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Hortênsia Menino

Paulo Caldeira

Horas mortas... Curvada aos pés do Monte 

A planície é um brasido... e, torturadas, 

As árvores sangrentas, revoltadas, 

Gritam a Deus a bênção duma fonte! 

E quando, manhã alta, o sol posponte 

A oiro a giesta, a arder, pelas estradas, 

Esfíngicas, recortam desgrenhadas 

Os trágicos perfis no horizonte! 

Árvores! Corações, almas que choram, 

Almas iguais à minha, almas que imploram 

Em vão remédio para tanta mágoa! 

Árvores! Não choreis! Olhai e vede: 

- Também ando a gritar, morta de sede, 

Pedindo a Deus a minha gota de água! 

Florbela Espanca, 
in “Charneca em Flor”

Poetas do Almansor

Ao Prof Guido Battelli 

Estatuto Editorial do Jornal Folha de Montemor

O que somos e o que queremos:

Somos ambiciosos, mas não temos ambições políticas ou religiosas;
Somos curiosos, queremos descobrir a verdade mais próxima das coisas, 
mas não vamos por em causa a integridade de cada um;
Iremos unicamente até onde o interesse jornalístico nos permitir;
O nosso interesse mais solene é Montemor;
A nossa maior ambição é informar com neutralidade, rigor e objetividade;
A nossa maior aspiração é penetrar no tecido social montemorense;
A nossa maior virtude será aceitar todos os apoios desde que esse auxílio 
não implique quaisquer contrapartidas;
Assumimos o compromisso de respeitar os princípios deontológicos 
da imprensa e a ética profi ssional dos jornalistas, de modo a não poder 
prosseguir apenas fi ns comerciais, nem abusar da boa-fé dos leitores, 
encobrindo ou deturpando a informação;
Queremos ser lidos, criticados e ajudados;
O que oferecemos:

Um jornal para toda a gente.
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A vitória da CDU nas eleições de 1 de outubro revelou algo mais do que a simples contagem dos votos. 
Ao longo de muitas eleições autárquicas, a CDU foi sendo vista como uma força política que tinha a 
capacidade de atuar para além da sua base de apoio tradicional: os comunistas. Principalmente durante 

os mandatos de Carlos Pinto de Sá, a CDU teve a habilidade de ir buscar votos a outros partidos, devido ao 
facto das populações verem no candidato algo mais do que um representante de um partido político. Carlos 
Pinto de Sá ganhou, à sua custa, um determinado capital que angariou votos de todos os quadrantes do espetro 
político. A sua postura e, principalmente, o seu discurso assertivo davam confi ança aos munícipes que, de uma 
ou de outra forma, votavam nele. Na sua última entrevista à Folha enquanto presidente da câmara municipal, 
afi rmou, numa frase que acabou por ser o título da peça, “quando eu sair vai haver aqui uma luta política mais 
exacerbada”. Ele sabia bem o que estava a dizer!
 Ora em 2013, quando Hortênsia Menino disputou as primeiras eleições, depois de ter sido vice-presidente 
de Carlos Pinto de Sá, o resultado da CDU baixou um pouco em termos absolutos, mas fi cou acima dos 50 por 
cento o que manteve a situação política controlada. O capital político do seu antecessor ainda estava bastante 
presente na cabeça das pessoas, por isso, Hortênsia Menino foi à boleia de Pinto de Sá. Contudo, os seus 
pares sabiam que ela necessitava de algo mais para se poder afi rmar politicamente, eles sabiam que ela tinha 
de conquistar algum do capital político do seu antecessor, por isso, deram-lhe oportunidades de alargar o seu 
campo de visão de modo a ganhar mais experiência e aumentar a sua exposição. 
 Porém, em 2017 quando três dos quatro candidatos à câmara municipal são repetentes, mas já não existe o 
efeito Carlos Pinto de Sá, a situação altera-se. Embora os mandatos atribuídos para a câmara municipal tenham 
tido a mesma distribuição política de 2013, como se pode constatar, Hortênsia Menino foi eleita apenas com os 
votos do PCP e pouco mais, deixando cair cerca de 1000 votos que normalmente Carlos Pinto de Sá conseguia 
ir buscar fora dos comunistas, o que a deixou numa situação mais frágil. 
 Ao longo dos últimos quatro anos, a presidente da câmara municipal não foi capaz de segurar outro eleitorado 
para além do seu e o resultado está à vista. As suas intervenções políticas, ao longo do mandato que agora está 
a chegar ao fi m, acabaram por não terem tido a capacidade de fazer passar qualquer mensagem para além do 
partido comunista, apesar do forte impacto mediático que foi sendo criado. Nos últimos tempos fez-se o que foi 
possível para colocar a presidente perante os eleitores, tendo-se divulgado tudo e mais alguma coisa que ela 
foi fazendo. Mas como se viu, a mediatização não foi sufi ciente para captar eleitorado. Faltou uma mensagem 
clara, e principalmente uma mensagem de confi ança, apesar do suporte de Jerónimo de Sousa, João Oliveira 
e, principalmente, Vitalina Sofi o.
 Os candidatos de outros partidos, principalmente Olímpio Galvão, que embora tenha sido vereador no 
último mandato teve muito menos exposição política, e mesmo Vítor Vicente, que andou sempre na sombra, 
conseguiram criar uma mensagem política com base na necessidade de mudança e de fazer diferente que 
acabou por chegar a muitos eleitores. O capital político destes dois candidatos cresceu substancialmente aos 
olhos da população que passou a vê-los como uma alternativa mais credível. É certo que ainda não foi sufi ciente 
para tirar a cadeira da presidência aos comunistas, mas que andam lá perto, isso andam. 
 Patrícia Seatra foi a estreante nestas andanças, e não começou nada bem, tendo deixado o seu partido com 
o pior resultado desde 1976. Como é lógico, o seu capital político é nulo perante o eleitorado montemorense, 
o que lhe deixa bastante espaço para melhorar.

Do capital político
A.M. Santos Nabo

antonio.nabo@hotmail.com
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Paulo Caldeira

 Há cerca de vinte anos que 
a ponte de Barroca (junto a Rio 
Mourinho) estava submersa pelas 
águas da barragem do Pego do Altar 
(Alcácer do Sal), mas a seca que 
tem atingido o Alentejo provocou a 
descida do nível da albufeira, desta- 

Efeitos da Seca 

Antiga ponte que ligava Antiga ponte que ligava 
São Cristóvão a St.ª Susana São Cristóvão a St.ª Susana 
está à vistaestá à vista

Barragem do Pêgo do Altar

pando a antiga passagem entre as 
localidades de Santa Susana e São 
Cristóvão. A ponte, com cer ca de 30 
metros, foi construída há 200 anos 
e o seu regresso à luz do dia atesta 
o pesadelo que a falta de chuva 
representa para a bacia do Sado, 

onde as albufeiras registam uma 
média de 19,2% da sua capacidade. 
Em ano normal estariam nos 46%.
 A barragem do Pego do Altar 
estava no fi nal de setembro a 8% 
da sua capacidade, traduzidos em 
cerca de sete milhões de metros 
cúbicos: Em declaração ao DN 
o coordenador da Associação 
de Regantes, Gonçalo Lince de 
Faria, adiantou que cinco desses 
sete milhões são para garantir a 
sobrevivência dos peixes. 
 Já foram retiradas várias tonela- 
das de carpas e outras espécies 
para diminuir a carga piscícola. “Em 
70 anos de barragem houve poucos 
com uma seca tão grande”, sublinha, 
recordando que a associação optou 
por ratear a área de arroz em 40%, 
logo em abril, para que a água não 
faltasse de vez.
 O prejuízo estende-se à pecuária 
na maioria das zonas do país, com 
os produtores a alimentarem o gado 
à mão, enquanto o governo aciona 
o “alerta laranja” e já admite rigor na 
preparação da próxima campanha 
agrícola, antes dos investimentos 
dos empresários nas sementeiras.

Mais de 80% 
de Portugal continental 

em seca severa 
em setembro 

 Mais de 80% de Portugal conti- 
nental encontrava-se em setembro 
em seca severa, segundo o Boletim 
Climatológico do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA), que 
caracterizou aquele mês como 
“extremamente quente”.

 Segundo o boletim, disponibiliza- 
do no início de outubro na página 
do IPMA, a 30 de setembro cerca 
de 81% do território estava em seca 
severa, 7,4% em seca extrema, 
10,7% em seca moderada e 0,8% 
em seca fraca.
 O IPMA justifi ca que a “conjugação 
de valores de precipitação muito 
inferiores ao normal e valores da 
temperatura muito acima do normal, 
em particular da máxima, teve como 
consequência a ocorrência de 
valores altos de evapotranspiração 
e valores signifi cativos de défi ces de 
humidade do solo”.
 No documento, o instituto realça 
que a 30 de setembro se verifi cou 
que em grande parte das regiões 
do interior e no sul de Portugal con- 
tinental os valores de água no solo 
eram inferiores a 20%.
 O período de abril a setembro, 
segundo o instituto, foi extremamente 
seco, com valores mensais da 
quantidade de precipitação sempre 

inferiores ao valor médio, pelo que 
corresponde ao segundo mais seco 
depois de 2005.
 De acordo com os dados 
mais recentes, a quantidade de 
água armazenada em setembro 
voltou a descer em todas as bacias 
hidrográfi cas de Portugal continental 
monitorizadas.
 A seca já levou o Governo a 
decretar apoios excecionais aos 
agricultores para captação de 
água, nomeadamente nos distritos 
alentejanos de Évora, Beja e Porta- 
legre e nos concelhos de Alcácer do 
Sal, Grândola e Santiago do Cacém, 
banhados pelo Sado.
 A próxima reunião da Comissão 
de Gestão de Albufeiras será rea- 
lizada, dentro de duas semanas, 
na Administração da Região Hidro- 
gráfica do Centro para “ver que 
medidas podem ser tomadas para 
tentar minimizar os problemas”.

MFN

Pague a sua assinatura
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 Este ano letivo será devolvida aos alunos do 1.º ciclo a meia hora de 
intervalo que o anterior governo (Nuno Crato) havia retirado. A pausa do meio 
da manhã volta a contar como tempo letivo e por isso, os alunos do 1.º ao 
4.º ano voltam a ter quatro horas e meia para aulas e apoio ao estudo. Com 
esta alteração, os alunos passam a dispor de menos tempo de permanência 
na sala de aula e, consequentemente,  mais tempo para brincar.
 No entanto e, contrariamente a alguma “desinformação” que já circula, os 
professores continuam a lecionar cinco horas por dia e este período de trinta 
minutos fará parte desse horário. 
 A medida tomada recentemente e a ser aplicada já este ano letivo revela-
se coerente e alinhada com os vários estudos e práticas que já se adotam 
em muitos países da Europa e vem, sobretudo, fazer prevalecer o interesse 
pedagógico em detrimento de interesses economicistas, reconhecendo que 
uma carga curricular e extracurricular demasiado pesada não corresponde 
às necessidades dos alunos e que em questões de educação a quantidade 
nem sempre é sinónimo de qualidade, sobretudo se atendermos ao facto de 
que os alunos portugueses estão entre os que mais tempo permanecem em 
atividades escolarizadas (atividade letiva e AEC), muitas vezes, dentro do 
mesmo espaço: a sala de aula.
 Estudos comparativos da carga horária em Portugal e noutros países,  
destacam o facto de que a diminuição da carga horária que se tem registado ao 
longo dos tempos não tem incidido nos quatro primeiros anos de escolaridade, 
“período grandemente responsável pelo maior número de horas que Portugal 
apresenta” relativamente a outros países.
 Começando já a sentir-se alguns ventos de mudança, resta aguardar por 
uma igual refl exão sobre os extensos e exigentes currículos que sujeitam, 
atualmente, as crianças a um excessivo sedentarismo, com atividades muito 
padronizadas, e a um “analfabetismo físico”  que prevalece em nome de 
um pseudoconhecimento precoce que contraria a natureza ativa da criança 
e a necessidade humana de brincar  livremente.  Mais do que repensar e 
“imaginar” estratégias de “prender” crianças na escola, desvirtuando este 
espaço da sua função pedagógica, importa sim discutir um novo paradigma 
de organização social que venha reforçar o tempo passado em família.

Ana Cristina Massano Pedra

Educação

Dos novos horários

 O Município de Montemor-o-
Novo, no âmbito da Rede Social 
de Montemor, assinalará durante 
o presente mês de outubro, o Mês 
do Cidadão Idoso, através de um 
conjunto de atividades. 
 Nesse âmbito, na Oficina da 
Criança, durante as manhãs de 3, 4, 
6, 10 e 11 de outubro, tiveram lugar 
diversos encontros entre gerações. 
Estes encontros permitiram aos 
idosos de instituições de terceira 
idade do concelho, conhecerem a 
nova Ofi cina da Criança mas também 
partilhar de bons momentos com 
alunos das nossas escolas. Entre 

No âmbito do Mês do Cidadão Idoso

Encontro de Gerações 
na Ofi cina da Criança

diálogos que terminam em sorrisos 
e a disputa de jogos em que todos 
ganham, o sentimento que fi ca é de 
felicidade. 
 No âmbito deste Mês do Ci- 
dadão Idoso terá ainda lugar no 
dia 13 de outubro, um encontro 
entre instituições, no Parque de 
Exposições, entre as 10.00 às 
17.00 horas.
 Para 18 de outubro está agen- 
dado, para as 16h00, um encontro de 
tunas, no cineteatro Curvo Semedo. 
No dia 28 de outubro, realizar-se-á 
o habitual o almoço das ARPIS do 
concelho.

 Integrada nesta iniciativa, está 
patente desde 4 de outubro, no 
Arquivo Municipal, uma exposição 
de artes decorat ivas da ARPI 
de Montemor-o-Novo. A mesma 
poderá ser visitada até ao dia 14 
de outubro.
 Estão ainda programadas ses-
sões de sensibilização sobre segu- 
rança, promovidas pela Guarda Na- 
cional Republicana.
 O principal objetivo do Mês do 
Cidadão Idoso, que se realiza desde 
2008, é diminuir o isolamento e pro- 
porcionar momentos de convívio e 
lazer à população Idosa

Encontro de gerações

 Decorreram entre 21 de agosto 
e 8 de setembro diversos trabalhos 
arqueológicos no povoado pré-
histórico do Escoural, situado no 
morro sobranceiro à gruta. 
 Estes trabalhos financiados 
integralmente pelo município de 
Montemor-o-Novo e pela Junta de 
Freguesia de Santiago do Escoural, 
com o apoio logístico da Direção 
Regional de Cultura do Alentejo, 
centraram-se essencialmente na 
limpeza do local, colocando à vista 
alguns muros e rochas gravadas 
(identificadas na década de 80).
 Foram também identificadas 
novas áreas de intervenção que 
visem conciliar os futuros projetos 
de investigação com a valorização 
pública deste importante conjunto 
arqueológico.
 No decorrer dos trabalhos ar-
queológicos foi efetuada uma visi-
ta ao local pelas crianças que fre- 
quentaram o programa de verão 
da Ofi cina da Criança que puderam 
assim contactar com a realidade 
de uma escavação arqueológica e 
com a importância científica e 
patrimonial do povoado e da Gruta 
do Escoural.

Valorização patrimonial

Escavações Arqueológicas 

 Estes trabalhos tiveram a coor- 
denação científi ca de Ana Vale e Rui 
Mataloto, coadjuvados por Catarina 

Escavações no Escoural

Escola Conde Ferreira

Fo
to
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N

Manuel 
Malhão, Lda.

GABINETE DE CONTABILIDADE

Rua  de  Aviz,  54   —  7050-090  MONTEMOR-O-NOVO   
Telefone: 266 899 710  –  Fax: 266 899 719

Alves e alunos das Universidades 
do Porto, Coimbra e Évora.

no povoado do Escoural

no primeiro ciclo
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 O Dia Mundial da Alimentação é comemorado em mais de cento e cinquenta 
países no dia 16 de outubro, tornando-o num dos dias mais celebrados nas 
Nações Unidas. Este dia representa uma importante oportunidade para difun- 
dir uma mensagem categórica: acabar com a fome nos dias de hoje.
 Um dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável até 
2030 é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável.
 Para isso é necessário melhorar a produtividade e aumentar a renda dos 
pequenos produtores de alimentos, existir resiliência no sistema de produção 
de alimentos e utilizar de forma sustentável a biodiversidade e os recursos 
genéticos.
 Factos reais:
 · Os alimentos produzidos hoje em dia são mais que sufi cientes para 
alimentar os seres humanos do mundo inteiro, no entanto, atualmente 815 
milhões de pessoas encontram-se em desnutrição crónica.
 · Uma em três pessoas no planeta sobre de desnutrição.
 · Tendo em conta que o planeta está em crescente degradação de água, 
terra, biodiversidade e recursos naturais, o grande desafi o do mundo é: como 
garantir a uma população crescente – a aumentar cerca de 10 bilhões de 
pessoas até 2050 – alimentos com a qualidade necessária para corresponder 
as suas necessidades nutricionais para uma vida saudável e ativa? 
 A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) está a trabalhar com os governos para integrar a segurança alimentar, 
a nutrição e a agricultura sustentável em políticas e programas públicos. 
 Mas até lá, cada um de nós deve refl etir nas atividades diárias e em co- 
mo pode contribuir para ajudar a alcançar este objetivo e, acima de tudo, a 
tornarmo-nos a Geração Fome Zero!
 Dicas: 
 1. Faça uma refeição vegetariana por semana e reduza os custos ener- 
géticos, naturais e de transporte relacionados com a criação e distribuição 
de produtos de carne e obtenha nutrientes mais saudáveis.
 2. Procure alimentos de produção local, utilize-os na íntegra (talos, folhas, 
casca e sementes) e se sobrar, seja criativo e utilize-os de forma diferente 
noutra refeição. Não deite comida fora!
 3. Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano – faça 
menos lixo e poupe as fl orestas. 

Ana Carolina Canelas

Nutrição

Dia mundial 
da alimentação

 Depois de muitas prospeções, 
estudos e debates sobre a o impacto 
ambiental e viabilidade de extração 
de ouro nas zonas do Escoural e 
Boa-fé, eis que e segundo o Jornal 
Negócios, os responsáveis da em- 
presa canadiana Colt Resources, 
que tinham assinado em 2011 com 
o Governo português contratos para 
extrair ouro no Alentejo, deixaram 
de pagar aos trabalhadores e desa- 
pareceram, estando em processo de 
liquidação. Assim “Sem interlocutor”, 
o Estado extingue a relação contratual.
 A empresa ‘garantia’ que só a zona 
de Boa-Fé poderia conter oito milhões 
de onças de ouro, mas acabaram por 
abandonar as prospeções, fi cando 
esta concessionária a dever vários 
meses de salários aos trabalhadores. 
“Em Janeiro de 2017, os requerentes 
perderam todo o contacto que tinham 
com os gerentes e responsáveis da 
requerida”, lê-se na petição inicial da 
insolvência da Eurocolt Resources, 
subsidiária em Portugal da canadiana 
Colt Resources.
 O mesmo jornal lisboeta tentou 
contactar, sem sucesso, nas últimas 
duas semanas, o presidente da Colt 
Resources, Nikolas Perrault, e Jorge 
Valente, que foi CEO da Eurocolt 

Minas de ouro ficam sem efeito

Empresa canadiana 
abandona extração 
de ouro no Escoural

nos últimos anos. Acontece que o 
grupo canadiano, incluindo todas 
as suas sociedades-veículo, entrou 
em processo de liquidação, tendo a 
negociação nas bolsas de Toronto e 
de Frankfurt, onde estavam cotadas, 
sido suspensa.
 No documento entregue no 
Juízo de Comércio de Sintra, os 
trabalhadores que requereram a 
insolvência da Eurocolt afi ançam que 
deixaram de receber ordenado em 
Maio de 2016, mas que continuaram 
“a desempenhar as suas funções” 
nos meses seguintes. Segundo o 
Negócios “os gerentes da requerida 
prometiam que iam pagar os 
salários em atraso e manter os pos-
tos de trabalho, justifi cando a falta 
de pagamento pelo motivo de 
estarem a aguardar fi nanciamentos 
do estrangeiro, que nunca chegaram 
a entrar nas contas da requerida”, 
garantem. 
 Foi a 2 de novembro de 2011 que 
a Colt assinou os contratos com o 
Governo português para avançar com 
a exploração experimental de ouro 
nas freguesias de Nossa Senhora 
da Boa-Fé, em Évora, e Santiago do 
Escoural, no concelho de Montemor-
o-Novo. “Se tudo der certo, ao fi m do 

terceiro ano já temos a mina aberta 
para começar, então, a produção 
normal, uma produção industrial”, 
assegurava, na altura, Jorge Valente, 
estimando que só a zona da Boa-Fé 
poderia conter oito milhões de onças 
de ouro.

A exploração de ouro 
era ‘viável’ na jazida 

aurífera de Monfurado
 Seis meses depois, Nikolas 
Perrault avançava que a extração de 
ouro no Alentejo poderia arrancar em 
2014, com a empresa a garantir, em 
comunicado, que os resultados das 
perfurações na Boa-Fé evidenciavam 
“graus impressionantes” daquele 
metal precioso, “perto da superfície”.
 O então CEO da Colt, frisando 
que o projeto estava “a exceder as 
expectativas”, garantia que a empre- 
sa estava “cada vez mais confi ante” 
de que era “viável” a exploração 
de ouro no Alentejo. Por alturas do 
Natal de 2012, o mesmo Perrault 
congratulava-se com os resultados 
finais da avaliação às prospeções 
na jazida aurífera de Monfurado, 
situada na zona concessionada 
para exploração de ouro em Monte- 
mor-o-Novo.
 Desde então que nunca mais se 
ouviu falar das explorações da Colt 
em Portugal. Até que, em Junho 
passado, um conjunto de trabalha- 
dores da Eurocolt requereu a in- 
solvência da empresa, não reco- 
nhecendo “à requerida património 
suficiente para pagamento das 
dívidas existentes, bem como qual o 
seu exato ativo e passivo”.
 O jornal Negócios contactou 
o Ministério da Economia, tendo o 
gabinete do ministro confi rmado que 
“a atividade da empresa em Portugal 
ficou completamente suspensa 
deixando de existir qualquer inter-
locutor e, por conseguinte, sem 
c o n t i n u a ç ã o  d o s  t r a b a l h o s 
contratualizados com o Estado 
português”. Assim, “neste momento 
encontra-se a decorrer na Direção 
Geral de Energia e Geologia o 
respetivo procedimento de extinção 
dos diversos contratos”, adiantou a 
mesma fonte.

MFN/Jornal Negócios

Prospeção no Escoural

 No passado dia 23 de setem-
bro, o Rancho Folclórico e Etnográ- 
fi co Montemorense assinalou o 2.º 
Aniversário do Centro de Etnologia 
Museu Local. Com o apoio do Mu- 
nicípio de Montemor-o-Novo e da 
União de Freguesias de Vila, Bispo 
e Silveiras, o programa constou, 
logo pela manhã, de um mercado 
tradicional. Ao fi nal da tarde atuaram 
o Grupo Coral Feminino “Cantares 

Acervo museológico preserva espólio material e imaterial

Centro de Etnologia Museu Local 
celebra 2.º aniversário 

de Alcáçovas”, o Grupo Musical 
“Puxa o Fole” e, como não podia 
deixar de ser, o Rancho Folclórico e 
Etnográfi co Montemorense. 
 Recorde-se que este Centro, 
reúne num único espaço parte do 
espólio material e imaterial (recolha 
de trajes, modas, usos e costumes 
de profi ssões já extintas ou em vias 
de extinção), do Rancho Folclórico 
e Etnográfi co Montemorense e dos 

Ranchos Folclóricos do Ciborro, 
Cortiçadas de Lavre e Foros de Vale 
de Figueira, num acervo museológico 
onde as condições de conserva-
ção e restauro são uma preocupa-
ção constante. O mesmo está aces- 
sível à comunidade, com o objetivo 
da preservação e valorização da 
identidade local. 

UNISANTOS MOTORES E MÁQUINAS 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.

Rua 5 de Outubro, 2-A e 2-B      —      Rua de Lisboa, 32
Telefone: 266 892 375     —     7050 MONTEMOR-O-NOVO

MOTORES DE REGA, ACESSÓRIOS E TUBAGENS

REPRESENTANTES 
DAS MOTOSSERRAS STIHL

E VEÍCULOS  
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6 Sociedade

 O envelhecimento populacional 
é um fenómeno mundial que tem 
atingindo um ritmo cada vez mais 
acelerado na população portuguesa, 
principalmente pela rapidez com que 
declinaram as taxas de natalidade.
 Com o crescimento demográfi co 
da população portuguesa acima 
de 65 anos, estabelecem-se alte- 
rações nos padrões de saúde, 
com a redução da mortandade por 
doenças infeciosas, paralelamente 
com aumento da prevalência de 
doenças crónicas não transmissíveis. 
Assim, diante desta realidade epide- 
miológica, os indicadores de saúde 
tradicionais tornam-se insufi cientes 
para avaliar o nível de bem-estar de 
uma determinada população. Ao 
mesmo tempo, os sinais e sintomas 
clássicos do adoecer mostram-se 
incapazes de expressar aspectos 
da vida relacionados com o mundo 
psíquico e social dos indivíduos 
portadores de doenças crónicas. 
 Neste contexto e, sob a infl uên- 
cia do conceito de Saúde da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), 
a definição de qualidade de vida 
passou a ser incorporada como pa- 
râmetro importante para a avaliação 
dos estados de saúde a partir da 
década de 60. Entendido como 
qualidade de vida subjetiva ou 
qualidade de vida percebida pelas 
pessoas, o que de facto caracteriza 

Saúde na comunidade

O envelhecimento 

o conceito de qualidade de vida são 
os seus aspetos de subjetividade e 
a multidimensionalidade. A subje- 
tividade manifesta-se através da 
avaliação que o indivíduo faz do seu 
próprio estado de saúde, derivando 
de um conceito baseado numa 
avaliação individual que se faz de si 
mesmo. Já a multidimensionalidade 
diz respeito ao facto de esta avaliação 
focar diversos domínios da natureza 
humana: físico, psíquico, emocional, 
social, económico, espiritual entre 
outros.
 Ao longo dos anos, a percepção 
do estado de saúde e da qualidade 
de vida dos pacientes, bem como 
o impacto, quer da sua doença, 
quer do seu respetivo tratamento, 
são reconhecidos como um tema 
de pesquisa em estudos clínicos e 
epidemiológicos
 No panorama mundial, bem como 
nos países em desenvolvimento, a 
população idosa aumenta signifi- 
cativamente e o contraponto desta 
realidade aponta que o suporte para 
essa nova condição não evolui com 
a mesma velocidade. Deste modo, 
a preocupação com esse novo per- 
fil populacional tem gerado, nos 
últimos anos, inúmeras discussões 
e a realização de diversos estudos 
com o objetivo de fornecer dados 
que subsidiem o desenvolvimento 
de políticas e programas adequados 

para esta franja da população. Isto, 
devido ao facto que a referida popu- 
lação requer cuidados específi cos 
e direccionados às peculiaridades 
que advém do processo do enve- 
lhecimento sem segregar esta po- 
pulação da sociedade.
 Assim sendo, importa discutir 
sobre a situação social do idoso na 
sociedade portuguesa considerando 
os aspectos demográfi cos, epidemio- 
lógicos e os aspectos psicossociais 
com destaque para a REFORMA, 
a importância da FAMÍLIA e as 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS.
 O envelhecimento da população 
é um fenómeno mundial iniciado, 
primeiramente, nos países desenvol- 
vidos em consequência da queda 
da mortalidade, de grandes con- 
quistas do conhecimento médico, 
urbanização adequada das cidades 
e vilas, melhoria nutricional, elevação 
dos níveis de higiene pessoal e am- 
biental, quer nas habitações, quer no 
trabalho assim como, em decorrência 
dos avanços tecnológicos. Todos es- 
ses fatores começaram a ocorrer no 
fi nal da década de 50 e início dos 
anos 60.
 Em Portugal, tal como em outros 
países da Europa, o aumento da 
esperança média de vida evidenciada 
pelos avanços tecnológicos na área 
de saúde nos últimos 60 anos, como 
as vacinas, uso de antibióticos, 

quimioterápicos que tornaram pos-
sível a prevenção ou cura de muitas 
doenças. Aliado a estes fatores a 
diminuição da fecundidade, pro- 
moveu o acentuar do número de 
idosos e requer muita atenção, pois 
está diretamente relacionada com 
a crise de identidade; mudança de 
papéis; reforma; perdas diversas 
e diminuição dos contatos sociais.
 Isso acontece devido ao planea- 
mento familiar e consequente que-
da da taxa de fecundidade, e também 
pela longevidade dos idosos. Da-
dos recolhidos no INE, revelam que 
o grupo etário com mais de 75 anos 
teve nos últimos 10 anos um maior 
crescimento relativamente ao total 
da população idosa.
 É importante conceber o enve- 
lhecimento como parte integrante 
e fundamental no curso de vida 
de cada indivíduo. É nessa fase 
que emergem experiências e 
características próprias e peculiares, 
resultantes da trajetória de vida, na 
qual umas têm maior dimensão e 
complexidade que outras, integrando 
assim a formação do indivíduo idoso.
 As tensões psicológicas e sociais 
podem acelerar as deteriorações as- 
sociadas ao processo de envelhe- 
cimento. Percebe-se no indivíduo 
que envelhece uma interação maior 
entre os estados psicológicos e 
sociais refl etidos na sua adaptação às 
mudanças. A habilidade pessoal de 
se envolver, de encontrar signifi cado 
para viver, provavelmente infl uencia 
as transformações biológicas e de 
saúde que ocorrem no tempo da 
velhice.
 Assim, o envelhecimento é 
decisivamente afetado pelo estado 
de espírito, muito embora dele 
não dependa para se processar. 
O papel social dos idosos é um 
fator importante no signifi cado do 
envelhecimento, pois o mesmo 
depende da forma de vida que as 
pessoas tenham levado, como das 
condições atuais que se encontram.
Neste aspeto destaco a reforma, 
momento em que o indivíduo 
se distancia da vida produtiva. 
Na vida do Homem, a Reforma 
muitas vezes acontece como uma 
descontinuidade. Há uma rutura com 
o passado, o homem deve ajustar-se 
a uma nova condição que lhe traz 
certas vantagens, como o descanso 
e o lazer, mas também graves des- 
vantagens como desvalorização e 
desqualifi cação.
 Geralmente assiste-se, perante 
a reforma, a uma crise no indivíduo. 
A retirada da vida de competição, a 
autoestima e a sensação de ser útil 
diminuem. No início, a maioria dos 
idosos sentem-se satisfeitos, pois 
parece-lhes ser muito bom poder 
descansar. Aos poucos, descobrem 
que sua vida se tornou menos útil. 
Nesta ausência de papéis é que 
podemos observar o verdadeiro 
problema do reformado, a sua 
angústia, marginalização e, muitas 
vezes o seu isolamento do mundo 
que o rodeia.
 As pol í t icas públ icas têm 
procurado implementar modalidades 
de atendimento aos idosos tais 
como, Centros de Convívio, espaços 
destinados à prática de atividade 
física, cultural, educativa, social e 
de lazer, como forma de estimular 
sua participação no contexto social 
que se está inserido. Os idosos 
aposentados ou não, deveriam 
desfrutar de sua reforma com 
dignidade. Os estudiosos na área da 
Gerontologia Social revelam que o 
trabalho torna-se um dos elementos 
relevantes que interfere de forma 
positiva na longevidade. 
 Em todas as fases da vida a 
família exerce uma importância 
fundamental no fortalecimento das 
relações, embora muitas vezes a 
família tenha difi culdades em aceitar 

e entender o envelhecimento de um 
ente, tornando o relacionamento 
familiar mais difícil.
 O ambiente familiar pode de- 
terminar as características e o com-
portamento do idoso. Assim, na fa-
mília sufi cientemente sadia, onde se 
predomina uma atmosfera saudável 
e harmoniosa entre as pessoas, 
possibilita o crescimento de todos, 
incluindo o idoso, pois todos pos- 
suem funções, papéis, lugares e 
posições e as diferenças de cada 
um são respeitadas e levadas em 
consideração.
 Em famílias onde há desar- 
monia, falta de respeito e não 
reconhecimento de limites, o rela-
cionamento é carregado de frus- 
trações, com idosos deprimidos e 
agressivos. Essas características 
promovem retrocesso na vida das 
pessoas. O idoso torna-se isolado 
socialmente e com medo de cometer 
erros e ser punido.
 Para cada família o envelhe- 
cimento é vivido de forma diferente. 
Mas, para os idosos, a família re- 
presenta um fator que influencia 
signifi cativamente a sua segurança 
emocional.
 Para além da família, o convívio 
em sociedade permite a troca de 
carinho, experiências, ideias, senti- 
mentos, conhecimentos, dúvidas, 
além de uma troca permanente de 
afeto.
 Outros aspectos importantes 
consistem na estimulação do pen- 
sar, do fazer, do dar, do trocar, do 
reformular e do aprender.
 O idoso necessita estar envolvido 
em atividades que o façam sentir-se 
útil. Mesmo quando possui boas 
condições fi nanceiras, o idoso deve 
estar envolvido em atividades ou 
ocupações que lhe proporcionem 
prazer e felicidade. A atividade em 
grupo é uma forma de manter o 
indivíduo envolvido socialmente, 
onde a relação com outras pessoas 
contribui de forma signifi cativa para 
o aumento da sua qualidade de vida
A situação social da pessoa idosa em 
Portugal apresenta a necessidade de 
discussões mais aprofundadas sobre 
as relações do idoso na família e na 
sociedade, aspeto muito enfatizado 
nas salas de aulas, principalmente na 
formação de profi ssionais da área da 
saúde e da educação.
 A situação social do idoso é, 
portanto infl uenciada por aspetos 
demográficos e epidemiológicos, 
psicossociais, evidenciando-se a 
reforma e a relação afetiva e familiar.
 Estes aspetos, embora já am- 
plamente discutidos e também 
publicados nos mais diversos meios 
de divulgação de conhecimento, 
não se encontram esgotados na 
sua temática e continuam merecen-
do destaque e atenção, por forma a 
promover a inclusão social do idoso.

Montemor-o-Novo, 
5 de outubro de 2017

A Técnica Superior 
de Serviço Social

Carla Capela

UCC Monte Mor
Rua Fernando Pessoa s/n.º

Tel. 266 898 900
Montemor-o-Novo

Paulo Caldeira

e a qualidade 
de vida
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 A ideia de celebrar os 800 anos da 
Fundação de Portugal e os 300 anos 
da Restauração da Independência, 
foi assumida por Salazar em Março 
de 1938, em plena Guerra Civil 
de Espanha, através de uma Nota 
Ofi ciosa da Presidência do Conselho, 
onde se fi xava com alguma minúcia 
o programa das comemorações, 
previstas para 1940.
 As  comemorações  fo ram 
divididas em duas partes distintas: 
a primeira, intitulada de “época 
medieval”, decorreu de 2 a 15 de 
Junho. A segunda, designada de 
“época imperial”, decorreu de 23 de 
Junho a 2 de Dezembro.
 O Estado Novo impôs o envolvi- 
mento da província nas cerimónias 
centenárias através da Portaria n.º 
9.519, de 10 de Maio de 1940, que 
determinava que fosse hasteada nos 
“castelos medievais portugueses” no 
dia 4 de Junho de 1940 às doze horas 
da metrópole, e ao sinal transmitido de 
Guimarães pela Emissora Nacional, 
e em todos os estabelecimentos 
públicos do continente, ilhas adjacen- 
tes e colónias, e em todas as embai- 
xadas, legações e consulados de 
Portugal nos países estrangeiros 
(com coincidência horária), ao lado 
da Bandeira Nacional, a Bandeira da 
Fundação. Em volta dos monumentos 
de arquitectura militar, deviam estar 
presentes as autoridades locais, a 
Mocidade Portuguesa e o povo.
 No programa ofi cial de Junho de 
1940, além das festas previstas para 
Lisboa, Guimarães, Porto e Coimbra, 
aparecem mencionadas as festas 
provinciais do Algarve, do Baixo Alen- 
tejo, da Beira Alta, da Beira Litoral e 
do Ribatejo.
 Segue-se um pequeno resumo 
das festas realizadas em Lisboa e 
Guimarães, assim como o término 
das comemorações no Algarve, e 
mais em pormenor, as cerimónias 
realizadas em Montemor-o-Novo. 
 A inauguração das comemora- 
ções nacionais relacionadas com 
a Fundação do Estado Português 
(data em que D. Afonso Henriques 
usou pela primeira vez o título de Rei 
de Portugal), ocorreu na manhã do 
dia 2 de Junho, com um Te Deum na 
Sé Patriarcal de Lisboa, e em todas 
as sés, colegiadas, e velhas igrejas 
matrizes de Portugal e do Império. 
 No dia 4 de Junho, as Comemo- 
rações da Fundação da Nacionalidade 
realizaram-se em Guimarães. Após o 
cortejo das fl ores e da missa campal 
seguiu-se o discurso de Sua Ex- 
celência o Presidente do Conselho. 
Após o discurso, o Chefe do Estado 
hasteou na Torre do Castelo de 
Guimarães a Bandeira de D. Afonso 
Henriques. 
 No dia 11 de Junho, inauguração 
da Exposição dos Primitivos Portu- 
gueses no Museu das Janelas Verdes, 
onde estiveram patentes pinturas de 
artistas portugueses dos séculos XV 
e XVI, como Nuno Gonçalves, António 
Vaz e Diogo de Coentreiras, entre 
outros. À noite Concerto de Gala no 
Teatro de D. Maria II: peça sinfónica 
inspirada na “Fundação”. 
 No dia 12 de Junho, visita ao lugar 
em que, segundo a tradição, nasceu 
o grande Santo Português. À noite, 

A Vila Notável participou 
representação, no adro da Sé de 
Lisboa, de uma obra hierática alusiva, 
e arraiais nos bairros da cidade antiga, 
iluminados com deslumbrantes ilumi- 
nações artísticas, e o tradicional des- 
fi le das Marchas Populares.
 As comemorações da Época 
Medieval encerraram-se dia 15 de 
Junho com os actos solenes de La- 
gos e de Sagres.
 Nos lugares sagrados da Pátria, 
onde o Infante D. Henrique sonhou 
a constituição de um dos maiores 
impérios dos tempos modernos, foi 
solenemente glorifi cada a sua me- 
mória e a dos navegadores do ciclo 
heróico das grandes descobertas.
 Em Sagres, realizou-se uma 
imponente procissão das velas, e ce- 
lebrou-se de manhã, missa campal. 
Do alto do promontório, donde 
os olhos do Infante D. Henrique 
visionaram novos mundos, para além 
do Mar Tenebroso, Sua Excelência 
Reverendíssima o Bispo do Algarve 
procedeu à bênção ritual do mar. 
Com esta cerimónia terminaram as 
comemorações da Época Medieval.
 E eu vou terminar este artigo com 
as festas realizadas na Vila Notável.
 Na sequência da proposta de 
Salazar, a Câmara Municipal de 
Montemor-o-Novo associou-se à 
Festa dos Centenários. Segue-se 
a descrição dos festejos realizados 
na terra cascabulheira, elaborada 
por um jornalista de “O Montemo-
rense”, não identifi cado:
 Festas Centenárias “oito séculos 
de vida de uma Nação”
 Excederam todas as expectati- 
vas, as cerimónias comemorativas 
dos Centenários, que na nossa Terra 
tiveram lugar nos dias 2 e 4 de Junho 
de 1940.
 À semelhança do que se fez no 
berço da nossa nacionalidade, foi 
içada no nosso Castelo a gloriosa 
bandeira que D. Afonso Henriques 
fez tremular há 800 anos, no Castelo 
de Guimarães. Este momento foi tão 
vibrante, que as lágrimas correram 
pelas faces de muitos dos assisten- 
tes à cerimónia. 
 Após este preâmbulo, vamos 
relatar ao leitor amigo as cerimónias 
efectuadas:
 No Domingo, dia 2, a Sessão 
Solene na Câmara Municipal iniciou-
se precisamente à mesma hora 
da sessão realizada em Lisboa, na 
qual o Venerando Chefe do Estado 
General Carmona abria as Festas 
Centenárias. Na Sessão Solene 
realizada na nossa Terra, o Presiden- 
te da Câmara, Senhor Engenheiro 
João Rafael Mouzinho Almadanim, 
declarava o início das festas do 
nosso concelho. Na Sessão Solene 
estiveram presentes todo o elemento 
oficial, funcionalismo, muito povo, 
e fizeram-se representar diversas 
associações.

O “Te Deum 
na Igreja Matriz”

 Pelas 21,30 horas, efectuou-se na 
Igreja Matriz, um solene Te Deum.
 A igreja, muito antes de a 
cerimónia começar, já se encontrava 
repleta de pessoas de todas as 
categorias sociais.

 O hastear da Bandeira da Fun- 
dação no Castelo foi uma manifes- 
tação impressionante. O acto bem 
singelo, mas impressionante, foi 
bem compreendido por todos. Ante- 
cedendo o içar do pendão glorioso 
que o Castelo de Guimarães viu 
primeiro, ouviu-se através do alto-
-falante o discurso, pleno de vibração 
e de sentimento patriótico, que o 
Senhor Presidente do Conselho pro- 
feriu nas muralhas daquele berço 
da nacionalidade, o qual provocou 
aplausos.
 Quando terminou, era precisa- 
mente meio-dia, a Emissora Nacio-
nal deu o convencionado sinal, 
enquanto os sinos tocavam, e as 
sereias das fábricas silvavam, a 
Bandeira da Fundação era hasteada 
solenemente, ao mesmo tempo que 
a Bandeira Nacional. O momento que 
se viveu é indescritível.

“O Cortejo Cívico”
 Iniciou-se, após as cerimónias do 
hastear das bandeiras, um cortejo 
que deu a volta ao castelo, e se dirigiu 
ao Quartel dos Bombeiros.
 Foi assim constituído:
 À frente, a cavalaria da G.N.R., 
a Banda da Pedrista, seguida pelas 
crianças das escolas feminina e 
masculina com a Bandeira Nacional. 
Depois, vinham com os respectivos 
estandartes, as Direcções da 
Associação Comercial, Associação 
de Socorros Mútuos Montemorense 
1.º de Maio, Sociedade Carlista, 
Sociedade Pedrista, Grupo União 
Sport, Clube de Foot-bal “Os Mon-
temorenses” e a Liga dos Comba- 
tentes da Grande Guerra. Seguiu-se 
a Câmara Municipal com o respectivo 
estandarte, os Bombeiros Voluntários 
de Montemor-o-Novo e de Vendas 
Novas, a Legião Portuguesa sob a 
chefia do Comandante de Lança, 
Senhor Engenheiro António Praça 
com corneteiros e estandarte, e a 
Mocidade Portuguesa com bandeira, 
comandada pelo graduado, Senhor 
António Varela Romeiras Júnior. O 
cortejo fechava com a Banda da 
Carlista e as viaturas dos Bombeiros 
de Montemor.
 Em muitas janelas, encontra- 
vam-se desfraldadas bandeiras de 
D. Afonso Henriques, e na noite 
de 4, além das iluminações dos 
edifícios oficiais, muitas casas 
particulares iluminaram-se, e na 
Igreja do Calvário, estava uma cruz 
irradiando um lindo foco de luz. Foi 
assim, a participação montemorense 
nas Festas Centenárias.

Bandeira de D. Afonso Henriques

 Os proprietários de imóveis com fachada revestida a azulejos estão 
impedidos de remover ou demolir a parede exterior, fi cando dependentes 
de uma licença camarária. Em causa está um projeto de lei apresentado 
pelo PS – foi aprovado em julho e publicado no fi nal de Agosto em Diário da 
República – que interdita a demolição ou remoção de fachadas cobertas por 
azulejos em todo o país.
 Até agora, só os azulejos de casas em Lisboa estavam protegidos, escreve 
a TSF, salientando que a proposta apresentada pelo projeto SOS Azulejo, uma 
iniciativa do Museu de Polícia Judiciária, foi estendida a todo o país. “Vai ser 
uma viragem de página na proteção do património azulejar no nosso país 
porque, pelo menos os azulejos de fachada vão passar estar protegidos”, 
disse Leonor Sá, coordenadora do projeto SOS Azulejo, citada pela TSF.
 Segundo a responsável, só será possível demolir fachadas com azulejos 
nos casos em que, “depois de avaliação dos técnicos camarários”, se conclua 
que se está perante casos de diminuto ou nulo valor.
 Leonor Sá considera que tem-se assistido a uma desvalorização do 
património azulejar português, sendo que “muitas das pessoas não valorizam 
os azulejos porque se veem rodeados de azulejos desde que nascem até que 
morrem”. Já os estrangeiros fi cam “deslumbrados e encantados com uma 
coisa que é única a nível mundial”, contou.
 Entretanto, e em comunicado, o projeto SOS Azulejo revelou que esta “lei 
vem estancar a tendência destrutiva dos últimos 30 anos, que fez desaparecer 
– por via legal – centenas, senão milhares de edifi cações azulejadas em todo 
o país”. “[O próximo passo é] discutir e desenvolver a proposta também de 
2016 do ‘SOS Azulejo’ ao Parlamento para limitar e controlar a venda de 
azulejos antigos”, lê-se no documento, citado pela Lusa.

Azulejos protegidos

Proibida 
a demolição 
de fachadas 
com azulejos

Fachada em azulejo em Montemor-o-Novo

por: Augusto Mesquita

Vasculhar 
o passado

na Festa dos Centenários
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Eleições autárquicas 2017

CDU volta a vencer

Vitalina Sofi o e Hortênsia Menino, candidatas celebram vitória
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 Contrariamente ao que tinham sido as eleições 
autárquicas em épocas passadas, onde a força 
política que tem estado no poder não via a sua 
posição ameaçada, o ato eleitoral de 2017 foi 
uma corrida bem mais séria, com protagonistas 
de vários quadrantes que se posicionaram para 
fazer frente ao poder instalado. 
 Neste ato eleitoral, a campanha autárquica 
foi feita de uma forma intensiva através das redes 
sociais, facto transversal a todos as forças políticas 
e que marcou a diferença face a atos eleitorais 
anteriores. Independentemente da capacidade 
de medir a infl uência dessa situação, o facto a 
registar é que através das redes sociais é pos-
sível chegar às pessoas e fazer passar uma 
mensagem. Com a mudança geracional que está 
em curso, esta situação só tenderá a crescer, pelo 
que a sua utilização pelos protagonistas políticos 
vai ser massifi cada. 
 Embora a CDU não brinque em serviço, a 
sua estratégia foi posta em prática de forma 
cautelosa e conservadora, com o objetivo de 
segurar o eleitorado. Como foi possível verifi car, 
os aspetos do coletivismo foram notórios, com 
todos os candidatos a não aparecerem sozinhos 
em qualquer cartaz, dando uma imagem sólida 
e em equipa. Como é normal, quando foi neces- 
sário juntar pessoas, elas apareceram, o que apa- 
rentemente, dava a sensação de que a situação 
estava controlada. Sem surpresas, Jerónimo de 

A CDU venceu as eleições autárquicas em Montemor-o-Novo, tal com 
acontece há mais de 40 anos. O PS manteve os três vereadores e subiu a 
votação mas não chegou à presidência. Do lado direito do espetro político 
a surpresa veio do CDS-PP que conseguiu duplicar a votação que tinha tido 
em 2013. No PSD a situação ainda foi pior do que em 2013, tendo diminuído 
votos em todas as situações.

Sousa e João Oliveira foram presenças assíduas, 
o que deu um ar solene às ações de campanha 
que foram politicamente corretas.
 No PS, a campanha foi arriscada, principal- 
mente através da utilização de um cartaz polémico 
que colocou o concelho no mapa nacional dos 
“tesouros” destas eleições. Mas os responsáveis 
deste partido sabiam que a situação era arriscada, 
mas poderia despertar consciências, poderia, 
pelo menos, fazer com que as pessoas olhassem 
para as questões políticas não como algo que já 
estava decidido à partida, mas como algo que 
era possível mudar. Para além dessa situação, 
o PS aprendeu com os erros da campanha 
anterior e tentou juntar todos os socialistas à 
volta desta candidatura. A equipa alargou-se, fez 
uma campanha dinâmica e de contactos com as 
populações, revelando-se como uma alternativa 
séria à CDU, situação que em eleições anteriores 
não aconteceu. Desta vez, o PS não estava ali 
a cumprir calendário, queria mesmo ganhar.
 Nos partidos mais à direita, a situação não 
começou bem devido a não ter sido possível um 
entendimento, por isso, cada um teve de tratar da 
sua vida e tanto o CDS como o PSD agarraram-se 
ao que tinham. 
 Do lado do CDS, não havia nada a perder, 
mas havia gosto e vontade de fazer algo diferente. 
Por isso, pegaram em toda a população jovem e 
menos jovem do concelho que podiam contactar 

e fi zeram um trabalho que deu frutos, uma vez 
que conseguiram duplicar a votação de há 
quatro anos, duplicar os mandatos na assembleia 
municipal e colocar uma representante numa 
assembleia de freguesia. Para um partido que é 
liderado por uma pessoa que ainda não tem 30 
anos de idade, é obra. Por isso, não se pode dizer 
que a direita não existe ou que aqui está morta.
 No PSD, tudo correu mal, mas face às escolhas 
feitas, que talvez tenham sido as escolhas 
possíveis, não se poderia esperar outra coisa e os 
resultados espelharam a situação do partido no 
concelho. O PSD apresenta o seu pior momento, 
com a pior votação desde 1976, situando-se 
abaixo do patamar psicológico dos cinco por 
cento. Tal como a nível nacional, também em 
Montemor este partido necessita de algo novo 
para se regenerar e apresentar uma alternativa 
credível dentro de quatro anos.

A expressão dos números
 Numa primeira abordagem a situação política 
em termos de mandatos para a câmara municipal 
não sofreu alterações, com a CDU a manter 
quatro vereadores e o PS a manter os três que 
já tinha, porque por um voto se ganha e por um 
voto se perde. Assim, a vida autárquica não deve 
sofrer muitas alterações face ao que a sociedade 
montemorense está habituada, isto é, tudo fi cou 
na mesma.
 Contudo, numa abordagem mais detalhada, 
tudo se alterou na vida política desta comunidade. 
Nunca a CDU tinha ficado abaixo dos 50%. 
Mesmo em 2001, quando o Movimento uniu forças 
para tentar tirar os comunistas do poder, estes 
responderam com 51%. Nestas eleições a CDU 
desce para os 43,6% e colocou seriamente em 

risco a sua permanência no poder nas eleições de 
2021.
 As razões para esta situação podem ser de vária 
ordem, tais como uma forte campanha por parte 
dos partidos da oposição e as mudanças que vão 
tendo lugar na sociedade de forma constante. A 
sociedade vai evoluindo e vai alterando as suas 
decisões políticas, por isso, os partidos, para se 
manterem no poder têm que acompanhar essa 
mudança social. 
 Enquanto no passado, a CDU, nas eleições 
autárquicas, tinha a capacidade de ir buscar votos 
para além da sua base de apoio tradicional, esse 
efeito hoje está anulado, e o resultado destas 
eleições revelou isso mesmo, a CDU venceu, mas 
venceu apenas com os votos do partido comunista 
e pouco mais. Se o CDS e o PSD tivessem con- 
corrido a estas eleições coligados a CDU teria 
perdido a maioria absoluta, o que seria algo difícil 
de gerir neste concelho.
 De facto, a não existência de uma coligação 
dos partidos mais à direita teve consequências 
revelantes. É certo que a decisão de ir a votos 
cada um por si foi tomada a um ano de distância 
do ato eleitoral e, nessa altura, a situação a que 
o CDS chegou não era provável. Contudo, a 
capacidade de ter uma visão estratégica é isso 
mesmo, é ter a habilidade de ver para além da 
espuma dos dias e, neste contexto, apenas o CDS 
acreditou que poderia fazer diferente, algo que o 
PSD não conseguiu ver, mesmo quando sabia 
que, do seu lado, não tinha nenhuma estratégia 
consistente e credível para abordar o ato eleitoral. 
Caso estes partidos tivessem conseguido chegar 
a um acordo, a situação política em Montemor 
seria hoje completamente diferente e colocaria a 
CDU numa posição bem mais fragilizada. Por isso, 
muitas vezes, um mau acordo é bem melhor do que 

nenhum acordo, o que neste ato eleitoral teria feito 
toda a diferença.
 Ainda sobre a votação nas freguesias rurais 
existem dois pontos que merecem revelo. Por 
um lado, a CDU ganha em Ciborro, um bastião 
do PS desde há bastante tempo, o que constituiu 
alguma surpresa, apesar das questões relativas ao 
abastecimento de água que poderiam ter causado 
problemas nas propostas dos comunistas. Por 
outro lado, em Santiago do Escoural, o PS fi cou a 
11 votos de conquistar a assembleia de freguesia, 
o que também constituiu uma surpresa, numa vila 
onde o PCP tem sido a força política incontestável 
desde a revolução de abril de 1974. Aqui, o PS 
conquistou mais 95 votos face às eleições de 2013 
para a assembleia de freguesia, enquanto a CDU 
diminuiu a sua votação em 125 votos.
 Ainda uma curiosidade em relação aos votos 
conquistados em 2013, a CDU desce em todas 
as freguesias menos em Cabrela, enquanto o 
PS e o CDS sobrem em todas as freguesias. 
Nem o presidente da União de Freguesias NSV, 
NSB e Silveiras teve a capacidade de resistência 
necessária para suster a erosão dos votos na CDU, 
apesar do seu carisma e dinamismo, tendo visto 
partir mais de 400 votos que foram parar as mãos 
do PS e do CDS, numa clara alteração da situação 
política neste concelho.

Oportunidades

 Deste modo, estas eleições constituíram um 
ponto de viragem que fortaleceu os partidos que 
têm sido, desde 1976, oposição e fragilizou a 
CDU. Por isso, a forma como cada uma das forças 
políticas vai utilizar os quatro anos que têm à frente, 
pode fazer toda a diferença para promover uma 
mudança, ou manter as posições atuais. E isso é 
algo que vai depender dos protagonistas políticos e 
da forma como estes se vão posicionar. A ameaça 
à CDU é agora mais séria do que nunca, por isso 
a situação não está para brincadeiras. Assim, a 
presidente, se quer manter o lugar daqui a quatro 
anos tem que ser uma presidente mesmo presente 
em todas as circunstâncias, porque não tem 
qualquer margem de manobra para se distrair com 
outras situações, tais como ADRAL ou a CIMAC. 
 Não se sabe o que vai acontecer ao longo 
dos próximos quatro anos, mas os protagonistas 
na CDU, no PS e no CDS não deverão mudar. 
Assim, os cabeças de lista na CDU, no PS e no 
CDS deverão consolidar as suas posições e tentar 
ir buscar um melhor resultado em 2021. Na CDU, 
a atual presidente ainda tem mais uma hipótese 
de se candidatar, no PS, o responsável pela 
concelhia tem agora uma experiência signifi cativa 
face à situação em 2013, o que só lhe pode trazer 
vantagens e uma maior exposição política. No 
CDS, apesar da juventude, a vontade de fazer 
algo diferente que a equipa foi capaz de transmitir, 
certamente não vai esmorecer durante os próximos 
anos, por isso, aqui também não deverão haver 
alterações ao nível dos principais atores políticos. 
Resta o PSD que deverá pensar de forma séria 
onde quer chegar e como e com quem quer fazer 
esse caminho. O desastre que o PSD sofreu, tanto 
a nível nacional como a nível concelhio, é algo difícil 
de recuperar, principalmente perante dois partidos 
que se afi rmam em ascensão, - PS e CDS - mas 
a política também tem destes momentos, por isso 
é que é muitas vezes defi nida como “a arte do 
possível”.
 Face ao PSD não ter aceitado as condições 
propostas pelo CDS para fazer uma coligação 
nestas eleições, o resultado eleitoral ditou agora um 
jogo de forças completamente diferente daquele 
que existia antes do dia 1 de outubro, por isso, o 
CDS tem hoje um conjunto de oportunidades que 
não tinha no passado e pode fazer outras alianças 
que lhe permitirão uma maior visibilidade, sendo 
questionável se vale a pena, dentro de quatro 
anos, voltar a pensar em coligação com o PSD, o 
seu parceiro natural. Se se pensar um pouco, uma 
aliança entre o PS e o CDS pode tirar o poder aos 
comunistas e fazer a mudança que estes partidos 
tanto apregoam.
 Depois dos votos a luta é agora outra, e deverá 
ser feita em vários tabuleiros, e das mais variadas 
formas, por isso, ver-se-á o que pode ser feito 
em prol do desenvolvimento deste concelho que 
tanto necessita de uma economia mais forte e com 
capacidade de criação de empregos. Os quatro 
anos que se seguem não vão ser fáceis e a tão 
necessária atração de investimento é mesmo uma 
prioridade, por isso, todos devem trabalhar em 
conjunto para atingir esse objetivo.

A. M. Santos Nabo
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 Foram retomadas no passado 
dia 8 de outubro as exibições re- 
gulares de cinema, dito comercial, 
no Cineteatro Curvo Semedo, da 
responsabilidade do Município de 
Montemor-o-Novo.
 Esta retoma da exibição do 
cinema comercial, interrompido em 
Setembro de 2011 após a queda 
do teto do foyer do primeiro andar 
do Cineteatro Curvo Semedo, só foi 
possível com o investimento efetua-
do na aquisição de um novo equipa- 
mento que permite a projeção de 
cinema digital, nomeadamente a 
exibição de fi lmes em 3D.
 Segundo uma nota de imprensa 
do Município local, esta retoma 
pretende “revitalizar o hábito de ir ao 
cinema em Montemor e criar o gosto 
de ver cinema na cidade, sendo uma 
mais-valia que se ganhará com o 
reinício desta atividade cultural. Des-
ta forma, para além da possibilidade 
de sessões noturnas, haverá a preo- 
cupação de incluir na programação 
matinés para os mais novos”.
 Próximas projeções: 
 Dia 15 de outubro, 21h30 – 
“Guarda Costas e o Assassino” 
(M/16)
 Dia 20 de outubro, 21h30  – “It” 
(M/16)
 Dias 21 e 22 de outubro, 21h30  
– “Barry Seal” (M/12) 

Em projeção digital e em 3D

Cinema comercial 
volta ao Curvo Semedo

 Dia 29 de outubro, 15h00 – 
“Lego Ninjago – o Filme” em 3D 
(M/6) e pelas 21h30 – “Uma Casa 
Cheia” (M/12)
 Os preços dos bilhetes são os 
seguintes: 
 Sessões de cinema: 2,50€ e para 
Sessões de cinema 3D: 3,50€.
 Haverá descontos de: 50% para 
os portadores de Cartão Jovem, 
Cartão de Estudante, Reformados, 
pessoas com mais de 65 anos e 
crianças até aos 12 anos. Para titu- 
lares de Cartão Mor Solidário, de 
acordo com os diversos escalões.

Cinema de autor 
em Cineclube 

 O Cineclube de Montemor-o-
-Novo, com sessões às quintas-
feiras, pelas 21:30h, no Salão Nobre 
do Cineteatro Curvo Semedo, 
pretende criar uma programação 
regular e integrada de cinema de 
autor com exibição de fi lmes, em 
curtas e longas-metragens, de vários 
géneros, criando desta forma um 
espaço prioritário para o debate e 
fomentando o desenvolvimento da 
cultura cinematográfi ca.
 O conceito de Cineclube propõe 
o visionamento e a discussão de 
fi lmes em ciclos com temáticas de 
diversas origens, épocas e durações. 

Os ciclos de cinema pretendem 
const i tu i r  uma programação 
consistente de filmes de grande 
qualidade artística, fundamentais 
para a compreensão do mundo nos 
seus mais diversos e inesperados 
pontos de vista. 
 O ciclo, “Cinema Contemporâ- 
neo Português” (que teve inicio 
em 21 setembro e terminará em 2 
de novembro), visa dar a conhecer 
uma seleção de fi lmes realizados 
por uma geração de cineastas, 
profundamente empenhada na 
renovação do cinema em Portugal. 
O conjunto de fi lmes selecionados 
percorre um percurso transversal 
à produção atual de cinema em 
Portugal, desde o chamado “novo 
documentário” até à intimidade de 
uma fi cção extremamente original. 
 Restante Programação do Ci- 
clo de Cinema Contemporâneo 
Português.
 Dia 19 de outubro, 21h30 – 
“O Ornitólogo” de João Pedro 
Rodrigues (M/12)
 Dia 26 de outubro,  21h30 
– “Facas e Anjos” de Eduardo 
Guedes (M/12) (integrado na pro- 
gramação das Jornadas Literárias 
de Montemor-o-Novo).
 Dia 2 de novembro, 21h30 – 
“Cavalo Dinheiro” de Pedro Costa 
(M/12).

Procura de bilhetes para a primeira sessão de cinema digital

 Teve inicio no passado dia 4 de outubro o 6.º Festival de Teatro de 
Montemor-o-Novo. 
 Com a plateia do Cineteatro Curvo Semedo praticamente esgotada, em 
palco esteve a peça “Karl Valentin Kabarett”, a nova produção do Teatro do 
Elétrico, que cruza várias peças curtas deste autor germânico, com músicas 
de repertório popular alemão do início do século XX, cantadas ao vivo em 
alemão pelos 11 atores e um cantor lírico, acompanhados de uma orquestra 
de 10 elementos. 
 Este espetáculo para toda a família, de qualidade e complexidade 
assinaláveis, com muita música, dança e humor, arrancou risos e aplausos 
de todos os presentes.
 Entre 4 e 14 de outubro o Festival de Teatro de Montemor levará à cena 10 
peças e uma formação.
 Este evento é organizado pelo município de Montemor-o-Novo, em parceria 
com a Sociedade Carlista, Projecto Ruínas, ALGURES, Alma d’Arame, Grupo 
dos Amigos de Montemor e Theatron, com o apoio da União de Freguesias 
de Cortiçadas de Lavre e Lavre, da União de Freguesias de Nossa Senhora 
da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras e das Juntas de Freguesia de 
S. Cristóvão, Santiago do Escoural, Ciborro e Foros de Vale de Figueira.

No arranque do 6.º Festival de Teatro 
de Montemor-o-Novo

“Karl Valentin 
Kabarett” 
aplaudido de pé 
no Curvo Semedo

Imagem da peça

 No passado dia 22 de Setembro o Mestre José Salgueiro - com a bonita idade 
de 98 anos - nasceu em Fevereiro de 1919 lançou no Auditório da Biblioteca 
Municipal Almeida Faria o seu novo livro - ‘A Minha Vida dava um Romance’.
 Na sessão, para além do autor, usaram da palavra, o editor Fernando 
Mão de Ferro, Maria Manuela Rosa, que organizou e coordenou a edição, a 
Presidente da CM de Montemor-o-Novo, Hortênsia Menino e nós, enquanto 
Amigo, admirador e prefaciador de anteriores livros de Mestre Salgueiro.
 Todos os oradores realçaram o exemplo cívico, de cidadania que sempre 
foi José Salgueiro, “uma referência para todos nós”, bem como a importância 
local e regional desta obra biográfi ca.
 Como surge na badana deste excelente livro de memórias ‘A Minha Vida 
dava um Romance’. “O Mestre José Salgueiro é um desses seres únicos que 
marcam indelevelmente o seu tempo e as gerações posteriores. Seres que, 
pela sua força interior, são o centro do universo onde quer que estejam”. Ele 
que “é um exemplo vivo de como foi o século XX português no Alentejo” - do 
prefácio que escrevemos a 9 de Julho de 2010 para o seu livro de poesia 
“Extractos do meu sentir”, então publicado. 
 Uma palavra ainda para os outros companheiros de mesa: Fernando Mão 
de Ferro, o nosso - meu e do Mestre Salgueiro - editor e grande Amigo, a quem 
o Alentejo - e não só - tanto deve pela divulgação das centenas de autores e 
trabalhos; Hortênsia Menino, ainda que em plena campanha eleitoral, numa 
atitude muito digna esteve presente acarinhando e enaltecendo este fi lho de 
Montemor, do Alentejo, este cidadão do mundo que é José Salgueiro; Manuel 
Rosa, que foi a grande responsável por este livro do Mestre Salgueiro ter visto 
a luz do dia, tendo durante três longos anos trabalhado incansavelmente 
gravando, redigindo, organizando, revendo, etc, este belo livro de memórias 
que a si se deve ter tomado forma. 

Eduardo M. Raposo
eduardoepablo@gmail.com

PS: Em próxima edição voltaremos a este assunto, com um tratamento mais 
desenvolvido.

Novo livro de Mestre José Salgueiro

A Minha Vida 

 Foi inaugurada no passado dia 23 de setembro a Exposição do 
Concurso de Fotografi a Digital de Montemor, intitulado “Montemor-
o-Novo, Património e Turismo”. 
 Este ano o mesmo contou com a participação de 22 concorrentes, 
de vários pontos do país, com um total de 42 fotografi as a concurso. 
 O primeiro prémio atribuído pelo júri foi para Ana Carolina 
Santiago, com a fotografi a “A caminho do castelo”. O segundo pré- 
mio, também escolhido pelo júri foi atribuído a Manuel Joaquim 
Roque, com a fotografi a “Entardecer no Castelo” e o terceiro prémio, 
atribuído pelos internautas através de votação no Facebook, foi 
entregue a Luís Sarmento, com a fotografi a “Lado a Lado”
 A exposição esteve patente no Rossio, junto ao Abancódromo 
até ao dia 8 de outubro.

Concurso de Fotografia Digital

“A caminho 

M.F. Novo

CULTURA

do castelo”

dava um Romance
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Sopa de Letras
Por: Carlos André

 Estamos sim a assistir, do meu 
ponto de vista, ao nascer de um novo 
mundo. A bomba de Hidrogénio, 
a mais potente de todas, tratou-se 
mais de um golpe por consumo 
interno e não chegou sem aviso 
este sexto e último ensaio nuclear da 
Coreia do Norte, que provocou um 
abalo sísmico de 6, 3º na escala de 
Richter, testando ao mesmo tempo a 
autonomia do regime norte-coreano 
em relação aos seus eternos aliados 
chineses. Não devemos também 
esquecer que a guerra ente as duas 
Coreias entre 1950 e 1953 as deixou 
tecnicamente em Guerra Fria até os 
dias atuais, separadas somente por 
uma zona desmilitarizada. É também 
importante salientar que existem 
milhares de cidadãos em ambos 
países que são da mesma família 
e separados desde então. A haver 
uma guerra esta será certamente 
localizada e de tipo convencional, 
tendo a China ao última palavra a 
dizer porque não vai querer ficar 
com milhares de refugiados às suas 
portas! O Presidente Trump por seu 
lado reservou todas as palavras 
duras para a China mas frisou a 
responsabilidade deste país no eixo 
político Ásia-Pacífico percebendo 
finalmente que deve ter muitas 
cautelas.
 A crise com a Coreia do Norte, que 
multiplica os testes nucleares e os 
mísseis balísticos, é a mais grave em 
muitos anos, declarou o secretário-
geral da ONU, António Guterres, 
em entrevista à publicação francesa 
“Jornal do Domingo”, em meados de 
Setembro. O secretário-geral da ONU 
declarou estar “muito preocupado” 
com os acontecimentos. O ex-
primeiro-ministro português, que 
tomou posse no dia 1 de janeiro 
deste ano, declarou que o objetivo 
principal das Nações Unidas é 
convencer a “Coreia do Norte a 
abandonar seu programa nuclear 
e balístico, e fazê-la respeitar as 
resoluções votadas pelo Conselho 
de Segurança”. Segundo ele, “até 
hoje as guerras mundiais que foram 
declaradas aconteceram depois de 
muita refl exão”, mas apesar disso, 
a possibilidade de um confl ito não 
pode ser descartada. “Esperamos 
que a gravidade da ameaça nos 

“Dentro do Segredo”: 
uma viagem 
premonitória 
de José Luís Peixoto
“Dentro do segredo” de José Luís Peixoto, é um livro de 
viagem publicado em 2012, muito antes da crise ente a 
Coreia do Norte e os Estados Unidos, à qual estamos a 
assistir. O mundo inteiro está, desde inicio de Setembro, 
a assistir um combate entre por um lado, um Presidente 
enviando “missivas” através do Twitter (rede social 
onde não se pode escrever mais de 200 caracteres por 
publicação) e por outro lado, o herdeiro de uma Dinastia, 
Kim Jong-un, que parece ver o mundo à imagem de um 
laboratório experimental onde os humanos não passam 
de “ratinhos” em observação (…) A razão não pode estar 
em algum lado quando dois loucos se confrontam prontas 
a levar o mundo para o abismo, ou talvez não…

torne mais razoáveis, antes que seja 
tarde demais”.

O Livro
 José Luís Peixoto é um do 
mais conceituado escritores da 
actualidade: o livro de 235 páginas 
começa da seguinte maneira “afi nal 
não era ódio era disciplina!” perante 
o guarda que lhe pede os papéis no 
aeroporto. O autor também constatou 
alguns casos de que não estava 
à espera. Andam muitas crianças 
sozinhas no Metro, talvez por haver 
muita presença policial. Algo que 
o surpreendeu, foi os mais jovens 
e os mais novos manterem uma 
relação sem pudor: a dada altura, 
arranjou quarto num hotel dos anos 
1980 com mobiliários dos anos 70, 
onde existe um anacronismo tanto 
no social como no urbano, como 
se o regime tivesse “congelado no 
tempo”, para cada ser humano que 
nasce na Correia no Norte. “Aliás 
ainda antes de chegar do ‘ckech 
in’, eu já estava impressionado por 
estar num aeroporto onde nos ecrãs 
das partidas tinha Pyongyang entre 
os seus voos”. Estava dado o mote 
para o fi o condutor deste livro de 
não fi cção que lhe valeu até hoje a 
condição de “persona non-grata” no 
regime.
 José luís Peixoto agarrou, na 
altura, a possibilidade e ir assistir às 
cerimónias fúnebres do pai do actual 
líder, Kim som Il.
 No capítulo a seguir, fala-nos de 
um ano antes, onde estava do outro 
lado em Los Angeles. Fala aqui “do 
medo, medo que os fi lhos nunca 
cheguem a entender aquilo que lhes 
conto quando fi camos em silencia, 
foi nessa altura que conheceu 
Chiwan, que foi a primeira pessoa 
de origem coreana que alguma vez 
conheci”. Em busca de uma vida 
melhor um grupo de pessoas funda 
uma pequena vila num local remoto 
dos Estados Unidos onde esperam 
manter seus fi lhos longe da violência 
que existe nas grandes cidades. Uma 
utopia que pode bem ser aquela do 
responsável máximo de Pyongyang.
“Enquanto toda a gente apreciava 
os presentes de Natal, eu seguia 
na internet as imagens do desfi le 

fúnebre de Kim Jong-Il, um carro a 
avançar sobre a neve com um caixão 
no tejadilho… Dentro de poucos 
meses eu estaria naquelas ruas,” 
Kim Jong Un foi apresentado como o 
Grande Sucessor, hoje com 35 anos, 
lançado misseis nucleares como 
quem joga “Playstation”.
 É notável também, como já nes-
sa altura o autor defi ne uma hospe- 
deira de porcelana a empurrar o 
carrinho e a distribuir um exemplar 
da República Popular Democrática 
da Coreia em inglês. Qualquer simi- 
litude com a apresentadora que hoje 
heroicamente anuncia na televisão 
estatal os méritos nucleares do 
regime é pura coincidência,
 A força deste livro reside na sua 
tremenda actualidade: “imagino o 
dia em que alguém tentar imaginar 
o que foi existir uma sociedade 
como a da Coreia do Norte. Nesse 
futuro falarão daqueles vinte e quatro 
milhões pessoas, contemporâneas 
deste instante, como uma daquelas 
curiosidades do passado: a cons- 
trução das pirâmides, o quotidiano 
de uma cidade europeia da Idade 
Media”. Reside aqui toda a força da 
escrita de José Luís Peixoto.

O autor

 José Luís Peixoto, nascido 
em Galveias em 1974, é uma das 
maiores revelações da literatura 
portuguesa da actualidade. Em Abril 
de 2012, o autor, teve oportunidade 
de assistir às comemorações do 
centenário do nascimento de Kim 
Il-Sung. Foi então que participou na 
viagem mais extensa e longa que o 
regime autorizou neste últimos cinco 
anos. Foi também a sua primeira 
incursão na literatura de viagens. 
Em 2001 foi-lhe atribuído o Prémio 
José Saramago com o romance 
“Nenhum olhar”. Em 2007 com o 
“Cemitério de Pianos” recebeu o 
Prémio Cálamo Outra Mira destinado 
ao melhor romance estrangeiro 
publicado em Espanha. Com o 
romance “Livro”, publicado em 2010, 
obteve o título, em Itália, de melhor 
romance europeu publicado no ano 
anterior. Depois de “em teu ventre” 
acaba de publicar “O caminho 
imperfeito”, regressando assim à não 
fi cção.

carlos.acandre@sapo.pt 

Nota: O autor deste texto 
não obedece ao novo acordo 

ortográfico. (AO 1990)

 Em Abril de 2012, pela altura das comemorações do 100º 
aniversário de Kim Il-sung, o Presidente Eterno falecido em 1994, 
José Luís Peixoto estava na Coreia do Norte. À porta do país deixou 
o telemóvel e o passaporte e, escondido na mala, levou consigo um 
exemplar de “Dom Quixote de La Mancha”. Durante duas semanas o 
escritor visitou grandes cidades, museus e monumentos erigidos aos 
grandes líderes, mas também foi um dos primeiros turistas a visitar 
locais que não recebiam estrangeiros há mais de sessenta anos. 
 Relatar uma viagem como esta, que exigiu a colaboração de um 
advogado para conseguir reverter uma declaração que o autor teve 
de assinar antes de entrar no país, comprometendo-se a “não publicar 
qualquer relato ou registo daquilo a que assistisse”, terá de ser sempre 
um exercício muito pessoal. “O secretismo e as enormes idiossincrasias 
desta sociedade fazem com que o olhar do visitante seja muito con- 
duzido por aquilo que leu em livros antes de chegar”, refere o autor.
  Acompanhado por dois guias, a menina Kim e o senhor Kim, José 
Luís Peixoto contactou com o “país mais isolado do mundo”. E, em 
“Dentro do Segredo”, revela-nos o confronto da sua percepção com as 
narrações patrióticas dos seus guias, num país cujo governo decidiu 
adoptar o seu próprio calendário: 2012, ano Juche 100, “como se o 
tempo tivesse começado com ele [Kim Il-sung].”
 Ler este livro perante a situação política em que nos encontramos 
neste momento faz todo o sentido. Poder fazer esta viagem através 
da escrita de José Luís Peixoto torna-se um desafi o à percepção, 
à consciência e à forma como idealizamos o mundo à nossa volta, 
principalmente aquele a que não temos acesso. 
 Imaginemo-nos a entrar em sítios com nomes como: “Museu das 
Atrocidades Americanas” ou “Sala de Fortalecimento da Capacidade 
de Defesa Nacional depois da Guerra” parte do “Museu da Vitoriosa 
Guerra da Libertação da Pátria”. Imaginemo-nos a escutar músicas 
cujos títulos são: “Honrado, vivo ou morto, sempre a seguir o caminho 
revolucionário”, ou a aprender, através de um guia de conversação 
básico para turistas, frases como: “Pyongyang é limpa e bela e parece 
ter as melhores condições de habitação do mundo.” Imaginemos a 
sensação de poder visitar, num único país, mais de 5000 “Torres da 
Vida Eterna”, monumentos dedicados ao Eterno Presidente. 
 José Luís Peixoto que, em plena Coreia do Norte, escreve um postal 
ao José Luís Peixoto que regressará da Coreia do Norte, não deixa de 
transformar um pouco de cada leitor desta sua obra até porque ele 
dançou “mais do que esperava” na Coreia do Norte.

Ana Carina Paulino

Uma viagem à Coreia
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À soleira da porta 

 Desde a sua criação, a Rede de cidadania refl ete sobre a relação de 
complementaridade entre cidadania e política, ou de certa forma, entre 
democracia participativa e democracia representativa. Em janeiro de 2011, 
numa reunião geral na biblioteca municipal, o tema foi apresentado e discutido.
Lembramos da apresentação realizada um excerto retirado de um guia* 
de setembro 2007, sobre Educação para a cidadania em contexto escolar: 
 “Os valores da democracia têm igualmente de estar presentes em toda 
a organização da vida social. A vivência democrática deve ser quotidiana, 
estimulando a pluralidade de ideias e de opiniões, ouvindo e contrapondo 
argumentos, procurando consensos e estabelecendo compromissos de 
acção, e isto desde o Parlamento à mais pequena associação de bairro ou à 
mais simples reunião de turma. A democracia não existe sem a prática das 
pessoas, é visível nas opções que fazemos e nas atitudes e comportamentos 
que tomamos, seja qual for o contexto social de que façamos parte. Falamos 
de uma democracia participativa que vai muito para além do cumprimento 
das regras da democracia representativa, para se situar na vida mesma, na 
realidade vivida de todos os dias – na família, na escola, no escritório, na 
fábrica, nos campos, nas ruas, etc. –, na capacidade de cada um se envolver 
na transformação de tudo o que possa contribuir para a construção de um 
viver social melhor.” 
 Assim, todos os dias a toda a hora, todos podemos praticar mais a 
democracia.

Pascale Millecamps, 
Rosa Coelho

*http://www.rcc.gov.pt/SiteCollectionDocuments/
EducCidadania-DGIDC07.pdf

Rede de cidadania

Democracia 
representativa 
e democracia 
participativa

 Continuamos nesta edição a 
publicar de excertos das entrevistas 
a 12 autarcas alentejanos – que 
iniciámos em Dezembro de 2016 - 
que nos últimos 40 anos com o seu 
empenho, dedicação, inteligência, 
capacidade de perspectivar o futu- 
ro deram um contributo inestimável 
para se escrever um período decisi- 
vo da História do Alentejo.
 Assinalámos assim os 40 anos 
do Poder Local Democrático com 
esta nossa singela homenagem a 
esses homens e mulheres – e atra- 
vés deles a todos os(as) autarcas 
do Alentejo e de Portugal - que há 
40 anos, lançavam as primeiras 
pedras na construção da democracia 
portuguesa.
 Nesta edição apresentamos 
excertos das entrevistas, na íntegra 
a Jerónimo Loios, José Chitas, e Ro-
gério de Brito – que podem ser 
lidas na íntegra na última edição da 
Revista Memória Alentejana.

Jerónimo Loios: 
“O País seria muito 

mais desigual 
sem o Poder Local”

 Jerónimo José Correia dos 
Loios foi o primeiro Presidente da 
A. M. de Arraiolos. Posteriormente 
na C. M. foi sucessivamente vereador 
e edil em quatro mandatos cada. É 
actualmente, de novo, Presidente 
da A. M. Foi também Presidente da 
AMDE entre 2005 e 2009 e Presidente 
da Assembleia Intermunicipal da 
CIMAC.
 Sublinha “A importância do 
trabalho voluntário de populações 
e associações para resolução dos 
problemas e comprovando a ligação 
existente entre os eleitos e eleito- 
res.”, pois
 “Lançar-se na tarefa de os resol- 
ver, com os poucos meios e recursos 
à disposição (a 1.ª Lei de Finanças 
Locais só viria mais tarde, em 1979), 
marcou esse 1.º mandato do Poder 
Local Democrático.”
 Jerónimo Loios sintetiza desta 
forma: “A obra realizada pelo Poder 
Local, no Alentejo e no País, fala por 
si. Não restam dúvidas (…) que o 
País seria muito mais desigual sem 
o Poder Local, que ao longo destes 
40 anos, foi sendo construído e 
consolidado.”
 Por outro lado “A contratação 
de empréstimo bancário, a longo 
prazo, para realizar o saneamento 
básico – redes de águas e esgotos 
em todas as freguesias do concelho 
– foi algo que (…) se revelou como 
das principais decisões, com refl exos 
claros na melhoria da qualidade de 
vida das populações.”
 Rematando, Loios refere: “A coo- 
peração intermunicipal, realidade 
atual, a ligação às populações, a 
realização de necessidades locais, 
o contributo para o desenvolvimento 
regional e nacional, não podem 
dispensar este Poder Local que Abril 

40 Anos de Poder Local Democrático

As memórias 
dos precursores 
da democracia (3)

tornou possível, que representou e 
representa algo de novo e importante 
para o País.”

José Chitas: “O Poder 
Local necessita de uma 

grande dedicação 
à causa pública”

 José Carreiro Domingues 
Chitas nasceu em Mora, tendo 
passado a infância em Cabeção. 
Foi eleito em 1976 como Presidente 
da Câmara Municipal de Mora, 
onde cumpriu dois mandatos, tendo 
voltado à sua profi ssão de professor 
primário. 
 José Chitas, com superior capa- 
cidade de verbalização, fraterno 
Amigo desde que entre 1999 e 2005 
assumimos funções na Direcção da 
Casa do Alentejo onde Chitas era 
Presidente da MAG.
 Sem papas na língua começa por 
nos dizer que “O Poder Local é um 
tal tão vasto e tão rico e que o seu 
exercício precisa de uma dedicação 
à causa pública, os cargos públicos 
devem ser usados para servir a 
comunidade e não o contrário, para 
os seus detentores deles se servirem 
oportunisticamente”.
 Afi rmando, com uma ponta de 
orgulho, que quando saiu a Lei do 
Ordenamento do Território (...) só 
três concelhos, a nível nacional 
tinham os seus planos directores 
municipais prontos e assim foram 
os pioneiros: Évora, Mora e Oliveira 
do Bairro (distrito de Aveiro).”Mas 
ressalva: “O PDM só serve se fi zer a 
ligação intermunicipal.”
 “O Poder Local é indispensável 
para o desenvolvimento do país, 
desde que lhe sejam dadas opor- 
tunidades e que as populações, 
através dos seus representantes 
eleitos localmente, sejam ouvidas. 
Tem que estar interligados com o 
poder central e tem de haver poder 
regional, intermunicipalismo, para se 
fazer a ligação, uma interacção entre 
os vários municípios.”
 Rogério de Brito: “Ser acessível, 
promover o diálogo, saber escutar, 
ser rigoroso, ser justo e saber reco- 
nhecer e corrigir os erros, partilhar 
sonhos, objectivos e projectos, mo- 
bilizar vontades.”
 Rogério Manuel de Sousa 
Brito, natural de Beja, engenheiro 
agrónomo, foi deputado na AR 
(1980-1998 com mandato suspenso 
a partir de 1991) tendo presidido à 
Comissão Parlamentar de Agricultura 
e Pescas e sido membro da Comissão 
Parlamentar dos Assuntos Europeus. 
Neste período, assumiu funções 
de membro das Assembleias 
Parlamentares do Conselho da 
Europa e da União Europeia 
Ocidental (UEO). Nos dois anos que 
precederam a eleição para a Câmara 
Municipal de Alcácer do Sal, foi 
deputado no Parlamento Europeu, 
onde foi membro da Comissão de 
Política Regional, do Ordenamento 

do Território e das Relações com 
os Poderes Regional e Local. - 
Membro do Conselho Directivo da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses (1994 a 1997). Enquanto 
autarca, foi Presidente do Conselho 
de Administração da Associação de 
Municípios do Litoral Alentejano (1997 
a 2005),Presidente do Con- selho 
Regional do Alentejo (1998 a 2005) 
e membro do Conselho Directivo da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses (1994 a 1997).
 Para Rogério de Brito, compa- 
nheiro empenhado e solidário desde 
2000 no CEDA, onde foi um dos 
quatro fundadores do grupo inicial: 
 “O planeamento estratégico 
assentou em c inco grandes 
objectivos: melhorar a qualidade 
de vida ambiental (…) e promover 
o equilíbrio territorial; preservar, 
recuperar e valorizar o património 
histórico-arquitectónico; vitalizar e 
diversifi car a economia (…) e pro-
mover a competitividade; valo-
rizar os recursos humanos; combater 
a exclusão social e reforçar a 
solidariedade.”
 No que Alcácer do Sal concerne, 
onde foi edil entre 1993 e 2005 – e onde 
ainda é acarinhado pela população:  
 Relativamente a empreendi- 
mentos turísticos e hotéis, totaliza- 
mos mais de três mil camas de 
qualidade turística, quando antes 
a oferta era praticamente nula e 
(…) construiu-se a Ponte Pedonal 
de Alcácer, inserida no projecto da 
“Frente Ribeirinha”, alargando a 
cidade e a vivência sócio urbana à 
margem sul do rio.”  
 E apesar de “O objectivo de 
conseguir aproveitar o máximo de 
fundos comunitários executando o 
maior número de projectos, criou em 
muitas autarquias sérios problemas 
de endividamento. Felizmente o Mu-
nicípio de Alcácer, graças ao pla- 
neamento e ao excelente trabalho 
da gestão administrativa e fi nanceira 
não teve de enfrentar essa situação.”. 
Todavia, considera que
 “Os fundos comunitários conti-
nuam a ser absolutamente neces- 
sários” (…)
 Rogério de Brito sublinha que “O 
Poder Local Democrático é a forma 
de exercício do poder mais próxima 
dos cidadãos, em que os eleitos são 
directamente escrutinados pela sua 
actividade, pelo seu carácter, e pelo 
cumprimento dos compromissos 
assumidos.”
 Mas se considera que “Propor- 
cionalmente, as autarquias têm sido 
mais efi cientes, têm feito por este 
país mais e melhor que os governos 
e a administração central. “, por outro 
lado, adverte:
 “A não se verifi car a descentra- 
lização para a região, a maioria do 
território do Alentejo caminhará 
(…) para a completa desvitalização 
económica, o envelhecimento e a 
desertifi cação humana.”

Eduardo M. Raposo
eduardoepablo@gmail.com

Telef:  266 892 246  -  Fax: 266 892 729
Av.  Albino  Cró  Pimenta  de  Aguiar,  5 -  Apartado  14

7050  MONTEMOR-O-NOVO

MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  SILVA  BORGES,  LDA.

Azulejos, Louças Sanitárias, Pavimentos e Decorações
Acessórios para Casa de Banho, Autoclismos, Banheiras, Cabines,
Torneiras
Ferragens de construção e Decoração
Tubos e Acessórios, Alumínio, Galvanizados, Inox, Latão, Spiro, PVC,
Pex, Polietileno, Rega, Saneamento
Acessórios de Pintura, Colas, Lixas, Tintas e Vernizes, Isolamentos
Diversos
Arames, Cabos de Aço, Carros de Mão, Correntes, Escadas e Escadotes,
Parafusos, Pregos, Redes e Réguas
Escadas e Janelas de sótão, Clarabóias

Uma vasta gama em Materiais para Construção
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 Com organização da Associa-
ção de Ténis do Alentejo, realizou-
-se nos dias 30 de setembro e 1 de 
outubro, nas instalações do Clube 
de Ténis de Montemor-o-Novo, o 
Campeonato Regional Individual 
Absoluto de Seniores.
 O evento contou com a parti- 
cipação de cerca de 35 atletas, em 
representação dos diversos Clubes 
de Ténis do Alentejo.
 Depois de todos os encontros 
realizados, os vencedores foram os 
seguintes:

 Singulares Masculinos:
 1.º - João António (Ferreira AAT)
 2.º - Miguel Abreu (CET Elvas)

 Singulares Femininos:
 1.º - Ana Nascimento (Ferreira 
AAT)

Ténis

Campeonato regional 
junta 35 atletas

 Na primeira jornada do Grupo 
C do Campeonato Nacional 1 (nova 
designação da Divisão de Honra), 
jogada dia 7 de Outubro, o Rugby 
Clube de Montemor recebeu o 
Cascais Rugby num encontro com 
um só sentido que terminou 8-72.
 O primeiro tempo acabou já com 
um resultado folgado (8-47), mas 
os visitantes acabaram a confi rmar 
superioridade na segunda metade.
 Na outra partida referente ao 
mesmo grupo o RC Lousã recebeu o 
GD Direito. Também estes acabaram 
derrotados (21-38).

Rugby

RCM perde com Cascais 
na abertura de época

Grupo União Sport, 7; 
Calipolense, 0

(Taça Dinis Vital 
1.ª Eliminatória – 22/09/17)

 Na primeira ronda da taça do 
distrito de Évora, o União recebeu 
o Calipolense no que se revelou um 
jogo de sentido único.
 Desde cedo a superioridade do 
GUS, já previsível, se confirmou, 
com um golo de Fabinho de cabeça 
aos 5 minutos (1-0). Quinze minutos 
depois, foi outro reforço, Xande, a 
faturar, aproveitando um livre para 
desviar a bola para a baliza (2-0). 
Então, o conjunto de Vila Viçosa 
teve três oportunidades de bola 
parada, mas ainda assim, foi o União 
a balançar de novo a rede. Aos 38 
minutos, um penalty de Fábio Neves 
fez com que o intervalo chegasse 
com um 3-0.
 A segunda parte abriu com… o 
4-0. Novamente Xande, desta vez 
com cruzamento de Fabinho. Porém, 
estaria para chegar aquele que foi 
o melhor momento da partida, com 
André Pinto a fazer o 5-0 de canto 
direto. O 6-0 chegou pelo capitão, 
Fábio Neves, que bisou na partida 
e, de novo, de bola parada. Desta 
vez foi de livre direto a 30 metros da 
baliza. Finalmente, também Nuno 
Silva fez o gosto… à cabeça, a 
assinalar o 7-0, assistido por Jean.
 De notar ainda que o conjunto 
Montemorense utilizou todas as, 
agora permitidas, sete substituições.
 Assim, o União soma e segue na 
Taça Dinis Vital. Também o Fazendas 
do Cortiço seguiu em frente na 
competição depois de vencer o 
Bencatelense por 5-1, bem como o 
Valenças, que bateu o Tourega por 5-3.

Monte do Trigo, 0; 
Grupo União Sport, 1

(Divisão de Elite 
1.ª jornada – 29/09/17)

 O  percurso  do  Un ião  no 
campeonato iniciou com uma 
visita num terreno que é sempre 
desafiante. Porém, os alvinegros 
começaram atacantes, mas de 
forma lenta, com a equipa da casa 
a aproveitar para causar perigo. 
Contudo, sem sucesso o primeiro 
tempo inteiro decorreu sem grandes 
chances de golo.

Futebol

GUS abre mão 

 No segundo tempo a equipa 
mexeu, tendo-se registado quatro 
substituições, todas no meio campo 
e na frente atacante unionista. Final- 
mente, aos 85 minutos, uma exibição 
cinzenta teve o seu momento-chave 
com Fábio Capela, o melhor jogador 
do União na época passada, a apro- 
veitar um ressalto para resolver a 
partida.

Grupo União Sport, 1; 
Atlé. de Reguengos, 2

(Divisão de Elite
1ª jornada – 08/10/17)

 GUS: Nuno Brás; Paulo Pinheiro, 
Fábio Neves (cap.), Tiago Dimas, 
Miguel Barrenho (Luís Santos 54’); 
Pedro Catarro (Adrien 83’), Rui 
Pereira (Jean  74’), André Pinto 
(Nuno Silva 74’); Fábio Capela, 
Fabinho (Diogo Cardinhos 83’), 
Xande. Treinador: Cipriano Madeira.
 At. Reguengos: Ema; Fábio Silva, 
Rogério Chinita, Edgar Rocha, Dário 
Canilhas; Vasco Barros (cap.) (Tiago 
Rosado 79’), Paulo Bento (José 
Canete 70’), Babacar; Jorge Balixa 
(Fábio Coelho 79’), Zé Feio, André 
Canoa. Treinador: Jorge Vicente.
 Disciplina: amarelo para F. 
Neves e Xande (GUS); amarelo pa- 
ra A. Canoa, J. Canete e Ema (At. 
Reguengos); duplo amarelo para 
Babacar (At. Reguengos)
 Golos: Fábio Capela (19’) – GUS; 
R. Chinita (42’) e F. Coelho (81’) – At. 
Reguengos.
 No primeiro jogo em casa a 
contar para o campeonato, o União 
não correspondeu às expectativas 
e entregou três pontos ao conjunto 
de Reguengos, apesar de ter sido 
a equipa que mais se mostrou em 
campo e de ter passado um terço 
dos 90 (100, mais coisa, menos 
coisa) minutos com vantagem 
numérica.
 A partida começou disputada no 
meio, apenas com algumas falhas 
defensivas de parte a parte mas sem 
consequências. Contudo, o primeiro 
momento de euforia chegou aos 19 
minutos: uma desatenção de Ema, 
ao entregar a bola ao ataque do GUS 
resultou num cruzamento de Fabinho 
para a cabeça de Fábio Capela, que 
ao segundo poste fez o 1-0.
 Pouco depois,  novamente 
Capela teve um momento de bom 
nível, ao rodar sobre si mesmo e a 

atirar em arco. Ainda assim, o remate 
passou ao lado. A partir daí, o jogo 
voltou a morrer até aos 42 minutos, 
em que Paulo Bento obrigou Nuno 
Brás a uma grande defesa com um 
remate em diagonal de fora da área. 
No canto que daí adveio, contudo, 
como um balde de água fria, à 
beira do intervalo, Vasco Barros 
encontrou, depois da bola desviar, 
o pé de Rogério Chinita ao segundo 
poste para empatar a partida (1-1).
 No regresso ao relvado, os 
montemorenses mostraram-se 
decididos em voltar a recuperar a 
vantagem, com Capela, Fabinho 
e André Pinto, todos a encabeçar 
jogadas de ataque e a motivar a 
defesa de Ema. Antes ainda dos 60, 
o próprio André Pinto, de canto direto 
enviou a bola ao poste. Falhou em 
surgir alguém para a recarga.
 Por fi m, os visitantes responde-
ram por Canoa, que atirou perto do 
poste direito após ser deixado livre 
por parte da defesa unionista. Um 
minu- to depois, o momento que 
poderia ter mudado o jogo: Bubacar 
viu o segundo amarelo após uma 
entrada imprudente a pés juntos.
 Contudo, o União falhou redon-
damente em aproveitar a vantagem 
numérica e aos 81 minutos, nova-
mente na sequência de um canto, o 
Atlético faz o 1-2 por Fábio Coelho, 
acabado de entrar. Novamente criti- 
ca-se a desatenção dos alvinegros 
no trabalho de marcação.
 Até ao fi nal, nos sete minutos de 
compensação dados pelo árbitro, 
Xande ainda teve na cabeça a 
chance de empatar a partida, na 
recarga de um livre, mas a bola 
apenas encontrou a malha superior.
 Assim sendo, o GUS abriu mão 
de três pontos no seu primeiro 
confronto em casa, num jogo 
marcado por falhas defensivas e 
inefi cácia no ataque, coisa que, em 
contrapartida, o Atlético primou. 
Ainda assim, há que salientar que, 
sobretudo na parte fi nal do encontro, 
a arbitragem, que se notou desatenta 
ou pouco conhecedora das regras, 
cometeu alguns erros que acabaram 
a prejudicar a equipa da casa.

 
Mauro Salgueiro Delca

Mais uma tentativa o GUS

 2.º - Mariana Guerreiro (Ferreira 
AAT)

 Pares Masculinos:
 1.º - Pedro Santos (CTMN)/Mi- 
guel Abreu (CET Elvas)
 2.º - João Lebre/João Saloio 
(CTMN)

 Pares Femininos:
 1.º - Ana Nascimento/Mariana 
Guerreiro (Ferreira AAT)
 2.º - Carolina Cornacho/Ana Le- 
mos (CTMN)

 Pares Mistos:
 1.º - Luis Bruno/Maria Leal da 
Costa (CT Évora)
 2.º - João Lebre/Tude Silva 
Borges (CTMN)

ZT

 Para além das derrotas caseiras 
das duas equipas do concelho 
que militam na Divisão de Elite da 
AFE (GUS e Cabrela), no dia 8 de 
outubro, também o GD do Cortiço, 
uma das duas equipas do concelho 
a disputar a Liga AF Évora, perdeu 
por 0-2 na deslocação a Santana do 
Campo. A outra equipa, o Valenças 
SC, descansou. 
 No que diz respeito à participação 
de duas equipas do concelho a 

Futebol Distrital e do Inatel

Início de outubro 
disputarem os campeonatos do 
INATEl, de registar o 1.º jogo ofi cial, 
no Inatel de Évora, dos Foros de Vale 
de Figueira onde perdeu em casa 
por 0-1 frente à formação da Graça 
do Divor.
 Também a disputar o INATEL 
(mas o de Santarém) está a equipa 
de Lavre, que em casa não foi além, 
de 1-1 frente à equipa do Montinho 
dos Pegos.   

MFN

 No passado dia 23 de setembro, 
o cavaleiro montemorense João 
Afonso Comenda, de 16 anos de 
idade, participou no Concurso de 
Endurance Internacional que teve 
lugar no Parco Giardino Sigurtà, em 
Verona, Itália. O cavaleiro de Montemor 
foi o único português nesta prova de 
87 quilómetros, onde participou com 
o cavalo Garibaldi D’Vargens, de Anna 
Feliu Baciana, tendo concluído a prova 
em 10.º lugar.
 Para João Afonso Comenda, esta 

Concurso de Endurance Internacional

João Comenda 

foi a sétima participação interna-
cional, depois de já ter concluído 
com sucesso três provas de 120 
quilómetros e mais três de 80 
quilómetros.
 O cavaleiro montemorense es- 
tava selecionado para a seleção 
portuguesa de jovens cavaleiros de 
endurance, mas devido ao seu cavalo 
não se encontrar nas condições 
necessárias para competir, acabou 
por ser substituído pelo cavaleiro 
suplente, Rodrigo Abreu.

MF Novo

de três pontos

DESPORTO

Mauro Salgueiro Delca

sem vitórias 

foi 10.º em Itália
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No dia 2 de novembro de 2017 
pelas 10h 30m o Núcleo da Liga 
dos Combatentes de Montemor-
-o-Novo irá realizar uma cerimó- 
nia no Largo General Humberto 
Delgado (junto do Monumento 
aos Combatentes), com a fi na- 
lidade de assinalar o Dia de 
Finados. A cerimónia contará 
com a presença ofi cial de várias 
entidades civis e militares do 
nosso Concelho e com ligações 
ao mesmo. Na sequência da 
cerimónia será realizada uma 
Romagem ao Talhão da Liga dos 
Combatentes no Cemitério de 
São Francisco. Com esta acção 
pretende-se recordar todos os 
Combatentes do Concelho que 
já não estão entre nós, e em 
especial os que tombaram ao 
serviço da Pátria. Convida-se 
e agradece-se a todos que se 
juntem a esta acção simples e 
singela mas plena de signifi cado.

LAR DOS PEQUENINOS
(Obra de Proteção à 1.ª Infância

D. Maria Salomé de Sousa - Irmã Sousa)

Assembleia Geral Ordinária

CONVOCATÓRIA

 Em conformidade com o disposto no Artigo vigésimo oitavo dos 
Estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Lar dos Pequeninos 
de Montemor-o-Novo (Obra de proteção à 1.ª Infância D.ª Maria Salomé 
de Sousa- Irmã Sousa) para reunir no dia 9 de Novembro de 2017, pelas 
18 horas na sua sede na Rua D. Nuno Álvares Pereira em Montemor-
o-Novo.
 Ordem de trabalhos:
 Ponto um: Votação da 1.ª revisão do Orçamento de 2017
 Ponto dois: Discussão e votação do Orçamento e Plano de Ati- 
vidades para o ano de 2018.
 Ponto três: Outros assuntos.
 Se há hora indicada não estiverem presentes, mais de metade dos 
seus Associados, a Assembleia Geral reunirá meia hora depois com 
todos os sócios presentes.
 Montemor-o-Novo, 19 de Setembro de 2017

O Presidente da Assembleia Geral
Nicolau José Catita

Deficiente residente 
no centro histórico

Necessita com urgência de arranjo 
para actual cadeira eléctrica 

ou de uma nova.
Orçamento ronda os 1500 euros 

para reparação.

Contacto: 266 8933 70 
ou Telemóvel: 969 485 029

Agradece a quem 
queira colaborar

ALUGA-SE 
Casa em 

Montemor-o-Novo
 Localizada em zona tranquila da 
cidade e local muito acessível e 
central, pequena, com 2 assoa- 
lhadas (do tipo T1), não mobilada 
e adequada a casal ou pessoa que 
viva só. Para mais informações e 
prévia visita ao local:

Estabelecer contacto telefónico 
com tlm: 962 122 727, a partir 
das 18 horas e/ou em alternativa, 
através do tlm: 914 452 151, de- 
pois das 20 horas, diariamente, 
podendo deixar também mensa- 
gem ou SMS, com identifi cação 
sff. Só se aluga, com Contrato 
de Arrendamento Legal e prévio 
fornecimento de informações e 
garantias credíveis.  A GNR registou no distrito de 

Évora nos dias 4 e 5 de outubro 
diversas ocorrências. Assim, no 
âmbito da criminalidade registaram-
-se 14 ocorrências criminais, sendo 
um por crime cometido contra as 
pessoas na localidade de Portel; 
sete por crimes cometidos contra 
o património nas localidades de 
Portel, Redondo, Montemor-o-Novo, 
Mourão e Vendas Novas;
 Na localidade de Montemor-
-o-Novo foram registados três por 
crimes cometidos contra a vida em 
sociedade e um por crime cometido 
contra o Estado, e registados 
outros dois por crimes previstos em 
legislação avulsa nas localidades 
de Santa Sofi a e Viana do Alentejo.
 Em Santa Sofi a e no âmbito de 
detenções por crimes cometidos em 
fl agrante delito, foi registada um pelo 

 Uma pessoa morreu e seis fi ca-
ram feridas, uma delas com gravida-
de, numa colisão entre três viaturas, 
ocorrida no passado dia 23 de se-
tembro na Estrada Nacional (EN) 4, 
entre Montemor-o-Novo e Arraiolos.

Na estrada de Arraiolos 

Colisão entre três veículos 
faz um morto e seis feridos 
perto de Serra de Lebres

 Fonte do Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) de 
Évora indicou que o alerta para o 
acidente foi dado às 10:51, tendo 
a estrada fi cada cortada ao trânsito 
cerca de uma hora.

 As operações de socorro mo- 
bilizaram 37 operacionais e 16 veí-
culos dos bombeiros de Monte- 
mor-o-Novo e de Arraiolos, GNR e 
a viatura médica de emergência e 
reanimação (VMER) de Évora.

Ambulâncias do INEM

No concelho de Montemor-o-Novo

A GNR registou sete ocorrências 
criminais no início de outubro

crime de condução de veículo sem 
habilitação legal. 
 Segundo o Comando Territorial 
da GNR de Évora, neste mesmo 
período foram registados 12 aciden- 
tes de viação, dos quais resultaram 
um ferido grave e um ferido leve; 
sendo sete colisões nas localidades 
de Santa Sofi a, Vimieiro, Vila Viçosa, 
Redondo, Évora e Reguengos de 
Monsaraz; dois despistes nas loca- 
lidades de Viana do Alentejo e Évora; 
três atropelamentos nas localidades 
de Mourão, Vendas Novas e Redondo.
 Ainda no dia 29 de Setembro a 
GNR registou, no âmbito da crimina-
lidade, uma ocorrência em Monte-
mor-o-Novo e outra em S. Cristóvão. 
Registaram-se também outras duas 
ocorrências nas localidades de 
Reguengos de Monsaraz e Vendas 
Novas. 

GNR recupera ave 
em Lavre

 O Comando Territorial de Évora, 
através do Núcleo de Proteção Am-
biental de Montemor-o-Novo, re-
cuperou no passado dia 18 de se- 
tembro, um Abutre Preto (Aegypius 
monachus) encontrado por uma 
cidadã na localidade de Lavre.
 A ave apresentava sinais de des- 
nutrição, tendo sido encaminhada 
para o ICNF-CRASSA (Centro de 
Recuperação de Aves Silvestres 
de Santo André) para recuperação.

PAPELARIA  JUVENTUDE
PAPELARIA  MIRA 
(Rua 5 Outubro)

PAPELARIA  MIRA
(Lg. C. Gulben.)

PAPELARIA  S. MIGUEL
ESTAÇÃO  RODOVIÁRIA

PAPELARIA  CAROL
TABACARIA EUROPA

TABACARIA DO POSTO GALP
TABACARIA DO POSTO BP

PAPELARIA A NOTICIA

ESCOURAL

DL VIDEO

MONTEMOR

LOCAIS DE VENDA

Para construção
Tlm: 934 534 959

VENDE-SE 
Lote ou Terreno
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 Outros Olhares Coordenado por: 
Manuel Casa Branca

m_casa_branca@hotmail.com

  A jovem artista, actualmente 
doutoranda na Faculdade de 
Belas-Artes de Lisboa, mostrou 
trabalhos em desenho, dos quais 
se destacava uma série de oito 
desenhos de grande formato de 
vistas do solo, paisagens horizontais 
de ervas, vagens, folhas, palha, tudo 
perscrutado de perto e registado 
com minúcia em grafi te e aguadas. 
Nestes desenhos mil manchas 
escuras criam uma trama vegetal 
estranhamente desolada, uma 
natureza quase sem vida onde por 
vezes há o rastro da passagem de 
um corpo ou de um peso. O próprio 
desenho retrai-se para o fundo da 
imagem, para as suas sombras 
e interstícios, deixando primazia 
para o branco incandescente da 
folha – como se o excesso de luz 
tivesse cegado a própria imagem, 
como se fosse o registo do campo 
em fi m de verão, seco, descolorido, 
queimado por um sol impiedoso. 
Enfi m, mostra propícia para o último 
mês de calor que passou. Havia 
ainda outra série de desenhos mais 

“Rastro”, de Sara Belo
Acaba de encerrar a exposição de Sara Belo na Galeria 
Municipal, patente desde 9 de Setembro.  O encont ro  juntou vár ios 

projectos que têm em comum, como 
resumiu o moderador da conversa, 
Miguel Januário, a tenacidade … 
e a vontade de percorrer novos 
caminhos, na perspectiva de um 
presente para o futuro. 
 Na parte da manhã o ênfase 
estava no fazer. Alice Bernardo 
apresentou o seu projecto “Saber 
Fazer,” criado em 2011 e com sede 
em Matosinhos. Esta iniciativa 
dedicada à investigação, valorização 
e divulgação de técnicas de produção 
artesanal e semi-industrial do país 
impressionou pela profundidade 
e seriedade. Ao rigor no registo e 
recuperação de técnicas antigas e à 
insistência no conhecimento prática 
– o saber fazer – junta o respeito 
pela matéria e a natureza, um forte 
componente humano e uma aposta 
admirável na pedagogia. Vale a 
pena dar uma vista de olhos pelo 
site, www.saberfazer.org. Ferdinand 
Meier, engenheiro mecânico alemão 
com largas andanças por geografi as 
tecnológicas mais alternativas 
(incluindo, claro está, as Ofi cinas 
do Convento), apresentou o presente 
e o futuro do desenho 3D e da 
fabricação digital. Apresentou as 
matemáticas que estão por detrás 
das diferentes imagens digitais 
que já fazem parte do nosso dia-

Novos paradigmas, 
nas Ofi cinas do Convento
No sábado 7 de Outubro teve lugar, nas Oficinas do 
Convento, nova edição das já tradicionais “Conversas,” 
desta vez dedicada a “novos paradigmas.” 

a-dia – tornando termos como 
“polygon mesh,” NURBS ou “Voxels” 
um pouco menos exóticos para o 
leigo – e anotou desenvolvimentos 
recentes que prometem trazer 
mudanças grandes nas formas de 
que se reveste o nosso quotidiano. O 
escultor portuense Isaque Pinheiro 
apresentou o seu trabalho, partindo 
sempre do fazer, e fazendo de 
alguma forma uma ponte entre os 
mundos tão antigo um, tão novo 
outro vislumbrados anteriormente.
 Depois de um espectacular 
cozido …, a parte da tarde foi 
dedicada a três projectos de 
programação cultural. De Lisboa veio 
Natxo Checa, director da Galeria 
Zé dois Bois, no Bairro Alto em 
Lisboa. Falou da necessidade do 
fazer com os recursos que há, da 
importância das amizades, de como 
se pode manter alguma distância 
dos circuitos de dinheiro e poder 
que fazem o “sistema das artes,” e 
da importância de manter sempre o 
foco na criação. Também de Lisboa 
vieram Leonor Carpinteiro e Patrícia 
Ferreira para apresentar o projecto 
Condomínio, que desde 2014 ocupa 
temporariamente casas e espaços 
privados para os transformar, 
durante um dia, num espaço para 
partilhar, desfrutar e discutir um varia-
do leque de projectos e actividades. 

pequenos, onde se vislumbravam 
fl ores, árvores, insectos, pegadas, 
sombras humanas, assomando co- 
mo fantasmas em escuros cenários 
de uma variedade surpreendente 
de matizes do negro. A artista conta 
que utiliza os negros de lápis aguare- 
láveis de diferentes marcas, cada um 
tem o seu tom próprio e que sob a 
acção da água por vezes se decom- 
põem em subtis colorações. Fica 
a ideia de que esta série preparou 
o caminho para os desenhos de 
grande formato: por vezes parece 
que neles se vai adensando o 
entrelaçado de elementos vegetais 
para chegar à trama luminosa dos 
últimos. Para acabar, um parabéns 
para o catálogo, que traz um bonito 
texto de Ana Mata. 
 No dia 29 de Outubro, às 19h, 
inaugura nova exposição na Galeria 
Municipal, onde serão mostrados 
os resultados de uma oficina de 
sonoscultura orientada por Nuno 
Rebelo.

Gerbert Verheij

Obra da autoria de Sara Belo

Finalmente, Daniel Pires apresen- 
tou o funcionamento do espaço 
portuense Maus Hábitos, expli- 
cando como esta empresa e a 
associação cultural associada, Saco 
Azul, tem conseguido equilibrar sus-
tentabi l idade económica com 
uma programação artística muito 
relevante. 
 No debate final discutiu-se a 
dificuldade e as possibilidades 
para este acto de funambulismo 
entre sustentabilidade económica e 
fi delidade aos valores de partida que 
inevitavelmente se põe mais cedo 
ou mais tarde a qualquer projecto 
cultural que não se rege pela lei do 
dinheiro. É uma questão que fi cou 
em aberto, e que possivelmente só 
na tenacidade de fazer e continuar a 
fazer encontra uma resposta sempre 
provisória. De todas as formas, fi cou 
apontada a urgência de continuar a 
debater esta questão também aqui, 
no Convento de S. Francisco. 

 A próxima conversa – de carácter 
festivo, já que é o 20.º encontro – 
traz a Montemor o conhecido crítico 
Jorge Calado, químico de formação 
e já à beira dos 80 anos. Vem falar 
de uma arte da sua predilecção, a 
fotografi a. A não perder, no dia 21 de 
Outubro, às 15h, no Convento de S. 
Francisco.

Gerbert Verheij

 Para a programação de outu- 
bro das Ofi cinas do Convento des- 
tacamos ainda a ofi cina de construção 
de instrumentos musicais em barro 
utilizando técnicas artesanais, que 
tem o título “Ouvir a forma”. Terá  
como base de pesquisa, vasos que 
assobiam com água, shakers e 
ocarinas.
 Está agendada para sábado, 14 
de Outubro e decorrerá no Centro 
de Investigação de Cerâmica OCT 
(antigos lavadouros municipais) em 
Montemor-o-Novo.
 Terá como formadores Liliana 
Velho e Sérgio Carronha e contará 
com o máximo de 12 participantes. 
Para mais informações sobre o pro- 
grama ou ainda outros eventos pode 
consultar o site desta associação: 
http://www.ofi cinasdoconvento.com 

Ouvir a forma

cartoon

B. Voluntários .....  266 899 180/266 899 184
Câmara Municipal .................... 266 898 100
Serviços de Água ..................... 266 898 101
Centro de Saúde ...................... 266 898 900
USF Alcaides ............................ 266 898 904
SAP Urgências ......................... 266 898 904
Correios .............. 266 892 111/266 892 100
EDP - Assistência Técnica ........ 800 506 506
Farmácia Central ...................... 266 892 242
Farmácia Freitas ....................... 266 892 226
Farmácia Novalentejo ............... 266 892 117
Farmácia Misericórdia .............. 266 899 140
Farmácia Sepúlveda ................. 266 857 804
G N R  ...................................... 266 898 050
Hospital S. João Deus .............. 266 898 040
Táxis ................... 266 892 333/266 892 444
Central Táxis Digital .................. 707 277 277
Climor ...................................... 266 898 280

O regresso do Ti’Tónho
Os maus cheiros 

das sarjetas 
são mais que muitos!!!

OUTUBRO
14, 19, 24, 29 - Novalentejo
15, 20, 25, 30 - Central
16, 21, 26, 31 - Misericórdia
17, 22, 27 - Freitas
18, 23, 28 - Sepulveda

NOVEMBRO
1, 6, 11 - Freitas
2, 7, 12 - Sepulveda
3, 8, 13 - Novalentejo
4, 9, 14 - Central
5, 10, 15 - Misericórdia

Tive que comprar 
máscaras 

para a família...

Maus cheiros 
na cidade...
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 Um dos mais importantes símbolos budistas 
foi inaugurado no final do mês de Setembro, dia 
30, no retiro da comunidade Guhya Mantrika de 
budismo tibetano, perto de Santa Susana, e não 
muito longe de São Cristovão 
 Desde 2014 que este retiro alterou a paisa- 
gem entre Montemor e Alcácer, que agora 

inaugura este templo, designado “Stupa Tashi 
Gomang”, que é um dos mais altos do mundo 
ocidental, com 16 metros de altura, e alberga 
duas figuras de budas, uma das quais no templo 
do piso térreo.
 Em declarações à comunicação social, 
o Lama Gyurme, o português responsável 

da comunidade Guhya Mantrika, esclareceu 
“’stupa’ das múltiplas portas, significa a 
multiplicidade de formas pelas quais os 
ensinamentos de Buda podem conectar-se com 
as necessidades de todos os seres”.
 De acordo com o responsável  da 
comunidade, e segundo a Radio Campanário, 

“todos nós procuramos escapar ao sofrimento 
e encontrar a felicidade”, referindo o “efeito 
geomâncico”, razão pela qual afirma que “é 
uma dádiva da comunidade não só para nós, 
mas para todos os seres vivos”.

n

No Alentejo junto à EN253    

Um dos maiores 
templos budistas 
encontra-se 
entre 
S. Cristóvão 
e St.ª Susana

Templo Budista

    Lee Plenty Wolf, Líder Lakota e 
reconhecido ativista de Standing 
Rock, esteve no passado dia 29 de 
setembro na herdade do Freixo do 
Meio, onde teve a possibilidade de 
partilhar a visão da sua cultura pela 
defesa da água e da vida na terra. 
O mesmo esteve acompanhado 
por Paco Casero, presidente da 
Fundação Savia (de Espanha), 
um conhecido ativista dos direitos 
dos trabalhadores rurais e pioneiro 
do movimento ecologista andaluz. 
    Durante a tarde ambos tiveram 
oportunidade, em conjunto com 
os demais presentes, de realizar 
uma caminhada pelo montado atá 
ao zambujeiro milenar localizado 
naquela herdade. Na altura, os 
dois ecologistas alertaram para 
a desregulação ambiental que se 
tem verificado e que irá ter custos 
para a saúde e para o bem estar 
das populações 
   Lee Wolf é um índio norte-
americano da tribo dos Lakota 
e ativista ambiental nos Estados 
Unidos da América. Esteve em 
Portugal para falar da experiência 
nas lutas que tem travado. A última 

é um protesto contra a construção de um oleoduto, que está a ameaçar a reserva de água desta 
tribo. Wolf, no Freixo do Meio, alertou para a necessidade de não destruição dos recursos de 
água e de como estes são importantes para as novas gerações. Em entrevista à repórter Carla 
Castelo, da SIC, este índio norte-americano disse que Donald Trump não se preocupa com o 
futuro dos próprios netos.

MFN

Ativista ambiental relata as lutas que tem travado

Índio norte-americano

Índio norte-americano

Paulo Caldeira



















esteve no Freixo do Meio
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