larmente nos vastos territórios 
de muito baixas densidades po-
pulacionais, em que a nossa re-
gião se situa. Esta visão de com-
plementaridade é o caminho 
que defendemos para respon-
der aos desafios e potencialida-
des do Alentejo, ganhando es-
paço nas agendas de decisores 
políticos centrais e junto da opi-
nião pública. Por nós, aqui em 
Aljustrel, como território muito 
próprio, tudo faremos para, em 
cooperação com todos os nos-
sos parceiros, fazermos das 
“Conferências de Aljustrel” um 
marco do Alentejo na visibili-
dade dos problemas e potencia-
lidades do Baixo Alentejo, a seu 
bem e do País, como um todo.

Quais são os grandes desafios 

das Conferências de Aljustrel?

À semelhança de todo inte-
rior, somos um concelho que 
há mais de meio século perde 
população. Que sentido faz do-
tarmos o território de instru-
mentos e infraestruturas que 
potenciam o aumento da qua-
lidade de vida e o progresso 
se não tivermos pessoas? Mas 
não nos rendemos. Queremos 
que ao rico painel de confe-
rencistas se associem muitos 
e diferenciados agentes, inves-
tigadores e atores no desenvol-
vimento territorial da região e 
do País, como condição de atin-
girmos os objetivos já referidos. 
Queremos ganhar o desafio 
de, no nosso concelho, região e 
País, sairmos todos das confe-
rências com novas e mais claras 
energias e ideias para os duros 
combates que temos pela frente. 
Desejamos dar um forte con-
tributo para afirmar esta nova 
perspetiva e conceito, de “ino-
vação territorial”. Para ganhar-
mos os desafios, que logo de iní-
cio referi, há que ter consciência 
de que não estamos perante 
uma “varinha mágica”, antes 
perante um impulso, um ponto 
de partida, para, no dia-a-dia 
das nossas vidas, melhor inter-
virmos, bebendo nas propostas 
e desafios que as conferências 
certamente proporcionarão.

No final o que se espera reco-

lher destas discussões?

Recorrendo a um ditado popu-
lar, que diz “que da discussão 
nasce a luz”, estamos certos  de 
que a diversidade de homens e 
mulheres de livre e responsável 
pensamento, provocarão acrés-
cimos na clarificação e maior 
robustez das indispensáveis 
iniciativas, programas e medi-
das que produzam revitaliza-
ção das nossas comunidades e 
territórios, na busca progres-
siva duma real coesão territo-
rial de Portugal. 

Nelson Brito Presidente da Câmara de Aljustrel
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119 casos encontrados no distrito de Beja

Maior parte dos casos 
de exploração laboral 
acontece no Alentejo

10

Deputado João Ramos preocupado com 
conclusão de Alqueva O deputado do PCP 
eleito pelo círculo de Beja questionou a ministra da 
Agricultura, em sede de Comissão Parlamentar de 
Agricultura e Mar, “sobre o processo de financiamento 
da conclusão das redes de rega do Empreendimento 

de Fins Múltiplos de Alqueva”, assim “como sobre uma 
eventual intenção de o Governo recorrer a fundos co-
munitários para alargamento do perímetro de rega”. 
Sobre o alargamento do perímetro de rega, “a minis-
tra nada referiu”, salienta João Ramos. Quanto ao fi-
nanciamento, adianta o parlamentar, a ministra disse 

que “a questão que neste momento está em debate 
com a Comissão Europeia é a proposta de Portugal fazer 
a rede secundária de Alqueva através de fundos estru-
turais para concluir os 120 000 hectares”, sendo que “a 
Comissão Europeia tem muito medo que isso abra pre-
cedentes nesta matéria”.

José Maria Pós-de-Mina, ex-presidente da Câmara Municipal de Moura 

e da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (Cimbal), é um dos 

candidatos da CDU ao Parlamento Europeu, cuja lista é encabeçada 

por João Ferreira, atual eurodeputado. Renata Veríssimo, presidente 

do Departamento das Mulheres Socialistas do Baixo Alentejo, integra 

a lista do Partido Socialista às referidas eleições, encabeçada por 

Francisco Assis. As eleições estão marcadas para o dia 25 de maio.  

Pós-de-Mina e 
Renata Veríssimo 

candidatos ao 
Parlamento 

Europeu 

PUB

Mais de 60 por cento dos casos de 
exploração laboral registados em 
2013 pelo Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras foram identificados 
no Alentejo, com 119 casos encon-
trados no distrito de Beja, revela 
o Relatório Anual de Segurança 
Interna (RASI).

D
e acordo com o SEF, no distrito 
de Beja foram encontrados 
119 casos de exploração labo-

ral, mais concretamente nos municí-
pios de Ferreira do Alentejo (72), Beja 
(32) e Serpa (15), sinalizações associa-
das principalmente à exploração labo-
ral na agricultura.

No relatório consta mesmo o caso 
de uma operação de inspeção e fiscali-
zação a uma herdade agrícola na zona 
de Beja, onde foram identificados 29 
cidadãos romenos vítimas de explora-
ção laboral.

“Foi possível apurar que os do-
cumentos de identificação destes ci-
dadãos haviam sido retirados pela 
entidade patronal, que viviam em con-
dições precárias e de elevada insalu-
bridade”, lê-se no relatório.

Conta ainda que “as vítimas fo-
ram mantidas em regime de subjuga-
ção com base numa falta de meios de-
corrente da ausência de pagamento e 

da servidão das dívidas que entretanto 
foram contraindo para obterem bens 
alimentares (vendidos a preços infla-
cionados pelos exploradores)”.

Os 119 casos de exploração laboral 
identificados no Alentejo constituem 
mais de 60 por cento do total de 198 ví-
timas identificadas em 2013 pelo SEF.

Por outro lado, as 198 vítimas de 
exploração laboral são elas próprias a 
maioria (66,2 por cento) dos 299 ca-
sos identificados em Portugal de pre-
sumíveis vítimas de tráfico de seres 
humanos.

De acordo com os dados do RASI, 
o SEF sinalizou em 2013 308 presu-
míveis vítimas de tráfico de seres hu-
manos, 299 das quais em Portugal e 
nove portugueses identificados no 
estrangeiro.

De acordo com SEF, durante o ano 
passado houve um aumento de 146 por 
cento em relação ao número de pes-
soas sinalizadas, já que em 2012 foram 
125 e em 2013 um total de 308.

Também em relação às presumí-
veis vítimas de tráfico de seres huma-
nos identificadas em Portugal há um 
aumento exponencial, passando de 81 
em 2012 para 299 o ano passado, o que 
representa um crescimento de 269 por 
cento.

Já em relação aos portugueses 

identificados no estrangeiro, o número 
diminuiu bastante, já que em 2013 foram 
nove depois de no ano anterior terem 
sido 44, uma quebra de 80 por cento.

“O forte acréscimo de sinalizações 
em Portugal está associado a 198 sina-
lizações de tráficos para fins de explo-
ração laboral, em que se incluem 185 
sinalizações na agricultura, maiorita-
riamente na região do Alentejo na apa-
nha da azeitona (tráfico de migrantes 
sazonais)”, diz o SEF.

No que diz respeito à imigração ile-
gal, o RASI mostra que os casos têm di-
minuído nos últimos anos, “em parte 
devido à plena adesão dos países do 
leste europeu, fazendo assim com que 
os cidadãos oriundos daquela zona fi-
quem de fora desta realidade”.

Em termos de vítimas, o SEF disse 
ter identificado o ano passado 162, 
cujas nacionalidades se dividem entre 
portuguesas (63), brasileiras (38), ro-
menas (31), nigerianas (17) e da Guiné-
Conacri (cinco).

Já em matéria de criminalidade as-
sociada à imigração ilegal, o SEF des-
taca os crimes conexos de falsificação 
de documentos (140), auxílio à imigra-
ção ilegal (48), casamento de conve-
niência (39), violação de interdição de 
entrada (15), tráfico de pessoas (seis) e 
lenocínio (quatro).
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Evento promove presunto e enchidos produzidos no concelho

ExpoBarrancos em abril

Feira decorre entre 30 de maio e 1 de junho 

Boss AC, The Gift e Berg
na Santiagro em Santiago do Cacém

11

Naturais e Amigos da Mina de São 
Domingos em convívio  O 25.º Convívio de 
Naturais e Amigos da Mina de São Domingos terá lugar 
no dia 3 de maio, em Reguengos de Monsaraz. O evento, 
que se realiza nas instalações da Carmim – Cooperativa 
Agrícola de Reguengos de Monsaraz, inclui uma visita 

guiada è referida empresa, uma prova de vinhos, um al-
moço com ementa típica da região, cantares alenteja-
nos pelo trio Em Cantos do Alentejo, uma tarde dançante 
com música ao vivo e lanche. A organização do evento, 
que assinala este ano as bodas de prata, está a cargo do 
seu pioneiro, António Dias Guita. 

O angolano Nástio Mosquito e os portugueses Gisela João, Júlio 

Pereira e The Soaked Lamb são os primeiros artistas de língua 

portuguesa confirmados para a 16.ª edição do FMM Sines – Festival 

Músicas do Mundo, que decorre entre 18 e 26 de julho em Sines e Porto 

Covo. Também está confirmada a presença da artista franco-cabo-

verdiana Mó Kalamity, um dos nomes emergentes do “reggae roots” 

gaulês, adianta a câmara municipal local, a entidade promotora.

Nástio Mosquito, 
Gisela João,

Júlio Pereira
e The Soaked Lamb 

no FMM Sines 

Feira do livro em Barrancos 
entre 17 e 27 de abril 

Barrancos recebe entre os dias 17 e 27 deste 

mês, no posto de turismo, a 16.ª edição da 

Feira do Livro, promovida pela câmara 

municipal local. A feira poderá ser visitada 

entre as 9 e as 12 horas e entre as 14 e as 18. 

Câmara de Alvito promove 
campo de férias da Páscoa

A Câmara Municipal de Alvito vai 

promover, durante as férias escolares da 

Páscoa, um programa “diversificado de 

convívio, aventura e diversão” destinado 

aos mais jovens. Jogos lúdicos, expressão 

musical e expressão plástica, atividades 

de ar livre e uma visita ao parque temático 

Kidzania são algumas das propostas. 

Academia Sénior de Serpa 
realiza oficinas da Páscoa

A Academia Sénior de Serpa promove na 

próxima semana oficinas da Páscoa para 

jovens. Na segunda-feira, dia 7, terão lugar 

as oficinas de “Iniciação à costura – Como 

fazer uma bolsa” e de “Iniciação ao tricô 

– A mania das rosetas”. No dia 9 será a vez 

da oficina “Costura criativa – Preparar 

a nossa toalha de praia”. As oficinas, 

gratuitas, terão início às 15 horas. 

Dia Mundial do Cigano
na Casa da Cultura em Beja 

A Casa da Cultura, em Beja, recebe 

na próxima terça-feira, dia 8, as 

comemorações do Dia Mundial do 

Cigano e, no dia 9, o Fórum Comunidades 

Ciganas, numa organização do Núcleo 

Distrital de Beja da Erapn Portugal/

Rede Europeia Anti-Pobreza.

PUB

A 
ExpoBarrancos deste ano vai de-
correr de 11 a 13 de abril, com 
cerca de 80 expositores e lotação 

esgotada, apesar da crise, para promover 
o presunto e os enchidos produzidos na-
quele concelho raiano.

A ExpoBarrancos – Feira do Presunto 
e dos Enchidos de Barrancos, organizada 
pelo município, que a considera “a grande 
feira da raia”, vai realizar-se no Parque de 
Feiras e Exposições da vila alentejana.

Apesar da crise, a feira vai ter “lota-
ção esgotada”, disse à Lusa a vereadora da 
Câmara de Barrancos Isabel Sabino, refe-
rindo que houve “um grande interesse” de 
empresas em participar no certame, mas, 
“infelizmente”, a autarquia teve de “excluir 

algumas”, por não haver capacidade logís-
tica para mais expositores.

Segundo Isabel Sabino, a feira é “muito 
importante para o desenvolvimento eco-
nómico de Barrancos, que passa muito pela 
promoção do presunto de Denominação 
de Origem Protegida (DOP) e dos enchidos 
produzidos no concelho”.

Exposição e venda de produtos tradi-
cionais, com destaque para o presunto e os 
enchidos de Barrancos, tasquinhas, ani-
mação de rua, espetáculos musicais e ati-
vidades para crianças são algumas das 
ofertas da feira.

O certame inclui também várias ses-
sões de demonstração de corte e de degus-
tação de presunto DOP e de degustação de 

enchidos de Barrancos, os “reis e senho-
res” da feira.

Cada um dos fins de tarde dos três dias 
da feira vão ser animados, a partir das 18 
horas, com espetáculos temáticos, com-
postos por atuações de vários grupos, 
sendo a tarde de sexta-feira dedicada à 
música e à dança, a de sábado ao folclore e 
a de domingo ao cante alentejano.

As noites da feira vão ser animadas, a 
partir das 22 e 30 horas, com os espetácu-
los de Rafa e Beltran e dos grupos de baile 
Zapatito de Tacón e Rumbo Flamenco, 
na sexta-feira, e de Edna Pimenta Show, 
no sábado, depois dos quais haverá, nas 
duas noites, bailes a cargo da orquestra 
Kimbara.

B
oss AC, The Gift e Berg são as atrações 
musicais da Santiagro, certame que se 
realiza, em Santiago do Cacém, entre 

30 de maio e 1 de junho, com um orçamento 
mais reduzido em relação a 2013.

O orçamento da 27.ª edição da feira agro-
pecuária “levou uma dentada com algum sig-
nificado”, assumiu o presidente da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro 
Beijinha.

Em 2013, o município, que organiza o cer-
tame, dispunha de aproximadamente 190 mil eu-
ros, mas, segundo o autarca, este ano o montante 

será reduzido em mais de 70 mil euros.
O responsável acredita, contudo, que “a 

experiência” permitiu “manter” uma Feira 
Agropecuária e do Cavalo com “um nível 
muito, muito bom”, com a realização de algu-
mas iniciativas a “custos muito inferiores” em 
relação a edições anteriores.

No que diz respeito à música, cabe ao ra-
pper português Boss AC inaugurar o palco do 
Parque de Feiras e Exposições de Santiago do 
Cacém, a 30 de maio. Na noite seguinte, é a 
banda portuguesa The Gift, da vocalista Sónia 
Tavares, que tem a missão de animar o recinto. 

O certame termina no dia 1 de junho, com a 
atuação de Berg, músico português que atingiu 
maior notoriedade com a participação e vitória 
recente num concurso televisivo.

Apesar de destacar o cartaz musical, 
Álvaro Beijinha lembrou que existem ou-
tras atividades que “engrandecem a feira”. 
Remetendo a divulgação do programa para 
mais tarde, o autarca adiantou que o turismo, 
a pecuária e a agricultura continuarão a ser 
as apostas da organização. O responsável es-
pera que a Santiagro 2014 receba mais de 20 
mil visitantes durante os três dias.
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Hoje o convívio está cada vez mais em desuso. O 

convívio entre as pessoas, físico, que eu não estou 

a falar da Internet nem do Facebook. E, para isso, 

a comida continua a ser um bom pretexto”.

Na cozinha de Joaquim Pessoa Lopes

Alentejo é um “mundo de petiscos”
D

esafiámo-lo para um petisco 
mas o que saiu da cozinha de 
Joaquim Pessoa Lopes, gas-

trónomo bejense, foi uma refeição 
completa: migas de espargos com 
carne de porco frita. Espargos, por-
que “estamos na época deles”, e carne 
de porco, porque é “o acompanha-
mento ideal”, sentencia. Na verdade, 
a sua primeira opção foi uma tortilha 
de canudos de favas, que por cá não 
se conhece mas que no Alentejo mais 
a norte é um manjar apreciado. “Não 
consegui arranjar matéria-prima. 
Fiquei muito aborrecido”, confessa, 
enquanto se prepara para o plano B.   

Avental posto, movimenta-se 
como peixe dentro de água. A carne 
já ficou temperada de véspera, com 
sal, alho e massa de pimentão. O 
primeiro a fazer é cortar o pão, com 
pelo menos dois dias, em fatias e de-
molhá-lo em água fria. Ficará de re-
pouso até à feitura das migas, a úl-
tima etapa do acepipe. Escaldam-se 
agora os espargos bravos que ainda 
levarão uma breve cozedura e a carne 
começa a crepitar na frigideira, em 
banha e lume brando. “A banha faz 
parte do próprio animal e é o mais 
indicado para ligar o sabor, assim 
como a carne de borrego é sempre 
frita em azeite”, explica, em jeito de 

programa culinário televisivo. Agora 
é esperar que o tempo, naturalmente, 
permita que a alquimia se produza 
neste contacto entre os ingredientes e 
o fogo. “Eu sou apologista do tempo. 
O tempo é 80 por cento da qualidade 
da gastronomia”, defende. 

Joaquim Pessoa Lopes nasceu 
para cozinhar e para apreciar o que 
cozinha. Nota-se na determinação 
dos gestos e no deleite com que des-
creve a confeção que é isto o que mais 
gosta de fazer. Nasceu homem numa 
família de proprietários rurais, ro-
deado de criados, e, claro está, o uni-
verso da cozinha sempre lhe esteve 
vedado. Até casar. O enlace deu-lhe 
também uma cúmplice ao fogão que 
agora mesmo lhe observa os movi-
mentos, com ternura. “A carne está 
a precisar de mais banha”, avisa Aida 
Pessoa Lopes, que confessa delegar no 
marido os pratos mais tradicionais.

E o que pode um “maluquinho 
das sopas”, como ele próprio se des-
creve, dizer sobre o petisco? Em pri-
meiro lugar, que não “está  defi-
nido”, gastronomicamente falando. 
Joaquim Pessoa Lopes é mem-
bro da Confraria Gastronómica do 
Alentejo e, nessa condição, foi um 
dos que andou no terreno a inventa-
riar receitas para o que é hoje a Carta 

Gastronómica do Alentejo. “Com o 
nome propriamente de petisco, não 
consta lá nada”, esclarece, adian-
tando que “há pratos que podem ser 
petiscos e petiscos que podem ser 
pratos”. O que, sim, talvez defina um 
petisco é a intenção que se coloca no 
repasto. Quer lhe chamemos “ante- 
pasto”, “entrada” ou “acepipe”, o que 
está sempre subjacente “é uma con-
fraternização das pessoas, para be-
berem o seu copo e estarem a falar”, 
à volta de “pequenas porções de ali-
mentos, e normalmente daqueles 
alimentos menos nobres, as partes 
menos nobres dos animais, como a 
cachola ou a orelha”. 

A comida é o melhor pretexto 
que pode haver para que as pessoas 
se juntem, sobre isso o gastrónomo 
não tem dúvidas. E, na verdade, não 
passa disso mesmo, de uma boa des-
culpa. Porque o principal móbil é o 
“convívio”, defende, lembrando os 
tempos não muito longínquos “em 
que nas adegas os petiscos podiam 
ser um tomate com sal, um pero, tre-
moços… Era o que havia, era o que se 
comia. Para beber um copo ou con-
viver”. E a forma “fabulosa” como 
o petisco tem evoluído, se falarmos 
apenas no receituário – “é quase in-
terminável o número de petiscos que 

se podem fazer hoje” – não parece ter 
sido acompanhada da componente 
gregária que sempre lhe esteve asso-
ciada. “Hoje o convívio está cada vez 
mais em desuso. O convívio entre as 
pessoas, físico, que eu não estou a fa-
lar da Internet nem do Facebook. E, 
para isso, a comida continua a ser 
um bom pretexto”, acredita Joaquim 
Pessoa Lopes. De Espanha, sobre-
tudo das regiões do Sul, com quem 
partilhamos a herança árabe e, por 
isso também, vários aspetos do re-
ceituário tradicional, há algo que 
não nos faria mal copiar, acrescenta. 
“Socialmente, o petisco ocupa um lu-
gar diferente em Espanha. Aqui o ho-
mem vai à taberna, vai ao petisco, 
para se encontrar com os amigos; 
os espanhóis saem de casa e levam 
a mulher, o filho, a sogra, o sogro, o 
neto, e todo o mundo convive no pe-
tisco, o que é muito mais agradável 
em termos sociais”. 

Arranca hoje, sexta-feira, a se-
gunda edição do Festival do Petisco, 
em Beja. “Uma montra dos petiscos, 
dos mais típicos aos mais arrojados e 
sofisticados”, como refere a organiza-
ção, e uma “ideia interessantíssima”, 
na opinião de Joaquim Pessoa Lopes, 
que será um dos representantes da 
Confraria Gastronómica do Alentejo 

no júri dos concursos para determinar 
os melhores pratos.  Isto porque, con-
sidera, “nós, alentejanos, somos alta-
mente beneficiados nesta época, no iní-
cio da primavera. Temos produtos que 
mais ninguém tem: as silarcas, a túbe-
ras, as beldroegas, os catacuzes, as ten-
garrinhas. Se lhes juntarmos o porco 
que, desde a tromba até ao rabo, é pe-
tisco, mais o peixe da nossa costa que, 
segundo os especialistas, é o melhor do 
mundo, e o rio Guadiana…Então isto 
tudo junto não dá um mundo de pe-
tiscos?”, maravilha-se Pessoa Lopes. 
Assim haja “imaginação”, porque os 
produtos “existem na natureza e esta é 
a melhor época do ano”. 

O gastrónomo regressa agora aos 
espargos, que cozeu sem tampa, para 
que conservassem a cor verde na-
tural. Escorre-os, corta-os miúdos, 
junta-lhes alho picado, e um pouco 
de azeite, para uma última fritura. 
Lentamente, vai acrescentando o pão 
ensopado, que é esmagado com uma 
colher de pau, até ganhar a consistên-
cia das migas.“Mais secas ou mais 
húmidas, isso depende do tempo 
que estiverem ao lume”, demons-
tra. Última etapa cumprida. Agora 
é só pôr nas travessas e apreciar, en-
quanto se fala da vida e se ouve a 
chuva lá fora. 

A antecipar a segunda edição do Festival do Petisco, que faz 

adivinhar um fim de semana de gula em Beja, o “Diário do 

Alentejo” foi a casa de Joaquim Pessoa Lopes, gastrónomo, 

apreciar umas bem apuradas migas de espargos. Uma 

tarde em que se falou de receitas, das maravilhas que a na-

tureza nos dá nesta época, e em que sobretudo se conviveu. 

Porque é essa, afinal, a verdadeira essência do petisco. Uma 

arte que tem o melhor pretexto do mundo: a comida.   

Texto Carla Ferreira Fotos José Ferrolho
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Opinião
Manifestantes
de grande corpo,
corpo a corpo
com corpanzil
do Corpo de Intervenção
Bruno Ferreira Humorista

F
oi a segunda grande manifestação dos ho-
mens da ordem em frente ao parlamento 
nos últimos quatro meses. Desta vez fo-
ram mais polícias de um lado e mais po-
lícias de outro. Se em novembro do ano 
passado os polícias manifestantes con-
seguiram empurrar os polícias de ser-
viço escadaria da Assembleia acima, desta 
vez os polícias de serviço empurraram 
os polícias manifestantes escadaria da 

Assembleia abaixo. É que ficava mal o Ministério da Administração 
Interna ter de despedir – perdão, promover – outro diretor nacional 
da PSP para lhe oferecer o triplo do salário num cargo criado propo-
sitadamente na embaixada de Portugal em Paris. 

Ver estas cenas de iguais contra iguais é sempre uma oportu-
nidade para observar um fenómeno raro. Não é normal ver guar-
das de um lado contra guardas do outro. É quase como dizia aquele 
anúncio antigo do Restaurador Olex: “Um preto de cabeleira loira, 
ou um branco de carapinha, não é natural.” Como também não 
é natural ver um polícia de escudo e bastão empurrar um polícia 
em t-shirt de alças e gorro de sky. E vice-versa. Os fardados enten-
dem os à civil, os à civil compreendem os fardados. Uns empur-
ram para cima, outros empurram para baixo. Sem cargas policiais 
de nenhum dos lados, os agentes estiveram duas horas a empurrar 
devagarinho nesta espécie de dança de cante alentejano. No fundo 
trata-se dos mesmos homens, só que em posições diferentes nas es-
cadas. Qualquer um deles podia estar na parte de cima da escada-
ria, ou na parte de baixo. Os que tivessem saído mais cedo estariam 
na parte de baixo, os que tivessem de trabalhar até mais tarde esta-
riam na parte de cima.

Nesse particular foi muito mais criativa a contenda entre os pro-
fissionais da mesma arte nos idos de 1989, na praça do Comércio, e 
que ficou registada como os Secos e Molhados. Quem não se lem-
bra de ver um agente resistir à força da agulheta, estoico, mesmo 
quando o seu farto bigode de autoridade ameaçava descolar. Foi 
mais divertido para o telespectador esse dia, meteu canhões de 
água e mangueiradas, a fazer lembrar um parque de diversões 
aquáticas, onde até os cães polícia se divertiam, abanando as cau-
das, porque reconheciam os donos em ambos os lados da barri-
cada, e não mordiam nenhum porque esperavam todos, a qual-
quer momento, receber um osso. A única coisa que ainda hoje se 
mantém igual entre as duas manifestações é o modelo dos carros 
da PSP, o novíssimo Fiat 131, produzido entre 1974 e 1984. Sendo 
que os de 1989 tinham a revisão em dia.

Ao longo dos tempos tenho tentado explicar, pedagogicamente, 
aos meus filhos, que os polícias são sempre os bons, e que apanham 
os ladrões que são os maus. Mas ao verem as imagens na televisão 
à hora de jantar, eles perguntavam-me: “Pai, e agora quais é que são 
os bons e quais é que são os maus?” Naturalmente puxei dos meus 
galões de formador e respondi: “Vá, já são horas de ir para a cama, 
vamos lavar os dentes.”

Mas no fim das contas, quem terá chamado um figo a esta ma-
nifestação que opôs polícias a polícias, GNR a GNR, guardas pri-
sionais a guardas prisionais e afins a afins? Evidentemente, sagaz 
leitor: os meliantes. Uma vez que havia vinte mil polícias a mani-
festarem-se de um lado, e mais umas centenas a conter a manifes-
tação do outro, os amigos do alheio, manifestamente, contaram 

com uma noite tranquila para efetuar a sua atividade, e também 
eles subiram e desceram escadarias. Desceram as do Metro, para 
surripiar umas carteiras, subiram as de umas quantas moradias 
para passar revista ao interior. Segundo um estudo da ONU, em 
Portugal existe uma média de 4,7 polícias por cada mil habitantes. 
Ora isto faz com que na noite da manifestação existissem 425.532 
habitantes sem um único polícia que os protegesse. 

Uma manifestação como esta dá a ideia de tratar-se de uma es-
pécie de eco visual. Aliás, é de resto impossível debater este assunto 
sem estar sempre a repetir pares de palavras como a Maria João 
Seixas. São polícias contra polícias e, como lembrava a organização 
pelos altifalantes, “aos colegas que estão aqui à frente, lembrem-se 
que do outro lado também estão nossos colegas!”. Resumindo, fo-
ram manifestantes de grande corpo, corpo a corpo com o corpan-
zil do Corpo de Intervenção.

Aqueles que Partem
Luís Covas Lima Bancário

Este parte, aquele parte 
e todos, todos se vão 
Galiza ficas sem homens 
que possam cortar teu pão

Tens em troca 
órfãos e órfãs 
tens campos de solidão 
tens mães que não têm filhos 
filhos que não têm pai

Coração que tens e sofre
Longas ausências mortais.
Viúvas de vivos-mortos
Que ninguém consolará.

N
unca como hoje a letra criada pela 
poetisa galega Rosália de Castro, 
adaptada depois, nos anos setenta, 
por António Bernardino e musi-
cada por José Niza, esteve tão atual. 
O seu título, “Cantar de Emigração”. 
A “Galiza” poderia ser facilmente 
substituída por “Portugal”. Alterar-
-lhe-ia a métrica mas não violaria o 
seu sentido original. 

Nos últimos tempos tenho assistido incrédulo, triste e pensa-
tivo à saída de homens e mulheres, jovens ou de meia-idade (por-
que hoje aos 40 anos já se é de meia-idade), pais de alguém e filhos 
ou filhas de outrem… Saem de Portugal e têm como destino ou-
tros países e cidades, perto ou longe do nosso País, mas sempre 
longe do coração e do olhar de quem os estima, acarinha e adora 
verdadeiramente! 

Vejo filhos e filhas que depois de licenciados, depois de anos de 
estudo e, muitas vezes, de verdadeiro esforço e sacrifício dos pais 
mas, ao mesmo tempo, anos de alegrias, de proximidade e de ver-
dadeira vida em família, partem à procura de um princípio de vida 
que não encontram, por muito que procurem, no seu País. Saem, 
partem, procuram e não se pense que o fazem levianamente, sem 
sentido do que aqui deixam e não sabendo muitas vezes o que vão 
encontrar. Espero, sinceramente, que encontrem o seu novo porto 
de abrigo. 

Ao mesmo tempo, assisto à partida do seu país de homens e 
mulheres “já feitos”, na busca não de um princípio mas de um meio 
de vida que lhes permita, a eles e à sua família, sobreviver. Partem 
depois de uma vida quase construída, de uma família quase cons-
tituída e de uma carreira quase feita… Tudo quase… No esforço 
da partida, no sacrifício da saída, pode ser que o “quase” se torne 

“tudo”. Para a família que cá fica, será sempre um recomeçar de 
uma nova rotina, um adaptar-se a uma ausência que se sentirá to-
das as manhãs, todas as noites e em todos os momentos que foram 
planeados para serem vividos em família.

Não acredito que quem sai, o faça porque o quer. Alguns, pou-
cos, talvez o façam, a maioria fá-lo-á porque tem de ser, porque de 
outra forma não viveriam, não sobreviveriam. 

Já toda a gente sabe ou calcula as consequências que esta vaga 
de nova, especializada e competente emigração terá, no futuro pró-
ximo, para o nosso País. Configura uma situação de investimento 
sem retorno. Adivinha-se o esvaziamento de competências e a 
perca de competitividade do setor produtivo. No presente não sei se 
quem nos governa estará muito preocupado. Duvido… A certeza é 
a de que ela reduz, baixa e, acima de tudo, encobre os números e as 
taxas de desemprego! 

Mais do que nunca, hoje, espero que o provérbio “longe da 
vista, longe do coração” não tenha qualquer aplicação. Para mim, 
a partir de agora, será “quanto mais longe de vista, mais perto do 
coração”. 

A todos os que partiram, que partem ou que ainda partirão, boa 
sorte! Anseio que encontrem uma vida melhor, ainda que o “me-
lhor” seja longe de nós. Espero que voltem. Quero que regressem.

Incoerências
e contradições
Manuel António Guerreiro do Rosário Padre

N
em sempre nos apercebemos 
das incoerências e contradições 
que marcam a nossa vida, e é fre-
quente, por exemplo, exigirmos 
aos outros aquilo que não admi-
timos que exijam de nós. Sem 
querer esgotar as situações em 
que isto se pode verificar, deixo 
apenas alguns exemplos:

Quantas vezes somos agressi-
vos, altaneiros, mal-educados com outras pessoas, e deploramos 
atitudes deste género, quando o alvo somos nós?

Quantas vezes exigimos verdade, honestidade, transparência e 
fidelidade, mas sempre em único sentido?

Quantas vezes anunciamos a importância da confidenciali-
dade, a hierarquia das verdades e dos princípios, e fazemos preci-
samente o contrário?

A Bíblia, no Antigo Testamento, tem duas frases, plenas de sa-
bedoria, que nos poderão dar uma preciosa ajuda no repensar da 
nossa vida: “não faças aos outros, o que não queres que te façam a 
ti”; “faz aos outros, o que queres que te façam a ti”.

A clareza, horizontalidade e praticidade desta mensagem torna-
-as acessíveis mesmo a quem não tem fé, desde que procure viver 
segundo a consciência, na retidão e na verdade.

Na correria da vida hodierna, que não favorece a paragem e a 
reflexão, torna-se cada vez mais necessário descobrir e inventar 
oásis que nos ajudem a repensar as nossas palavras, gestos e atitu-
des, a conhecermo-nos melhor, e a perceber a realidade da nossa 
condição. Só assim poderemos perceber que a fragilidade e a im-
perfeição são características da condição humana. Esta consta-
tação, ser-nos-á de grande utilidade, pois, quanto mais perceber-
mos a falibilidade da nossa humanidade, às vezes na relação uns 
com os outros, tanto mais nos poderemos disponibilizar para a 
mudança de paradigma existencial, encontrando caminhos novos 
e de renovação. 

Sem grandes projetos nem ambições, estas duas frases podem aju-
dar-nos a colocar os pés em terra e a perceber, como diz o Provérbio, 
que: “um grande caminho começa com o primeiro passo”. 

Bom exercício … para todos, caros leitores.

Com todo o respeito, pensamos que reclamar apenas uma melhor qualidade para o que resta de ferrovia no Baixo Alentejo 
e não exigir a reabertura do ramal de Moura, demonstra um certo comodismo, uma certa passividade e até um doloroso es-
quecimento para com esta região da margem esquerda. “A Planície”, 1 de abril de 2014 

14  Atuou ao vivo pela primeira vez aos seis anos, em Castro 
Verde. Do lado da mãe vem-lhe as ligações a Baleizão e 

ao Guadiana. Do pai, os laços às serranias do interior algarvio. 
CELINA DA PIEDADE, em entrevista exclusiva ao “Diário do 
Alentejo”, revela: “O Sul está inscrito no que sou”. E boa parte 
daquilo que ela é está no disco “O Cante das Ervas” que acaba 
de ser editado. Quem não o escutar, nem sabe o que perde. PB

A indisciplina é o amianto social que cobre as nossas escolas. 
Faça-se um levantamento urgente e atue-se em conformidade. 

Vítor Encarnação, “Correio Alentejo”, 28 de março de 2014 
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Os constrangimentos deste tempo presente sem futuro, da “crise”, dos ricos cada vez mais ricos, do poder cheio de incompeten-
tes, de senhores doutores com diplomas comprados em campanhas de saldos, de meninos acabados de sair do colégio a gerir 
um país que nem sequer conhecem, esse país não é o país que o 25 de Abril nos trouxe. Francisco Duarte, “O Campaniço”, março 
de 2014 

15 Cá estamos em abril, 40 anos depois da revolta militar e 
popular que colocou fim ao inverno fascista português. A 

partir desta edição, e nos próximos meses, o “Diário do Alentejo” 
vai tornar a percorrer, a par e passo, as linhas informativas que 
fizeram a atualidade da época. Ao mesmo tempo que dará conta 
das múltiplas atividades e iniciativas que estão agendadas um 
pouco por toda a região. ABRIL, sempre!  PB

 No tempo em que as festas, feiras e romarias tomam 
contam da atualidade regional, o município de 

ALJUSTREL decidiu avançar para um ciclo de conferências em 
torno da cidadania, da inovação e do território. Uma iniciativa 
válida e urgente, numa altura em que o envelhecimento da 
população avança de forma quase irreversível no Alentejo, sem 
que surjam remédios eficazes para o travar. PB

Primavera 
de abril…
Céu Ribeiro

Primavera de abril à espera
De irromper a madrugada!
Onde o cravo enlutado,
Outrora o bem amado, 
Encarnou numa quimera!

Primavera perfumada
De aroma a liberdade,
Vem depressa e apaixonada,
Trás sabor à felicidade!

No abril em ti a florir
Onde um dia eu nasci,
Peço-te a força da terra,
O renascer mais profundo!...
Portugal precisa de ti,
De um novo grito no mundo!...

Só o Sol em alvorada,
Só a Fé reconquistada, 
Pinta de cor arco-íris
A esperança anunciada!

Primavera, abril, poente,
Horizonte, rosa dos ventos!
Guia-nos de novo a bom porto,
Floresce na alma da gente 
A bússola dos descobrimentos,
A identidade de um povo!

…Clamo por cravos vermelhos de vida,
Aguardo flores brancas de paz!...

Alentejo
plano
Luís Ferreira

De calma e de revolta,
Fogo de calor
Num mar de água
E não ouvir a dor,
E não sentir a mágoa!

Cantam em coro
E sua voz se eleva
A uma voz,
Em grupo, ao mesmo tempo,
De nós raízes são
De sofrimento,
Amor e solidão
E nesse momento
De vertical paixão
Dão ao silêncio luta,
E sua voz em coro,
Rompe a solidão!

Recordar
Abril
Francisco S. Palma

Pelas ruas das cidades, das aldeias, 
das vilas e dos lugares, tantas gentes 
passeiam
uns transportam ansiedade, outros si-
lêncios, outros em liberdade
acompanhados de amigos que tanto la-
mentam toda esta falsidade.

A qualquer um já lhe aconteceu perder 
amigos fora de tempo,
E não os poder ter em seus tempos.
Mas quando os dias passam em seus 
tempos, todos se lembram que aqueles 
dias já 
tiveram outros tempos.

Mas quando os dias passam em seus 
tempos, 
todos se lembram que aqueles dias que 
tiveram outros tempos.
Amigos que partiram noutros tempos, 
quando nos encontrarmos, 
deixamos os nossos tempos.

Como triste é ver-te chegar encoberto, 
sem teu tempo Abril,
Estamos no tempo que muitos te conde-
nam só porque nunca descobriram teu 
tempo,
Querem-te apagar neste seu tempo.

Não temas estes tempos Abril
Contas com muitos que passaram por 
teus tempos,
E jamais deixarão apagar os tempos, 
que só tu Abril.
Nos juntas-te a nossos tempos.

De Abril… 
Até abril
Nogueira Pardal

Quarenta anos depois o que ficou
Do sonho sonhado naquele dia,
Daquele mar de gente e da alegria
Do povo que chorou e que cantou?

Quarenta anos depois o que faltou?
Terá faltado a força da ousadia?
Ou foi medo do sonho que crescia
No coração do povo e que murchou?

Levantemos então vermelhos cravos,
Não tornaremos mais a ser escravos
Pois que cravos de Abril é que 
nascemos.

Honremos pois aqueles que chegaram
E nossas vidas tristes transformaram.
Paguemos-lhe em sonho tudo o que 
devemos.
 

Portigal
Ramiro Morais

Com a fúria dos que amam desesperado,
Perguntou quem teme amar um delírio
De desilusões, velho fado:
Quem causou os aleijões de Camões
E a falta de razão de D. Sebastião?
Quem culpo pelo álcool de Pessoa
E pela ditadura atual e a de antão?
Quem condenou todo um povo à miséria 
e à ignorância,
Quem condenou todo um povo à miséria 
da ignorância
Por tantos séculos que parece 
intemporal?
“Fostugal”?
 
Foram os de sempre.
 
Se o povo se lesa e não se preza
Investimos em legítima defesa,
Discutimos o Deus e a virtude que nin-
guém sabe,
Discutimos a História e a Pátria, 
obviamente,
Discutimos sempre o prestígio da 
autoridade,
Discutimos a família e a moral, se 
decadente,
Discutimos a glória do trabalho e o seu 
dever
Quando o mesmo é só para aquecer.
“Até que estejamos de novo sob o sol”
Tudo agora é mais difícil mas ainda mais 
essencial,
Pornósgal, Porvósgal,
Portigal.

Palavras II
Rita Nascimento

As palavras traiçoeiras que por vezes 
querem mas não saem… aquelas que 
por vezes prendem o viver de cada um. 
O dia a dia que transtornam, as noites 
que ficam em branco, os momentos que 
marcam por não querem ter vida. 

Palavras que não conheço, palavras 
que não sei pronunciar, palavras, sim-
ples palavras que caem como o luar. 
Palavras que quis dizer, palavras que 
nunca pude, palavras que já não digo, 
palavras que guardo no fundo comigo.

Tesouros indesejados que nunca de-
senterrarei, mesmo sabendo que um 
dia, muito me magoaria se as deixasse 
flutuar docemente e devagar!

Há 50 anos

Fábrica 
em Beja 
com 10 mil 
operários

“V
ai ser instalada em Beja uma uni-
dade fabril que ocupará, perma-
nentemente, cerca de 10 mil ope-

rários”, informava o “Diário do Alentejo”, na 
primeira página, com grande destaque, há meio 
século. A notícia era parca de pormenores mas di-
zia o essencial: 

“Uma das mais importantes empresas norte-
americanas – a ‘American Trust’ S. A. –, que se 
dedica à exploração de madeiras e resinas, asso-
ciando-se agora a vários capitalistas portugueses, 
entre eles alguns da região, decidiu montar nos ar-
redores de Beja uma grande e moderna fábrica, 
que iniciará a sua laboração com um quadro per-
manente de 10 mil operários.

A escritura da constituição da sociedade já foi 
outorgada em Lisboa, constando-nos que o capital 
inicial será de 120 mil contos.

Esta tarde, a fim de ultimarem as negociações 
para a compra dos terrenos previstos, chegaram a 
Beja diversas individualidades, portuguesas e es-
trangeiras, que declararam ao nosso jornal estar 
marcado o início dos trabalhos de construção das 
instalações fabris para os primeiros dias de Maio 
próximo, julgando-se que a inauguração se efec-
tue nos primeiros meses de 1965.

A missão é chefiada pelo conhecido comer-
ciante americano, sr. Harold McSilvey Jor., a quem 
deverão competir s funções de administrador-de-
legado na nova empresa – S.E.M.A.R., Sociedade 
Exportadora de Madeiras e Resinas, S. A. (…)”.

No dia seguinte, na edição de 2 de abril de 
1964, o vespertino explicava que, infelizmente, 
não iria haver fábrica nenhuma em Beja, já que a 
“notícia” da véspera se tratava apenas de uma par-
tida do 1.º de Abril:

“É uma tradição que vem de longe, a de cha-
mar ao 1.º de Abril o ‘Dia das Mentiras’. Os france-
ses apelidam-na de ‘poisson d’Avril’ e parece que 
foi nesse país que a tradição tomou feição jorna-
lística. Assim, todos os anos, neste dia, os jornais, 
numa brincadeira em que nada haverá de incon-
veniente ou de prejudicial, tem por hábito ‘pregar 
a sua mentira’, misturada, meio escondida, entre 
o noticiário a sério, a fim de apanhar de surpresa o 
leitor menos prevenido (…)”.

Mas o jornal não deixava de lamentar que a 
“notícia” não fosse verdadeira:

“Poisson d’Avril, nada mais. Nada mais – ou 
apenas um lamento, sincero, de não podermos, 
muito a sério, dar uma notícia deste teor. Mesmo 
com metade do número de operários mencionado 
– o que já seria muito bom”.

No remate, note o leitor que os tempos mu-
daram e que, hoje, 50 anos volvidos, para a maio-
ria dos jornais nacionais, todos os dias são 1.º de 
Abril: em tudo à volta do governo e das forças po-
líticas e económicas que o suportam, dos man-
dantes do País e da União Europeia, a regra são as 
mentiras, as aldrabices, a manipulação e o silen-
ciamento da verdade…

Carlos Lopes Pereira

Poemário



D
iá

rio
 d

o 
A

le
nt

ej
o

4 
ab

ril
 2

01
4

Entrevista

Em “O Cante das Ervas”, Celina da Piedade reúne a música e os cheiros do Alentejo 

“O Sul está inscrito no que sou”

Ainda não sabia ler e já dedilhava o seu primeiro 

acordeão. Aos seis anos, atua pela primeira vez em 

Castro Verde, ponto estratégico entre o Alentejo 

da família materna, de Baleizão, e o Algarve pa-

terno. Haveria de lá voltar muitas vezes, até se tor-

nar íntima do movimento local de valorização das 

tradições musicais. Celina da Piedade é uma filha 

legítima do Sul e é dele que parte quando se aven-

tura para outras paragens, geográficas e musicais. 

Tocou com Mayra Andrade, Uxia, Ludovico Einaudi, 

entre outros, e, em Portugal, mantém uma co-

laboração de longa data com Rodrigo Leão. Ao 

mesmo tempo, dinamiza semanalmente tertúlias 

de cante alentejano em Lisboa e Palmela, estudou 

o universo esquecido das danças tradicionais da 

região, e acaba de lançar o EP “O Cante das Ervas”. 

Um disco que cheira, literalmente, a erva-cidreira, 

macela e alecrim.  Texto Carla Ferreira Fotos Rita Carmo

Felizmente o nosso sul é tão rico musicalmente que tenho a certeza de que nunca 
deixarei de me surpreender, e de sentir que tenho ainda tudo para aprender. 
Sempre que vou ao Alentejo, ou o Alentejo vem até mim, descubro modas e 
modos novos. O cante alentejano continua a renovar-se, a criar novos temas, 
novas melodias e poemas, em simultâneo com a restante tradição oral”.
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Consta que deu o seu primeiro concerto com 

seis anos, em Castro Verde. Foi acidental ou tem 

lá raízes familiares?  

Foi só uma coincidência feliz. Convidaram-me 
para tocar numa noite de variedades em que ha-
via pelo menos mais uma criança a atuar, um fa-
dista. Deve ter sido engraçado, tenho algumas fo-
tos desse dia, mostram-me no palco, com o meu 
vestido de menina, a tocar um acordeão grande 
demais para o meu tamanho, e o meu pai a segu-
rar no microfone, tudo muito ternurento... Castro 
Verde acabou por estar sempre na minha rota, 
por diferentes motivos. Para já, sendo a minha 
família materna de Baleizão e a paterna de Estói, 
perto de Faro, Castro Verde era passagem obri-
gatória de uma terra à outra. Mais tarde, quando 
entrei na Universidade de Évora, fiz uma grande 
amiga de lá, a Margarida Ribeiro, hoje artesã e 
especialista em Património Cultural, e foi ela que 
me apresentou à riqueza musical, artística e etno-
gráfica da região. Foi com ela que soube da exis-
tência das violas campaniças e dos seus tocadores 
e cantadores, do cante ao baldão, do programa 
“Património”, da Rádio Castrense... Comecei a 
passar algumas férias por lá, e a conhecer melhor 
a terra e as pessoas. Numa ocasião em que fiz um 
concerto na biblioteca municipal com o projeto 
“Modas à Margem do Tempo”, conheci o Pedro 
Mestre, cantador e tocador, era ele ainda um ado-
lescente. Ficámos amigos, e pouco tempo depois 
comecei a cantar no seu grupo de violas campa-
niças. Com ele aprendi muito repertório da re-
gião, e através dele assisti a um engajamento cada 
vez maior daquela comunidade à sua própria tra-
dição musical.

Tem-se dedicado ativamente ao estudo e divul-

gação do património musical deste território e, 

inclusivamente, dinamiza semanalmente ter-

túlias de cante, em Lisboa e Palmela.  Como ex-

plica esta “paixão”?

As tertúlias de cante têm sido felizmente um su-
cesso, uma grande alegria. Encontramo-nos todas 
as segundas-feiras no Teatro São João, em Palmela, 
e todas as terças, na Casa do Alentejo, em Lisboa. 
A entrada é livre e para qualquer idade. O que me 
motivou, mais do que a divulgação do património 
imaterial do Alentejo, foi perceber que o cantar em 
grupo estava a desaparecer cada vez mais do nosso 
quotidiano. Durante toda a nossa existência como 

seres humanos sempre cantámos em comuni-
dade, no trabalho, no descanso, nas festas, até na 
morte. Muita coisa aconteceu ao longo do século 
XX para que isso deixasse de fazer parte dos nossos 
hábitos, mas acredito que nos faz muita falta, nos 
torna mais felizes, saudáveis, fortalece os laços que 

nos unem, faz-nos sentir que juntos temos mais 
força, e que não precisamos de ser cantores pro-
fissionais ou de fazer parte de um coro para des-
frutarmos do cantar a uma só voz. Apesar de não 
ter crescido a tempo inteiro no Alentejo, nem num 
meio rural, os meus pais sempre me ensinaram 

a sentir a cultura e as paisagens do Sul como mi-
nhas – foi esse o ambiente em que cresci. Sempre 
dividi as minhas férias entre o Baixo Alentejo e o 
Algarve. No Alentejo ia para o monte de Vale-de- 
-Vinagre, perto de Baleizão, onde os meus tios mo-
ravam. Lá passava meses inteiros, sem eletricidade 
nem carro – o meu tio tinha uma carroça. Íamos a 
pé até ao Guadiana, onde molhávamos os pés, en-
tretinha-me a roubar ovos às galinhas, a fugir dos 
perus, a tomar banho no tanque da roupa, a subir 
às grandes máquinas ceifeiras que lá estavam pa-
radas, a ver as queimadas ao longe. À noite ficáva-
mos à soleira da porta a ver a “estrada de Santiago” 
no céu (era o que chamavam à Via Láctea), ou ví-
amos televisão a preto e branco, ligada a uma ba-
teria de carro. Dormíamos em colchões de palha, 
coisa que hoje me supreende muito, porque não foi 
assim há tanto tempo. Eram férias maravilhosas. 
Aos 18 anos fui estudar Património Cultural para 
a Universidade de Évora e lá fiquei a viver. Aprendi 
muito sobre os Alentejos, baixo e alto, e sobre o 
Algarve, o da serra, o mais rural. Li muito, estudei, 
passeei, pertenci. Esse sul está inscrito no que sou, 
mesmo que a minha casa seja o mundo. 

O seu mais recente trabalho foi lançado há dias 

na Casa do Alentejo.  O que lhe ocorre dizer, em 

jeito de apresentação, sobre este “O Cante das 

Ervas”?

“O Cante das Ervas” nasceu de uma parce-
ria com o Jardim da Boa Palavra, que faz pro-
dução biológica de ervas aromáticas. Liga-nos 
uma amizade já muito antiga e o gosto comum 
pelo casamento da tradição com a atualidade. 
Criámos juntos uma caixa com um disco e dois 
pacotes de ervas aromáticas, com ilustrações de 
Ana Luzia Cavaco e fotografias de Rita Carmo, 
também responsável pelo design. Temos um 
texto magnífico de Maria Manuel Valagão, es-
pecialista em cultura gastronómica de he-
rança mediterrânica e membro do Instituto de 
Estudos de Literatura Tradicional (IELT), que 
apoiou esta edição. Temos também o enqua-
dramento da candidatura do cante alentejano 
a Património Imaterial da Humanidade, atra-
vés da Casa do Cante, o que nos enche de orgu-
lho. Criámos um objeto que apela aos sentidos, 
e que esperamos que aproxime o público destas 
questões da tradição oral e da sua relação com a 
nossa gastronomia. 
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Apesar de não ter 
crescido a tempo inteiro 
no Alentejo, nem num 
meio rural, os meus pais 
sempre me ensinaram 
a sentir a cultura e as 
paisagens do Sul como 
minhas – foi esse o 
ambiente em que cresci.
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Que temas do cancioneiro alentejano aqui apa-

recem e como os tornou “seus”?

Este é um disco verdadeiramente temático. 
Trata-se de um EP em que todos os temas – exceto 
o instrumental “Boa Palavra” – falam de ervas aro-
máticas. Temos erva-cidreira, macela, manjericão, 
alecrim, perpétuas roxas, rosas... Tudo do cancio-
neiro tradicional, mas com uma abordagem musi-
cal própria, que tem mais a ver com o meu gosto e 
as minhas influências e as dos músicos que grava-
ram no disco. Para além do meu acordeão e da mi-
nha voz, temos os coros da Filipa Ribeiro, e alguns 
instrumentos próprios do Alentejo, como a viola 
campaniça, tocada pelo António Bexiga (que tam-
bém tocou guitarra folk), e a flauta de tamborileiro 
e respetivo tamboril, tocada pelo Diogo Leal, prin-
cipal especialista neste assunto. Temos um tema 
onde pontuam os adufes (que teriam tido até há 
algumas décadas passadas um papel importante 
na musicalidade de algumas áreas do Alentejo), 
tocados pelo Fred Garcias e por Alex Gaspar, que 
também tocou bombo, baixo e contrabaixo neste 
disco, para além de o ter produzido comigo e com 
o João Eleutério. Noutro registo menos tradicional, 
temos o violoncelo de Marco Pereira. Os arranjos 
dos temas ganham primeiro forma na minha ca-
beça, depois nos meus dedos e voz, e felizmente 
ganham novas dimensões quando os partilho 
com os restantes músicos. Também acontece o in-
verso, a primeira ideia vir de algum deles. 

É um cancioneiro que continua a surpreendê-la 

enquanto estudiosa e música, ou já lhe conhece 

bem os cantos à casa? 

Felizmente o nosso sul é tão rico musicalmente 
que tenho a certeza de que nunca deixarei de me 
surpreender, e de sentir que tenho ainda tudo 
para aprender. Sempre que vou ao Alentejo, ou 
o Alentejo vem até mim, descubro modas e mo-
dos novos. É que, para além do legado musical 
do passado, o cante alentejano continua a reno-
var-se, a criar novos temas, novas melodias e po-
emas, em simultâneo com a restante tradição 
oral. E não existe uma cultura alentejana, mas 
sim várias – “cada terra com seu uso, cada roca 
com  seu fuso” – e é importante compreender es-
sas distinções, porque dão-nos noção do quão 
redutor pode ser só conhecer uma ou duas des-
sas realidades. Quando alguém aprende a can-
tar numa aldeia não está a aprender “cante alen-
tejano”, de forma genérica, mas sim a forma de 
cantar daquela família, daquele grupo de pes-
soas, ou daquela terra. 

É também coautora do livro I Cadernos de Dança 

do Alentejo. Não é uma região que naturalmente 

associemos à dança, mas antes aos coros, em 

passo lento…

Este livro nasceu da necessidade de a Associação 
Pédexumbo, que está baseada em Évora, desmi-
tificar a questão da dança tradicional no Alentejo, 
porque obviamente, como em qualquer outra re-
gião do mundo, ali sempre se dançou, e conti-
nua a dançar-se. A questão é que o processo de 
folclorização no Alentejo foi muito diferente do 
das restantes regiões do País. Enquanto que, no 
Algarve, na Beira Litoral ou no Minho, se cria-
ram ranchos folclóricos de dança, no Alentejo fo-
ram sobretudo criados grupos corais, igualmente 
de caráter etnográfico, isto ao longo do século 
XX. Mas a dança sempre fez parte da vivência 
dos alentejanos, de tal modo que nunca deixou 
de haver bailes. Estes sempre foram uma parte 
muito importante dos dias de lazer nos montes, 
aldeias e vilas. Foram sim, lentamente, mudando 
de feição. Descobrimos um repertório muito di-
vertido, de coreografias simples e inclusivas, 
onde sem dúvida se percebe a importância que o 
canto teria nessas festas, pois pelo isolamente de 
cada monte e aldeia seria por vezes difícil ter mú-
sicos a tocar. Então cantava-se enquanto se dan-
çava. Descobrimos ainda um género riquíssimo, 
o das valsas mandadas, circunscrito a algumas 
aldeias da serra de Grândola, e de difícil dis-
persão pelo seu próprio caráter críptico. É uma 
dança em que se tem de conhecer os “mandos” 
antes de se poder entrar na roda. Serviria este 
tipo de dança para evitar que os rapazes de fora 
dançassem com as raparigas da terra. Acredito 
que funcionasse. 

Como vê o crescimento em Portugal do movi-

mento das danças tradicionais, de que é uma 

das artistas mais destacadas? 

Acho mesmo muito bom que as pessoas queiram 
as danças tradicionais de volta ao seu quotidiano, 
porque todos os benefícios que apontei para o can-
tar penso serem válidos também para as dan-
ças tradicionais, sobretudo as de grupo. E mais: 
aproximam-nos uns dos outros, ajudam a que-
brar barreiras, fazem-nos sentir que pertencemos 
a algo, que estamos ali todos juntos a fazer fun-
cionar uma engrenagem, mesmo que na verdade 
seja só uma roda de dança. Ligam-nos ao passado, 

reforçam-nos as raízes, e acima de tudo ajudam a 
criar novas sociabilidades. Não há sítio onde seja 
mais fácil fazer amigos que num baile ou festival 
de danças tradicionais. Todos se cruzam, mãos, 
olhares, sorrisos. Eu acho que é um ambiente lin-
díssimo, muito saudável. Tenho acompanhado 
todo este movimento, sobretudo através do tra-
balho da Associação Pédexumbo, da qual sou or-
gulhosamente presidente honorária, e não tenho 
dúvidas em afirmar que promove uma mudança 
efetiva na forma como interagimos uns com os 
outros, e com a cultura popular.

Voltando aos primórdios. Começou a estudar 

música muito cedo e escolheu o acordeão, que 

não é propriamente o instrumento mais popu-

lar nos conservatórios. Porquê?    
Desde que me lembro de ser pessoa que me lem-
bro também de querer tocar acordeão. Tinha 
uma amiga, mais velha do que eu alguns anos, 
a Lena Mendes, que tocava muito bem, e lem-
bro-me de ficar muito emocionada quando a ou-
via. Penso que queria ser como ela. Quando o 
meu pai percebeu que eu queria aprender a tocar 
sentiu que lhe tinha saído a sorte grande, porque  
era o instrumento de que mais gostava, e assim 
já não teria de passar pela fase de mo tentar im-
pingir. Tinha quatro anos quando recebi o meu 
primeiro acordeão, e cinco quando comecei a ter 
aulas com a Lena, que tinha 14 na altura. Duas 
principiantes... Ambas crescemos, e quando 
foi inaugurado o Conservatório de Setúbal 

mudámo-nos para lá, a Lena como professora, eu 
como aluna, e assim evoluímos. Aprendi muito 
com ela, sobretudo  na abordagem à música pop, 
em que é francamente boa.

Tocou com variadíssimos músicos, de vários esti-

los e nacionalidades. Como se conjuga esse uni-

versalismo com o interesse na nossa música po-

pular, área em que até fez estudos superiores?   
É exatamente essa liberdade de experimentar 
que me faz sentir realizada. Gosto da ideia da 
criação sobre diferentes estilos musicais, mas, 
mais do que isso, gosto sobretudo de pessoas, de 
tocar com músicos de todos os quadrantes,  de 
poder interagir com eles. Como instrumentista, 
sou fruto da variedade musical que ouvia, em 
casa e fora dela. Desde os discos de rock sinfónico 
do meu pai à música angolana dos meus vizinhos 
de cima, da música pimba nos bailaricos à mú-
sica clássica no conservatório, passando pela in-
fluência de acordeonistas com estilos muito pró-
prios, como a Sandra Batista (Sitiados), o Gabriel 
Gomes (Madredeus, Sétima Legião, Os poe-
tas) e a minha própria professora Lena Mendes 
(na altura nos Piratas do Silêncio e a tocar com 
Mafalda Veiga). O meu percurso como música foi 
um presente dos céus, porque quando o Rodrigo 
Leão me convidou para tocar com ele, e conse-
quentemente me abriu o caminho para trabalhar 
com outros nomes do meio musical, estava eu 
ainda a dar também os meus primeiros passos 
no movimento das danças tradicionais, e a co-
meçar a embrenhar-me na música do Alentejo. 
Foram caminhos que fiz ao mesmo tempo, e que 
nunca me deixaram sentir qualquer tipo de mo-
notonia. Na verdade, as coisas estão todas tão li-
gadas... E tenho à minha volta tanta e tanta gente 
com quem partilho esta coisa do gostar de mú-
sica tradicional mas também de outros géneros, 
sem ficar fechado em caixas, que não estranho. 
Penso que os meus discos fazem o resumo disso, 
dessa relação das raízes com o agora, e do fazer 
música com o coração, seguindo um mapa sen-
timental onde cabem as modas alentejanas, o 
cravo barroco, o serrote musical, a lira de Creta, a 
viola campaniça, o sintetizador do Rodrigo Leão, 
uma cantiga do Samuel Úria, as ervas aromáti-
cas, e tudo o mais que me for no gosto. 
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Aljustrelense desce à foz do Mira 
para águas onde tem naufragado

Outra vez 
no rio Mira

O número de jornadas para o termo do cam-
peonato vai encurtando e o líder sobrevi-
veu a mais um teste difícil, mantendo os 
nove pontos que são a sua margem de se-
gurança. Mas há sinais de insegurança…

Texto e fotos Firmino Paixão

V
amos ver como reage o Aljustrelense 
a mais uma viagem difícil para o li-
toral alentejano. Joga no Campo da 

Foz do Mira, em Milfontes, e a verdade é 
que os ares da Costa Vicentina não têm sido 
favoráveis aos tricolores. Além Guadiana 
jogam-se outras duas partidas importan-
tes, o Serpa com o Odemirense e o Piense 
com o Castrense. Três jogos envolvendo os 
primeiros cinco da tabela, porque o Vasco 
da Gama joga em casa com o Bairro da 
Conceição. Os restantes jogos têm uma im-
portância pouco expressiva para a classifi-
cação, onde o Piense trocou de lugar com 
o Cabeça Gorda mercê do triunfo em Beja 
e da derrota caseira do Ferrobico. O Serpa 
perdeu no terreno do líder com um golo 

“esquisito”, numa ronda onde se marca-
ram 27 golos destacando-se as goleadas 
do Guadiana, do Castrense e os seis go-
los no Bairro da Conceição. Odemirense, 
Milfontes, Vasco da Gama e Piense vence-
ram fora de casa. 

Resultados (21.ª jornada): Rosairense- 
-Odemirense, 1-2; Aljustrelense-Serpa, 1-0; 
Aldenovense-Milfontes, 1-3; Guadiana-São 
Marcos, 4-0; Castrense-Sporting Cuba, 4-0; 
Bairro da Conceição-Piense, 2-4; Cabeça 
Gorda-Vasco da Gama, 2-3. 

Classificação: 1.º Aljustrelense, 57 pon-
tos. 2.º Vasco da Gama. 48. 3.º Castrense, 
45. 4.º Milfontes, 44. 5.º Odemirense, 45. 6.º 
Serpa, 32. 7.º Rosairense, 28. 8.º Piense, 27. 
9.º Cabeça Gorda, 25. 10.º Sporting Cuba, 24. 
11.º Guadiana, 21. 12.º São Marcos, 13. 13.º 
Bairro da Conceição, sete. 14.º Aldenovense, 
sete. Próxima jornada (6/4 16h)): Serpa-
-Odemirense; Milfontes-Aljustrelense; 
São Marcos-Aldenovense; Sporting Cuba- 
-Guadiana; Piense-Castrense; Vasco 
Gama-Bairro da Conceição; Cabeça Gorda-                                                                            
-Rosairense.

Moura consegue segunda vitória sob 
comando do técnico Bruno Ribeiro

Ribeiro leva caudal de seis pontos

U
ma vitória em Almodôvar por duas 
bolas a zero, terreno onde o Moura 
não tinha conseguido vencer na pri-

meira fase do campeonato, é mais um sinal 
de mudança que o treinador Bruno Ribeiro 
acrescentou à equipa.

Fica cada vez mais evidente que a mu-
dança de timoneiro na formação do Moura e 
os ajustes que Bruno Ribeiro, naturalmente, 
produziu no plantel, estão a dar frutos positi-
vos. Dois jogos, duas vitórias, a primeira em 
casa, palco onde os mourenses jogavam ini-
bidos, a segunda conseguida no dérbi com o 
Desportivo de Almodôvar, onde tinham em-
patado na partida correspondente à primeira 
fase do campeonato. Mercê destes três pontos 

e à boleia do empate caseiro do Montemor, o 
Moura encostou-se, em igualdade de pontos, 
ao conjunto montemorense. O campeonato 
regressa no próximo dia 13.

Resultados (7.ª jornada): U. Montemor-
-Barreirense, 1-1; Almodôvar-Moura, 0-2; 
Esperança Lagos-Quarteirense, 1-6; Cova 
Piedade-Louletano, 2-3. 

Classificação: 1.º U. Montemor, 27 pon-
tos. 2.º Moura, 27. 3.º Louletano, 25. 4.º 
Cova Piedade, 23. 5.º Quarteirense, 23. 6.º 
Barreirense, 19. 7.º Esperança Lagos, 13. 8.º 
Almodôvar, sete. Próxima jornada (13/4): 
Almodôvar-Quarteirense; U. Montemor- 
-Cova Piedade; Esperança Lagos-
Barreirense; Moura-Louletano. FP

 Despertar ganha embalagem na luta 
pela conquista do título da 2.ª Divisão

As Cancelinhas ficaram abertas

A 
equipa do Despertar foi ao Campo 
das Cancelinhas, em Amareleja, 
buscar três pontos preciosíssimos 

para os objetivos que o clube persegue, o tí-
tulo distrital da 2.ª Divisão e o regresso ao 
escalão principal.

E foi o primeiro triunfo dos bejenses sobre a 
formação do Amarelejense em jogos para o cam-
peonato. Na primeira fase o Amarelejense tinha 
goleado em Beja por cinco bolas a uma e na se-
gunda volta, no seu reduto, bateu os bejenses 
por duas bolas a uma. Na taça de honra, que os 
bejenses arrecadaram, aí sim receberam a for-
mação de Amareleja e venceram por duas bolas 
a uma. O outro jogo desta ronda de abertura da 

segunda fase terminou empatado sem golos. Na 
fase regular do campeonato também tinham 
empatado em Saboia (1/1) e na segunda volta 
o Renascente perdeu em casa (2/0). Em face de 
tudo isto o Despertar tomou a dianteira e ama-
nhã terá o Saboia como adversário, enquanto o 
Amarelejense viaja para Odemira em cujo está-
dio municipal defrontará o Renascente. 

2.ª Divisão (2.ª fase, 1.ª jornada): 
Amarelejense-Despertar, 2-0; Saboia-
-Renascente, 0-0. Classificação: 1.º Despertar, 
três pontos. 2.º Renascente, um. 3.º Saboia, 
um. 4.º Amarelejense, zero. Próxima jornada 
(5/4, 15 horas): Despertar-Saboia; Renascente-
-Amarelejense.FP

Piense O capitão leva a melhor sobre dois adversários

Atletas Fair play teve nota positiva

 Vasco Gama-São Domingos, 12-1; 

Odemirense-Castrense, 1-9; Ferreirense-

-Serpa, 5-2. Líder: Castrense, 27 pontos. 

Próxima jornada (5/4): Odemirense-

-Serpa; São Domingos-Ferreirense; 

Castrense-Vasco da Gama.

 IP Beja-CD Beja, 0-4; Almodovarense-Leões, 3-0; Ourique-

-Alvito, 2-0; NS Moura-VNS.Bento, 4-2; Alcoforado- 

-Luzerna, 4-3; Ferreirense-Vasco Gama, 7-3. Líder: NS 

Moura, 50 pontos. Próxima jornada (4/4): CDBeja-CB Castro 

Verde; Leões-IPBeja; Alvito-Almodovarense; VNSBento-

-Ourique; Luzerna-NS Moura; Vasco Gama-Alcoforado.

Distrital de 
seniores femininos 

(9.ª jornada)

Distrital 
de Futsal

(21.ª jornada)
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Uma equipa motivada pelos bons resulta-
dos, atravessando um bom momento com-
petitivo e focalizada em chegar ao final da 
época com elevados níveis emocionais e 
de rendimento. 

 Texto e  foto Firmino Paixão

O 
olhar do técnico do Piense sobre a sua 
equipa não pode ser mais objetivo. João 
Daniel, 27 anos, com formação despor-

tiva feita no Moura Atlético Clube, chegou em 
janeiro à equipa e estancou a desmotivação do 
plantel. Licenciado em Desporto, com mestrado 
na área do Treino Desportivo, decidiu que podia 
crescer mais fora do campo do que dentro das 
quatro linhas e, antes de chegar a Pias, foi ad-
junto de Acácio Santos no Vasco da Gama e trei-
nou os juniores do Moura durante três épocas.

É notório que o Piense atravessa um bom 

momento…

Em termos de resultados desportivos estamos 
numa boa fase. Temos vindo a consolidar esse 
bom momento, no último domingo consegui-
mos a sétima vitória em oito jogos, e isso mos-
tra bem aquilo que tem sido a nossa evolução 
ao longo dos últimos tempos, por isso, estamos 
satisfeitos.

Chegou à equipa na 13.ª jornada e pontuou 

a Odemira, um bom prenúncio para esta 

evolução…

O primeiro jogo à frente de uma equipa é sem-
pre determinante. Era um plantel que, em ter-
mos anímicos e da sua própria prestação, não 
vinha de um grande momento, seria fácil insta-
lar-se o descrédito e a desmotivação, mas não foi 
isso que aconteceu. 

Conseguiu recuperar esses índices?

Felizmente foi possível darmos a volta à situa-
ção. Temos vindo numa senda de bons resulta-
dos, de boas conquistas, com algumas vitórias 
muito importantes. E estamos na final da taça. 
Tem sido um bom percurso, não só meu, os jo-
gadores são os principais responsáveis. A deter-
minação e a vontade que têm demostrado tem 
feito com que atravessemos esta fase muito po-
sitiva que queremos prolongar até ao final da 
época, para chegarmos o mais bem preparados 
possível ao jogo mais importante que vamos ter, 
que será a final da taça.

O Piense competiu na Taça de Portugal e até 

entrou bem, mas depressa ficou com o espírito 

anímico em baixo…

Numa equipa que, semana após semana, perde 
e empata, com muitos desses resultados a acon-
tecerem nos últimos minutos, é normal que se 
instale uma certa falta de confiança nos jogado-
res. Tudo isso desaparece quando as vitórias che-
gam. Confesso que encontrei a equipa um pouco 

João Daniel quer o Piense com boa atitude competitiva no fecho da época

“Queremos repetir o triunfo na Taça”

PUB

desmotivada, era normal, mas não há aqui ne-
nhuma crítica aos jogadores, tão pouco à equipa 
técnica anterior, quando as coisas correm mal 
é mais difícil motivar os jogadores, quando ga-
nhamos parece que tudo nos corre bem.

O lugar da equipa não reflete exatamente o va-

lor do plantel?

Pouco a pouco vai refletindo. Queremos subir 
mais alguns lugares na classificação. Este ciclo 
de vitórias dá-nos algum ânimo para o resto do 
campeonato, ainda temos alguns pontos para 
conquistar. Estamos no oitavo lugar e muito 
perto do sétimo. Estávamos muito distantes, te-
mos vindo a subir, conseguimos fazer 16 pontos 
desde que cheguei a Pias, mas queremos cimen-
tar esta equipa num lugar mais condicente com 
o seu real valor. 

O próximo adversário é o Castrense. Não espe-

ram facilidades?

Encaramos todos os adversários de olhos nos 
olhos. O adversário tem que mostrar dentro do 
campo que é mais forte e quer ganhar mais do 
que nós. Conhecemos as dificuldades que nos 
esperam, ganhámos em Castro Verde, para a 
taça, mas fizemos um grande jogo em termos de 
atitude e de entrega. De outra forma é impossí-
vel, porque o Castrense tem excelentes jogadores 
e muitas opções. Mas a nossa equipa está con-
fiante e tem-se oposto bem a outras equipas do 
cimo da tabela.

Jogarão ainda com o Odemirense e o 

Aljustrelense e, pelo meio, terão outros jogos 

onde podem pontuar?

Todos os jogos são para pontuar. Esta equipa ti-
nha alguns empates, às vezes as vitórias fugiam-
-lhe nos últimos minutos. Reduzimos essa per-
centagem, aumentámos o número de vitórias 
e temos vindo por aí acima. Ainda temos algu-
mas deslocações difíceis, mas queremos chegar 
ao final da época em crescendo em termos tá-
ticos e emocionais. Se acreditarmos que pode-
mos derrotar qualquer adversário, seja em casa 
ou fora, será meio caminho andado para termos 
sucesso contra as equipas que estão melhor ape-
trechadas e que lutam por uma classificação que 
o Piense, nesta época, acabou por não lutar.

O Piense é o atual detentor da Taça Distrito de 

Beja e estará na final determinado a renovar 

essa conquista?

O objetivo era chegar à final, se não conse-
guíssemos não a poderíamos discutir. Foi 
um trajeto difícil, que começou no Bairro da 
Conceição, passou por Castro Verde e, final-
mente, Vidigueira. Derrotámos duas equipas 
nada fáceis, que estão na frente do campeonato. 
Obviamente que quando se chega a uma final o 
objetivo é ganhar, sem deixarmos de pensar que 
do outro lado está uma equipa que quer exata-
mente o mesmo.

Piense Jovem treinador João Daniel quer ganhar a Taça Distrito de Beja

Realiza-se na tarde de amanhã, na vila de Cuba, 

o 12.º Grande Prémio de Atletismo Dr. Carlos 

Gradiz, organizado pelo município local com o 

apoio da Associação de Atletismo de Beja. Trata-se 

de uma prova aberta a todos os escalões, com 

início pelas 15 horas, no largo Cristóvão Cólon, 

e percursos urbanos consoante o escalão.

O WRC Vodafone Rally de Portugal 2014, quarta etapa do 

Campeonato do Mundo WRC, está este fim de semana no 

Alentejo com os melhores pilotos mundiais da especialidade, 

com destaque para o campeão do mundo, o francês 

Sébastien Ogier (Volkswagen). Os troços cronometrados 

nos concelhos de Ourique e Almodôvar assumem particular 

relevância na prova durante os dias de hoje e amanhã.

Atletismo 
em Cuba 

Rally 
de Portugal 

Ciclismo em Odemira O concelho de Odemira recebe durante o fim de se-
mana a primeira prova da Taça de Portugal em Ciclismo nas categorias de cadetes, 
elites e veteranas femininas (no sábado em Zambujeira do Mar) e a 1.ª e 2.ª pro-
vas da Taça de Portugal e juniores masculinos (domingo, com partida de Milfontes 
para Odemira).  

Circuito Alentejo em Surf e Bodyboard O Circuito Alentejo 2014 em Surf e 
Bodyboard começa este fim de semana na praia de São Torpes (Sines), com provas destina-
das às classes de surf open, bodyboard, surf feminino, surf sub/16 e sub/14. As restantes pro-
vas do circuito, organizado pelo Sines Surf Clube, estão marcadas para os últimos fins de 
semana de maio e setembro.
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Manuel Caetanita: as memórias e as vivências de uma lenda viva 

Uma velha glória do ciclismo
Nada acontece por acaso. O entu-
siasmo com que os almodovarenses 
vivem o ciclismo e a tradição que a 
modalidade tem na região têm um cul-
pado – Manuel Caetanita, vencedor de 
uma etapa na Volta a Portugal.  

Texto e foto Firmino Paixão

C
orria o verão de 1976, estava bem 
fresca ainda a Revolução dos Cravos 
e a consolidação da democracia. Na 

estrada andava a 38.ª Volta a Portugal em 
Bicicleta, à moda antiga, daquelas que atra-
vessava todo o território nacional, e essa, 
ganha por Firmino Bernardino com a ca-
misola do Benfica, começou em Vilamoura 
e terminou em Lisboa. A 4.ª etapa, dispu-
tada em 20 de agosto, teve dois setores. O 
primeiro, com uma extensão de 135 quiló-
metros (o segundo foi um curto contrarre-
lógio de dois quilómetros em Sangalhos), 
correu-se entre a Sertã e a Mealhada e o 
vencedor foi Manuel Caetanita, um ciclista 
anónimo nascido em Almodôvar na vés-
pera de Natal de 1952. 

Correu três Voltas a Portugal, enver-
gou a camisola do Louletano e rolou qui-
lómetros ao lado das grandes figuras do 
ciclismo nacional. Hoje, com 61 anos, 
Caetanita assume a responsabilidade pela 
forma como a modalidade se enraizou na 
sua terra natal. Equipado a rigor e apoiado 
no quadro da bicicleta, depois de ter cor-
rido a volta ao seu concelho, o carismá-
tico ciclista almodovarense assume: “O 
ciclismo preserva toda esta dinâmica em 
Almodôvar um pouco pela recordação do 
meu nome”. E lembra: “Dei muito nome a 
Almodôvar como ciclista, a modalidade 
ganhou aqui entusiasmo em meados da 
década de setenta com o falecido António 
Cândido Colaço, Armindo Barradas, João 
Silva, Francisco Revés e eu. Fomos a uma 
Volta a Portugal em 1976 e eu ganhei uma 
etapa e fui terceiro noutra”. 

No seu palmarés guarda ainda os títu-
los de campeão regional e nacional de ci-
clocrosse, por isso, afirma: “A vila de 
Almodôvar é mais conhecida pelo ciclismo 
do que pelo futebol, sem que esteja a de-
preciar o futebol, mas o ciclismo aqui tem 
muita tradição”. 

Mas como terão entrado as bicicletas na 
vida deste almodovarense? “Comecei no 
Louletano Desportos Clube. Estava a tra-
balhar numa oficina em Faro, como mecâ-
nico, ainda hoje tenho essa profissão, e pu-
xaram-me para Loulé, viram que eu tinha 
qualidade e daí para a frente foi até correr 
na Volta a Portugal”. 

O serviço militar travou-lhe a car-
reira. Esteve dois anos sem competir 
mas foi profissional e correu três Voltas a 

Portugal: “Uma pelo Louletano e duas pelo 
Almodôvar, primeiro pela Casa do Povo 
de Almodôvar e mais tarde pelo clube des-
portivo. Uma das voltas não conclui de-
vido a uma queda”. E foi assim que Manuel 
Caetanita conheceu grandes figuras do ci-
clismo nacional: “Conheci o Agostinho, 
o Fernando Mendes, o Andrade, o Leonel 
Miranda, o Adelino Teixeira, muitas das 
grandes figuras do ciclismo nacional, mas 
convivi também com espanhóis que esti-
veram cá na Volta a Portugal em 73 numa 
equipa das Caves Messias, como o Jesus 
Manzaneque. Tiraram a Volta ao Joaquim 
Agostinho e depois ele foi para a França e 
quando voltou teve aquele acidente trágico 
que lhe provocou a morte”, conta com uma 
ponta de emoção e saudade. 

Saudades? “Tenho, tenho muitas sauda-
des e foi por isso que voltei a andar de bici-
cleta e a acompanhar os mais jovens, mas 
às vezes ainda encontro por aí malta do 
meu tempo”, assegura este homem bom, 
que diz: “Mantenho-me jovem e sempre 
com um espírito lutador”. Mas lembra tam-
bém: “O tempo agora é para os mais jovens, 
há tempo para tudo, é depois é preciso de-
senvolver o desporto em Almodôvar, te-
mos o município a apoiar, também as jun-
tas de freguesia e o comércio local, é bom 
que a juventude veja esses exemplos e sinta 
vontade para praticar desporto e ter uma 
vida saudável”. 

Mas o ciclismo hoje está diferente, re-
corda: “Desde logo pelos equipamentos, tí-
nhamos camisolas de malha e camurça nos 
calções, tínhamos que as molhar porque não 
se aguentavam, não tinham nada a ver com o 
que se usa hoje. E a diferença entre as bicicle-
tas nem se fala”, diz o ciclista que tem na Volta 
a Almodôvar a menina dos seus olhos: “Nem 
podia deixar de ser assim, no nosso país tal-
vez não exista uma prova como esta, é muito 
dura”. Ainda assim, Manuel Caetanita vai 
manter a sua atividade competitiva, breve-

mente em Grândola (Circuito Jorge Nunes) 
e depois: “Farei algumas provas no sul de 

Espanha, vou com o meu filho, ele corre 
pelo Chão das Donas, de Portimão, e 

eu vou com ele”. Mas sem camisola 
de equipa e explica porquê: “A 

Casa do Benfica de Almodôvar 
é uma equipa de gente mais 

jovem, uma equipa ganha-
dora, com muita ambição, 
quanto fizeram a equipa 
chamaram-me, corri um 
ano com eles, mas eu já 
não acompanhava o ritmo 
deles, tentei ajudar o me-
lhor possível para forma-
rem a equipa, mas daí para 

cá nunca mais me disseram 
nada e corro a título indivi-

dual apesar de ser benfiquista”. 
Nem mais! Um exemplo de que 

“ve- lhos são os trapos”.

que lhe provocou a morte , conta com uma 
ponta de emoção e saudade.

corda: Desde logo pelos equipamentos, tí
nhamos camisolas de malha e camurça nos 
calções, tínhamos que as molhar porque não 
se aguentavam, não tinham nada a ver com o 
que se usa hoje. E a diferença entre as bicicle-
tas nem se fala”, diz o ciclista que tem na Volta 
a Almodôvar a menina dos seus olhos: “Nem 
podia deixar de ser assim, no nosso país tal-
vez não exista uma prova como esta, é muito 
dura”. Ainda assim, Manuel Caetanita vai 
manter a sua atividade competitiva, breve-

mente em Grândola (Circuito Jorge Nunes) 
e depois: “Farei algumas provas no sul de 

Espanha, vou com o meu filho, ele corre 
pelo Chão das Donas, de Portimão, e 

eu vou com ele”. Mas sem camisola 
de equipa e explica porquê: “A 

Casa do Benfica de Almodôvar 
é uma equipa de gente mais 

jovem, uma equipa ganha-
dora, com muita ambição, 
quanto fizeram a equipa 
chamaram-me, corri um 
ano com eles, mas eu já 
não acompanhava o ritmo 
deles, tentei ajudar o me-
lhor possível para forma-
rem a equipa, mas daí para 

cá nunca mais me disseram 
nada e corro a título indivi-

dual apesar de ser benfiquista”. 
Nem mais! Um exemplo de que 

“v“v“v“vvvee-ee-----e-e--- lhos são os trapos”.

O Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira marcou 

para o dia 13 a realização do 34.º Circuito de Atletismo 

e 8.ª Corrida da Saúde, eventos que organizam em 

parceria com o município local. A prova principal 

terá a extensão de 7 200 m. As inscrições são 

gratuitas e estarão abertas até ao próximo dia 10.

As equipas de infantis e cadetes do Moura Volei 

Clube participaram no IX Torneio de Voleibol 

Puerta del Andévalo que decorreu no município 

de San Bartolomé de la Torre (Huelva). O evento 

foi organizado pelo CDV San Bartolomé e reuniu 

uma dezena de clubes da Andaluzia espanhola. 

34.º Circuito 
de Atletismo

Vila de Odemira 

Moura 
Volei Clube 

em Espanha 

Campeões de corta-mato Os atletas Ana Dias (Núcleo DC Odemira) e João 
Cruz (Beja Atlético Clube) sagraram-se campeões distritais de corta-mato curto, 
em seniores, durante as provas realizadas no Pomarão. Mussa Djau (BejaAC) e 
Raul Lourenço (ND Odemira) conquistaram os títulos nas categorias de juniores 
e veteranos. 

Hóquei em patins 3.ª Divisão (15.ª jornada) H.Santiago-Amadora, 
4-0; Boliqueime-Castrense, 5-1; Odivelas-Cascais, 3-6; Parede-CP Beja, 6-4; Vasco 
da Gama-Benfica B, 4-1. Líder: Benfica B, 45 pontos. Próxima jornada (6/4): Vasco 
Gama-H.Santiago; Amadora-Boliqueime; Castrense-Odivelas; Cascais-Parede; 
Benfica B-CP Beja.

Correu três Voltas a 
Portugal, envergou a 
camisola do Louletano 
e rolou quilómetros 
ao lado das grandes 
figuras do ciclismo 
nacional. Hoje, com 61 
anos, Caetanita assume 
a responsabilidade 
pela forma como a 
modalidade se enraizou 
na sua terra natal. 
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Sprinter espanhol ganhou a 
32.ª Volta ao Alentejo 

Carlos Barbero 
“escanhoou” 
a Alentejana

O ciclista espanhol Carlos Barbero, 
da Euskadi, foi o 32.º vencedor da 
Volta ao Alentejo em Bicicleta, pre-
servando, como era esperado, a tradi-
ção de um vencedor por cada edição da 
Alentejana.

Texto Firmino Paixão (com Podium)

Foto Podium

V
olta molhada, Volta abençoada, e foi 
debaixo de chuva que a sala de vi-
sitas da cidade Património Mundial 

abraçou o pelotão da 32.ª Volta ao Alentejo 
em Bicicleta, nas pedaladas que antecede-
ram a consagração dos vencedores. E foi, 
também, nesse histórico e solene palco que 
é a praça do Giraldo, na cidade de Évora, 
que terminou a quinta e derradeira etapa 
da prova, coroando Barbero como sucessor 
do belga Jasper Stuyven (Bontrager Cycling 
Team), vencedor da edição anterior. 

O sprinter espanhol Carlos Barbero, 
nascido em Burgos em 29 de abril de 1991, 
a fazer a segunda época pelos bascos da 
Euskadi, no final não escondeu que “é 
um orgulho” pôr o seu nome “nesta Volta 
ao Alentejo, uma vitória que dedico à mi-
nha equipa”. Dupla vitória acrescente-se, 
porque, além de ter sido o primeiro na ge-
ral individual (camisola amarela), con-
quistou também a classificação por pontos 
(camisola verde), tal a regularidade deste 
sprinter nas chegadas das cinco etapas no 
Alentejo, que ainda teve tempo para furar 
nos últimos três quilómetros da tirada que 
se concluiu em Mértola. Uma etapa, aliás, 
marcada pela queda de inúmeros ciclistas, 
quatro dos quais foram evacuados de ur-
gência para o hospital de Beja. 

Trinta e duas edições da Alentejana, 
32 vencedores diferentes. Mantem-se esta 
tradição e preserva-se a singularidade 

que mais nenhuma prova velocipédica do 
mundo se orgulha de ostentar. E neste ano, 
esse desígnio estava, antecipadamente, es-
tampado no historial da prova, face à au-
sência de anteriores vencedores no rol de 
142 corredores (concluíram 103) e 18 equi-
pas que se apresentaram à partida, em 
Castelo de Vide. 

O sprint vitorioso de Samuel Caldeira 
(OFM/Quinta da Lixa) à chegada a Évora 
e a vitória de Manuel Cardoso (Banco BIC/ 
/Carmin) na vila de Mértola foram as ex-
ceções ao domínio da mescla de corredo-
res estrangeiros que diariamente subiram 
ao pódio da Alentejana. Desde logo em 
Marvão, ponto de chegada da primeira ti-
rada, onde o trepador equatoriano Byron 
Guamá escapou à vigilância das equipas 
nacionais para vencer a etapa e vestir a pri-
meira camisola amarela do certame. No 
segundo dia voltou a faltar-se castelhano, 
com o triunfo de Eduard Prades da por-
tuguesa OFM/Quinta da Lixa, à beira das 
ameias do castelo de Montemor-o-Novo, e 
a conquista da camisola amarela pelo bur-
galês Carlos Barbero, que não mais a have-
ria de largar. Na terceira etapa, em Mértola, 
chegou então a vitória do sprinter portu-
guês Manuel Cardoso (Banco BIC/Carmin), 
na quarta, em Santiago do Cacém, ven-
ceu o checo Karel Hnik, da Etixx, e Samuel 
Caldeira fez o segundo registo para as co-
res nacionais, com o triunfo entre as mura-
lhas eborenses. 

Coletivamente venceu a Euskadi, equipa 
de Carlos Barbero, secundada pelas por-
tuguesas Efapel/Glassdrive e pela OFM/                  
/Quinta da Lixa. As restantes camisolas em 
disputa, verde (pontos), castanha (monta-
nha) e branca (juventude) viajaram para 
além fronteiras para países tão distintos 
como Espanha, Equador e Estados Unidos 
da América.  

1.ª Etapa: Castelo de Vide/Marvão – 167 
quilómetros
1.º Byron Guamá (Team Ecuador), 4.18.25 h.
2.º Edgar Pinto (LA/Antarte), mt.
3.º Carlos Barbero (Euskadi), mt.
Camisola amarela – Byron Guamá (Team 
Ecuador).

2.ª Etapa: Sousel/Montemor-o-Novo – 
192.7 quilómetros
1.º Eduard Prades (OFM/Quinta Lixa), 4.36.10 h.
2.º Carlos Barbero (Euskadi), mt.
3.º Ryan Anderson (Team Optum), mt.
Camisola amarela – Carlos Barbero (Euskadi).

3.ª Etapa: Redondo/Mértola – 205 
quilómetros
1.º Manuel Cardoso (BIC/Carmin), 5.08.43 h.
2.º Filipe Cardoso (Efapel/Glassdrive), mt.
3.º Erik Bystrem (Oster Hus/Ridley), mt.
Camisola amarela – Carlos Barbero (Euskadi).

4.ª Etapa: Odemira/Santiago do Cacém 
– 159.2 quilómetros
1.º Karel Hnik (Etixx), 3.50.43 h.
2.º Carlos Barbero (Euskadi), mt.
3.º Eduard Prades (OFM/Quinta da Lixa) mt.
Camisola amarela – Carlos Barbero (Euskadi).

5.ª Etapa: Alcácer do Sal/Évora – 172.9 
quilómetros
1.º Samuel Caldeira (OFM/Quinta da Lixa), 
4.09.49 h.
2.º Havard Blikra (Team Oster Hus/Ridley), 
mt.
3.º Francisco Moreno (Louletano/Dunas 
Douradas), mt.
Camisola amarela – Carlos Barbero (Euskadi).

Geral individual (camisola amarela):
1.º Carlos Barbero (Euskadi), 22.03.37 h.
2.º Eduard Prades (OFM/Quinta da Lixa), a 
10s.
3.º Karel Hnik (Etixx), a 17s.
4.º Edgar Pinto (LA/Antarte) a 20s.
5.º Daniel Mestre (Banco BIC/Carmin), a 32s.

Geral pontos (camisola verde):
Carlos Barbero (Euskadi).
Geral montanha (camisola castanha): 
Byron Guamá (Team Ecuador).
Geral juventude (camisola branca): 
Tanner Put (USA Cycling).
Geral equipas: 
1.ª Euskadi, 66.13.14 horas.
2.ª Efapel/Glassdrive, a 3s.
3.ª OFN Quinta da Lixa, a 14s.

Classificações

32.ª Volta ao Alentejo Os laureados festejaram no centro histórico eborense (Barbero é o 
primeiro da esquerda)

A equipa da Zona Azul volta a jogar amanhã na cidade de 

Beja (17 e 30 horas), frente à formação dos Olhanenses, 

depois de ter sido derrotada pelo Almada (34-43), líder 

da Zona Sul, resultado que pode ter comprometido a 

eventual subida de divisão dos bejenses. Na série de 

manutenção o CCP Serpa ganhou ao Sines (26/24) e 

amanhã recebe o Náutico. O Sines recebe o Costa d’Oiro.

A 1.ª etapa do Campeonato Nacional de Kayak 

Polo, competição onde a equipa da Associação 

Pagaia Sul, de Beja, participa com grandes 

ambições, disputa-se este fim de semana nas 

Piscinas Municipais de Setúbal. O Clube de 

Canoagem de Setúbal, organizador desta 

ronda, é o atual detentor do título nacional

Andebol 
3.ª Divisão

 (5.ª jornada)

Pagaia Sul 
no Nacional 

de Kayak Polo 
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Laboratório de Análises 

Clínicas de Beja, Lda.
Dr. Fernando H. Fernandes

Dr. Armindo Miguel 

R. Gonçalves
Horários das 8 às 18 horas;

Acordo com benefi ciários 
da Previdência/ARS; ADSE; 
SAMS; CGD; MIN. JUSTIÇA; 
GNR; ADM; PSP; Multicare; 

Advance Care; Médis

FAZEM-SE DOMICÍLIOS
Rua de Mértola, 86, 1º

Rua Sousa Porto, 35-B
Telefs. 284324157/ 284325175

Fax 284326470
7800 BEJA

RUI MIGUEL CONDUTO

Cardiologista
- Assistente de Cardiologia 

do Hospital SAMS
CONSULTAS

5ªs feiras 
CARDIOLUXOR

Clínica Cardiológica 
Av. República, 101, 2ºA-C-D

Edifício Luxor, 1050-190 Lisboa
Tel. 217993338

www.cardioluxor.com
Sábados

R. Heróis de Dadrá, nº 5
Telef. 284/327175 – BEJA

MARCAÇÕES 
das 17 às 19.30 horas 
pelo tel. 284322973
ou tm. 914874486

MARIA JOSÉ
BENTO SOUSA
e LUÍS MOURA

DUARTE
Cardiologistas

Especialistas pela Ordem
dos Médicos 

e pelo Hospital de Santa Marta 
Assistentes

de Cardiologia 
no Hospital de Beja
Consultas em Beja

Policlínica de S. Paulo
Rua Cidade 

de S. Paulo, 29
Marcações: 

telef. 284328023 - BEJA

 Análises Clínicas ▼

 Cardiologia ▼

CLÍNICA MÉDICA 
DENTÁRIA

JOSÉ 

BELARMINO, LDA.
Rua Bernardo Santareno, nº 10 

Telef. 284326965 BEJA

DR. JOSÉ BELARMINO
Clínica Geral e Medicina 

Familiar (Fac. C.M. Lisboa) 
Implantologia Oral

e Prótese sobre Implantes 
(Universidade

de San Pablo-Céu, Madrid)

CONSULTAS EM BEJA
2ª, 4ª e 5ª feira

das 14 às 20 horas
EM BERINGEL

Telef 284998261
6ª e sábado 

das 14 às 20 horas

DR. JAIME LENCASTRE
Estomatologista (OM)

Ortodontia

FERNANDA 
FAUSTINO

Técnica de Prótese 
Dentária

Vários Acordos

(Diplomada pela Escola 

Superior de Medicina

Dentária de Lisboa)

Rua General Morais 

Sarmento. nº 18, r/chão

Telef. 284326841 

7800-064 BEJA

 Medicina dentária ▼

 Clínica dentária ▼

 Urologia ▼

FRANCISCO 
FINO 

CORREIA
MÉDICO UROLOGISTA

RINS E VIAS 

URINÁRIAS
Marcações de 2.ª a 6.ª feira a 

partir das 14 horas
Rua Capitão João Francisco de 

Sousa, n.º 20
7800-451 BEJA    
Tel. 284324690

 Psicologia ▼

HELIODORO

SANGUESSUGA
DOENÇAS 

DO SISTEMA 

NERVOSO
CONSULTAS

às 3ªs e 4ªs feiras, 

a partir das 15 horas

MARCAÇÕES pelos

telfs.284322387/919911232

Rua Tenente Valadim, 44

7800-073 BEJA

DR. MAURO 

FREITAS VALE
MÉDICO DENTISTA

Prótese/Ortodontia

Marcações pelo telefone 284321693 ou no local

Rua António Sardinha, 3 1º G

7800 BEJA

 Estomatologia    Cirurgia Maxilo-facial ▼

 Neurologia ▼

 Terapia da Fala ▼

Terapeuta da Fala

VERA LÚCIA BAIÃO

Consultas em Beja

CLINIBEJA  – 2.ª a 6.ª feira

Rua António Sardinha,  

25, r/c esq.

Tm. 962557043

veraluciarochabaiao@gmail.com

CÉLIA CAVACO
Oftalmologista 

pelo Instituto Dr. Gama 

Pinto – Lisboa
Assistente graduada 

do serviço 
de oftalmologia 

do Hospital
 José Joaquim 

Fernandes – Beja
Marcações de consultas 

de 2ª a 6ª feira, 
entre as 15 e as 18 horas
Rua Dr. Aresta Branco, nº 

47 7800-310 BEJA
Tel. 284326728    
Tm. 969320100

 Oftalmologia ▼

 Clínica Geral ▼

GASPAR 
CANO

MÉDICO ESPECIALISTA 
EM CLÍNICA GERAL/
MEDICINA FAMILIAR

Marcações a partir 
das 14 horas    Tel. 284322503

Clinipax 
Rua Zeca Afonso, 
 nº 6-1º B – BEJA

Centro 
de Fisioterapia 

S. João Batista
Fisiatria  

 Dr. Carlos Machado
Drª Ana Teresa Gaspar
Psicologia Educacional

Drª Elsa Silvestre
Psicologia Clínica

 Drª M. Carmo 
Gonçalves

Tratamentos 
de Fisioterapia

 Classes de Mobilidade
Classes para
 Incontinência 

Urinária
Reeducação 

do Pavimento Pélvico
Reabilitação 

Pós Mastectomia
Hidroterapia/Classes no 

meio aquático

Acordos com A.D.S.E., CGD, 
Medis, Advance Care, 

Multicare, Allianze, 
Seguros/Acidentes 

de trabalho, A.D.M., S.A.M.S.
Marcações  pelo  284322446;

Fax 284326341  
R. 25 de Abril, 11

 cave esq. – 7800 BEJA

 Fisioterapia ▼

CLÍNICA 

MÉDICA

ISABEL REINA, LDA.

Obstetrícia, Ginecologia,  Ecografi a

CONSULTAS

 2ªs, 3ªs e 5ªs feiras

Rua Zeca Afonso, nº 16 F 

 Tel. 284325833

 Ginecologia/Obstetrícia ▼

Dr. José Loff
Urgências 

Prótese fi xa 
e removível

Estética dentária
Cirurgia oral

/Implantologia
Aparelhos fi xos 

e removíveis
VÁRIOS ACORDOS

Consultas :de segunda a 
sexta-feira, 

das 9 e 30 às 19 horas 
Rua de Mértola, nº 43 – 1º esq. 

Tel. 284 321 304    Tm. 
925651190

7800-475 BEJA

JOÃO HROTKO
Médico 

oftalmologista
Especialista pela Ordem 

dos Médicos
Chefe de Serviço
de Oftalmologia

do Hospital de Beja
Consultas de 2ª a 6ª

Acordos com: 

ACS, CTT, EDP, CGD, SAMS.

Marcações

pelo telef. 284325059

Rua do Canal, nº 4 7800 BEJA

 Fisioterapia ▼

 Oftalmologia ▼

AURÉLIO SILVA
UROLOGISTA

Hospital de Beja
Doenças de Rins
e Vias Urinárias

Consultas às 6ªs feiras 

na Policlínica de S. Paulo

Rua Cidade S. Paulo, 29

Marcações 

pelo telef. 284328023   

BEJA

DR. LUÍS CALADO
UROLOGISTA
Fellow of the 

European Board
 ff Urology

 
Doenças dos Rins, 

Bexiga, Próstata
Andrologia

Consultas Clinibeja

Rua António Sardinha, 23, 

7800-447 Beja

Tel: 284 321 517

 Tlm: 961 341 105

www.clinibeja.com 

clinibeja@gmail.com

DR. CIRO 

OLIVEIRA

Consultas às sextas-feiras, 

a partir das 15 horas

Centro Médico 
de Beja

Largo D. Nuno Álvares 

Pereira, 13   BEJA
Marcações pelo
 tel. 284312230

 Urologia ▼

 Psiquiatria ▼

DR. A. FIGUEIREDO 

LUZ
Médico Especialista 

pela Ordem dos Médicos
 e Ministério da Saúde

Generalista
CONSULTAS DE OBESIDADE
Rua Capitão João Francisco 

de Sousa, 56-A – Sala 8
Marcações 

pelo tm. 919788155

 Obesidade ▼

TERESA 
ESTANISLAU 

CORREIA
MÉDICA 

DERMATOLOGISTA
Consultas às 4ª feiras tarde 

e sábado
MARCAÇÃO 

DE CONSULTAS:
Diariamente, dias úteis:  
Tel: 218481447  Lisboa 
4ª feiras: 14h30 – 19h 
Tel: 284329134  Beja 

e.mail: 
clinidermatecorreia@ gmail.com
Rua Manuel António de Brito 

nº 4 1ºFte      7800- 544 - BEJA 
(Edifício do Instituto do Coração, 

frente ao Continente)

 Dermatologia ▼

DR. J. S. GALHOZ
Ouvidos,Nariz, 

Garganta

Exames da audição
Consultas a partir das 14 horas

Praça Diogo Fernandes,

23 - 1º F  (Jardim do Bacalhau)

Telef. 284322527   BEJA

DR. ÁLVARO SABINO

Otorrinolaringologista

Ouvidos,Nariz, 

Garganta

Marcações de 2.ª a 6.ª feira

a partir das 14 horas

Tel. 284324690

Rua Capitão João Francisco

de Sousa, n.º 20

7800-451 BEJA

 Otorrinolaringologia ▼

HELENA MANSO
ANGIOLOGIA/CIRURGIA   

VASCULAR

TRATAMENTO  DE VARIZES

BEJA: Clinibeja 
 Rua António Sardinha, 23-25 

7800-477 Beja Tel. 284 321 517
MOURA: MRP Centro de 

Medicina Física e Recupera-
ção de Moura 

Avenida dos Bombeiros Voluntá-
rios, n.º 15 7860-107 Moura Tel. 

285 252 944
SANTIAGO DO CACÉM: 

Centro Clínico de Santiago do 
Cacém

Avenida Manuel da Fonseca, 37 
7540-105 Santiago do Cacém

Tel. 269 086 900 Tm. 917 637 440
ÉVORA: CDI 

Praça Dr. Rosado da Fonseca, 
8, Urb. Horta dos Telhais 7000-

749 Évora
Tel. 266 749 740

www.hms.com.pt

 Pediatria ▼

Dra. Sónia Fernandes
Pediatra

Consultas no

Centro Médico de Beja
Largo D. Nuno Álvares 

Pereira n.º 13 
BEJA

Marcações pelo telefone

284312230

Angiologia
Cirurgia Vascular   ▼
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Clínica 
Médico-Dentária

de S. FRANCISCO, LDA.

Gerência  
de Fernanda Faustino

Acordos: 

SAMS, ADMG, PSP, A.D.M.E.,
 Portugal Telecom e Advancecare

Rua General Morais Sarmento, nº 18, r/chão;
 TEL. 284327260 7800-064 BEJA

Dr. Sidónio de Souza – Pneumologia/Alergologia/
Desabituação tabágica – H. Pulido Valente
Dr. Fernando Pimentel – Reumatologia – Medicina 
Desportiva – Instituto Português de Reumatologia de Lisboa
Dr.ª Verónica Túbal – Nutricionismo – H. de Beja
Dr.ª Sandra Martins – Terapia da Fala – H. de Beja
Dr. Francisco Barrocas – Psicologia Clínica/Terapia 
Familiar – Centro Hospitalar do Baixo Alentejo.
Dr. Rogério Guerreiro – Medicina preventiva – Tratamento 
inovador para deixar de fumar
Dr. Gaspar Cano – Clínica Geral/ Medicina Familiar
Dr.ª Nídia Amorim – Psicomotricidade/Educação Especial 
e Reabilitação 
Dr. Sérgio Barroso – Especialista em Oncologia – H. de Beja
Drª Margarida Loureiro – Endocrinologia/Diabetes/
Obesidade – Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Dr. Francisco Fino Correia – Urologia – Rins e Vias 
Urinárias – H. Beja
Dr. Daniel Barrocas – Psiquiatria – Hospital de Évora
Dr.ª Lucília Bravo – Psiquiatria H.Beja , Centro Hospi-talar 
de Lisboa (H.Júlio de Matos). 
Dr. Carlos Monteverde – Medicina Interna, doenças de 
estômago, fígado, rins, endoscopia digestiva.
Dr.ª Ana Cristina Duarte – Pneumologia/Alergologia 
Respiratória/Apneia do Sono
Dr.ª Isabel Santos – Psiquiatria de Infância e Adolescência/
Terapeuta familiar – Centro Hospitalar do Baixo Alentejo
Dr.ª Paula Rodrigues – Psicologia Clínica – Hospital de 
Beja
Dr.ª Luísa Guerreiro – Ginecologia/Obstetrícia
Dr. Luís Mestre – Senologia (doenças da mama) – Hospital 
da Cuf – Infante Santo
Dr. Jorge Araújo – Ecografi as Obstétricas
Dr.ª Ana Montalvão – Hematologia Clínica /Doenças do 
Sangue – Hospital de Beja
Dr.ª Ana Cristina Charraz – Psicologia Clínica – Hospital 
de Beja
Dr. Diogo Matos – Dermatologia – Hospital Garcia da 
Orta.
Dr.ª Madalena Espinho – Psicologia da Educação/
Orientação Vocacional
Dr.ª Ana Margarida Soares  –  Terapia da Fala
Dr.º Ricardo Lopes – Consulta de Gastrenterologia e 
Proctologia - Endoscopia e Colonoscopia 
Dr.ª Joana Leal – Medicina Tradicional Chinesa/Acupunctura 
e Tuina.
Enfermeira Maria José Espanhol – Enfermeira especialista 
em saúde materna/Cuidados de enfermagem na clínica e ao 
domicílio/Preparação pré e pós parto/amamentação e cuidados 
ao recém-nascido/Imagem corporal da mãe – H. de Beja

Marcações diárias
 pelos tels. 284 322 503 

 Tm. 91 7716528 | Tm. 916203481
Rua Zeca Afonso, nº 6, 1º B, 7800-522 Beja

Clinipaxmail@gmail.com
www.clinipax.pt

CENTRO 

DE IMAGIOLOGIA

DO BAIXO ALENTEJO

Médicos Radiologistas
António Lopes / Aurora Alves  

Helena Martelo / Montes Palma
  Médica Neuroradiologista

Alda Jacinto
Médica Angiologista

Helena Manso

Convenções: 

ULSBA (SNS)
ADSE, ACS-PT, SAD-GNR, CGD, MEDIS, SSMJ, 

SAD-PSP, SAMS, SAMS QUADROS, ADMS, 

MULTICARE, ADVANCE CARE

Marcações: Tel. 284318490

Tms. 960284030 ou 915529387

Horário: de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas 

e aos sábados, das 8 às 13 horas

Av. Fialho de Almeida, nº 2  7800 BEJA                              

TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA (TAC)

ECOGRAFIA

MAMOGRAFIA

ECO DOPPLER

RADIOLOGIA DENTÁRIA

HEMATOLOGIA CLÍNICA

Doenças do Sangue

ANA MONTALVÃO
Assistente Hospitalar

Marcações de 2ª a 6ª feira, das 15 às 19 horas
Terreiro dos Valentes, 4-1ºA

7800-523 BEJA
Tel. 284325861   Tm. 964522313

 Hematologia Clínica ▼



Diário do Alentejo
4 abril 2014

necrologia diversos24

ALUGA-SE

Quatro escritórios 

no Terreiro dos Va-

lentes.

Contactar tel. 

284313390

ALUGA-SE
BEJA

BAR

 “O BARROTE”

Contactar 

tms. 968065046 

ou 968983208

Vila Alva

AGRADECIMENTO

Francisco António 

Pires
Nasceu a 08.04.1929

 Faleceu a 31.03.2014

Sua família, na impossibilida-

de de o fazer pessoalmente, 

agradece por este meio a to-

das as pessoas que o acom-

panharam à sua última mo-

rada ou que de outro modo 

manifestaram o seu pesar. 

Vila de Frades

AGRADECIMENTO

António Manuel 

de Brito
Nasceu a 18.04.1926

 Faleceu a 31.03.2014

Sua família, na impossibilida-

de de o fazer pessoalmente, 

agradece por este meio a to-

das as pessoas que o acom-

panharam à sua última mo-

rada ou que de outro modo 

manifestaram o seu pesar. 

AGÊNCIA FUNERÁRIA 
ESPÍRITO SANTO, LDA.

Tm.963044570 – Tel. 284441108 | 
Rua Das Graciosas, 7 | 

7960-444 Vila de Frades/Vidigueira

AGÊNCIA FUNERÁRIA 
ESPÍRITO SANTO, LDA.

Tm.963044570 – Tel. 284441108 | 
Rua Das Graciosas, 7 | 

7960-444 Vila de Frades/Vidigueira

Serpa

PARTICIPAÇÃO E 

AGRADECIMENTO 

Rosa Deolinda 

Teodósio Abraços
Nasceu a 04/07/1934

Faleceu a 28/03/2014

Filha, irmão, sobrinhos e 

restante família cumprem o 

doloroso dever de participar 

o falecimento da sua ente 

querida e na impossibilidade 

de o fazerem individualmen-

te vêm por este meio agra-

decer a todas as pessoas 

que a acompanharam à sua 

última morada ou que de 

outra forma manifestaram o 

seu pesar.

Serpa

PARTICIPAÇÃO E 

AGRADECIMENTO 

Almerinda Maria 

Pascoal
Nasceu a 03/12/1925

Faleceu a 31/03/2014

Filhos, netos, irmãos, so-

brinhos e restante família 

cumprem o doloroso dever 

de participar o falecimento 

da sua ente querida e na im-

possibilidade de o fazerem 

individualmente vêm por este 

meio agradecer a todas as 

pessoas que a acompanha-

ram à sua última morada ou 

que de outra forma manifes-

taram o seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SERPENSE, LDA

Gerência: António Coelho Tm. 963 085 442 – Tel. 284 549 315    

Rua das Cruzes, 14-A – 7830-344 SERPA

Olga Maria Martins
34.º Ano de Eterna Saudade

O tempo não consegue fa-

zer esquecer a tua imagem, 

antes pelo contrário, ela con-

tinua bem viva nos nossos 

corações, e recordaremos 

sempre aquela que, além de 

uma verdadeira mãe, foi tam-

bém uma grande amiga. Mãe, 

há tantos anos que partiste 

mas de ti não estou ausente, 

a memória resiste, tantas ve-

zes fi co triste, por não te ter 

cá presente. Dos teus fi lhos 

que jamais te esquecerão.

MISSA

Justina Rita Fátima de 

Sousa Calado (Tucha)
1.º Ano de Eterna Saudade

Esposo, fi lho e restante famí-

lia comunicam que será cele-

brada missa pelo seu eterno 

descanso no 5/04/2014, sá-

bado, pelas 18 e 30 horas, 

na igreja da Sé, em Beja, e 

agradecem antecipadamente 

a todas as pessoas que nela 

comparecerem. AGRADECIMENTO E MISSA DE 30.º DIA

Natércia Maria Ramos Pereira Martins
Seus filhos, noras e netos participam que hoje, dia 4 de abril 

(sexta-feira), se celebra na igreja da Sé, em Beja, pelas 18 e 

30 horas, missa de 30.º dia de falecida por alma de Natércia 

Maria Ramos Pereira Martins. Nesta ocasião a família não 

pode deixar de exaltar a “Alma Maior” desta sua ente querida, 

marcada pela humildade, bondade e caridade, que Deus quis 

para junto de si, agradecendo desde já a todas as pessoas 

que se dignarem assistir ao piedoso ato. 
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VENDA
VILA NOVA DE SÃO BENTO – SERPA

  FLORENTINO  MATOS  LUIS, Administrador de Insolvência, com escritório na Avenida Almirante Gago Coutinho, 
48-A  - 1700-031  LISBOA, nomeado nos Autos de Insolvência nº. 309/12.0TBSRP, a correr termos pelo Tribunal  Judicial 
de Serpa,  em que foi declarada insolvente a SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VILANOVENSE, LDª., faz saber que 
vai proceder à venda no estado físico e jurídico em que se encontram, por negociação particular e  por meio de propostas 
que serão remetidas em carta fechada,  dos seguintes bens:

Verba nº. 1  Material Específi co
1 grua modelo SG-18-18, da marca Soima; 1 saltitão para bater terras, da marca Mikasa; 1 plataforma para va-

randas; 1 desumidifi cador; 1 vibrador para vibrar betão; 2 martelos demolidores da marca Hitachi 55-SA-230V, modelo 
50/60 HZ 53A 1140W; 2 cortadoras Masterpiuma; 1 máquina Putzmeister para fazer massa para betonilhas; 1 máquina 
Putzmeister para projectar massa para rebocar; 25 monta degraus reguláveis; 2 bombas de puxar água, modelo 150 
M ESPA; 1 compressor da marca System Block NP2; 1 compressor da marca Dinamac; 1 relógio da marca Datacron 
(avariado); 4 rebarbadoras pequenas, das marcas Atlas Copco, DeWalt e Metabo; 5 rebarbadoras grandes, das marcas 
DeWalt, Black & Decker e Hitachi; 2 guinchos eléctricos para fi xar materiais; 1 porta-paletes; 2 betoneiras grandes com 
capacidade para 300 litros; 1 betoneira pequena com capacidade para 120 litros; 2 serras de bancadas para cofragem; 4 
berbequins das marcas Hilti, modelo TE12, Makita, modelo HP2410, Black & Decker e Dewalt; 1 máquina de lavar paredes 
da marca Faip, modelo FT215; 1 laser da marca Topcon, modelo RL-60 Rotating, com tripé da marca Pentax; 1 máquina 
para apagar ou limpar pavimentos; 1 máquina de furar lajes de betão da marca Hydrosteles; 1 placa vibradora para vibrar 
pavimento; 1 contentor de 6 metros de comprimento e 2,40 metros de largura; 150 peças para andaimes; 350 pranchas 
para andaimes; 40 castanhas para cofragens; 70 taipais de ferro para compor pilares (250x0.50); 50 taipais de ferro com 
0,50x0,50; 4 carros de mão metálicos; 20 cruzetas para andaimes; 30 protectores para andaimes; 150 extensões para 
escorrer as lajes; 60 taipais  em  madeira  para  cofragem;  160 vigas  em madeira  para  cofragem  de  várias  medidas; 
30 grades para vedação de obras; 100 grampos de cofragem 5.500,00 €

Viaturas
Verba nº. 2 
Viatura  ligeira de mercadorias, de  matrícula RJ-41-11, da  marca Mitsubishi, mod. Canter, do ano de 1989, com   

270.789 Km, em razoável estado de conservação, pelo valor base de 650,00 €
Verba nº. 3
Viatura ligeira, de matrícula UH-62-83, da marca Ford, mod. Transit, do ano de 1990, com 98.665 Km, em razoável 

estado de conservação, pelo valor base de 300,00 €
Verba nº. 4
Viatura ligeira, de matrícula 83-22-AV, da marca Renault, mod. Clio, do ano de 1992  (sem motor),  pelo  valor base 

de 100,00 €
Verba nº. 5
Viatura ligeira, de matrícula XN-51-99, da marca Renault,  mod. Trafi c,  do ano de 1991, com  268.151Km,  em 

razoável estado de conservação, pelo valor base de 450,00 €
Para efeito da apresentação das propostas, os bens  podem  ser  vistos  mediante marcação através dos telefones  

218406953  e  917247040.
REGULAMENTO:
As propostas  serão remetidas, até ao dia  9/04/2014, que inclui a data do registo de expedição dos CTT, remetidas 

em envelope fechado, por sua vez introduzido em carta registada, dirigida ao Administrador da Insolvência de SOCIE-
DADE DE CONSTRUÇÕES VILANOVENSE, LDª., Florentino  Matos  Luís, com escritório na Avenida Almirante Gago 
Coutinho, nº. 48-A, 1700-031  LISBOA.

As propostas deverão ser de valor igual ou superior ao de base de licitação e conter: nome ou denominação completa 
da entidade proponente; morada ou sede social; número de contribuinte ou de pessoa colectiva; representante, em caso 
de pessoa colectiva, indicação de telefone e/ou fax de contacto e valor oferecido por extenso.

A abertura das propostas realizar-se-á no dia   11 / 04 / 2014,  pelas  15H00, no escritório do Administrador da Insol-
vência, perante os Senhores Credores que pretendam assistir, onde deverão comparecer os proponentes, condição para 
que as s/ propostas sejam aceites. Serão excluídas as propostas que não contenham todos os elementos solicitados.

Desde que exista mais que um proponente com propostas válidas para os referidos bens serão estes convidados a 
licitarem entre si, cujo valor base de licitação será o da melhor proposta recebida, o que se fará (no mesmo local)   pelas  
15H30 do referido dia.  

Caso os bens venham a ser adjudicados, o promitente comprador entregará, dois cheques, um referente ao valor 
do preço e outro ao valor do IVA.

Caberá ao Meritíssimo Juiz do processo de insolvência, a resolução de todas e quaisquer questões surgidas, que 
não estejam contempladas no presente regulamento.

O  Administrador  da  Insolvência
Florentino  Matos  Luís
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FARPIBE/MURPI

 Federação das Associações de Reformados, 

Pensionistas e Idosos do Distrito de Beja

CONVOCATÓRIA
Nos termos estatutários, convoca-se a Assembleia-Geral 

Ordinária da FARPIBE/MURPI, Federação das Associações 

de Reformados, Pensionistas e Idosos para o próximo dia 15 

de Abril pelas 14.30 horas, no 1.º Andar da Casa da Cultura 

em Beja, Rua Luís de Camões, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:

1. Apresentação discussão e votação do Programa de 

Actividades e Orçamento para o ano de 2014;

2. Apresentação discussão e votação do Relatório de 

Actividades e Contas do ano de 2013;

3. Evocação do 38.° Aniversário da Constituição da Re-

pública Portuguesa;

4. Diversos.

Beja, 31 de Março de 2014.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Francisco Manuel C. Batista Garcia
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MOÇÃO
Município de Alvito apoia Ano Internacional 

da Agricultura Familiar
O Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) 2014 visa a aumentar a visibilidade da 

agricultura familiar e dos pequenos agricultores, focalizando a atenção mundial no seu importante 

papel na erradicação da fome e pobreza, provisão de segurança alimentar e nutricional, melhoria 

dos meios de subsistência, gestão dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e do desen-

volvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais.

A agricultura familiar, que inclui todas as atividades agrícolas de base familiar e está ligada a 

diversas áreas do desenvolvimento rural, consiste num meio de organização das produções agrícola, 

fl orestal e pastoril que são geridas e operadas por uma família e predominantemente dependente 

de mão-de-obra familiar, tanto de mulheres quanto de homens. 

A agricultura familiar e de pequena escala está intimamente vinculada à segurança alimentar, 

preservando os alimentos tradicionais, além de contribuir para uma alimentação balanceada, para 

a proteção da agrobiodiversidade e para o uso sustentável dos recursos naturais, representando 

uma oportunidade para impulsionar as economias locais, especialmente quando combinada com 

políticas específi cas destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades.

Ciente destes objectivos, a Câmara Municipal de Alvito, reunida em reunião ordinária em 24 de 

Março de 2014, delibera associar-se ao Ano Internacional da Agricultura Familiar, comprometendo-se 

a desenvolver ao longo de 2014 as acções que permitam contribuir para reposicionar a agricultura 

familiar no centro das políticas agrícola, ambiental e social da agenda nacional, identifi cando la-

cunas e oportunidades para promover uma mudança rumo a um desenvolvimento mais equitativo 

e equilibrado.

De entre os vários constrangimentos já identifi cados na legislação nacional ao desenvolvimento 

da agricultura familiar no concelho de Alvito, ressalta a sobreposição de restrições impostas pelas 

normas da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola Nacional, do Plano Regional de Or-

denamento do Território do Alentejo e, mais recentemente, do Regime Jurídico das Obras de Apro-

veitamento Hidroagrícola, em excessivas áreas do território do concelho e que importa minimizar.

O desenvolvimento da actividade agrícola, sobretudo a familiar e de pequena escala, não 

pode ser efectivo sem que esteja salvaguardado o repovoamento do meio rural e a possibilidade 

destes agricultores residirem no assento de lavoura das propriedades que trabalham, garantindo-

lhes procedimentos administrativos simplifi cados no licenciamento da recuperação de habitações 

existentes ou na edifi cação da primeira habitação do seu agregado familiar.

A Câmara Municipal de Alvito delibera ainda dar conhecimento desta moção ao Senhor 

Presidente da República, à Senhora Presidente da Assembleia da República, ao Senhor Primeiro 

Ministro, à Senhora Ministra da Agricultura e do Mar, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, ao Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo e proceder à sua publicação nos jornais Diário do Sul e Diário do Alentejo.

Alvito, 24 de Março de 2014.

1º Subscritor: Manuel Maria Feio Barroso — Vereador 

(Aprovada por unanimidade, na reunião ordinária de 24 de Março de 2014)

IMÓVEIS

Beja
Vendem-se 

ou alugam-se.  

Bem situados.

Contactar pelo 

tel. 284321014, 

das 10 às 12 

horas

APARTAMENTOS
Vendemos apartamentos T1 e T2 na Rua de 

Mértola, em Beja. Vidros duplos, portas blinda-

das, excelentes acabamentos e elevador. Alguns 

apartamentos estão alugados. Óptima aplicação 

de capital.

Contactar tms. 966902810 ou 936009831
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Maior unidade industrial de carregamento de cartuchos 

SulBeja marca presença 
na IWA em Nuremberga

Com sede no Parque Industrial de 
Beja desde 1979, a SulBeja nasceu pe-
las mãos de Francisco Vaz Inácio. Uma 
empresa com atividade industrial e co-
mercial com abrangência internacio-
nal, que comercializa os seus próprios 
cartuchos e exporta grande parte dos 
mesmos para toda a Europa, com 
maior incidência em Espanha.

Publirreportagem Sandra Sanches

Inserida no maior centro de caça da 
Península Ibérica, a SulBeja é um so-
nho tornado realidade e é hoje a única 

empresa portuguesa com capacidade para 
conceber e fabricar cartuchos de caça e de 
competição de acordo com a sua capaci-
dade produtiva e de armazenagem.

Nasceu em 1979 mas rapidamente sen-
tiu necessidade de carregar os seus pró-
prios cartuchos. Adquiriu o primeiro 
equipamento e desde aí o carregamento 
de cartuchos da empresa tem sido o seu 
principal foco de especialização. Em 1991, 
Ana Paula, filha de Francisco Vaz Inácio, 
toma as rédeas da empresa. Licenciada em 
Gestão e caçadora nata tal como o seu pai, 
refere ter crescido a brincar “com bolinhas 
de chumbo”.

Na SulBeja não existe transforma-
ção de produto, segundo nos revela Ana 
Paula: “Existe sim a composição aquando 
do fabrico do mesmo”. Duas máquinas de 

injeção de plástico com respetivos moldes 
permitem que a SulBeja produza as suas 
próprias buchas. São máquinas com vá-
rios depósitos de cartuchos vazios, depó-
sitos com pólvora, buchas, chumbos e de-
pósitos de fechos de cartuchos que dão 
origem a mais de 20 referências distintas 
que a SulBeja coloca no mercado. Com um 
vasto leque à disposição do cliente, a em-
presa também procede ao carregamento 
de cartuchos consoante a escolha de com-
ponentes do cliente, incluindo diferen-
tes pólvoras, mas sempre de acordo com a 
adequabilidade, refere Ana Paula.

Com duas lojas de venda ao público, 
uma em Beja e outra em Setúbal, os prin-
cipais clientes da SulBeja são, sem dúvida, 
os revendedores e as espingardarias. No 
entanto, fruto do reconhecimento pelo 
mercado da qualidade dos seus produ-
tos que são submetidos a avaliações rigo-
rosas, exporta com maior incidência para 
Espanha. 

Porque Francisco Vaz Inácio se mu-
niu de uma capacidade enorme de produ-
ção, o sucesso da empresa passa agora pela 
exportação. De forma a conquistar no-
vos mercados europeus, a SulBeja partici-
pou recentemente na segunda maior feira 
a nível mundial do setor de atividade –  
IWA 2014, em Nuremberga, Alemanha. A 
única empresa portuguesa a marcar pre-
sença no exterior levou mais um pouco do 
que é nacional. Os vinhos da herdade da 

Figueirinha, bem como os queijos da quei-
jaria Vale do Guadiana, foram produtos 
que fizeram sucesso por lá.

Ciente da relação qualidade/preço para 
com o cliente, salienta-se ainda o facto de 
a empresa ser a única a nível nacional que, 
de uma forma transparente, “coloca o lote 
no próprio cartucho e não na caixa”. Um 
lote que permite identificar todos os com-
ponentes e o histórico de velocidades e 
pressões. 

Esta é uma empresa que marca pela di-
ferença, não carregando cartuchos em sé-
rie, mas sim por encomenda. Porque as pól-
voras e os cartuchos têm variações perante 
as várias temperaturas e porque estas con-
dicionantes podem afetar o disparo de um 
cartucho, todos os carregamentos que a 
empresa faz obedecem a um estudo prévio.

Não se sabe ao certo se a SulBeja conti-
nuará a permanecer no Parque Industrial 
de Beja ou se mudará a sua unidade para 
a zona de armazenamento de pólvora em 
Mértola, mas, na eventualidade de tal vir 
a acontecer por uma questão de legislação, 
Ana Paula não deixa de lamentar o facto, 
pois está ciente de que é “a única empresa 
em Portugal que garante um sistema de 
elevada segurança de carregamento, pro-
gramado para que toda a envolvente não 
seja atingida”. 

Para acompanhar as novidades desta 
empresa consulte a sua nova página on 
line: www.cartuchossulbeja.pt.

Este fim de semana, dias 5 e 6, a Missão Sorriso, programa de responsabilidade social do 

Continente, vai realizar a primeira campanha de recolha de alimentos de 2014 em todas as 

lojas Continente e Meu Super do País, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa. Os 

interessados podem contribuir com produtos como arroz, massas, enlatados diversos, leite, 

açúcar, papas lácteas para bebé e cereais, entre outros. Os bens doados serão posteriormente 

distribuídos por famílias carenciadas identificadas pelas cerca de 100 delegações da Cruz 

Vermelha, de acordo com as necessidades mais urgentes de cada região a nível nacional. 

Missão Sorriso 
e Cruz Vermelha 

na luta 
contra a fome

Empresas
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AMBAAL 

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO 

ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL

CONCURSO PARA CEDÊNCIADE 

EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO 

DE RESTAURAÇÃO DURANTE 

A 31ª OVIBEJA 2014

1. (Objeto)

A AMBAAL – Associação de Municípios do 

Baixo Alentejo e Alentejo Litoral instala anual-

mente no espaço dos Municípios, no Pavilhão 

Institucional, em cada edição da Ovibeja, uma 

pequena tasquinha, para fornecimento de be-

bidas, pequenas refeições e petiscos.

Em área adjacente à tasquinha são colo-

cadas várias mesas compridas, máximo (4), 

equipadas com bancos corridos, permitindo em 

média a existência de 24 lugares sentados.

2. (Horário de Funcionamento)

O horário diário de abertura e encerramento 

da tasquinha coincidirá com o horário estabele-

cido pela organização da OVIBEJA para todo o 

Pavilhão Institucional (das 10h00 às 23h00).

3. (Concurso)

O acesso à exploração da tasquinha é feito 

por concurso.

4. (Concorrentes)

Podem concorrer à exploração da tasquinha, 

todos os estabelecimentos de restauração da 

área geográfica abrangida pela AMBAAL (Baixo 

Alentejo e Alentejo Litoral).

Podem também concorrer em segunda linha, 

quaisquer outras pessoas coletivas ou singu-

lares, com residência no território referido no 

parágrafo anterior.

5. (Propostas)

As propostas dos concorrentes devem dar 

entrada na sede da AMBAAL até às 15h,30m 

do dia 11 de Abril de 2014 e deverão referir 

no exterior do envelope o concurso a que se 

destinam:

“OVIBEJA 2014” – Tasquinha AMBAAL – 

6. (Abertura das Propostas)

A abertura das propostas terá lugar no dia 

11 de Abril às 16h00.

7. (Júri)

O Júri do Concurso será constituído da 

seguinte forma:

Presidente – Dr. Orlando Pereira                       

1º Vogal – Dr. Pedro Pacheco

2º Vogal – Dra. Cristina Casadinho

8. (Critério de Adjudicação)

O critério de adjudicação será o da proposta 

economicamente mais vantajosa.

9. (Casos Omissos)

Os casos omissos no presente regulamento 

serão resolvidos pela Comissão Liquidatária 

da AMBAAL.

COMPRA-SE
Todo o tipo de sucata, ferro, alumínio, latão, 

inox, materiais eléctricos, baterias, etc..

Desloco-me.

VENDE-SE
Uma pá carregadora A64 e diverso material 

de carros Mini.

Contactar tm. 912965482

VENDEDORES 
E MECÂNICOS

PRECISA-SE PARA MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS EM BEJA.

Enviar candidaturas para “Diário do Alente-

jo”, Praceta Rainha D. Leonor, n.º 1, Aparta-

do 70, 7801-953 Beja, 

com referência ao n.º 18366

AtA uau lmlmlmennenene tttttetetetetet
a emprprppp essssssa a é é
reconhecccididididididdidddidididididdddda aa aaaaaaa
nível nanacic ononalal 
e innnnnnnnteteteteteteeteteernrnrnrnrnrnnrnrnnacacacacacaacaacacioioioioioioi nanannn l l
pelaa ccerertifiicacaçãção o 
da nnorrmama NNPP ENEN 
ISSOSOSOSOSSOSOOSOSSOSOSOSOOSSSOSOSOOSOOSOSOSOOOOOOOOSSOO 999999999999999999 9 999000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001:1:1111:1111111111111111111111111111111 202020202020202008080808088880808888888, , ,,,,,
bemmmm m m mmmmmmmmmmmmmmmmmm cocococococococococooococcoccomommmmomommomomooooomommooooomooooomomommomomm  p pelelo o 
oroorororoorororooooooroooooroororooorooorrrgagaggagagagagagagagagagagagagaagaggagagagagagaggagagagaaagggggggggg nninniininininninninnininnininin smsmsmsmsmsmsmssmsmmmmmsmsmmssmsmsmsssmmssmmmooooooooooooooooooooooo
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27A Biblioteca Municipal de Odemira, em parceria com as 

bibliotecas escolares do concelho, vai desenvolver, durante 

este mês, a terceira edição do projeto “Abril, Leituras Mil” 

para promover a leitura entre a comunidade escolar e o público 

em geral. Até ao dia 30, no âmbito do projeto, inserido nas 

comemorações do 25 de Abril no concelho, vão ser promovidas 

várias atividades na biblioteca municipal e nas escolas de 

Odemira dirigidas à comunidade escolar e ao público em 

geral. A exposição de ilustração infantil “Na barriga da mãe 

há pássaros que cantam”, a animação de leitura “O coelhinho 

branco”, ateliês, a maratona de estórias “Agora é a minha vez!” 

e a final do concurso concelhio de leitura “Odemira a Ler +” 

são as atividades programadas para a biblioteca municipal. O 

programa a desenvolver em várias escolas do concelho inclui 

dezenas de atividades abertas à população, como leituras, 

feiras do livro, exposições, peças de teatro e tertúlias.

“Abril,
Leituras

Mil”
em Odemira 

Pais 
Muitas vezes é a criatividade 
a grande força motriz que está 
por trás de uma alimentação 
saudável. 
Duas ideias para pôr os mais 
pequenos a comer fruta.

A páginas tantas... 
Agendado para estar nas livrarias no dia 11 de abril, o Inventário 
ilustrado das árvores reúne cerca de 60 espécies arbóreas euro-
peias e do resto do mundo: folhosas, coníferas, palmeiras. 
Para além de um vocabulário simples e ilustrado, 
relacionado com os diferentes tipos de folhas, florestas 
e cortiças, as autoras indicam o nome científico de cada planta, 
as suas altura e longevidade, entre outros dados, todos eles 
acompanhados com desenhos detalhados das flores, dos frutos 
e ainda dos animais que se podem encontrar nessas árvores. 
As ilustrações de cariz científico são da autoria da francesa 
Emmanuelle Tchoukriel . 
Dos mesmos autores há ainda outros Inventários ilustrados, que 
esperamos ver brevemente publicados pela Kalandraka sob a 
chancela  Faktoria de Livros.

Procura mais sobre o trabalho desta ilustradora no seu blogue 
em http://tchouk-tchouk.blogspot.pt/

À solta 
Já que a primavera anda um 
pouco envergonhada e não 
nos dá vontade de sair por aí 
em grandes celebrações de-
baixo de um sol morno, o me-
lhor é ficarmos pelo calor da 
nossa casa a preparar a che-
gada da Páscoa que, ao con-
trário da primavera, cumpre a 
data da sua chegada. 
Ficam algumas ideias.

Dica
Esta semana trazemos-te o trabalho da ilustradora inglesa 
Melissa Castrillon e, particularmente, um livro que fez du-
rante o seu bacharelato em ilustração.  Um pequeno livro em 
harmónio que tem por trás por uma história um bocado insó-
lita. Sarah Henley é uma história real sobre uma mulher no final 
do século XIX e passa-se em Bristol. Depois de ter sido aban-
donada pelo noivo, estava tão perturbada que tentou suicidar-
-se saltando da Ponte Suspensa de Clifton. Milagrosamente 
o seu vestido insuflou como um pára-quedas e ela acabou por 
aterrar na água em segurança. Sarah viveu até aos 84 anos. 
Podes ver mais ilustrações deste e outros livros em http://
www.melissacastrillon.co.uk/illustration/sarahhenley/SH-
FLOATING/
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Boa vida
Comer
Salada 
de tomate 
com 
presunto 
e oregãos
Ingredientes para 
4 pessoas:
2 tomates;
50 gr. fatias de presunto;
q.b. de sal fino;
q.b. de vinagre de vinho 
branco;
q.b. de azeite;
q.b. de orégãos.

Confeção:
Lave e corte o tomate em 
cubos. Reserve.
Corte as fatias de presunto 
em tiras não muito largas.
Coloque tudo num tabu-
leiro e tempere com sal fino, 
azeite e vinagre.
Polvilhe com orégãos.
Retifique o tempero.
Bom apetite…

 António Nobre 
Chefe executivo de cozinha 
– Hotéis M’AR De AR, Évora

Filatelia
O 25 de Abril em novos selos

A 
passagem do 40.º aniversário da revolução do 25 de Abril 
vai ser motivo de uma emissão de selos. Ela está agendada 
para o dia 14. Sobre este tema será também editado, pelos 

Correios, um dos habituais “livro com selos”.
Uma outra emissão para abril também já tem data mar-

cada. Trata-se da uma emissão dedicada aos Grandes Prémios da 
Arquitetura Portuguesa e tem data prevista para a  próxima se-
gunda-feira, dia 7. 

Já são várias as emissões de selos diretamente ligadas à 
Revolução dos Cravos. O aniversário propriamente dito foi assi-
nalado em 1975, 1984, 1994 e 2004. 

Para além da comemoração do aniversário, tivemos ou-
tras emissões com ligação direta à Revolução: em 1974, a emis-
são Movimento das Forças Armadas – 25 de Abril; em 1975, a 
da Campanha de Dinamização Cultural e Esclarecimento Cívico; 
em 1976, a de Abertura da Assembleia Constituinte; este mesmo 
acontecimento também foi assinalado no ano 2000, data do seu 
25.º aniversário; ainda em 1976, assinalou-se a Consolidação das 
Instituições Democráticas e, em 2001, os 25 anos da Constituição 
da República Portuguesa.

Para além destas, a instauração da democracia permitiu vá-
rias outras. Destacamos as duas emissões sobre os Direitos do 
Homem; a comemoração do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador; 
as mortes de Sá Carneiro, Álvaro Cunhal, Norton de Matos e 
Humberto Delgado. Há muitos outros ilustres portugueses re-
presentados noutras emissões (na literatura, por exemplo), que 
no anterior regime nunca poderiam ter sido representados em 
selos. 

Sobre a arquitetura, em 2006 e 2007, os Correios fizeram duas 
emissões, ambas com 10 selos, dedicadas à arquitetura contem-
porânea portuguesa.

Os selos de 2006 mostravam-nos o bairro da Bouça no 
Porto, um plano do Alto do Restelo em Lisboa, a Escola José 
Gomes Ferreira (Lisboa), a Câmara Municipal de Matosinhos, o 
Banco Borges e Irmão (Vila do Conde), Casa das Artes (Porto), 
Campus Universitário de Santiago (Aveiro), Escola Superior de 
Comunicação Social (Lisboa), Ordem dos Arquitetos/Banhos 
de São Paulo (Lisboa) e a Igreja de Santa Maria (Marco de 
Canaveses).

O segundo grupo, no ano seguinte, representou a ESAD – 
Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, o Pavilhão 
Portugal (Lisboa), o Centro de Coordenação e Controlo Marítimo 
do Porto de Lisboa – Torre VTS, Casa dos 24 (Porto), Biblioteca 
José Saramago (Loures), Museu Marítimo (Ílhavo), Centro 
de Documentação e Informação da Presidência da República, 
Palácio de Belém (Lisboa), Centro de Artes Visuais (Coimbra), 
Estádio Municipal (Braga) e Centro Cultural de Sines.

Leilão P. Dias dia 12 No sábado da próxima semana, a casa leiloeira 
P. Dias realiza o seu 61.º leilão filatélico. O catálogo apresenta 1 
200 lotes, com um muito significativo conjunto de peças de alto 
nível.

Chamamos a atenção para o lote 363, cuja descrição é a se-
guinte: “Carta circulada de França/Marselha datada (4-12-1860) 
para a Ilha de Moçambique, indicação interior referida no texto 
‘Via Goa’ com porte mns. aplicado à chegada ‘60’. A carta foi 
transportada pelo Iate Português ‘Filipino’ de Goa para a Ilha 
de Moçambique em 40 dias tendo chegado a 28 de abril de 1861. 
Peça de grande raridade cujo pagamento de Porte se considera 
entre colónias. Apenas 5 cartas conhecidas com portes, todas re-
centemente aparecidas no mercado”.

Vai à praça pelo preço base de 2 000 euros. 
O catálogo pode ser consultado em: http://www.leiloespdias.pt

Geada de Sousa

Jazz
Manuel Linhares 
“Traces Of Cities”

S
e em termos femininos até estamos relativamente bem ser-
vidos – em quantidade e qualidade – os dedos de uma só 
mão chegam e sobram para representar os homens que em 

Portugal cantam jazz. Um dos representantes do género mascu-
lino neste ofício cantante é Manuel Linhares, nascido na Horta, 
na açoriana ilha do Faial, mas que muito novo rumou com a fa-
mília para a cidade do Porto. Lá desenvolveu boa parte do seu per-
curso académico, passando pela Escola de Jazz do Porto e licen-
ciando-se em Canto Jazz pela Escola Superior de Música, Artes 
e Espetáculo (Esmae). A sua formação passou também por cida-
des como Barcelona, onde estudou no Taller de Músics (em tem-
pos dirigido pelo nosso Zé Eduardo), e Berlim, onde frequentou o 
Jazz Institute. Avulta o facto de ter integrado, entre 2007 e 2010, 
o grupo a capella Canto Nono, dirigido por José Mário Branco. 
Em “Traces of Cities”, a sua estreia em nome próprio, o cantor 

apresenta um repertório de originais 
em português e em inglês, denotando 
um forte apego à matriz jazzística, mas 
onde são percetíveis outras referências. 
Tematicamente, é um álbum sobre cida-
des, sobre os seus espaços e formas, rit-
mos e silêncios. Para além da vertente 
interpretativa, Linhares apresenta-se 
igualmente como compositor (incluindo 
a vertente letrista), percebendo-se que 
está à procura do seu próprio caminho, 
leia-se de processamento de referências 
e de amadurecimento de uma aborda-
gem pessoal. Excetuando uma, todas as 
composições incluídas no programa são 
de sua autoria. Acompanham-no Xosé 
Miguelez no saxofone tenor, e uma sec-
ção rítmica – discreta mas cumpridora 
– constituída por Paulo Barros ao piano, 
José Carlos Barbosa no contrabaixo e 
Filipe Monteiro na bateria. Como convi-
dado, surge também Rui Teixeira no sa-
xofone alto e clarinete baixo. Com um 
registo vocal elegante, de traço “sina-
traniano”, dicção cuidada e uma apu-
rada noção de tempo, o cantor aparenta 

sentir-se particularmente à vontade navegando em águas tépidas, 
apostando maioritariamente nas baladas e nos tempos médios. 
Sendo poucas as exceções, são sobretudo esses momentos de con-
traste os que deixam melhor impressão. Com a sua atmosfera so-
alheira, “Flight of the Sparrow” é um dos momentos mais inte-
ressantes do disco, onde o cantor – como noutras composições 
– opta por um canto sem palavras, seguindo uma evidente ten-
dência do canto jazz global, desenhando tangentes ao universo 
desenvolvido por Theo Bleckmann, que se pressente exercer al-
gum ascendente criativo sobre o cantor. Merecedoras de nota são 
também “Hope” – com a sua tranquilidade otimista –, peça ori-
ginal do pianista, alguém que continua a marcar positivamente 
as gravações onde intervém, e “After the Rain” (nada a ver com 
a peça emblemática de Coltrane), com o contrabaixista a chegar-
-se à frente. Coincidência, ou talvez não, todas contam com a rele-
vante contribuição do clarinete baixo de Rui Teixeira. Mais previ-
síveis são peças como “April ś Perfume” e “Silent Thrill”, baladas 
de recorte clássico (na aceção jazzística, entenda-se). Uma estreia 
que não convencendo por inteiro deixa ainda assim boas pistas 
para o futuro. Se se conseguir libertar de algumas amarras esté-
ticas que lhe tolhem os movimentos, decerto logrará um lugar de 
destaque no panorama do jazz vocal nacional.

António Branco

Manuel Linhares – 
“Traces of Cities”
Manuel Linhares (voz), 
Xosé Miguelez (saxofone 
tenor), Paulo Barros 
(piano), José Carlos 
Barbosa (contrabaixo) e 
Filipe Monteiro (bateria) 
+ Rui Teixeira (saxofone 
alto e clarinete baixo).
Editora: Edição de autor
Ano: 2013
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A exposição “Ser e Devir”, que inclui 26 obras do fotógrafo 

Virgílio Ferreira sobre emigração, pode ser apreciada até ao dia 

29 no museu da aldeia de luz, no concelho de Mourão. Trata-se 

de um trabalho fotográfico sobre emigração, em particular de 

Portugal para o norte da Europa, com o objetivo de representar 

ideias de identidade híbrida e refletir sobre a polaridade de viver 

entre culturas, idiomas, paisagens e fronteiras estrangeiras, 

explica a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 

Alqueva, que gere o museu. Além da exposição, Virgílio Ferreira 

vai promover no museu o workshop “Da ideia ao projeto”, de 12 a 

17, para público profissional e pré-profissional de áreas artísticas, 

professores e público em geral interessado em fotografia, 

e uma masterclass, a 12, para público juvenil e professores, 

público profissional de áreas artísticas e público em geral.

Museu da 
Luz expõe 

fotografias 
de Virgílio 

Ferreira
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Fim de semana
Mostra de quadros e esculturas em ferro em Alcácer do Sal A 
Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal acolhe, até ao dia 17, uma exposição de quadros 
e esculturas em ferro, intitulada “Com jeito e com arte”, da autoria de Manuel Calção. A 
mostra é composta por 14 quadros e 21 esculturas em ferro. Manuel Luís Calção nasceu 
em Alcácer do Sal, em 1947.

António Zambujo, Bubedanas 
e Caracol Blues animam noites

Festival do Petisco 
arranca hoje 

no Nerbe, em Beja

Conservatório Regional 
apresenta “7.ª Arte no Palco”
“7.ª Arte no Palco” é o nome do espetáculo que o 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo apresenta 

hoje, sexta-feira, pelas 21 e 30 horas, no Pax Julia Teatro 

Municipal, em Beja. Um espetáculo baseado “em sete 

grandes obras do cinema” – “Indiana Jones”, “Hook”, 

“Scent of a Woman”, “Jurassic Park”, “October Sky”, 

“Gladiator” e “Pirates of the Caribbean” –, “com 

música adaptada às formações de alunos e professores 

do conservatório e coreografadas pelas professores 

do curso de dança”. O espetáculo de música e dança 

conta com a colaboração dos alunos do curso de 

Multimédia do Instituto Politécnico de Beja (projeção). 

Igreja do Espírito Santo, em Moura, 
mostra “Brinquedos de ontem”
Um “conjunto de brinquedos que ilustram o que se 

fazia em Portugal e no estrangeiro entre os anos 40 

e 80 do século XX” pode ser apreciado até ao dia 4 

de junho na igreja do Espírito Santo, em Moura. A 

exposição “Brinquedos de Ontem”, promovida pela 

câmara municipal local, foi “pensada não só para 

o público infantil, que estreitará conhecimentos 

com os modos de brincar de outros tempos, como 

para os adultos, que poderão recordar memórias da 

infância e reviver as brincadeiras dessa época”. Na 

organização da mostra, a autarquia contou com a 

colaboração de particulares, nomeadamente Elisa 

Garraz, Francisco Janeiro e Maria António Sequeira

Biblioteca de Beja acolhe 
instalação de fotografia e poesia 
Inaugurada no início da semana, continua patente 

ao público, na Biblioteca Municipal de Beja José 

Saramago, a instalação de fotografia e poesia “Na luz ou 

essa sombra: o tempo em ruínas”, da autoria de Nuno 

Guerreiro Dias e Sandra Guerreiro Dias. Uma instalação 

sobre “o fim dos tempos e a mudança de ciclos históricos 

na relação com os elementos paisagísticos, as ruínas”. 

“Numa abordagem documental e artística, reflete-se 

sobre a passagem do tempo através de um olhar no 

presente sobre o passado e a memória, nos escombros, 

imaginários e lembranças que permanecem entre a 

luz e a sombra, sempre presentes, sempre ausentes”. 

A
ntónio Zambujo, Tango Paris, Bubedanas e Caracol Blues 
são alguns dos convidados musicais da segunda edição do 
Festival do Petisco que arranca hoje, sexta-feira, nas ins-

talações do Nerbe (Associação Empresarial do Baixo Alentejo e 
Litoral), em Beja, prolongando-se até domingo, 6. 

Organizado pelo Nerbe/Aebal, o certame pretende “explorar 
o universo dos petiscos, promovendo e valorizando igualmente 
o que lhes está associado: a bebida, o pão, os acompanhamentos 
e também as sobremesas”, referem os promotores, adiantando 
que “ao funcionar como uma montra dos petiscos, dos mais típi-
cos aos mais arrojados e sofisticados, este festival enfatiza uma das 
mais emblemáticas ocasiões e oportunidades de convívio e confra-
ternização entre amigos e familiares e representa uma excelente 
oportunidade de negócio, de troca de experiências e contactos, de 
criação de parcerias e acordos, promovendo e dinamizando a eco-
nomia regional”. 

A abertura do festival está agendada para as 10 horas de hoje 
com atividades dirigidas às escolas, sendo que a inauguração 
oficial está marcada para as 18. O programa para este primeiro 
dia reserva ainda um show cooking com o chefe Bruno Antunes 
(herdade da Malhadinha) e animação musical a cargo do pro-
jeto “Por um par de meias solas”, Marvel Lima, Tertúlia Viola e 
Caracol Blues.  

Os destaques para amanhã, dia 5, vão para o concurso melhor 
petisco do festival, para uma homenagem a António Almodôvar e 
apresentação do seu livro, para o workshop de cozinha para crian-
ças com o chefe Pedro Rolim, um show cooking com o chefe João 
Pronto (“2 à Esquina”, Lisboa), atuações de grupos corais ao longo 
do dia e ainda música com os Bubedanas, Em Tom de Fado, Tango 
Paris, António Zambujo e Tiago Bento. 

No domingo, último dia do certame, haverá slow cookings com 
os chefes Rui Prado (herdade dos Grous) e Carlos Afonso (“Bica do 
Sapato”, Lisboa), um espetáculo com Jorge Serafim e atuação de 
grupos corais. 
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facebook.com/naoconfirmonemdesminto
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Inquérito 
Estudo revela que um quarto
dos jovens toma medicação
para aumentar concentração.
Acha que é verdade?

JUVENAL AMNESIA, 18 ANOS

Jovem que tem a memó-

ria de uma sardinha

Ya, isso é tudo uma ganda treta. Eu nunca tomei 
medicação e tenho a memória de… como é que se 
chama? Aquele animal que interpretava o Dumbo? 
Peço desculpa, mas às vezes distraio-me com muita 
facilid… Olha, um pássaro a voar! Espera lá, aquilo 
é um pássaro, ou aquela cena metálica com asas… 
um… como é que se chama? Espere lá, afinal qual 
era a pergunta?

LUCAS ALZHEIMER, 78 ANOS

Pessoa que refila 

A única coisa que sei é que estes jovens de hoje em 
dia querem tudo facilitado. E como não se esfor-
çam, recorrem a essa medicação?! Eu com a idade 
deles sabia o nome de todos os rios do império por-
tuguês, dos caminhos de comboio e respetivos ape-
adeiros. Não me serviu para nada, é certo, mas não 
tomávamos destas modernices que provocam a 
queda das sobrancelhas. Se têm problemas de me-
mória, façam como eu e tomem uma aspirina e um 
duche de água fria: estimula a circulação no cére-
bro e mata o bicho da sífilis. 

   

EDUARDO PARKINSON, 19 ANOS

Colecionador de vistos gold

Eu tomo e ajuda-me bué. Tomo um medicamento e na 
época de exames acrescento um Red Bull. A verdade 
é que fico muito concentrado, consigo ver através das 
paredes e aparece-me uma barbatana nas costas. Ti-
rando isso, não vejo qual é o problema. Mas isso é só 
um quarto dos jovens, o resto anda muito pior: muitos 
dormem mais do que seis horas por dia e comem de 
forma saudável – nem sei como é que aguentam!  

Bruno de Carvalho lança comunicado a acusar as arbitragens de impedir
o Clube Desportivo de Beja de disputar o terceiro lugar com o FC Porto. 

Deputado Pita Ameixa quer questionar S. Pedro no parlamento
para saber por que é que não para de chover no Baixo Alentejo.

Filme baseado em livro de Margarida Rebelo Pinto 

vai ser passado nas escolas para que as crianças saibam 

que há um lado negro na vida

“Estão a ver meninos, isto é o que acontece quando não estudamos. Ou pior, quando snifamos cola!” Foi com 

estas afirmações que a professora Blimunda Óscar, do Instituto Politécnico da Bemposta, se despediu dos seus 

alunos após o visionamento do filme “Sei lá!”, baseado na obra homónima de Margarida Rebelo Pinto. Há 

escolas da região que estão a mostrar esta longa-metragem aos seus alunos com o objetivo de os alertar para 

o lado mau da vida. “Há mais perigos na sociedade do que a droga, o álcool, a TVI ou o Magnum Amêndoas. E 

é isso que queremos que os alunos percebam. Podemos ter uma vida decente, em que trabalhamos das nove 

às cinco e vamos para casa comer atum em lata, ou podemos acabar nas ruelas obscuras da literatura ou, pior 

ainda, a escrever para o SOL”, afirmou fonte do Ministério da Educação, que acrescentou: “Este filme é bom 

porque é a primeira vez na história da humanidade em que um filme é mesmo melhor do que o livro. E os 

miúdos percebem bem porque tem uma cadência narrativa ao nível de uma posologia do Brufen ou de uma 

receita de sopa de tomate! Há escolas em que a experiência tem corrido tão bem que os próprios alunos vão ao 

quadro voluntariamente escrever 100 vezes a frase: os homens não são todos uns cabr***!”

Pai de Passos Coelho diz que 
não conhece o atual 
primeiro-ministro 
e que tem muito orgulho 
no seu outro filho 
mais simpático: 
Vlad, o Empalador 

O pai do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho tem 
dado uma série de entrevistas a queixar-se do es-
tado da nação, afirmando que a culpa pela atual si-
tuação do País é dos governos anteriores, do rei D. 
Sebastião, do Pedro Granger, do ébola e da febre 

dos fenos. Todavia, consta que o pai do primeiro-mi-
nistro tem evitado aparecer na rua com medo de so-
frer represálias pelas ações do f ilho no executivo, 
afirmando que não faz ideia de quem seja “esse tal 
de Passos Coelho”, mas tem muito orgulho nos ou-
tros filhos que são “umas joias de pessoas”, como é o 
caso de Vlad, o Empalador, Darth Vader, Ming o Im-
piedoso, e os Irmãos Dalton. O nosso correspondente 
em Vila Real de Trás-os-Montes apurou que o proge-
nitor de Passos tem uma cave por baixo de sua casa 
para o caso de estalar uma guerra civil apocalíptica 
em Portugal entre o exército de pensionistas e de-
sempregados e uma legião de Miguéis Relvas gigan-
tes com duas cabeças! 

Se libertação de linces ibéricos 
falhar, animais equacionam 
voltar ao seu passado obscuro 
em que dobravam 
filmes porno em castelhano

Está em risco a l iber tação de oito exemplares de 
l ince ibérico na naturez a por  haver  falta  de co-
elho bravo,  a sua principal  presa.  Ao que parece 
a introdução de coelhos do LIDL, coelhos da Pás-
c o a  e  c o e l h i n h a s  d a  Play b oy  n ã o  f o i  s u f i c i e n te 
para manter a subsistência da espécie.  A revolta 
destes animais,  em especial  dos espanhóis,  não 
se  fez  esperar:  “Não percebemos por  que é  que 

os nossos irmãos por tugueses f icam passivos pe-
rante esta ameaç a à noss a espécie.  Nós não po-
d e m o s  s o b r ev i ve r  c o m  p i r e s  d e  l e i te  e  w h i s k a s 
s aq u e t a s! ”,  d e c la r o u  u m  l i n c e  i b é r i c o  d e  B a d a-
joz, que acrescentou: “Eu não saí da Universidade 
de Felinos,  com uma l icenciatura em estudos do 
Rei Leão e uma pós-graduação em caça ao coelho 
bravo para andar a ser alimentado como se fosse 
um gato siamês comprado na Feira de Castro!”. Os 
l inces espanhóis já admitiram voltar aos tempos 
em que reproduziam às pazadas e dobravam f il-
mes porno em castelhano para garantir a sua sub-
sistência.  Estes animais estão na calha para par-
ticipar em f ilmes como o “Bacanal no Parque Na-
cional Doñana” e “Delírios Anais do Parque Nacio-
nal da Peneda Gerês”.
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As previsões para hoje, 
sexta-feira, apontam para 
céu com períodos de muito 
nublado. Amanhã o céu 
deverá apresentar-se muito 
nublado e no domingo pouco 
nublado. As temperaturas 
registarão uma subida, 
chegando a uma máxima de 
22 graus no domingo. 

quadro de honra

L
uís Costa, inspetor da Polícia 
Judiciária, foi o melhor corredor na 
classe H5 no Circuito Europeu de 

Handbike, a primeira prova do calendá-
rio da European Handcycling Federation, 
que decorreu em Abu Dhabi. Na semana 
anterior à partida para os Emirados 
Árabes Unidos sagrou-se campeão na-
cional em contrarrelógio e perseguição 
(classe H5), no Campeonato Nacional 
de Pista. Pretende marcar presença na 
Taça do Mundo, em Itália e Espanha, e 
no Campeonato do Mundo, nos Estados 
Unidos. Tem como grande objetivo qua-
lificar-se para os Jogos Paralímpicos de 
2016, que se realizarão no Rio de Janeiro.

Foi o melhor corredor na classe H5 no 

Circuito Europeu de Handbike, a pri-

meira prova do calendário da European 

Handcycling Federation (EHF), que de-

correu em Abu Dhabi. Que comentário 

lhe merece este resultado e quais são os 

seus objetivos a curto/médio prazo?

A obtenção dessas duas medalhas de 
ouro, numa competição internacional e 
ostentando as cores de Portugal ao peito, 
foram o resultado do esforço e dedica-
ção ao longo dos últimos meses e como 

tal senti-me muito orgulhoso e feliz por 
corresponder às expectativas de quem 
apostou em mim. A 12 e 13 de abril irei 
participar na segunda prova do Circuito 
Europeu de Handbike, em Barcelona, 
onde tentarei repetir a proeza e conquis-
tar mais duas medalhas de ouro. Se ti-
ver apoios financeiros, irei participar 
em mais algumas provas desse circuito, 
tendo em vista vencer o mesmo. Farei al-
gumas provas nacionais e pretendo par-
ticipar nas provas da Taça do Mundo, 
em Itália e Espanha, bem como estar 
no Campeonato do Mundo, nos Estados 
Unidos. O grande objetivo é a qualifica-
ção para os Jogos Paralímpicos de 2016, 
a ter lugar no Rio de Janeiro.

Quando é que começou a dedicar-se ao 

paraciclismo? 

Em 2003 sofri um acidente de viação, 
do qual resultou a amputação da mi-
nha perna direita. A partir daí apenas fa-
zia musculação no ginásio, até ao dia em 
que reparei no exemplo dado por um an-
tigo piloto de F1, o Alex Zanardi, que per-
deu ambas as pernas num acidente, mas 
soube dar a volta por cima e neste mo-
mento é o campeão mundial e olímpico 

da minha classe. Motivado, comprei a 
minha primeira handbike no verão de 
2012, tendo realizado a primeira prova 
em março de 2013, em Fafe, a qual venci. 
Tenho competido como individual, mas 
recentemente fui convidado para inte-
grar a equipa de alta competição da re-
cém-criada Associação Portuguesa de 
Ciclismo Adaptado, o que me vai trazer 
condições de que até agora não dispunha.

Quais são os principais desafios que se 

colocam atualmente à modalidade e 

aos seus praticantes? 

O paraciclismo é recente no nosso país e 
tal como qualquer modalidade que não 
seja o futebol, terá que captar a atenção 
de mais atletas, do público e dos patro-
cinadores. Os apoios são escassos e por 
isso a maior parte dos atletas paga do seu 
bolso todo o equipamento e as despesas 
de deslocação, o que é um grande obstá-
culo ao desenvolvimento desta vertente 
do ciclismo. Penso que no dia em que 
pelo menos um paraciclista português 
se conseguir qualificar para os Jogos 
Paralímpicos, a situação poderá melho-
rar muito e o paraciclismo tornar-se-á 
popular no nosso país. Nélia Pedrosa

Luís Costa destaca-se no paraciclismo

“O objetivo é a qualificação para 
os Jogos Paralímpicos de 2016”

Luís Costa, 40 anos, natural de Castro Verde
Cresceu em Montes Velhos, no concelho de Aljustrel. Vive atualmente em Portimão, onde trabalha como 

inspetor da Polícia Judiciária. É atleta de paraciclismo, participando em handbike, um triciclo movido 

manualmente. Em 2013 sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio, segundo na Taça de Portugal 

(classe H3) e campeão nacional de estrada (classe H4). Na Taça do Mundo em Segóvia (Espanha) obteve 

o 7.º lugar no contrarrelógio e o 6.º na prova em linha.

nada mais havendo a acrescentar...
Coisas da natureza As nossas palavras felizes são como as pa-
poilas. Duram pouco. As papoilas, tal como as nossas palavras 
felizes, só sobrevivem em emoções amenas. 
Fazia-nos falta uma primavera entre a aflição e o desespero. 
Chegámos à conclusão (quantas vezes já chegámos a esta con-
clusão?) de que precisamos de temperar as nossas ilusões. Sabes 
que às vezes as ilusões têm pétalas a mais e depois ficamos sem 
saber se são flores se são sangue. Por isso, não exijas muito calor 
de mim, meu amor, ou matamos as papoilas todas e quando nos 
abraçarmos seremos apenas restolho. 
As andorinhas voltam todos os anos e trazem todo o verde no 

luto das asas. Voltam sempre como os lírios roxos. Assim no céu 
como na terra. É uma certeza antiga que eu trago a voar den-
tro de mim. Parece um contrassenso que estes pássaros a preto 
a branco tenham tanta cor na forma como existem. Há na sua 
existência uma profunda convicção.
Mas as dúvidas são andorinhas ao contrário. Também são negras, 
mas não têm asas para resolver as coisas no céu. As dúvidas são 
mais parecidas com osgas paradas na cal dos ossos à espera de luz 
que as clarifique. Já é noite neste inverno que não acaba e o meu fei-
tio é uma parede alta e as andorinhas já foram dormir. Só nos res-
tam as osgas. Eu sonharei com papoilas. E tu? Vítor Encarnação

Câmara de Vidigueira apoia 
primeira infância

A Câmara de Vidigueira vai comparticipar metade 

do valor gasto por famílias do concelho com a 

compra de duas vacinas administradas a crianças 

nos primeiros meses de vida e que não estão 

contempladas no Plano Nacional de Vacinação. 

A comparticipação, prevista no Regulamento de 

Apoio à Primeira Infância, destina-se a famílias 

de crianças às quais sejam administradas as 

vacinas pneumocócica e/ou rotavírus, explica a 

autarquia. Segundo a câmara, os interessados 

em usufruir da comparticipação, que visa apoiar 

famílias e crianças nos primeiros anos de vida, 

devem candidatar-se no Serviço de Ação Social da 

Câmara de Vidigueira.

Câmara de Ourique promove 
batismo de voo para 40 crianças

A Câmara Municipal de Ourique promove na 

próxima terça-feira, dia 8, uma viagem de avião 

entre os aeroportos de Faro e de Lisboa, com 40 

crianças do ATL, com idades entre os seis e os 12 

anos, no âmbito das atividades das férias da Páscoa. 

A viagem, que inclui uma visita guiada ao aeroporto 

de Faro, será acompanhada por monitores e técnicos 

do ATL de Ourique. Esta é a primeira vez que o 

município desenvolve esta iniciativa de batismo 

de voo, “que pretende alargar as experiências e as 

vivências das crianças e jovens do concelho”, refere. 

Feira das Profissões em Aljustrel

Sessenta empresas, escolas profissionais e 

instituições de ensino superior participam na 

terceira Feira das Profissões de Aljustrel, que 

cumpre hoje, sexta-feira, o seu segundo e último 

dia. A feira, que inclui debates, tertúlias e 

momentos de animação, vai permitir aos jovens 

do concelho um contacto mais próximo com 

entidades empregadoras e ofertas formativas 

a nível nacional, refere a promotora, a Câmara 

Municipal de Aljustrel. A iniciativa está a 

decorrer no pavilhão do Parque de Exposições e 

Feiras da vila.
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	Diário do Alentejo 2014
	Janeiro
	03 Jan ~ Nº1654
	10 Jan ~ Nº1655
	17 Jan ~ Nº1656
	24 Jan ~ Nº1657
	31 Jan ~ Nº1658

	Fevereiro
	07 Fev ~ Nº1659
	14 Fev ~ Nº1660
	21 Fev ~ Nº1661
	28 Fev ~ Nº1662

	Março
	07 Mar ~ Nº1663
	14 Mar ~ Nº1664
	21 Mar ~ Nº1665
	28 Mar ~ Nº1666

	Abril
	04 Abr ~ Nº1667
	11 Abr ~ Nº1668
	18 Abr ~ Nº1669
	25 Abr ~ Nº1670

	Maio
	02 Mai ~ Nº1671
	09 Mai ~ Nº1672
	16 Mai ~ Nº1673
	23 Mai ~ Nº1674
	30 Mai ~ Nº1675

	Junho
	06 Jun ~ Nº1676
	13 Jun ~ Nº1677
	20 Jun ~ Nº1678
	27 Jun ~ Nº1679

	Julho
	04 Jul ~ Nº1680
	11 Jul ~ Nº1681
	18 Jul ~ Nº1682
	25 Jul ~ Nº1683

	Agosto
	01 Ago ~ Nº1684
	08 Ago ~ Nº1685
	15 Ago ~ Nº1686
	22 Ago ~ Nº1687
	29 Ago ~ Nº1688

	Setembro
	05 Set ~ Nº1689
	12 Set ~ Nº1690
	29 Set ~ Nº1691
	26 Set ~ Nº1692

	Outubro
	03 Out ~ Nº1693
	10 Out ~ Nº1694
	17 Out ~ Nº1695
	24 Out ~ Nº1696
	31 Out ~ Nº1697

	Novembro
	07 Nov ~ Nº1698
	14 Nov ~ Nº1699
	21 Nov ~ Nº1700
	28 Nov ~ Nº1701

	Dezembro
	05 Dez ~ Nº1702
	12 Dez ~ Nº1703
	19 Dez ~ Nº1704
	26 Dez ~ Nº1705



