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MOURA E SUA ESCOLA TÉCNICA

(... Depois de muito solicitadas pelas
populações respectivas, foram
criadas escolas industriais e
comerciais em Almada e Santo Tirso e
escola industriais em Gouveia e Torres
Novas. MOURA, que desde há
bastantes anos alimenta o desejo de
ver tornar-se em pura realidade a sua
velha aspiração: a sua Escola Técnica,
ainda não viu desta vez o seu sonho
realizado.
(...) Nas sociedades modernas, o
ensino técnico e profissional ocupa um
lugar de tal importância que não é
possível relegá-lo para um plano
afastado onde mal se enxerguem as
suas linhas mestras e os seus
contornos. Sem essas escolas, sem
ensino técnico, sem estabelecimentos

especiais onde se preparem bons
artífices, óptimos chefes de indústria,
excelentes mestres de oficina, o
padrão cultural do povo terá de ser
baixo.
(...) MOURA, necessita duma dessas
escolas para a SUA JUVENTUDE
escolar, f i lhos de operários e de
famílias de modestos recursos, que
presentemente frequentam as escolas
primárias.
Dê-se UMA DESSAS ESCOLAS a
Moura!
Considero, a avaliar pelo inquérito feito
pela “Planície” à sua população, que a
Escola Técnica é o seu problema mais
instante, e mesmo o PROBLEMA Nº 1
DE MOURA.

In “A Planície” – 15 de Novembro de 1954

Nota introdutória

Reconheço que é pouco comum misturar açordas com prémios.
Porém, quando uma senhora acaba de ser galardoada por
“Resultados Humanos” pelo simples facto de gerar uma criança,

a quem o destino lhe dotou o talento de pontapear uma bola de forma
magistral, elas acodem-me ao pensamento. Estranha associação de
ideias observarão alguns leitores, mas a meu ver, as açordas traduzem
de forma mais fiel os resultados humanos. Então, quando preparadas
pela Tia Bonifácia, cale-se tudo o que a antiga Musa canta, porque
outra açorda mais alta se alevanta.

Assim, em última instância, desorientado, perplexo, sem perceber
qual o verdadeiro alcance do prémio, resta-me perguntar “E o pai? O
pai não conta?”.

Sim porque nos resultados humanos, embora avaliados de forma
caricata, absurda e incoerente, quer queiramos ou não, o pai também
contribui para o nascimento da criança. Não acham? Eis, pois, o motivo
desta crónica e muito principalmente a razão porque as açordas
aparecem acompanhadas por prémios, quando elas combinam muito
melhor com sardinhas assadas, pescada cozida, bacalhau... e o que
mais a imaginação ou os bolsos do povo o permitam. As açordas são
assim pródigas na arte de serem servidas. Os prémios também.

A Associação Madeirense de Mulheres Empresárias acaba de distinguir a mãe
de Cristiano Ronaldo, com o Prémio Internacional da Mulher.
Tudo estaria bem. Seria como as açordas, que não fazem bem nem mal, isto dito
sem quaisquer maus intentos. Ao contrário de muitos que as desvirtuam,
mistificam e adulteram considero-as um ex-líbris da nossa gastronomia regional.
Ai amigos! As açordas, não se querem servidas em debates, seminários ou
congressos, com discursos e salamaleques de permeio. Que destapem a
pelangana. Que deixem a nu, as sopas de pão a boiar, os coentros à tona a
salpicar as postas de bacalhau, os ovos cozidos que se anunciam pela sua
brancura imaculada...e nem mais uma palavra. E se palavras houver, que sejam
para pedir umas azeitonas retalhadas ou um copo do tinto. Só depois, mais
tarde, estômagos confortados, então que as vozes se desprendam numa moda
alentejana.
Perdoe-se-me o devaneio e retomando o fia à meada, eu ficaria assim, como se
tivesse saboreado uma bela açorda, sentindo aquela paz prazenteira que tudo
tolera, não fosse o prémio denominar-se “Resultados Humanos” o que, a meu
ver, é totalmente descabido e desprovido de nexo, embora imbuído de uma
pontinha de sexo. Aliás sexo sem nexo, como tudo na vida em que se despreze
o equilíbrio, redunda em crassa asneira.
Voltando, de vez, ao assunto, quando uma mulher entra na maternidade, está
longe de perspectivar os tais “resultados humanos”. Glória, êxito, dinheiro?
Poeta, pintor, cantor, jogador de futebol? Ah! Pudesse ela delinear o futuro do
seu rebento, com certeza que tudo isso seria e muito mais. Porém como o povo
diz “ O homem põe e Deus dispõe”, embora se saiba, à partida, que nascer num
berço de ouro apresenta mais vantagens que abrir os olhos numa enxerga.
Resta-lhe seguir atentamente os passos do seu filho amparando-o com o
carinho, dedicação e amor que só uma mãe pode providenciar. Tudo o mais,
como a Hermínia Silva cantava “ Reza a tua sina na linha traçada na palma da
mão...” Os resultados humanos inventados pelas empresárias madeirenses,
habituadas a lidar com linhas de montagem, produção em série e lucros
financeiros não podem ser medidos dessa forma.
Faria mais sentido a tia Bonifácia ir à Madeira, não só pela forma como prepara
as açordas, mas também porque, coitada, sentiu na pele os resultados humanos,
na sua pior dimensão. O marido abandonou-a e, desgraçadamente, nenhum
dos filhos que ela teve de criar, sabe Deus com que sacrifícios, sabia jogar à
bola!

Claro que é preferível andarmos a distribuir prémios, que andar aos tiros uns
com os outros. No entanto, sem querer meter a foice em seara alheia, perdoe-
se-me a ousadia, se à semelhança do “Bailinho da Madeira” o trofeu “resultados
humanos” veio para ficar, convirá, cumprindo um elementar acto de justiça,

perguntar “E o pai? O pai não conta?”

E o pai? O pai não conta?

A ILHA DE NIM

DIRECTOR
MANUEL CORREIA

C. Prof. N.º 3730

Registo  no ICS n.º 107622

QUINZENÁRIO
DA REGIÃO DE MOURA
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UP3 de Moura - Criação de um novo arruamento com
habitações e equipamentos

A Câmara Municipal de Moura já aprovou o contrato para planeamento, a
celebrar com a Cooperativa de Habitação “Lar para Todos”, no âmbito do processo
de elaboração do Plano de Urbanização da UP3 de Moura. Trata-se de uma área
com cerca de 19 hectares, que vai desde a rotunda junto à zona industrial, até
às traseiras da Salúquia e Bairro 25 de Abril, sendo depois ligada à futura
rotunda do Tecnopólo. No plano de urbanização, elaborado pela autarquia, além
deste eixo viário, vai também constar a criação de uma bolsa de habitação a
custos controlados, a construir pela Cooperativa “Lar para Todos”, e
equipamentos novos para segmentos de procura. Todo este processo visa
efectuar a ligação de dois pontos importantes na cidade, criando novas
perspectivas de investimento estruturante, em termos sócio-económicos.

Autarcas franceses de visita à Central Solar de
Amareleja

O presidente da Câmara Municipal
de Vives e vice-presidente da empresa
Sydell66, Jacques Arnaudis, o
presidente da autarquia de Ria-Syrach
e director do mesmo organismo, Lionel
Vidal, e o técnico do Sydell66, Jean-
Michel Vila, dos Pirinéus Orientais
franceses, estiveram na Central Solar
de Amareleja. Esta visita vem
novamente reafirmar a importância que
o projecto das energias renováveis de
Moura tem alcançado a nível
internacional.

CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

“À Descoberta do Concelho de Moura”

No âmbito do Projecto Curricular
da Escola do Centro Infantil
Nossa Senhora do Carmo “À

Descoberta do Concelho de Moura”,
conforme oportunamente divulgámos,
surgiu, após a visita à vindima, a
necessidade de fazer uma visita de
estudo à Adega com o propósito de
dar continuidade à aprendizagem das
crianças. Assim sendo, no passado
dia 15 de Outubro, as crianças do pré-
escolar daquele Centro Infantil
realizaram uma visita à Adega do Engº
Francisco Garcia, com o objectivo de
mostrar o processo que decorre
desde a recolha das uvas, até à
elaboração do vinho. As crianças das
cinco salas do jardim de infância Educadora Sandra Fachadas

APPACDM de Moura
30º Aniversário

Balanço muito positivo – Assim o considera Diamantina Beiramar,
presidente daquela Instituição.

Durante a segunda semana do
mês de Novembro, a
Associação Portuguesa de Pais

e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
de Moura, tem vindo a realizar diversas
iniciativas, como forma de assinalar o
seu 30º aniversário. Estivemos à
conversa com Diamantina Beiramar,
presidente da APPACDM, que fez um
balanço muito positivo da actividade
desta instituição, no concelho de
Moura. Diamantina Beiramar referiu que
“…o nosso trabalho aposta sobretudo
em trabalharmos lado a lado com a
comunidade em que estamos inseridos
e isso estamos a conseguir quase na
sua plenitude…”. Para a presidente da
APPACDM, o objectivo principal do

trabalho desenvolvido até ao momento
por esta direcção, que vai continuar
no próximo triénio, tem sido
“…sensibilizar a comunidade para
encarar as pessoas portadoras de
deficiência com outros olhos…”. E isto,
acrescenta Diamantina Beiramar,
“…não é uma opinião optimista, é uma
opinião realista…”.
Para assinalar o 30º aniversário
decorreram várias actividades como
seminários, convívio entre os alunos e
utentes da instituição e alunos das
outras escolas, interacção com a pónei
da APPACDM, jogos e um jantar
comemorativo, onde foi feita uma
homenagem aos sócios fundadores da
APPACDM.

realizaram assim, um passeio pedestre,
durante o qual puderam desfrutar de
um aprazível dia de sol.
Oportunidade magnífica para os seus
olhinhos infantis observarem
encantados, as cubas, a prensa para
moer as uvas e a máquina de rotular
as garrafas de vinho.
As visitas de estudo são óptimos meios
para motivar as crianças para novos
saberes, concretizar aprendizagens,
aprender e experimentar técnicas,
contacatar com novas situações/
ambientes e competências, criando
novas oportunidades e contextos de
socialização.

Inauguração da creche
“O Bem-Me-Quer”

em Amareleja
A Moura Salúquia – Associação

de Mulheres do Concelho de
Moura  procedeu à inauguração

da creche “O Bem-Me-Quer”, em
Amareleja, no dia 14 de Novembro. A
cerimónia contou com as presenças
de Vieira da Silva, ministro do Trabalho
e da Solidariedade Social, e de José
Maria Pós-de-Mina, presidente da
Câmara Municipal de Moura. Com
capacidade para 56 crianças, o novo
equipamento será uma importante
valência no apoio à família e à infância,
contribuindo também para a diminuição
do desemprego, com a criação de 19
postos de trabalho. A creche foi
instalada numa antiga escola e possui
quatro salas de actividade, dois
berçários e uma sala polivalente.

Sob o lema “Encurtar as distâncias
para conhecer e responder melhor”
decorreu no distrito de Beja, a
iniciativa ACIDI junto das
Comunidades, que é, pela primeira
vez, inteiramente dedicada às
comunidades ciganas. Rosário
Farmhouse, Alta Comissária para a
Imigração e Diálogo Intercultural, veio
a Sobral da Adiça, conhecer o
projecto “Encontros”, desenvolvido
pela Associação para o
Desenvolvimento do Concelho de
Moura. A Alta Comissária conheceu
também os projectos “Escola
Intercool” criado em Pias e “Escolhas
Pró-Bairro”, dinamizado em Beja.
Durante estes dois dias, Rosário

A Alta Comissária para a Imigração e Diálogo
Intercultural esteve em Moura.

Farmhouse, tem vindo a contactar com
autoridades locais, no sentido de
estabelecer parcerias favoráveis à
integração das comunidades ciganas
em Portugal, neste caso particular, no
distrito de Beja.

Projecto biológico único em Portugal, sedeado no
Alentejo

Uma estação biológica, a primeira em Portugal, está a nascer no concelho
alentejano de Mourão, em plena Rede Natura 2000, na Zona de Protecção
Especial (ZPE) para Aves Moura/Mourão/Barrancos e no Sítio de Importância
Comunitária Moura/Barrancos, num antigo posto fronteiriço da Guarda-fiscal,
para investigar e promover o património natural daquela área classificada. A
Estação Biológica do Garducho é um projecto do Centro de Estudos de Avifauna
Ibérica, uma associação ambientalista. O equipamento, na Herdade dos Guizos,
está previsto abrir no primeiro trimestre de 2009, depois de mais de um milhão
de euros investidos na remodelação e adaptação do antigo posto da Guarda-
fiscal, abandonado com o fim das fronteiras terrestres. O projecto é pioneiro em
Portugal e visa a educação e sensibilização ambientais e a investigação sobre
a biodiversidade existente na Zona de Protecção Especial Moura/Mourão/
Barrancos. O equipamento pretende também contribuir para a dinamização
socio-económica da Margem Esquerda do Guadiana, uma das mais deprimidas
regiões de Portugal e da Europa.
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EVENTOS
Teatro Fórum de Moura
Decorre na Sala da Salúquia, até

Janeiro, a Formação Livre
organizada por este Grupo de Teatro
mourense, onde serão trocados
princípios básicos do Teatro do
Oprimido, em particular de uma das
suas técnicas - Teatro Fórum. Um
dos principais objectivos da
Formação Livre será a realização
de uma peça, em que a dramaturgia,
enlace, conflito e desfecho estará
sob o encargo dos actores. A peça
de teatro não termina no fim do
“espectáculo”, ela continua depois
com a participação dos
espectadores, que entram em cena
para dar o seu contributo para a
alteração do problema apresentado.
O espectador, para além de
transformar a solução apresentada,
é ele próprio actor.

Casa do Benfica de
Moura celebrou o seu 13º
aniversário

A Casa do Benfica de Moura
comemorou o seu 13º aniversário,
com um jantar servido no
Restaurante Celeiro. O acto que
decorreu com muita animação
contou com a presença de Rui
Cunha, vice-presidente do clube,
Teresa Claudino, administradora da
SAD benfiquista, Xéu, da equipa
técnica, Pedro Mantorras,
carismático jogador do clube.

Santo Amador - Magusto
Realizou-se em Santo Amador o

tradicional Magusto, como forma de
assinalar o Dia de S. Martinho.
Helena Romana, presidente da
Freguesia, referiu o significado da
iniciativa, coma a oferta de
castanhas assadas e vinho, além
dos momentos musicais com o
Grupo Coral da Casa do Povo de
Santo Amador, o Grupo Coral
Feminino de Santo Amador, um
Rancho Folclórico de Faro e o artista
Roberto Carlos.

Portel - VivaMúsica
Terminou o VivaMúsica, certame

realizado em Portel, e conforme o
nome indica contou com diversos
espectáculos musicais. Mais uma
vez, pelo segundo ano consecutivo,
o evento divulgou a Banda Conjunta
do Alentejo, uma banda composta
pelas bandas fi larmónicas dos
“Amarelos”, de Moura, de S. Pedro
do Corval, de Ferreira do Alentejo e
alguns músicos de Beja e Cuba. Com
cerca de 100 jovens e um repertório
caracterizado por diferentes estilos,
a Banda Conjunta do Alentejo
proporcionou um excelente
concerto no Auditório Municipal de
Portel.

CLUBE MOURENSE DOS AMADORES DE
PESCA E CAÇA DESPORTIVA

CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do artigo 39º, número 2, alíneas a) e b) dos Estatutos,
convoco os Exmºs Associados a reunirem em Assembleia Geral Ordinária
no próximo dia 28 de Novembro de 2008 pelas 20,30 horas, na Sede
Social do CMAPCD, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas relativo
ao exercício da Direcção de Outubro de 2006 a Outubro de 2008,
e respectivo parecer do Conselho Fiscal;

2. Eleição dos Órgãos Sociais para o biénio 2009/2010;
3. Outros assuntos de interesse para o clube.

Nota: Não havendo número legal de sócios à hora marcada, funcionará
a Assembleia Geral meia hora depois, qualquer que seja o número de
sócios presentes.

Clube Mourense dos Amadores de Pesca e Caça Desportiva,
em 1 de Novembro de 2008.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
a) António Domingos Combadão Ramalho

Jornal “A Planície” Nº 666 de 15/11/2008

Escola de Moura, a meio da tabela,
no ranking das escolas

Foi divulgado o ranking dos
resultados da 1ª fase dos
Exames Nacionais. Nos lugares

cimeiros da tabela aparecem as
escolas privadas do País, enquanto
as que apresentam os piores
resultados são do Interior. Das 610
escolas do ranking, a Escola
Secundária com 3º Ciclo do E.B. de
Moura aparece a meio da tabela, na
posição nº 305, com uma média de
107,16. A nível distrital, a Escola EB
2,3 de S. Sebastião de Mértola
alcançou a melhor média, e a Escola
EB 2,3 S. José Gomes Ferreira, de
Ferreira do Alentejo está no último lugar
da tabela.

Certifico que no dia onze de Novembro de dois mil e oito, de folhas 6 a
folhas 7, verso do livro de notas para escrituras diversas número 2-E, deste
Cartório, se encontra exarada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL,
na qual:

ANTÓNIA LABAREDAS BI,  NIF 120.403.501, e marido FRANCISCO MOITA
BATISTA , NIF 125.906.331, casados sob o regime de comunhão geral, naturais
da freguesia de Póvoa de São Miguel, concelho de Moura, onde residem na
Rua da Igreja, número 93, Póvoa de São Miguel.

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem do
prédio rústico de cultura arvense de sequeiro, com a área de um hectare e
dois mil setecentos e cinquenta centiares, denominado “ Casqueira”, sito na
freguesia de São João Baptista, concelho de Moura, que confronta: do norte,
com Manuel Rico, do sul com Mário Batista Reis, e nascente com Jacinto Bio
Lavaredas, e Luzilio Sebastião Palma – Herdeiros. E pelo poente com a
estrada, inscrito na matriz, sob o artigo 32, secção A, com o valor patrimonial
de 52,29 euros, e o valor patrimonial tributário para efeitos de IMT de 1.526,13
euros, aque atribuem o valor de dois mil euros e não descrito na Conservatória
do Registo Predial de Moura.

Que o referido imóvel veio à sua posse em dia e mês que ignoram do ano
de mil novecentos e cinquenta e sete, por lhes haver sido adjudicado na
partilha verbal a que procederam com os demais interessados por óbito de
seu pai e sogro Manuel Joaquim Bia, residente que foi na localidade e
freguesia de Póvoa de São Miguel, concelho de Moura, não tendo, todavia.
sido celebrada a respectiva escritura.

Que desde aquela data, se têm comportado como verdadeiros
proprietários do mesmo prédio rústico, na convicção de que assim é,
explorando-o, retirando dele todas as utilidades que o mesmo proporciona.

Que a posse efectiva, do mencionado prédio rústico, já dura há mais de
cinquenta anos sem a menor oposição de quem que seja, desde o seu início,
posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, tendo
praticado sempre todos os actos de demarcação e defesa, utilizando-o,
cultivando-o e dele retrando todas as vantagens como faz um verdadeiro
proprietário, pagando em seu nome os respectivos impostos e contribuições,
tudo com conhecimento da generalidade das pessoas da indicada freguesia
de Póvoa de São Miguel e vizinhas, sendo por isso uma posse, há mais de
cinquenta anos, com todo o tempo decorrido, se tem mantido continuamente
e de forma pública e ininterrupta, já adquiriram o mencionado prédio rústico
por USUCAPIÂO invocando, por isso, esta forma originária de aquisição,
para todos os efeitos legais.

Que supre, assim, a inexistência de título para efeitos de registo, podendo
requerer o mesmo na citada Conservatória do Registo Predial após o
cumprimento das demais formalidades legais.

ESTÁ CONFORME
Cartório Notarial de Moura, 11 de Novembro de 2008

  A NOTÁRIA
MARIA SUSANA DA COSTA JORGE

Jornal “A Planície” Nº 666 de 15/11/2008

CARTÓRIO NOTARIAL DE MOURA
NOTÁRIA

MARIA SUSANA DA COSTA JORGE

António Dimas expõe em Alcobaça

Com o apoio da Junta de Freguesia
de Santo Agostinho, Câmara Municipal
de Moura, Rádio e Jornal A Planície e
Gráfica Mourense, António Dimas
expõe em Alcobaça, no Pátio do Vale,
fotografias a preto e branco. A
exposição colectiva de artes plásticas,
pintura escultura cerâmica e fotografia,
conta com a participação de artistas
Belgas, Franceses e Portugueses,

tendo sido organizada pela Fundação
Vermeylen ( Associação Sócio Cultural
sitiada na Bélgica) e está a decorrer
desde o passado dia 7 de Novembro.
De realçar que após esta exposição
as fotografias de António Dimas,
colaborador de “A Planície” irão ser
expostas no Museu Bernardo em
Caldas da Rainha.

Moura - Festival 7 Vidas
Decorreu em Moura, organizado pelo Projecto 7 Vidas, este Festival que

pretendeu mostrar as actividades que são desenvolvidas e promover a
multiculturalidade, como referiu Amílcar Mourão, coordenador do projecto
“…fazer uma mostra das actividades do projecto (…), fazer uma espécie de
convívio e de promoção da multiculturalidade…”.

O Projecto 7 Vidas, financiado pela Segurança Social, termina em Junho do
próximo ano. A este propósito Amílcar Mourão adiantou que “…não é do nosso
conhecimento que existam programas que permitam a continuidade deste tipo
de acções…”, pelo que o seu coordenador, não descarta a possibilidade de se
dar continuidade a algumas componentes que têm vindo a ser desenvolvidas,
como o ATL do Girassol ou o apoio à Terceira Idade.

O Festival 7 Vidas abriu com a inauguração das exposições de fotografia,
de trabalhos dos beneficiários do Projecto e projecção do filme do projecto. No
âmbito do Festival destaque ainda para a Feira das Profissões, a tertúlia intitulada,
Saúde e a Terceira Idade e uma visita à mostra de actividades de outros Projectos
Progride.

Feira do Livro em Amareleja

A exemplo dos anos anteriores, vai
decorrer na vila de Amareleja, de 21 a
26 de Novembro a Feira do Livro. O
certame trata-se de uma organização
conjunta da Câmara Municipal de
Moura, da Junta de Freguesia de
Amareleja e do Agrupamento Vertical
de Escolas de Amareleja. As
expectativas para a edição deste ano
são bastante positivas, como refere
Fátima Caro, da Freguesia de
Amareleja “…nós queremos sempre
que a Feira corra da melhor
maneira…”. Os seus objectivos

assentam fundamentalmente na
promoção e na criação de hábitos de
leitura junto da população. Quanto ao
factor vendas, espera-se que sejam
boas, dado a proximidade do Natal, que
poderá contribuir para isso.
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Área Regional de Turismo
Câmara de Moura ainda não aderiu

A autarquia mourense ainda
não tomou qualquer decisão
sobre a adesão às Novas
Entidades Regionais de Turismo.
José Maria Pós-de-Mina,
presidente da Câmara Municipal
de Moura, refere que o município
não está de acordo com a forma
como o processo foi conduzido
“…Consideramos e somos muito
críticos relativamente à maneira
como todo o processo foi
constituído (…), a forma
absolutamente centralista e
arbitrária como está feita a lei de
constituição das Regiões de
Turismo”. No entanto, o autarca
acrescenta que “…não é o facto
de estarmos ou não incluídos
numa Entidade Regional que
diminui a nossa capacidade de
intervenção…”, ao nível dos
projectos turísticos. José Maria
Pós-de-Mina acrescentou ainda
que, de momento, não é
prioridade da Câmara Municipal
aderir à Área Regional de Turismo
do Alentejo, não descartando, no
entanto, a possibilidade de isso
vir a acontecer no futuro.

Por seu lado, Luís Pita Ameixa,
presidente da Federação do PS
do Baixo Alentejo, considera
negativo o facto de algumas
autarquias não aderirem,
referindo que “…algumas dessas
pessoas, que não querem aderir,
são aqueles que estão sempre a
queixar-se que não há nada, e
depois quando há, voltam-lhes as
costas…”.

A Comissão Instaladora da
Área Regional de Turismo do

Alentejo fez um balanço sobre a
actividade desenvolvida até à
data, destacando todas as
acções que liderou sobre a
preparação do acto eleitoral para
a direcção da Turismo do Alentejo
ERT, que acontece a 24 de
Novembro. António Ceia da Silva,
presidente da Comissão Instala-
dora, salientou a participação na

próxima Bolsa de Turismo de
Lisboa, evento no qual haverá
apenas um stand Alentejo e no
qual vai estar representada toda
a região, incluindo os dois pólos
de Alqueva e Litoral alentejano.
Embora tenha elogiado o facto de
terem aderido à nova entidade
76,3 por cento das autarquias e
agentes – considerando-se 25

unidades entre privados e
associações públicas, 28
câmaras municipais e estando a
autarquia de Alvito em fase de
adesão – há ainda 18 edilidades
que não o fizeram tendo como
particularidade serem autarquias
comunistas. Sobre esta situação,
Ceia da Silva recusou-se a
comentar a situação do ponto de

vista político-partidário, mas
apelou à adesão das autarquias,
pois, referiu, seria bom trabalhar
com as 47 câmaras para o
desenvolvimento do Alentejo.

Projecto turístico no Grande Lago de Alqueva

Turismo

Secretário de Estado do Turismo garante
investimento de qualidade em Alqueva

Bernardo Trindade, secretário
de Estado do Turismo, garantiu
que o investimento turístico que
vai surgir em torno da Barragem
de Alqueva é de qualidade e vai
requalificar o sector em Portugal.
Para a zona do Grande Lago de

Alqueva estão previstos onze
novos projectos turísticos, com
um investimento total de cerca de
dois mil milhões de euros, sendo
que o maior é o Parque Alqueva,
que prevê metade desse
investimento. O secretário de

Estado do Turismo frisou que está
garantida a salvaguarda dos
interesses ambientais, e mostrou-
se convicto de que os projectos
possam avançar já em 2009.

O Monte dos Pardieiros,
junto ao paredão da
Barragem de Alqueva, vai

ser transformado numa unidade
hoteleira e num Centro Interpreta-
tivo do Montado. O projecto, que
terá um investimento maiori-
tariamente do Estado, deverá
arrancar em 2009. Norberto
Patinho, presidente da Câmara
Municipal de Portel, considera que
“…o turismo, na zona de Alqueva,
deve dar uma relevância muito
especial àquilo que são as
nossas potencialidades, àquilo
que nos diferencia de outras
zonas turísticas…”, de modo a,
refere, atrair mais turistas. O
autarca explicou ainda que este
projecto pode ser aproveitado, não

só a nível privado, mas também
pode dar “…respostas sociais ou
públicas (…), nomeadamente a
instalação de um parque temático
do Montado, da Barragem em si,
do Alentejo de uma forma
genérica…”, dando assim a
conhecer todas as potenciali-
dades turísticas da região aos
turistas.

Na passada terça-feira, a Direcção Regional do Alentejo do Partido
Comunista Português realizou uma conferência de imprensa onde
explicou as razões que levaram as autarquias comunistas a não

aderirem à Área Regional de Turismo do Alentejo. O PCP justificou a sua
posição, afirmando que nunca esteve de acordo com este modelo de gestão.
João Catalino, da Direcção Regional do Alentejo do PCP, respondendo às
críticas do PS, frisou que os socialistas devem, antes de lançar qualquer
crítica, explicar porque razão a CDU foi afastada da Comissão Instaladora
da Área Regional de Turismo do Alentejo, já que, acrescentou, a única
Região de Turismo que ficou de fora, era dirigida por um elemento da CDU.
João Catalino adiantou ainda que as autarquias do PCP não afastam
definitivamente a possibilidade de integrar a ARTA, embora esteja ainda
longe a possibilidade de se chegar a um acordo.

PCP justifica a sua posição em não aderir à
Turismo do Alentejo, E.R.T.
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Distrito de Beja
Problemas e desafios

Entrevista com Manuel Monge, Governador Civil de Beja

Em entrevista concedida à Rádio Planície, no programa “Meio Regional”, Manuel
Monge, Governador Civil de Beja, analisou o estado da economia da região, os desafios
face à imigração, a regionalização, o aeroporto de Beja e o polémico IP8. Curiosamente,
as grandes obras do distrito referidas pelo Governador Civil não tiveram qualquer
verba apontada no Plano de Investimento e Despesas da Administração Central
(PIDDAC) para 2009.

Jornal A Planície - Qual a sua visão sobre
o panorama económico que o Alentejo
atravessa?

M. M. - O Alentejo será também atingido por
algo que surgiu sobre o País; a verdade é que
nós estávamos a entrar numa altura em que se
propiciavam ventos bons, de progresso, ou seja,
os grandes projectos que estavam e estão em
execução na nossa região começavam a
aproximar-se da altura em que teriam resultados
económicos, e isso já é relativamente visível na
área do vinho e do azeite. Eu julgo que obviamente
nós vivemos uma situação de abrandamento
económico, quase paragem – esperemos não
chegar lá -. Nós Portugal, e o mundo ocidental,
encontramo-nos neste momento nessa situação,
obviamente isso também vai atingir-nos, mas são
normalmente as actividades produtivas aquelas
que menos sofrem, porque a verdade…

J. P. - As pessoas têm de continuar a
comer…

M.M. - As pessoas têm de continuar a comer.
Se nós fossemos muito dependentes do turismo,
como é por exemplo o Algarve, estaríamos
naturalmente mais preocupados. A nossa
dependência é mais do azeite, da carne, do vinho,
que são produtos que ainda que tenham alguma
desvalorização porque o poder de compra baixa
- nós também esperamos que alguns dos
vectores de produção baixem – e já está a baixar
o preço do petróleo e é indispensável que baixem
os adubos, para que realmente possamos
produzir em condições de acesso ao mercado
com vantagens.

J.P. - Quais os desafios lançados pelos
elevados níveis de emigrantes?

M.M. - Houve aqui há dias um congresso muito
interessante em Beja, promovido pelo CEf,
exactamente sobre os desafios lançados à
nossa sociedade devido à necessidade de novos
emigrantes. Perspectivamos que dentro de cinco
anos, tenhamos 70 mil postos de trabalho, e que
só teremos disponíveis 15 a 20 mil pessoas, pelo
que serão precisos cerca de 50 mil emigrantes.
Mas nós portugueses temos de olhar para isto
como uma especialíssima sensibilidade, porque
nós fomos e somos um povo de emigrantes, ainda
hoje somos, e sempre gostámos de ser bem
recebidos nos países de acolhimento; agora
somos também um país de imigração, passamos
a receber. A mim, nem pessoal nem
institucionalmente me faz nenhuma espécie de
confusão. Nós aqui em Moura temos na
época da apanha da azeitona necessidades
de mão-de-obra bastante significativas,
pelo que temos trazido emigrantes da
Roménia com o apoio e o acordo do CEF e
das autoridades romenas. Este ano
também o vamos trazer, é algo que tem
corrido lindamente, tem sido bom para
eles e para nós.

Algumas medidas restritivas à
emigração, que eu defendo são para
proteger os emigrantes, porque não há
ninguém mais desvalido e desfavorecido
do que um emigrante que não esteja

legalizado. Caindo na mão de patrões
pouco escrupulosos, estão sujeitos às
maiores infâmias, nomeadamente que não
lhes paguem no final do seu trabalho. É
necessário que a emigração se faça com
regras, estamos muito atentos. Aqui nesta
zona de Moura isso tem sido feito com a
embaixada romena e com as autoridades
portuguesas, e os imigrantes serão sempre bem-
vindos. Temos é de evitar que venham para cá
sem ter trabalho, facto que está a acontecer
mais com os imigrantes brasileiros. Imigrantes
ilegais não, porque é mau para eles e para
nós! Como é que depois garantimos as
condições de trabalho e de apoio social a essas
pessoas que não descontam para a segurança
social? Começa logo aí. Depois quando ocorre
um acidente, como é? Quem como eu defende a
sensibilidade que temos de ter em relação à
emigração, pelo grande respeito que devemos
ter aos imigrantes, esse respeito passa por
combater ferozmente a imigração ilegal, até
porque muita da que acontece, não são eles os
criminosos, entre aspas. Antes pelo contrário,
são vítimas das redes que os exploram, que os
trazem para cá e que depois cobram taxas. Esse
é um mundo cão.

J.P. - Não concorda então que estamos a
“importar criminosos”?

M.M. - É verdade, sabemos que apareceram
por aí alguns grupos vindos do Brasil e que houve
alguma secções criminosas. Sabemos isso mas
não podemos generalizar, porque estaríamos a
ofender as dezenas de milhares de brasileiros e
brasileiras que vieram trabalhar para Portugal e
que estão legalizados e trabalham normalmente.

Há criminosos em todas as
comunidades. A generalização é
profundamente desajustada e injusta.

J.P. - Relativamente ao sentimento de
agravamento da criminalidade e da
insegurança, quais os motivos e como
combater?
    M.M. - Não estávamos nem estamos habituados
à criminalidade. Há tempos foram assaltados os
CTT de Serpa e o transporte blindado de valores
perto de Aljustrel (…) É obviamente uma
criminalidade importada, que escolhe os
sítios onde é mais fácil actuar; o Alentejo
continua a ser das zonas mais calmas, mais
sossegadas e mais seguras. Não temos
minimamente a síndrome da insegurança, e digo
mais, nem nós nem o País. Porque durante o Verão,
que correu espectacularmente bem em termos de
não haver fogos, a comunicação social, aquela
mais especulativa tem de ter alguma coisa com
que se entreter. Não é que os crimes não
existissem, existiam, mas a sensação de
insegurança que foi criada às pessoas foi-o com
a divulgação. Ninguém está a dizer que não devem
ser difundidos, mas há maneiras de o fazer. Como
sabe, há várias maneiras de dar a notícia.

J.P. - Qual o papel da força especial de
bombeiros Canarinhos, no rescaldo dos
incêndios do Verão?

M.M. - Em termos do distrito, Beja teve uma
diminuição do número de fogos. Foi menos de
um quarto em relação ao ano anterior. Tivemos
até um bocadinho mais de ignições, mas a
diminuição deveu-se ao facto de termos mais
capacidade de actuar rapidamente. Os
Canarinhos trouxeram com eles uma arma
espectacular que é o helicóptero. Foi a existência
do helicóptero, um aqui, outro em Ourique, e outro
em Beja, que permitiu, mesmo tendo um maior
número de ignições, uma maior rapidez de
resposta, e a área ardida fosse muito menor.
Além disso, a força voluntária que há em todos
os corpos de bombeiros foi este ano reforçada
com estes bombeiros profissionais, que têm um

grau de prontidão e uma formação naturalmente
superior, na medida em que como se sabe, os
bombeiros voluntários são desviados dos seus
empregos, até em vários casos com algum
sacrifício da sua vida profissional e pessoal,
enquanto os Canarinhos são profissionais.

Agora, fazem falta os dois, porque o
voluntariado é uma das coisas mais bonitas que
temos na nossa sociedade, e os bombeiros
voluntários pelo seu estatuto vida por vida, são
também uma das mais belas tradições que há
que manter.

J.P. - Regionalização, sim ou não, e em
que termos?

M.M. - A regionalização administrativa, aquela
que dá aos alentejanos a capacidade de se
administrarem e de administrarem a sua terra, de
não terem de resolver as questões no terreiro
do Paço, dessa obviamente, sou um grande
apologista. Sou a favor de que se dê muito poder
aos municípios, que se atribuam a eles grandes
responsabilidades, e que os municípios se
organizem entre si para em intermunicipalidades
resolver as questões, que pela sua dimensão,
não podem ser resolvidos por um só município.

A regionalização política, com a criação de
governos regionais, com uma nova classe política
entre os municípios e o poder central, não
concordo. No meu ponto de vista, não nos
favorece.

Em relação à regionalização a minha
posição é muito clara. O máximo de
descentralização administrativa é óptimo.
A regionalização política, com órgãos
eleitos, com a criação de um parlamento
alentejano, não concordo.

Porto de Sines
J.P. - Quais os outros sectores ou

actividades em que deveríamos apostar?
M.M. - O sr. Primeiro-ministro, quando fala a
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aqui do Baixo Alentejo, fala do triângulo Virtuoso
Auto-estrada (IP8), Aeroporto e Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva. Eu, como militar,
gosto mais de falar em pentágono, junto ao
triângulo duas pontas: o Alentejo Litoral em termos
de turismo e o Porto de Sines, porque se bem
que não pertençam ao distrito de Beja a verdade
é que pertencem à zona de influência. Os
desenvolvimentos económicos, não se fazem
olhando para os concelhos e para os distritos; é
onde houver acessibilidades e condições.

O porto de Sines é um porto
especialíssimo pelas suas condições. É o
grande porto de contentores da Europa,
mais perto e navegável em qualquer época
do ano. Além disso o Alentejo Litoral, com os
seus empreendimentos turísticos, e onde se
apontam outros de grande categoria, um deles
da SONAE, inaugurado há poucas semanas, tudo
isto pode ser uma envolvente, que leve ao
aparecimento de várias oportunidades de
emprego e de progresso económico e social,
que nós desejamos para a nossa região.

Itinerário Principal nº 8, IP8

J.P.- Eis uma questão muito debatida...
M.M. – Exactamente. O IP8 é uma coisa que

tem sido muito glosada, discutida e objecto de
controvérsia, mas nós temos dúvidas se
precisamos que tenha um perfil de auto-estrada,
entre o nó de S. Brissos, ou seja, Aeroporto de
Beja, e a A2, porque vislumbramos que nos
tempos mais próximos, as necessidades do
tráfego justifiquem perfeitamente isso. A questão
levanta a dúvida se a estrada que nós
necessitamos para fazer a ligação para Sines,
Espanha, seja com perfil de auto-estrada, porque
todos vemos que a maior parte do tráfego
comercial, que circula nas estradas da Europa,
o faz pelas estradas secundárias por
variadíssimas razões: porque há horas de folga
dos condutores, porque as portagens são caras,
porque às vezes não se justifica o ganho em
termos de quilometragem. O que precisamos é
de acessibilidades boas e sem grandes custos
agregados. No caso da tão discutida auto-
estrada entre Beja e a fronteira, a verdade
é que nós neste momento, não temos
tráfego que justifique que construamos
uma estrada com quatro pistas. Se
tivermos um bom IP, com duas pistas, que
satisfaça as necessidades de transporte,

quer de pessoas quer de mercadorias,
então os problemas estão resolvidos. Se
amanhã o desenvolvimento do tráfego aconselhar
que haja quatro pistas, então a gente faz. Não
vemos em Lisboa, a toda a hora, a passarem de
duas pistas para quatro quando é preciso?

J.P. - E construí-lo sobre a actual estrada
nacional será uma opção viável?

M.M. - Depende, porque há aqui a questão
do direito das pessoas; se uma estrada for
construída sobre outra já existente e não
houver alternativa, de acordo com as leis
do nosso País, não se pode cobrar
portagens nos troços onde não houver
alternativa. Por exemplo, se vai ser construída
com perfil de auto-estrada e com portagem entre
o Nó de São Brissos e a A2, naturalmente que as
pessoas de Ferreira do Alentejo e de Beringel
para irem para Beja, não vão andar para trás,
para chegar ao nó da auto-estrada para ainda
por cima terem de pagar portagem. As auto-
estradas são para o trânsito de percursos
maiores.

Para este percurso está perfeitamente
definido, que vai ser construída uma auto-estrada
ao lado da actual existente. Em relação ao IP, que
se prevê entre Beja e Ficalho, neste momento
aquilo que está programado é que se faça a
melhoria do actual traçado. Se se pensar em
fazer uma auto-estada, há aí duas hipóteses: ou
se faz uma coisa nova ou se alarga aquela...
mas neste caso, temos o “tal” problema de não
haver alternativa.

J.P. - O estado actual das estradas causa
alguns constrangimentos…

M.M. - Algumas das nossas estradas têm
constrangimentos, pisos em mau estado, como
Moura-Barrancos ou Cuba-IP2 “estragada” pelo
trânsito de camiões pesados da EDIA, e que,
quando acabarem as obras, terá de ser
repavimentada. No distrito há várias estradas
em mau estado, bom seria que nós

tivéssemos capacidade económica de
tratar todas, mas tem de ser ir acudindo
àquelas que estão mais necessitadas e,
naturalmente, aí entrará a questão do
desenvolvimento económico.

Aeroporto Internacional de Beja

J.P.- Qual poderão ser as vantagens do
aeroporto de Beja, para o desenvolvimento
da região?

M.M. - O que custa muito num aeroporto é a
pista e um determinado número de estruturas
aeroportuárias, que fazem falta para o
desenvolvimento do voo. Ora isso já existe,
porque a base aérea nº 11 tem essas infra-
estruturas, essas valências, que vai pôr à
disposição do aeroporto internacional. O
aeroporto de Beja vai custar 33 milhões de
euros, qualquer coisa como 150 vezes
menos do que o anunciado aeroporto de
Alcochete, ou seja, é um aeroporto
baratíssimo e não o fazer é que era quase
criminoso, além disso, por ser um
aeroporto barato, as taxas da sua utilização
deverão ser as mais baratas da Europa.

J.P. - É portanto um aeroporto bastante
competitivo?

M.M.- Deve ser um aeroporto extremamente
competitivo, depois tem outras valências que o
tornam também grandemente competitivo.

É a melhor pista do País. Ainda que não
seja a mais comprida, que é a da Portela, as
aproximações do aeroporto de Beja são de tal
maneira desenvencilhadas e fáceis que é uma
das 9 pistas que a NASA tem em todo o
mundo, como pista de socorro.  Se o
SpaceShut não conseguir ir directamente aos
Estados Unidos, por causa dos movimentos de
rotação da terra, se tiver de aterrar de
emergência, um dos aeroportos é precisamente
o de Beja por causa das suas condições
excepcionalíssimas. Além disso poderá funcionar

24 horas por dia, cerca de 362 dias por ano, se
admitirmos que haverá um ou dois dias de
nevoeiros e um de ventos fortes, que na nossa
região não são muito frequentes. Portanto é um
aeroporto, que é praticamente operacional em
termos totais.

J.P. - E qual o peso da componente de
transporte de mercadorias?

M.M. - O aeroporto de Beja tem seis valências.
Nós pretendemos que ele seja, primeiro que tudo,
um aeroporto de transporte de passageiros,
porque é essa a primeira característica de um
aeroporto civil; depois transporte de carga, será
um aeroporto especializado para fazer
manutenção de aviões, será também muito
importante para fazer formação e treino de
tripulações, para construção e desconstrução
de aviões e ainda para aparcamento de aviões.

Estas actividades precisam de espaço e, além
disso, fica caro os aviões estarem em terra. É
preciso aerogares, onde nós possamos ter
aviões parados, sem que isso seja lesivo para o
tráfego; Beja tem isso com os seus cerca de
1000 hectares à volta da pista e devido à sua
extensão permite o aparcamento de aviões. Há
alturas em que os aviões estão parados,
especialmente das companhias low-cost, e ficam
em sítios que não têm as condições de Beja,
porque cá não há neve nem ventos trazendo
salinidade; a manutenção e o aparcamento de
aviões podem ser feitos em condições
excepcionalmente boas.

J.P. - E quais as oportunidades que esta
infra-estrutura poderá trazer?

M.M. - Nestas grandes infra-estruturas,
especialmente esta que atravessou fases
conturbadas, as pessoas só começam a investir
quando vêem que a obra está feita, e essa fase
está praticamente a começar agora, que
chegamos e vemos muitos edifícios, porque até
aqui eram obras que só os técnicos viam - as
infra-estruturas ao nível do solo. Quando se
começar a perceber que aquilo é um não retorno,
aparecerão mais. Neste momento já temos
algumas companhias e empresas interessadas,
a estudar as capacidades e estruturas para
trazerem os seus negócios. Uma delas, é público,
é a RENER que tem falado várias vezes na
possibilidade de vir para Beja. O sector turístico
não faz publicidade na Rússia e nos Estados
Unidos, porque o aeroporto de Faro, não tem
comprimento de pista para receber voos directos,
charters low-cost para essas zonas. Portanto
poderão servir-se do aeroporto de Beja.

Entrevista com Manuel Monge, Governador Civil de Beja
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Contactado o Comissário
Poiares, refere que
entre 1 e 22 de Outubro,

a Polícia de Segurança Pública
registou 11 crimes, entre os
quais 2 furtos, e que até ao
momento, durante o ano de
2008 a criminalidade tem vindo
a diminuir.
Nuno Poiares faz questão de
sublinhar que “...numa cidade
da dimensão de Moura, estas
duas situações [de furto]
acabam sempre por criar algum
falso alarme de insegurança,
quando na prática, e em termos
de criminalidade denunciada,
até ao momento, de uma forma
global, de todo o ano (…) a

A criminalidade em Moura não está a aumentar. Esta é a
garantia dada pelo Comissário Nuno Poiares à Planície,
contrariando alguma apreensão provocada por algumas
ocorrências registadas e pouco frequentes nesta cidade.

Criminalidade em
Moura

Moura cidade pacífica
Segurança pública

Nesta cidade, num curto espaço de tempo, registaram-se algumas ocorrências pouco habituais: os assaltos a uma mercearia, à Casa do Benfica e ao Motoclube, bem como a
vandalização da Caixa Multibanco na Praça Sacadura Cabral e de uma cabine telefónica no Largo José Maria dos Santos. Porém são acontecimentos desvalorizados pelos
convidados presentes no programa “Pontos de Vista” da Rádio Planície: João Ramos do PCP, Simão Janeiro do PSD e Rui Apolinário do PS, que consideram Moura, uma terra onde
se respira um clima de segurança.

PCP - João Ramos
Não é a primeira vez que há assaltos em Moura.
Penso que o que vemos na televisão, contribui mais
para o sentimento de insegurança

A sensação de insegurança julgo que terá a ver com os
problemas sociais, associados com a mediatização dos
crimes mais violentos e da intervenção policial. Há uma

maior visibilidade das intervenções nos bairros problemáticos,
questões que podem mexer com a nossa sensação de segurança.
A criminalidade violenta terá aumentado - carros de valores

PSD – Simão Janeiro
A verdade é que em Moura, não me sinto nada
inseguro

Julgo que temos o privilégio de habitar numa zona do país
onde estes problemas que vemos mediatizados têm um impacto
menor. Temos de reconhecer que o que acontece em Moura

em termos de segurança ou da falta dela tem uma expressão
diminuta. O maior assalto que ocorreu na cidade terá sido à
ourivesaria Confiança aqui há dois ou três anos por um grupo de
Romenos, uma rede que vinha percorrendo a região, sendo que
alguns foram apanhados e estão a cumprir pena outros têm
mandatos de captura, mas de facto nós aqui não temos muitos
dos problemas de que ouvimos falar.
Aqui teremos algumas situações de desacato ou de perturbação
da ordem pública, relacionados com outros problemas,
nomeadamente de droga, mas não temos o tipo de problemas
relacionados com a noite e com os estabelecimentos de diversão
nocturna. Com a etnia cigana penso que as coisas correm de
forma pacífica e na escola, não tenho conhecimento de que haja
problemas com os miúdos, tirando situações pontuais. São escolas
seguras, não existe nada que indicie quaisquer problemas. Se
temos um historial de não ocorrências, porque é que havemos de
pensar que agora irão ocorrer? Não conheço nenhum programa
oficial para o combate deste tipo de situação. Se acontecer alguma
coisa somos apanhados de surpresa. Temos sido receptores de
imigração, e aí poderia haver algum programa que o Governo
pusesse em prática para salvaguardar algumas situações
relacionadas com a criminalidade. Que fique claro, que não penso
que a população estrangeira é pior que a nossa, de maneira
nenhuma. O que digo é que do ponto de vista social tem mais
carências. Não tenho dúvidas que muitas das gentes que habitam
o nosso País, muitas vezes em situações quase deploráveis, vêem-
se obrigadas a tomar atitudes em que nunca tinham pensado
sequer na vida. Quanto à diminuição dos índices, não sei se é
colocada em pé de igualdade o assalto à casa do Benfica de
Moura e ao BES de Campo de Ourique; o que sabemos é que nos
últimos anos houve acontecimentos de maior gravidade, não
tenhamos dúvidas. A verdade é que em Moura, não me sinto nada
inseguro. Tenho um filho menor e deixo-o ir para a escola e sair á
noite sem preocupações, e penso que nenhum pai se sente
inseguro. Não podemos ter activos programas para coisas que, à
partida, muito remotamente acontecerão; temos de nos pautar
pelo equilíbrio dos gastos, até porque há muitas necessidades
noutras áreas. De facto poderá haver falta de efectivos policiais.
Não vemos muitos polícias nas ruas, policiamento mais próximo e
efectivo. Algumas aldeias e vilas já nem postos de GNR têm, foram
deslocalizados. Embora saibamos que o meio rural está mais
deserto, que os montes que antigamente estavam habitados agora
não estão, se calhar podia haver condições para que as pessoas
habitassem o meio rural, como acontece em países da Europa
evoluída.

PS – Rui Apolinário
Eu, pessoalmente, não sinto insegurança no nosso
concelho, comparativamente a outras zonas do
País

Eu, pessoalmente, não sinto insegurança no nosso concelho
comparativamente a outras zonas do País, muito mais
mediatizadas pela comunicação social. A PSP não é só

aquele polícia fardado, que nós vemos todos os dias pelas ruas
da cidade. Faz um grande trabalho invisível no âmbito da
investigação criminal, onde se trabalha ao nível da prevenção,
que consegue por vezes reter as situações antes que elas se
concretizem. Estou convicto de que em Moura estão perfeitamente
localizados os potenciais pontos de perigo. Quando vou a Lisboa
olho sempre por cima do ombro, temos de ter consciência que é
uma realidade diferente. Desde 2005 que se tem vindo a notar a
redução da criminalidade, que se verificou nos anos seguintes;
em 2008 vieram à baila tipos de criminalidade de que não
estávamos habituados a ouvir falar, mas de que tenho as minhas
dúvidas de que não existissem já. Gangs e claques de futebol
sempre existiram mas que a comunicação social tem ajudado a
pôr lá em cima. A comunicação social devia ter falado nas medidas
tomadas para o combate aos incêndios que resultou na sua
diminuição. A comunicação social está sedenta de notícias, já se
satiriza a situação de quanto mais sangue melhor. É um fenómeno
que existe, mas que foi empolado. Hoje em dia este tipo de
criminalidade está a ser explorada pela sede de notícias. Existe,
mas foi empolado. A pôr-se algum problema em Moura, tem a ver
com o número de efectivos. A esquadra de Moura precisava de
mais cinco ou seis efectivos, porque é muito comum na época de
maior afluência de pessoas, nos mercados, feiras e festividades,
é normal ver o pessoal adstrito ao serviço administrativo na rua,
ao passo que se tivermos gente nova, gente com formação
específica para esses eventos, poderá funcionar como um reforço
do que aqui existe. Sem nos cingirmos só à PSP, temos o privilégio
de ter um posto da GNR, que é quem estende a sua área de acção
até às freguesias, e tenho de reconhecer que efectivamente às
vezes peca por escasso, aí estaria uma área a desenvolver,
apesar de termos uma opinião generalizada de segurança. Tirando
Beja, somos a única sede de concelho no distrito com uma
esquadra da PSP. O programa Escola Segura está de parabéns, é
um trabalho muito visível e bastante interessante.

criminalidade está a descer…”.
O comissário adiantou ainda
que “...preocupa-nos que este
tipo de situações aconteçam,
daí que neste momento as duas
referidas ocorrências estejam
a ser alvo de investigação por
parte da Esquadra de Instrução
Criminal de Beja…”.
Para reforçar a segurança no
concelho, o Comissário frisou
que o Comando Distrital da PSP
de Beja tem desenvolvido
algumas acções de reforço de
visibilidade, não só através de
operações definidas a nível
nacional, mas também acções
realizadas por iniciativa própria
do Comando de Beja. Nuno
Poiares mencionou algumas
dessas acções “…pontual-
mente temos reforçado a
esquadra de Moura com
efectivos de Beja, com as
nossas brigadas de
intervenção rápida, sobretudo
na zona comercial, mas
também junto às escolas…”.

rebentados à bomba, sequestros - estamos a ver tipos de crimes
que não estamos habituados a ter num País tão pacato. Não é a
primeira vez que há assaltos em Moura. Penso que o que vemos
na televisão contribui mais para o sentimento de insegurança, do
que alguma questão local. Não partilho a visão mais optimista,
porque efectivamente há questões preocupantes de criminalidade
no País. Nesta zona felizmente não, mas há algumas questões
que a podem potenciar. Na questão dos Postos da GNR, neste
momento há uma patrulha nocturna. Santo Amador, Safara, Sobral
da Adiça e Santo Aleixo têm uma patrulha que faz a noite e tem
que patrulhar a fronteira com Espanha, e isso é preocupante.
Quando a GNR às vezes nem gasóleo tem, é preciso pedir à Junta
de Freguesia que dê uma mãozinha, há alguma falta de
investimento. A questão da insegurança nas forças militares,
associada aos problemas sociais e económicos, já foram
abordadas aqui as questões das minorias étnicas e dos imigrantes.
É um erro associar a criminalidade à etnia ou à nacionalidade das
pessoas, as questões pertinentes são as sociais; a nível nacional
tenta-se muitas vezes colar uma coisa à outra. A alteração ao
código do processo penal pôs muita gente cá fora, que estava em
prisão preventiva e as forças de segurança queixam-se disso,
que têm um indivíduo que levam a tribunal e chega a casa antes
que o agente saia de serviço. Muitos criminosos vieram para a
rua; às tantas percebeu-se o erro. Uma das questões associadas
são os crimes de natureza sexual, com menores que acabaram
por beneficiar com a alteração da lei – dá ideia de que houve ali um
privilégio muito claro para alguns com a aprovação daquilo.
Também se verificou a mediatização das intervenções policiais,
nomeadamente a que opôs indivíduos de etnia cigana a cabo-
verdianos, e uma utilização dos meios de comunicação com um
aproveitamento político.Relativamente à escola não há registo de
agressões, existirá violência mas não tem expressão ou
visibilidade, e há um trabalho muito importante feito pelas forças
de segurança.
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Artigo

Mais uma vez, e para infelicidade das populações do concelho de Moura, se torna necessário
abordar a temática da saúde.

Esta temática, tem sido alvo de subsequentes intervenções ao longo dos tempos e com maior
incidência nos últimos dois anos. Isto só tem acontecido porque as principais necessidades nos
equipamentos e na prestação de cuidados de saúde continuam por resolver.

O PCP sempre tem defendido a necessidade: de qualificação dos serviços; de diversificação na
oferta de cuidados e de valências de saúde; de manutenção e requalificação dos serviços de
urgência e de assistência pré-hospitalar; e de manutenção e reforço do pessoal técnico para
exercício de funções. Sempre foram estas as reivindicações do PCP, para defesa das quais nunca
baixou os braços nem nunca parou de lembrar ao poder central, nem mesmo quando as estruturas
locais do partido no poder asseguraram a implementação de serviços que ainda hoje aguardamos.
Algumas dessas reivindicações já foram por diversas ocasiões prometidas aos cidadãos dos
nossos concelho quer por estruturas partidários quer por responsáveis dos serviços de saúde. Não
podemos aqui deixar de lembrar a sessão havida, há cerca de 10 anos, no Cine-teatro Caridade,
onde em resposta à luta das populações e a pedido dos eleitos da CDU na Assembleia Municipal,
perante uma sala repleta, onde alguns responsáveis regionais entre os Dr. Sousa Santos, então
responsável pela Segurança Social, actual Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar do Baixo Alentejo e destacado dirigente regional do PS, prometeu, entre outros, a qualificação
do serviço de urgência e a criação de uma unidade de internamento. Temos também aqui que
lembrar, no passado ano, quando as estruturas locais do PS vieram a público garantir a criação do
Serviço de Urgência Básica, cuja instalação aguardamos e tarda em chegar. Onde estão agora os
dirigentes do PS? Estarão com as barbas de molho por terem prometido o que não dependia de si
concretizar.

Tendo sido já, dados passados importantes para a qualificação dos serviços de saúde,
nomeadamente através da criação do apoio de fisioterapia, ou a instalação no concelho da veículo
e equipa de Suporte Imediato de Vida, existem no entanto, lacunas que necessitam ser colmatadas
e que o PCP não se cansará de reivindicar.

As necessidades de pessoal continuam a ser um ponto frágil na organização da prestação de
cuidados de saúde. Ainda muito recentemente tivemos o exemplo desta fragilidade. Bastou a saída
não prevista de um médico para que o acesso às consultas se tornasse um caos.

A implementação do Serviço de Urgência Básica é, pela distância a que o concelho se situa do
único hospital do distrito, fundamental para a segurança e qualidade de vida das populações do
nosso concelho. Com arranque previsto já por várias vezes, continua a aguardar a realização de
obras de adaptação do espaço necessárias para que funcione. E isto apesar da Câmara Municipal
se ter disponibilizado para comparticipar financeiramente as obras duma estrutura cuja
responsabilidade deveria caber em exclusivo ao poder central.

Mantém-se a necessidade de criação de uma estrutura hospitalar seja ela com o enquadramento
de hospital de retaguarda e unidade de recuperação pós hospitalar ou qualquer outro enquadramento
legislativo criado ou que se venha a criar. O concelho de Moura pelas características demográficas
da sua população, pela distância do hospital distrital, pelo elevado número de instituições de apoio a
idosos e pela particularidade de poder associar a uma unidade de internamento a componente termal
e de recuperação, quer, merece e justifica-se a instalação de uma unidade de internamento.

As populações do nosso concelho terão sempre a seu lado o PCP na reivindicação justa de
acesso a cuidados de saúde atempados e de qualidade, na exigência do cumprimento do direito
constitucional à saúde e na denúncia das falsas promessas com o objectivo de desmobilizar as
populações na luta pelos seus interesses.

Mais e melhor saúde
para o Concelho de Moura

Cavalcante (GO, Brasil) – Um povo, em qualquer parte do mundo, é caracterizado pelas suas
especificidades, tais como língua, usos e costumes, história e tradições comuns. Assim, temos
diversos povos no mundo, muito mais numerosos do que os países hoje existentes. Por exemplo, o
nosso próprio povo, o conjunto dos portugueses, difere muito entre si, apesar da relativamente
pequena extensão do nosso território. Estas diferenças entre os povos são positivas e só enriquecem
culturalmente a humanidade. Há que as preservar, o que somente se conseguirá com uma correta
regionalização dos respectivos países. O povo pode unir-se por suas semelhanças e, também, por
suas diferenças. E, tirando proveito de tudo isto, construir uma grande (não no sentido da extensão
territorial) nação.

Mas, o que vemos actualmente, é que só temos a união do povo, não como povo, mas como
massa, isto é, como uma multidão. A multidão dá-nos a impressão de ser sempre a mesma, em
qualquer parte do mundo, por mais exótico que seja o povo que a constitui. É sempre o mesmo calor
apaixonado, o mesmo coro de vozes, fazendo ruído, como uma panela de pressão pronta para
explodir. A multidão, em qualquer lugar, parece ser uma coisa única, sem ideologia e sem identidade.
E obedece a uma voz de comando, transformando-se, em segundos, num exército pronto para a
guerra. Não há grande diferença entre o estouro de uma boiada e, por exemplo, uma “torcida”
organizada(?) de um clube de futebol, hoje uma das facetas mais visíveis da massa, como multidão
enfurecida.

A multidão tem uma grande tendência para a tragédia e a injustiça. A História mostra-nos isso.
Quem disse que “a voz do povo é a voz de Deus”, com certeza nunca conheceu o que é uma
multidão. Basta investir numa propaganda bem feita, que as modas e os gostos das pessoas mudam,
chegando ao cúmulo do mau gosto ridículo. As folhas das árvores vão para o lado em que mais forte
estiver o vento, assim como uma multidão. Basta ligar o rádio ou a TV, transmitindo a mesma
propanga insistentemente, e, depois, fazer pesquisas, para vermos a massa popular mudar de
opinião, sendo isto válido, quer para o uso de algum objecto de consumo (mesmo que supérfluo),
quer para uma eleição política qualquer (mesmo que importante), onde os favoritos chegam a mudar
da noite para o dia.

Em qualquer país do mundo sempre se acharão motivos para a reunião de uma multidão. Nem é
preciso que se trate de uma motivação importante, para se amontoar uma boa quantidade de gente
numa esquina qualquer. Uma insignificante batidinha entre carros basta, para que se junte uma
pequena multidão, mesmo antes da chegada da polícia ao local. Curiosos, todos opinam, sobre o que
viram e não viram, até que, de entre eles, aparece uma liderança qualquer, “fazedora de opinião”
(todos passam a convergir para essa opinião), que passa a ser o comandante daquela gente,
organizando o socorro às vítimas, questionando as autoridades (habitualmente omissas) sobre as
razões do acidente, etc.

Já diante de um convite para a reunião do povo, para se construir alguma coisa séria que vá
melhorar a sociedade, é muito difícil achar-se alguém que não se diga extremamente ocupado para
doar alguns minutos do seu “precioso tempo” a tal causa. Isto desde um pequeno grupo (por
exemplo, no condomínio de um simples prédio), a toda uma nação, abrindo-se espaço para o
surgimento de políticos oportunistas, com o carisma suficiente para se tornarem líderes de multidões,
massas sem vontade própria, que colocam o povo em risco e correm riscos, na defesa do interesse
pessoal dos governantes. Que Deus nos proteja, desta multidão e dos seus guias, mas esta é,
infelizmente, a nossa triste realidade.

Povo e multidão

(*) Jorge Valente é natural de Moura, residente no Brasil e engenheiro de minas (IST).

E-mail: jpvalente@yahoo.com

Depois de uma noite de terça feira passada quase em claro (na “velha Europa”) - estamos a falar
naturalmente de dia 4 de Novembro passado, a América e o resto do Mundo assistiram de forma
entusiástica a um momento histórico que irá concerteza marcar de forma indelével o futuro da
humanidade – a eleição, por larga e indiscutível margem, do 1º presidente negro dos Estados Unidos
da América – Barack Obama!

Este facto, só por si já é significativo de que – quando se quer, quando se acredita, e quando se
envolvem as pessoas, independentemente de raças, cores políticas, idades, sexo ou religiões – a
Mudança Acontece!

Pode-se argumentar como se quiser, que esta votação resultou de uma enorme campanha de
marketing, da crise financeira mundial, dos erros da administração ainda em exercício, enfim, de um
sem número de argumentos que, independentemente de serem mais ou menos válidos, não podem
escamotear duas realidades que surgiram à vista de todos – a maior participação eleitoral de sempre
no país (mais de 100 milhões de eleitores), e o factor cor da pele, que afinal, em nada influenciou o
resultado final – uma Vitória Histórica e que fica para a História!

E é com base nesta introdução que abordamos o tema desta nossa crónica, onde a palavra
“Mudança” tem de facto, um lugar especial!

O Nosso concelho precisa de Mudar. É uma afirmação que se credita no acompanhamento
que continuamos a fazer da nossa “Longa e Lenta Realidade em Agonia” de acontecimentos e factos
que em nada abonam em prol de uma região onde cada vez mais as oportunidades “prometidas”
tardam em sair do papel para o terreno concreto, nos projectos adiados que ficam em gavetas, em
candidaturas não aprovadas, em obras de cosmética tout court, e, acima de tudo, em perdas de
população para locais onde as oportunidades ainda acontecem – já que Bares e Festas não criam
muito emprego, apenas divertimento!

Esta situação, a continuar, e pelos vistos não tem fim à vista, veja-se a recente posição da
autarquia quanto à adesão á entidade regional de turismo da ARTA, assim como já tinha acontecido
com as Águas de Portugal, e como aconteceu também com a TV Cabo terrestre, para além de outros

casos nos últimos anos, que nem vale a pena referir – a Rede de Ciclovias, por exemplo, demonstra
que a política do “Orgulhosamente Sós!” está para ficar – o que é pena, num concelho onde existem
pessoas que amam a sua terra, acima das políticas partidárias, porque acreditam que a mesma ainda
tem Futuro – que pode ser Construído de forma Livre, Solidária e Sustentável, sem Medos e
Arrogâncias de Poder, e também de forma Justa, Credível e Realista, aproveitando as Oportunidades
que lhes são oferecidas e com Muito Brio e Humildade, não perspectiva nada de bom.

Lemos nos últimos tempos algumas noticias que só vêm corroborar o que atrás afirmamos, senão
vejam: - na edição de 15 de Outubro da “Planície”, no artigo de fundo sobre o Bairro Girassol pode-
se ler em certa altura (cit.) “…é do conhecimento público que a construção não foi feliz…” e (cit.)
“…se fosse hoje, a Câmara faria as coisas diferentes…”; ficam as questões – Então porque não
fez? E para quem fica o ónus do Erro? Pagam Todos os mourenses e também os moradores?!
Também na edição de 1 de Novembro do mesmo jornal, no artigo sobre a Aldeia da Estrela surge uma
afirmação fantástica (cit.) “…Em relação ao cais, há de facto ali problemas e nós próprios não
tivemos a percepção disso, no momento em que a proposta de custagem nos foi apresentada. Devo
dizer contudo que o processo não foi feito à margem da câmara municipal…”; aqui, a coisa ainda é
mais extraordinária, pois quando a entidade que gere o território “desconhece” a existência de uma
fossa que corre a céu aberto (e também deve “cheirar”!), e valida a localização de um equipamento
fundamental para o acesso turístico á zona como é um cais, fica mais uma questão: - Não são estas
questões conhecidas nos périplos pelas Freguesias intitulados “Primeiro o Local”? Pensava eu que
sim! Enganei-me!

Bem, mas no meio desta necessidade de Mudança - nas mentalidades, nas formas de estar e de
intervir na nossa sociedade local, na forma de pensar, planear, definir e construir obra no espaço
físico do território concelhio e ainda na definição de prioridades reais e estratégicas para um Futuro
de Médio Prazo (pois de Longo ou Muito Longo Prazo já temos!), salva-se a imagem do Boletim
Municipal, onde – a Cor, o Optimismo, a Alegria e a Vivacidade (lembrei-me do saudoso concurso da
Cornélia na antiga RTP 1 – lembram-se?!), só são “moderadamente” ultrapassados pelo texto do
Editorial, o que nos deixa sempre a pensar – se as Palavras têm ou não mais peso que as
Imagens?!

Acreditamos para breve tirar esta dúvida! Até lá … um Óptimo São Martinho!

Vamos Falar de … “Mudança!”

o p i n i ã o

Artigo
Por: João Socorro
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Aumento do Salário Mínimo Opiniões
divergentes

A Associação Comercial do Distrito de Beja prevê que o aumento do Salário
Mínimo Nacional para os 450 euros, anunciado pelo Governo, vai provocar
despedimentos e levar ao encerramento de muitos estabelecimentos comerciais
do Baixo Alentejo, criando consequências negativas para as micro e pequenas
empresas. Por outro lado, a União de Sindicatos do Distrito de Beja, desdramatiza
este cenário, e refere que o salário médio no Baixo Alentejo está nos 600 euros,
pelo que este aumento não vai prejudicar as pequenas e médias empresas.

Centro Hospitalar do Baixo Alentejo

 A Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório
considerou o Centro Hospitalar do Baixo Alentejo como um exemplo a seguir. De
acordo com o relatório final da Comissão, apesar de situada numa zona com
população envelhecida, a morar isolada, a distâncias consideráveis do hospital
e com deficientes condições de transporte público, o Centro Hospitalar do
Baixo Alentejo conta com uma Unidade de Cirurgia de Ambulatório que atingiu
níveis de 50% de actividade da cirurgia programada, e que pode ainda alcançar
níveis de excelência.

Partido da Terra, questiona Governo
Luís Carloto Marques, membro do MPT – Partido da Terra, eleito nas listas do

PPD/PSD, questionou os Ministérios da Agricultura e do Ambiente sobre o futuro
do COTR - Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio. O deputado enaltece
o trabalho desenvolvido por este centro tecnológico, no que se refere à
informação relevante prestada aos agricultores, permitindo o uso eficiente da
água e da energia e a conservação do solo arável, e considera, ainda, que
deveria ser difundido a outras regiões do País. Por estas razões, Luís Marques
propõe que uma parte dos recursos hídricos, que os agricultores pagam no
âmbito da directiva da água, sejam canalizados para os mesmos, através deste
centro tecnológico, o que lhes permitiria aumentar os rendimentos das empresas
agrícolas. Desta forma, não só o financiamento do COTR estaria assegurado,
assim como os agricultores veriam o retorno do pagamento do imposto.

Universidade de Évora
Curso de Medicina

Respondendo ao desafio lançado
pelo presidente da Câmara Municipal
de Évora, no dia do lançamento do
concurso público internacional para a
construção de um novo hospital para
o Alentejo, Jorge Araújo, reitor da
Universidade de Évora, garantiu a
abertura, no próximo ano lectivo, do
primeiro ciclo de preparatórios para
Medicina. O reitor considera que, com
a abertura desta nova unidade
hospitalar, estão reunidas as

Uma referência no teatro português, que se estreou na “Planície”

Faleceu Carlos Porto

Faleceu recentemente, com 76
anos de idade, vítima de pneumonia,
Carlos Porto, pseudónimo que usou
durante os cerca de 50 anos de

carreira. De seu nome verdadeiro,
José Carlos da Silva Castro,
notabilizou-se como crítico de teatro
em diversos jornais, mas a sua
actividade estendeu-se por outros
sectores: dramaturgo, poeta, tradutor
e, inclusivamente, actor de cinema.
Publicou várias obras entre elas
“Fábrica Sensível”, “Dez Anos de
Teatro e Cinema em Portugal 1974-
1984”, “Em Busca do Teatro Perdido”
e “Poesia Cega”.
De salientar, como nota curiosa, o
facto de Carlos Porto ter feito a sua
estreia como crítico teatral na
“Planície”, que se publicava nos anos

50, jornal que na altura albergou
grandes talentos que viriam a afirmar-
se no panorama artístico nacional,
tornando-se um periódico de
referência no aspecto cultural,
enquanto a censura não despertou
para o “fenómeno”.
Como resultado, “A Planície” viria a ser
o único órgão da imprensa regionalista
obrigado a recorrer aos serviços de
censura em Lisboa, quando
anteriormente, conforme o
estabelecido, era feita na capital de
distrito.

G.N.R. no Alentejo e Algarve
há 97 anos

A vinda da Guarda Nacional
Republicana para o Alentejo e para o
Algarve aconteceu no dia 31 de
Outubro de 1911. Nesse dia, uma
pequena força da GNR, vinda de
Lisboa, apresentou-se em Évora com
a missão de estabelecer a sede do
Batalhão n.º 3 no edifício que ainda

hoje serve de sede à Unidade da
Guarda actualmente designada
Brigada Territorial n.º 3. Dava-se,
assim, resposta às angústias das
populações dos distritos de Portalegre,
Évora, Beja e Faro, que pediam mais
segurança e protecção para as suas
propriedades, contra os frequentes

assaltos de que eram alvo. Esta é ainda
a base da Missão da GNR,
responsável por garantir a segurança
e tranquilidade pública na zona sul do
País, numa área de 28 500 Km2. Para
assinalar os 97 anos da sua existência
nas regiões alentejana e algarvia, a
GNR realizou diversas actividades.

Incêndio em Amareleja.
Habitação parcialmente destruída

Ocorreu um incêndio numa
habitação em Amareleja,
enquanto a proprietária havia
saído para levar o filho à escola,
tendo no seu regresso deparado
com o cenário desolador.
Francisco Santos, comandante
dos Bombeiros Voluntários de
Moura, adiantou que não houve
quaisquer feridos, e quanto às
origens do sinistro refere
“...causas eléctricas, embora
não tenhamos a certeza. Já
houve investigação e a suspeita
recai num secador de cabelo...”.
A habitação ficou parcialmente
destruída.

condições de base para a criação da
licenciatura em Medicina. Já Ana Jorge,
ministra da Saúde, referiu que o
Hospital Central do Espírito Santo vai
constituir uma unidade hospitalar de
referência na prestação de cuidados
de saúde da região do Alentejo, com
elevada diferenciação clínica e
tecnológica. A ministra acrescentou
que estes factores serão
determinantes para a atracção e
fixação de médicos no interior.
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Informação do Concelho de Moura

Informação

Escola de Santo Aleixo Participa
num Intercâmbio em Beja

No dia 17 de Outubro, a Escola Básica 1 de Santo Aleixo
da Restauração participou em mais uma das actividades
do projecto Encontros: um intercâmbio entre projectos.
Quatro vezes por ano decorre esta actividade, que consiste
em levar jovens do nosso concelho a conhecer jovens e
crianças que participam num dos 120 projectos
financiados pelos Programa Escolhas.

Até agora, e desde 2007, esta actividade levou os jovens
da turma de Percursos Curriculares Alternativos da EB2+3
de Moura ao Festival Islâmico de Mértola, os jovens das
turmas de CEF ao Montijo, um grupo de jovens ao Mercado
Cultural de Serpa, e os alunos da Escola da Póvoa de São
Miguel ao Gargalão, onde se encontraram com os alunos
da escola de Sobral da Adiça. Também permitiu acolher
jovens formadores do Teatro do Oprimido, oriundos do
bairro da Cova da Moura.

Assim, nesse dia, os alunos da escola de Santo Aleixo
da Restauração foram de autocarro até Beja, onde se
juntaram a outras 300 crianças para assistir a uma sessão
do Festival Internacional de Animação, o Animatu.

Este festival anual existe há 8 anos e pretende trazer o
melhor da animação internacional até Beja. De manhã,
as sessões são abertas às escolas, e os fi lmes
escolhidos especialmente para este público. Para muitas
das crianças da escola de Santo Aleixo, como muitas
outras no nosso Concelho, era a primeira vez que iam ao
cinema. Foi então, em particular para eles, mas também
para todos, um momento de grande emoção quando
começou a primeira curta-metragem. Comédia, aventura,
drama: durante uma hora, foi uma sucessão de filmes de
todos os géneros, e para todos os gostos.

E foi depois do cinema que a vertente “Intercâmbio”
tomou todo o seu sentido: crianças da Escola Básica
Integrada de Pias – projecto Escola Intercool – também
tinham ido ao cinema, o que propiciou grandes momentos
de convívio e de aprendizagem durante todo o dia. Alguns
jogos tradicionais dos recreios ajudaram a quebrar o gelo
entre as crianças.

Esse dia, 17 de Outubro, por sinal, é dedicado em todo
o mundo às questões da erradicação da pobreza. Assim,
sob proposta da Liliana, do projecto Escola Intercool, todos
participámos neste movimento de protesto contra a
injustiça que constitui a pobreza. Em roda, no centro
histórico de Beja, levantámo-nos e dissemos “Não” à
pobreza!

À hora do almoço, fomos todos juntos para o Bairro da
Esperança, onde nos esperava o terceiro elemento do
intercâmbio: as crianças do projecto Inclusão pela Arte no
seu espaço ATL.

O bairro da Esperança é um bairro situado na periferia
de Beja, desfavorecido socialmente. Os princípios de
interculturalidade, abertura para o exterior e combate aos
preconceitos foram alguns dos temas que levaram o
projecto Encontros a combinar este encontro. Após um
certo momento de tensão, as palavras da Dona Julieta
ajudaram toda a gente a relaxar e a aproveitar a 100 por
cento esta experiência: “Temos que conviver!”. Afinal,
estávamos num sítio cheio de potenciais actividades a
organizar: jogos de tabuleiros, imagens para pintar, música
para dançar, espaço exterior para brincar… pronto, as
ideias não faltaram!

Por fim, antes de se irem embora para a sua aldeia, as
crianças dos três projectos tiveram a oportunidade de
participar num jogo polivalente: educação para o ambiente,
descoberta do bairro e convívio entre crianças de diferentes
origens foram os seus objectivos. O jogo do ambiente é
um jogo da glória gigante, onde os peões são as próprias
crianças, o tabuleiro de jogo as ruas do bairro, e onde são
precisas duas pessoas para levar os dados, de tão
grandes que são! Apesar das perguntas serem um pouco
difíceis, todas as crianças aproveitaram esta oportunidade
para testar os seus conhecimentos na área do ambiente.

Cinema, jogo, descoberta, convívio, aventura: um dia
em cheio para os alunos e adultos da escola de Santo
Aleixo!

O convívio com crianças da mesma idade de origem
social diferente, a descoberta de outros lugares de vida e
a participação em actividades alternativas contribuem para
a aquisição de competências sociais e de relacionamento
fundamentais para o crescimento das crianças. No fundo,
são estes os objectivos que o projecto Encontros
persegue com a organização destas actividades.

Sessão formativa sobre turismo
em Arouca

Realizou-se em Arouca, nos dias 23 e 24 de Novembro,
o Workshop Formativo NOVAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO NA PROMOÇÃO DOS TERRITÓRIOS,
integrado nas actividades do projecto i9-tur, de que a
ADCMoura é parceira.

Tratou-se de uma sessão informativa e formativa onde
os participantes tiveram a oportunidade de conhecer boas
práticas de promoção turística assentes em ferramentas
tecnológicas e os conceitos em que se baseia a sua
utilização e aplicação prática, com a qual se pretendeu
enriquecer o seu conhecimento e competências em
matéria de estratégias e mecanismos relacionados com
a utilização das NTIC, aplicáveis nos trabalhos em curso
(ou latentes) que a este respeito os participantes têm ou
desejam desenvolver nas suas organizações ou territórios.

A sessão apresentou a seguinte organização de
conteúdos: 1. Reflexão sobre Conceitos-chave
relacionados com as NTIC, com a promoção dos territórios
e turística; 2. Estudo de casos relacionados com a
utilização de instrumentos tecnológicos na promoção
turística; 3. Apresentação de boas práticas do projecto i9tur;
4. Exercício de aplicação de metodologia da OMT de
análise de websites turísticos; 5. Apresentação de
instrumentos tecnológicos de apoio à promoção dos
territórios (Web2.0, mapas interactivos, GPS, etc.; 6. Análise
de custo/benefício das ferramentas tecnológicas, avaliação
das estruturas promotoras e inventariação de recursos.

VALOR PRÁTICO (L IGAÇÃO AO PROBLEMA)
Enquanto actividade de crescimento ao nível mundial,

o sector do Turismo tem uma importância económica cada
vez maior. Mas apesar dos números serem, na sua maioria
animadores, continua a haver regiões que não
desenvolvem suficientemente as mais valias que
possuem, de modo a chamar a atenção dos potenciais
visitantes, apesar de se saber que o turismo é cada vez
mais o negócio da informação e da comunicação.

Através de sistemas de promoção dá-se a conhecer ao
cliente/turista um destino que nunca foi visitado. É
tendência clara do mercado actual (mundial) a crescente
utilização de novas tecnologias, onde a Internet assume
papel de destaque, como fonte de informação para
suporte à decisão pelo destino turístico e posteriormente
à organização de viagem.

No entanto, por norma o que encontramos são
plataformas Internet (Websites) com informação muito
dispersa, pouco homogénea e muito desactualizada.
Estas, por força de situações de carência de recursos
técnicos, humanos e financeiros, são promovidas pelas
organizações locais (governos locais, empresas,
associações, etc.). Exceptuam-se normalmente destes
casos os meios de comunicação tecnológicos postos à
disposição dos turistas pelas organizações regionais e
nacionais do turismo. Estas, contudo, embora mais
“musculadas” têm mais dificuldade em manter bases de
dados representativas e boa profundidade nos detalhes
da informação, do que aconteceria se a gestão destas
plataformas fosse mais localizada e participada.

Por outro lado, o turismo regional é, na sua grande
parte, composto por pequenas e médias empresas que,
muitas vezes, precisam de apoio para encontrar as
melhores formas de promoção e as melhores formas de
chamar a atenção dos potenciais clientes.

Assim, com o intuito de aproximar o sector do turismo
dos seus clientes procuram-se soluções que apostem
nas novas tecnologias e na inovação para criar um elo de
ligação entre estabelecimentos comerciais e clientes,
numa altura em que cada vez mais, as expectativas do
mercado estão viradas para a “e-conomia” e para a
utilização de meios portáveis de comunicação.

As práticas promovidas neste Workshop inscrevem-
se claramente no desígnio de:

- Reforçar o posicionamento dos canais de
comunicação tecnológicos (Internet, GPS) destinados aos
consumidores finais, aos técnicos do Turismo, a
profissionais do sector, investidores e empresários, como
pontos de contacto e comunidade virtual para agentes do
sector;

- Garantir que o consumidor final aceda facilmente a
informação (tanto geral como detalhada) do destino a
promover e de Produtos estratégicos, mas também do
calendário de eventos e acessibilidades, sobre alojamento
e serviços, assim como a possibilidade de reserva e
ligação aos respectivos sites.

- Estimular a coerência e a articulação entre os vários
canais de comunicação e promoção existentes;

- Garantir a sistematização e integração de dados e
informações, quer sejam utilizadas para gerir o destino
turístico, quer o sejam para publicar e informar visitantes.

As actividades no ATL do Bairro da Esperança

À saída do cinema

Uma das equipas do jogo do ambiente
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Certifico para efeitos de publicação que, no dia 23 de Outubro de 2008,
iniciada a folhas 60 do respectivo livro de notas número 3 – A, deste Cartório,
foi lavrada uma escritura de justificação, pelo qual GERTRUDES MARIA
FONTES MARTINS PATRÍCIO, NIF 182.299.155, viúva, natural da freguesia de
Amareleja, concelho de Moura, onde reside na Rua das Ferrarias, número
68, alega que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do
prédio urbano de rés-do-chão e quintal, destinado a habitação, com a
superfície coberta de cinquenta metros quadrados e descoberta de setenta
e cinco metros quadrados, sito na Rua das Ferrarias, número 68, freguesia
de Amareleja, concelho de Moura, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Moura sob o número catorze mil seiscentos e cinquenta e
cinco, do livro B – trinta e oito, inscrito na matriz, em nome do antepossuidor
António Felício Alfaiate, sob o artigo 438, com o valor patrimonial actual de
1.103,80 euros, a que atribui igual valor.

Que o identificado imóvel encontra-se registado na mencionada
Conservatória a favor da Fazenda Nacional pela inscrição nove mil
oitocentos e noventa e dois, do livro G – doze.

Que justifica este seu direito de propriedade com base no seguinte:
Que no dia 20 de Agosto de mil novecentos e quarenta e um, António

Felício Alfaiate, viúvo, natural e residente na dita freguesia de Amareleja, já
falecido, arrematou à Fazenda Nacional, pelo preço de cinquenta escudos,
o aludido prédio urbano, tendo pago o ajustado preço, não tendo, todavia,
procedido ao registo a seu favor na competente Conservatória do Registo
Predial.

Posteriormente, em mil novecentos e sessenta e quatro, em dia e mês que
se ignora, seu marido Manuel Ribeiro Patrício, ainda no estado de solteiro,
maior, ajustou a compra verbal do mencionado prédio urbano ao referido
António Felício Alfaiate, tendo pago o respectivo preço, não tendo, todavia,
sido efectuada a respectiva escritura.

Que seu falecido marido, Manuel Ribeiro Patrício, entrou na posse do
identificado prédio urbano, desde o ano de mil novecentos e sessenta e
quatro, posse que se manteve até à data do seu falecimento, habitando-o,
usufruindo todas as suas utilidades e suportando os respectivos impostos e
encargos, tendo adquirido e mantido a sua posse sem a menor oposição de
quem quer que fosse e com conhecimento de toda agente, agindo sempre
por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, tendo por
isso uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, que durou mais de
vinte anos.

Que o seu marido, MANUEL RIBEIRO PATRÍCIO, faleceu no dia seis de
Fevereiro do corrente ano, sem testamento ou qualquer outra disposição de
última vontade, não deixou descendentes nem ascendentes vivos, tendo-
lhe sucedido como único herdeiro seu cônjuge sobrevivo, Gertrudes Maria
Fontes Martins Patrício, já acima identificada, conforme consta da escritura
de habilitação de vinte e cinco de Setembro do ano corrente, iniciada a folhas
trinta e duas, do livro de notas número um – E do Cartório Notarial de Moura,
que exibiu,

Que a partir de seis de Fevereiro de dois mil e oito, data do falecimento do
referido Manuel Ribeiro Patrício, passou a referida posse, com as mesmas
características, a ser exercida pela primeira outorgante justificante.

Tal posse, exercida e mantida pelo seu referido marido durante mais de
vinte anos e por ela continuada, conduziu à aquisição do citado imóvel por
usucapião que expressamente invoca, na qualidade de única herdeira do
falecido Manuel Ribeiro Patrício, justificando o seu direito de propriedade
para o efeito de registo, dado que aquela aquisição não pode ser provada
por qualquer outro título extrajudicial.

Que desta forma, na qualidade de única herdeira de seu falecido marido
justifica a aquisição do identificado prédio urbano por usucapião.

Está conforme o original.
Cartório Notarial de Serpa, a cargo da Notária Joana Raquel Prior Neto,

vinte e três de Outubro de dois mil e oito.

Conta registada sob o número 2-441/08.

A Notária.
Joana Raquel Prior Neto

CARTÓRIO NOTARIAL DE SERPA
Joana Prior / Notária
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 EXTRACTO

Em Assembleia Geral realizada no dia 30 de Outubro, a Delegação de Moura
da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
elegeu os novos Corpos Gerentes para o triénio 2009/2011.
Os cargos ficaram assim distribuídos:

Assembleia – Geral
Presidente: José Saramago Ferreira Camacho

Vice-Presidente: Luzia da Conceição Galhano Clérigo Raposo
Secretária: Dinora Silva Martins Ferreira

Direcção
Presidente: Diamantina do Carmo Chagas Escoval Beiramar

Vice-Presidente: Emília do Carmo Martins Coutinho Clérigo Balola
Secretário: Armando de Jesus Almeida Costa

Tesoureiro: José Armelim Mendes Fialho
Vogal: Arnaldo Edérito Beirão Mendes Fialho

Conselho Fiscal
Presidente: Luíz António Ramos

1º Vogal: António João Colaço Ildefonso
2º Vogal: Valdemar Caeiro Amparo

Suplentes - Direcção
Mariana de Jesus Pé Curto Sales
Francisco José Tereno Coutinho

Dora Margarida Moita Flores
Maria de Lurdes Carapinha Pé Curto Fachadas

Guilherme Malvas de Brito
Isabel Batista Gaspar

Suplentes – Conselho Fiscal
Joaquim António Ramos Valadas

Amaro António João
Luísa Dias Manhoso

A.P.P.A.C.D.M. de Moura
Elegeu Novos Corpos Gerentes A Confederação Nacional da Agricultura

Reclama a reprogramação do PRODER

A CNA – Confederação Nacional da
Agricultura - considera que o
Programa de Desenvolvimento Rural,
PRODER, (2007-2013) continua muito
atrasado porque o Governo não quer
investir na Agricultura, afirmando ainda
que há já três anos, que não são
aprovados novos projectos para o
sector Agro-Rural. A Confederação
reclama uma reprogramação, já em
2009, de forma a apoiar, mais e melhor,
a Produção Nacional, a Agricultura
Familiar e o Mundo Rural e considera
que deve ser dada prioridade a
critérios e objectivos de natureza
social e ambiental, tendo sempre em
vista a satisfação das necessidades
alimentares dos portugueses.

230 milhões de euros no
sector do azeite

Só no sector do azeite, as
candidaturas ao Programa de
Desenvolvimento Rural atingem os 230
milhões de euros. Os dados foram
revelados por Luís Vieira, Secretário
de Estado Adjunto da Agricultura e
Pescas, que adiantou ainda que 90%
dos projectos apresentados até ao

momento são para o Alentejo. Ainda
de acordo com as suas declarações,
estes números reflectem o grande
dinamismo que existe no sector,
referindo que o Governo aposta no
sector da produção de azeite e vinhos
alentejanos.

Sete escolas do Alentejo
recebem ‘Pilhas de Livros’

Foram sete as escolas vencedoras

na região do Alentejo, que receberam

1000• cada uma, para a aquisição de

livros recomendados pelo Plano

Nacional de Leitura. O Projecto “Pilhas

de Livros”, promovido pelos

Hipermercados Modelo, tem como

objectivo fomentar os hábitos de

leitura dos mais novos, num programa

associado à sensibilização de todos

para a necessidade de reciclar,

promovendo a recolha de pilhas

usadas. As escolas que, proporcional-

mente ao número de alunos, mais

pilhas conseguiram entregar naqueles

Hipermercados, foram as premiadas.

Vale do Guadiana
Plano de Gestão já foi apresentado

Foi apresentado, na sede do
Parque Natural, em Mértola, o Plano de
Gestão para o Vale do Guadiana.
Estiveram presentes na reunião, 64
entidades que participaram no
desenvolvimento do referido Plano.
Este instrumento de gestão de

recursos naturais do território, tem a
vigência de 5 anos, e trata-se de um
documento enquadrador estratégico
para os gestores. Não tendo um
orçamento associado é, contudo,
orientador para a tomada de decisão
sobre a candidatura a instrumentos de

financiamento comunitário de
actividades sócio-económicas,
importantes para a valorização
ambiental do território abrangido.
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Agora ao seu dispôr
na Travessa dos Fiéis,

N.º 4 R/chão.
De Sábado a Quarta-feira,

das 9h00 às 20h00.
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Faleceu em 02-10-2008

António José
Fernandes Capa

AGRADECIMENTO

Sua família na impossibilidade de
o fazer pessoalmente vem por este
meio agradecer a todos aqueles
que lhe testemunharam o seu
pesar, aquando do falecimento
deste seu ente querido.

Pub.

Faleceu em 24-10-2008

AGRADECIMENTO

Sua afilhada, marido e filho, na
impossibil idade de o fazer
pessoalmente, vêm por este meio
agradecer a todos que acompanha-
ram à última morada o seu ente
querido ou que por qualquer outra
forma lhes testemunharam o seu
pesar.

Funerária Mourense

Manuel Fernandes
dos Santos

Pub.

Faleceu em 01-11-2008

AGRADECIMENTO

Filho, netos e Minda agradecem
aos muitos amigos que
acompanharam à última morada o
seu ente querido ou que, por
qualquer outra forma, se

associaram à sua dor.

Joaquina Serra

Funerária Salúquia

Funerária Mourense

FOGO PEGA EM CHAMINÉ E DEIXA FAMILIA SEM CASA

Contacto: 967772494 - MOURA
Não espere mais, mande limpar a sua lareira, salamandra ou recuperador de calor

Pub.Jornal “A Planície” Nº 666 de 15/11/2008

De harmonia com o artº. 29º. parágrafo 1º. dos Estatutos desta Santa
Casa da Misericórdia de Moura, Lar de São Francisco, convocam-se os
Irmãos a reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar na sala de Sessões
desta Santa Casa, às 19 horas do dia 28 de Novembro de 2008, com a
seguinte ordem de trabalhos:

- Eleição dos Corpos Sociais para o triénio de 2009/2011

Caso não se verifique a presença de irmãos a que se referem os Estatutos,
funcionará a mesma uma hora depois com qualquer número de irmãos.

Moura, 28 de Outubro de 2008

O Presidente da Assembleia Geral

a) Rui Francisco Malveiro Apolinário

Convocatória

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOURA

LAR DE SÃO FRANCISCO

Faleceu em 30-10-2008

AGRADECIMENTO

Filhos, nora e netos vêm por
este meio agradecer muito
reconhecidamente a todos que os
acompanharam em momento tão
doloroso de suas vidas.

Justiniana
Guadalupe Brás

Estevens

Funerária Salúquia

Faleceu em 10-10-2008

AGRADECIMENTO

Esposa, filha e neto vêm por este
meio agradecer a todos os que
acompanharam à sua última morada
o nosso ente querido e na doença,
médicos, enfermeiros e B.V.M., que
o acompanharam em momento tão
doloroso.

António Manuel
Lopes

ALUGA-SE
ARMAZÉM GARAGÉM

Com 98 m2 em bom local
de Moura.

Contacto: 968 387 662 ou 914
069 251

FUNERÁRIA SALÚQUIA

Trata de Funerais
e Trasladações

Flores Artificiais
Artigos religiosos

De: Joaquim Molho & Filhos, Lda.

Telems. 932 264 188 - 932 083 391 - 968 489 102
Zona Industrial - Lote 16                7860   MOURA

CONTACTOS:

Pub.
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AGRADECIMENTO

Os netos, bisnetos, sobrinhos e
demais família agradecem a todos
aqueles que, com a sua presença
no funeral ou por qualquer outra
forma lhes manifestaram o seu
pesar pelo falecimento da sua
querida familiar.

Funerária Mourense

Maria Ribeiro
Caldeira

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
ANTIGOS ALUNOS DO EXTERNATO JÚLIO DINIS

(COLÉGIO DE D. JACINTA OLIVEIRA)

Os antigos alunos pretendem realizar um almoço de
confraternização e homenagem à sua antiga Professora D.

Jacinta, no dia 21 de Dezembro de 2008 (Domingo) no
Restaurante “O Celeiro) em Moura, pelas 12:30 H.

Informações e marcações pelos Tlm: 965 164 280 – 961 220
752 – 917 665 051
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Desporto
Iª Divisão Distrital

5ª Jornada
São Marcos, 1 – Moura, 2

D. Beja, 1 – Serpa, 2
Aldenovense, 0 – Odemirense, 0

Almodôvar, 1 – Despertar, 0
Barrancos, 2 – Piense, 0

Milfontes, 4 – Cabeça Gorda, 2
Vasco da Gama, 1 – Ferreirense, 3

ResultadosNacional de Iniciados
Serie F

6ª Jornada
Moura, 2 – Aldenovense, 0
Serpa, 1 – Almodôvar, 0

Odemirense, 4 – Vasco da Gama, 0
Despertar, 1 – São Marcos, 2

Piense, 0 – D.Beja, 1
Cabeça Gorda, 1 – Barrancos, 0

Ferreirense, 2 – Milfontes, 2

Iª Divisão Distrital
Classificação 3ª Jornada

Almodôvar, 1 – Aldenovense, 0
Castrense, 2 – Bº Conceição, 2

Serpa, 4 – Moura, 3
Aljustrelense, 0 – Despertar, 4

D. Beja, 0 – Santo Aleixo, 1
Piense, 2 – Odemirense, 2

4ª Jornada
Aldenovense, 2 – Aljustrelense, 1
Bº Conceição, 0 – Almodôvar, 2

Moura, 0 – Piense, 1
Despertar, 6 – Serpa, 1

Santo Aleixo, 2 – Castrense, 1
Odemirense, 2 – D. Beja, 1

Santo Aleixo é 4º com 9 pontos
Moura é 12º e ainda não pontuou

Distrital de Juniores

7ª Jornada
Juv. Évora, 0 – Olhanense, 0

Moura, 0 – Imortal, 2
Aljustrelense, 0 – Int. Almancil, 3

Despertar, 0 – V. Setúbal, 7
U. Montemor, 0 – Lus. Évora, 1

Louletano, 5 – Lagoa, 0

8ª Jornada
Olhanense, 3 – Despertar, 2
Imortal, 4 – Juv. Évora, 0

Int. Almancil, 2 – Louletano, 1
V. Setúbal, 2 – Aljustrelense, 0

Lus. Évora, 2 – Moura, 0
Lagoa, 1 – U. Montemos, 1

Moura é 5º com 13 pontos

4ª Jornada
Vasco da Gama, 3 – Piense, 5
Pedrógão, 1 – Despertar B, 5
Cuba, 21 – São Domingos, 0
Aldenovense, 14 – Serpa, 1

5ª Jornada
Despertar B, 13 – Vasco da Gama, 0

Serpa, 0 – Moura, 3
São Domingos, 0 – Pedrógão, 14

Piense, 1 – Aldenovense, 3

Moura é 5º com 9 pontos

Distrital de Infantis

Informação

A Federação Portuguesa de
Futebol suspendeu a 3ª edição do
Torneio Internacional Campos
Verdes, prevista para Abril do
próximo ano. A razão prende-se com
o facto da Selecção Nacional sub-
21, não se ter qualificado para o
Europeu da categoria, o que obrigou

A edição de 2009 do Rali de
Portugal, pontuável para o Campeonato
do Mundo da categoria, vai voltar a
contar com as super-especiais no
Estádio do Algarve e terá um trajecto
semelhante ao deste ano. Assim,
decorrerá novamente na região do
Baixo Alentejo e Algarve, num total de
1.165 quilómetros, com algumas
pequenas novidades no traçado
definido para as três etapas.
Agendado para decorrer entre 2 e 5
de Abril, o rali parte novamente do
Estádio do Algarve, passa numa nova
versão dos troços em Ourique e Malhão

À sexta ronda do Distritalão, o Moura
Atlético assumiu o comando, após
vencer o Aldenovense e beneficiando
da derrota em Serpa do ex-líder,
Desportivo de Almodôvar. Com 21 golos
marcados e apenas 5 sofridos, a equipa
orientada por Paulo Xabregas consegue

MAC assume a liderança à 6º jornadaO Rali de Portugal 2009 vai passar
novamente por o Baixo Alentejo

e tem um traço completamente por
estrear em Silves, numa primeira
etapa que conta com três
classificativas. Na segunda etapa,
os traçados em Santa Clara-a-Nova
e Almodôvar foram igualmente
alterados. O último dia do Rali de
Portugal 2009, com a realização da
terceira etapa, conta com duas
classificativas, a primeira a ser
disputada na nova versão do traçado
de Loulé, terminando a prova com
uma super-especial no Estádio do
Algarve.

assim superar a única derrota até ao
momento e olhar de cima os seus mais
directos adversários.

Esta ronda ficou ainda marcada pela
primeira vitória do Desportivo de Beja,
após duas jornadas na última posição
da tabela. O Piense teve um excelente

arranque, mas duas derrotas
consecutivas atiram a equipa para o
quarto lugar. O Barrancos, apesar da
troca de técnico, ainda não encontrou
o caminho da estabilidade e segue na
segunda metade da tabela.

Torneio Campos Verdes 2009
suspenso

a Federação Portuguesa de
Futebol a reformular toda a
programação prevista. Na
informação enviada à Associação
de Futebol de Beja, a FPF refere
que procurará inserir algumas
actividades das diversas
selecções na área de AFBeja.

Realizou-se, na Barragem do
Castelo de bode de 1 e 2 de
Novembro as duas últimas

provas a contar para o Campeonato
Nacional da 1ª Divisão de Pesca
Embarcada ao Achigã.
Compareceram na prova 41 equipas que
se deslocaram de várias regiões do país
para participar nesta competição.
Apesar de as condições atmosfé-ricas
não terem sido as melhores e até mesmo

a falta de presença de belos
exemplares, que marcam sem dúvida
este tipo de concurso, o encontro
decorreu na maior normalidade.
No entanto, depois de um 7º e um 1º
lugar na Barragem de Stª Clara, de um
5º e um 10º lugar no Grande Lago de
Alqueva e de um 5º e um 10º na
Barragem de Castelo do Bode a equipe
do CRAM “os Leões” conseguiu,
manter-se mais uma vez no Top 10

nacional somando assim 38 pontos
que lhes deram o título de vice
campeões nacionais.
O título de Campeões Nacionais esteve
assim a uns escassos 5 pontos, título
esse que apesar de alguns dissabores
que prejudicaram a equipe do CRAM
“os Leões”,acabou por ir parar a uma
dupla de Évora.
A dupla composta por António Ramos
e Júlio Teresa do Clube CRAM “os
Leões” vai estar presente no ano de
2009, no Mundial do México na Presa
el Cuchil lo em representação da
Selecção Nacional.
Esta dupla, agradece ao Clube CRAM
“os Leões” pela forma como os
acolheu e confiou neles para os
representar, a todos os seus
Patrocinadores também um Grande
Obrigado desta dupla: ( Sulpesca/
Lucky Craft / Gary Yammamoto/
Pensão Alentejana /Bar República/
PetroMoura/Zurich/Vicios do Campo)
e não esquecendo toda a família e
amigos que sempre os apoiaram.

Equipa de Pesca Desportiva do CRAM “Os Leões”
Consegue apuramento para o Mundial de Pesca Embarcado ao Achigã
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Ilustração e texto de António Galvão

Histórias em 100 Palavras

O grupo voltava a reunir-se para uma nova
tentativa de encarnação do espírito do velho
Macário, que tinha falecido há muito tempo, e
era necessário saber ao certo o sitio do “Pé
de meia”, que julgavam ser muito importante.

Mas também nesta sessão, o espírito não
se dignava a aparecer no corpinho da vidente,
a melhor da Vila, e que já estava a ficar farta
de invocar o mundo dos mortos.

Subitamente, a Maria dá um grito e
descobre a verdade:

- Ó Mana, esta mesa não presta!...
- Então?...
- Não é uma mesa de “Pé de Galo”!!!...

Nota Quinzenal
Porta Nova

Ficamos à espera!

As obras da Escola da Porta Nova avançam.
Para trás ficaram os protestos que
marcaram o seu início e ainda se ouvem,

de vez em quando, a demonstrar que não foi um
processo pacífico. Soam ainda as vozes da
discordância, mas agora naquele tom de acto
consumado, para o qual nada há a fazer.

Como acontece em actos do género, em que
as opiniões não são convergentes, mais do que
nunca, os olhos espreitam pelas nesgas dos
tapumes tentando fazer uma ideia do que dali
virá a surgir.

É claro que foi colocada à disposição dos
munícipes o projecto, mas dizem alguns que uma
coisa é o que está no “boneco” e outra é a

realidade. Ver para crer como S. Tomé, afirmam
os mais cépticos, enquanto que outros, venha o
que vier, nada os fará desviar da sua opinião.
Ela já está formada – não concordam e pronto.

Agora, perante as circunstâncias, restará à
Câmara de Moura provar duas coisas: que a
escola afinal, não fica assim tão mal como para
aí diziam, que a eliminação de uma artéria não
impede que o trânsito se efectue com normalidade
e finalmente....que aquilo que resta do Parque irá
ser transformado num belo e aprazível Jardim,
mas onde impere a ordem e respeito, como o
Jardim Dr. Santiago.

Ficamos à espera

A SESSÃO
DE ESPIRITISMO


