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SINES

Ramalho Eanes
fala de clima de medo

Fuga
no Centro
de Artes
O Centro de Artes de Sines
recebe, dia 14, às 22h00,
a música tricontinental do
agrupamento Projecto Fuga.
Vencedores do Prémio para
a edição discográfica da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) / Antena 3 2007,
Projecto Fuga é um colectivo
de músicos de diferentes
continentes e estilos musicais. O resultado é uma sonoridade que tem como ponto de partida Portugal, mas
passa também por paragens
como o Brasil e África.
Considerados “uma das
revelações nacionais” (Nuno
Miguel Guedes, Visão), apresentam no Centro de Artes o
seu disco de estreia, “01”.
O alinhamento do espectáculo de Sines é o seguinte:
Pedro Marques Pereira – piano acústico / piano Rhodes;
Celina da Piedade – acordeão; Vasco Teodoro – guitarras; Ricardo Moura – baixo
eléctrico; Milton Batera – bateria; Rosete Caixinha – voz;
e Galissá – kora e voz.
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Ramalho Eanes denunciou ontem a existência de um clima de medo
crónico de criticar para
não ser prejudicado. O
antigo Presidente da
República pediu ainda
aos políticos que informemABERTO
sempre os portuMUSEU
gueses da verdade.

PSD lança fórum
«Portugal de Verdade»
Ceumar a solo no Fórum Eugénio de Almeida

A cantora e compositora brasileira Ceumar apresenta-se a
solo no dia 12, no Fórum Eugénio de Almeida, em Évora.
A autora interpretará temas dos seus três álbuns editados:
“Dindinha”, “Sempreviva!” e “Achou”, bem como inéditos do
álbum “Meu nome”, a ser lançado em 2009.
O seu concerto em Évora conta com a participação especial
de Ben Mendes no clarinete e sax soprano.
O espectáculo terá início às 21:30. O bilhete de entrada
para o concerto custará 5 euros e poderá ser adquirido no
Fórum Eugénio de Almeida.
Natural do estado de Minas Gerais, Ceumar canta, compõe,
toca o violão e faz os arranjos da sua própria música, desde
1995. Criada no seio de uma família de músicos e cantores,
neta de avô português, Ceumar tem construído uma carreira
artística independente, participando em projectos colectivos
e colaborando com outros autores. “Dindinha”, o seu primeiro
disco, de 2000, foi produzido por Zeca Baleiro, e apresenta
composições tradicionais de Luiz Gonzaga e Sinhô, temas
inéditos de Chico César, Itamar Assumpção e Zeca Baleiro.
“Sempreviva!”, de 2003, inclui parcerias com Alice Ruiz, Tata
Fernandes e Chico César, e canções inéditas de Péri, Kléber
Albuquerque e Gero Camilo. Em “Achou!”, lançado em 2006,
Ceumar faz parceria com o compositor e violonista Dante Ozzetti e apresentam temas de letristas convidados: Luiz Tatit,
Zeca Baleiro, Zélia Duncan, Chico César, Kléber Albuquerque
e Alzira Espíndola.
Além das suas actuações em vários estados do Brasil, Ceumar tem desenvolvido uma carreira internacional. Em 2006,
juntou-se ao pianista holandês Mike Del Ferro e ao seu trio
para sete espectáculos na Holanda e na Bélgica. Apresentouse com Dante Ozzetti e o seu grupo no México e em Barcelona. Ainda em 2007 pudemos vê-la no Festival Internacional
da Lusofonia “Cantos na Maré”, em Pontevedra e em Maio de
2008 foi convidada de Luís Tatit, num formidável concerto na
Culturgest.

Manuela Ferreira Leite
lançou ontem o “Fórum
“Portugal de Verdade”,
um conjunto de debates
para encontrar soluções
e apelar à participação
cívica de todos. O fórum
vai decorrer entre Fevereiro e Maio. A primeira
sessão é em Braga a 26
de Fevereiro.

Despedimentos
colectivos em 2008

Mais de 3300 trabalhadores foram alvo de despedimentos
colectivos
em 2008, um número
que ultrapassou em cerca de 45 por cento o total
de dispensados no ano
de 2007, segundo dados
da Direcção-Geral do
Emprego e das Relações
de Trabalho. Segundo a
TSF, a região Norte foi
a mais afectada pelos
despedimentos colectivos, à semelhança do
que tinha acontecido em
2007, com 119 empresas
a optarem pelo despedimento colectivo de quase
2000 trabalhadores. No
Alentejo, foram despedidos 28.
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PME´s com crédito
O Governo aumentou o “plafond”, em 200 milhões de euros, para
a linha de crédito de financiamento das micro e pequenas empresas,
anunciou Manuel Pinho, ministro da Economia. O ministro da Economia anunciou o reforço da linha de crédito PME Invest III na componente de financiamento das micro e pequenas empresas, de 400 para
600 milhões de euros. Lançado em Janeiro, o “plafond” de 400 milhões
está praticamente esgotado. Candidataram-se a esta linha 12.400 empresas, tendo sido aprovadas 10.100 operações.

BPN é «caso de polícia»
Rui Pedras, actual administrador do BPN, diz que se está perante
uma «mega-fraude» que é um «caso de polícia», disse. Chamado
à comissão de inquérito parlamentar sobre o processo, Rui Pedras
aproveitou para dizer que o Banco de Portugal devia ter nomeado um
administrador para o BPN quando em Junho de 2008 a administração
reportou as contas confusas do Banco Insular.

Cendrev recebe Teatro de Braga
No âmbito do protocolo de intercâmbio existente entre o Cendrev e a
Companhia de Teatro de Braga, esta última companhia irá deslocar-se
ao Teatro Garcia de Resende, nos dias 21 e 22 de Fevereiro, com o
apoio da Câmara Municipal de Évora, para apresentar o espectáculo
“As Bacantes”, de Eurípides. Este espectáculo, que irá decorrer no dia
21 de Fevereiro às 21h30 e dia 22 às 16h00, no Teatro Garcia de Resende, conta com encenação de Rui Madeira, com os actores Carlos
Feio, Jaime Soares, Rogério Boane, Solange Sá, Teresa Chaves, os
actores estagiários no âmbito da Cena Lusófona: Allex Miranda, Mabelle Magalhães, Thamara Thaí e os actores estagiários no âmbito da
oficina “Bacantes”: Aleixo Morgado, Raquel Ferreira, Ana Lestra Gonçalves, Ana Cristina Oliveira, Ângela Leão, Armanda Barbosa, Sofia
Miranda, Cristina Silva, Flávia Neves, Marisa Queirós.

Alargamento Coina/Palmela/Nó A2-A12
Estão em curso as obras de alargamento do sublanço Coina/Palmela/Nó A2-A12, da A2 – Auto-estrada do Sul. Na sequência destes trabalhos serão implementados os seguintes condicionamentos de trânsito:
Dia 11 (quarta-feira) de Fevereiro
Entre as 8h00 e as 18h00, encerramento temporário do refúgio, sentido Norte/Sul e Sul/Norte, entre os km’s 25 e 31,6.
Entre as 22h00 e as 24h00, corte de via esquerda, sentido Norte/Sul,
entre os km’s 32 e 32,4.
Dia 12 (quinta-feira) de Fevereiro
Entre as 8h00 e as 18h00, encerramento temporário do refúgio, sentido Norte/Sul e Sul/Norte, entre os km’s 25 e 31,6.
Entre as 22h00 e as 6h00, corte de via esquerda, sentido Norte/Sul
e Sul/Norte, entre os km’s 25,2 e 26,2.
Dia 13 (sexta-feira) de Fevereiro
Entre as 8h00 e as 18h00, encerramento temporário do refúgio, sentido Norte/Sul e Sul/Norte, entre os km’s 25 e 31,6.

PCP/Évora acusa...
O PCP de Évora acusou o Governo de “má gestão” dos fundos comunitários, considerando que os programas da União Europeia “tinham boas
condições para atenuar os impactos negativos” da crise em Portugal. “O
Quadro Comunitário de Apoio (QCA) III e o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) tinham condições para dar um contributo positivo
para a gravíssima crise que Évora, o Alentejo e o país atravessam e para o
desenvolvimento do distrito”, afirmou Diamantino Dias, do secretariado da
Direcção da Organização Regional de Évora (DOREV) do PCP.

Crise afecta Nacional de Ralis
Ultrapassado o primeiro período de
inscrições, em que havia benesses financeiras para quem assegurasse a
presença no primeiro rali de 2009, há
apenas 15 pilotos inscritos para o arranque do Nacional.
Está marcada para os próximos
dias 7 e 8 de Março aquela que será
a primeira prova do Campeonato de
Portugal de Ralis, o Rali Torrié, para o
qual estão em abertas as inscrições.
Contudo, segundo o jornal online Lusomotores.com, num artigo assinado pelo jornalista Jorge Reis, a crise
económica global que se abateu particularmente sobre o sector automóvel nas suas mais diversas vertentes
está a afectar também o desporto automóvel em Portugal.

Neves organiza torneio de tiro
A Juventude Desportiva das
Neves em parceria com a Delegação de Beja da Fundação Inatel
vão organizar no próximo dia 21,
a partir das 14 horas, no Clube de
Sargentos da Força Aérea em Beja,
o “XV Torneio de Tiro da Juventude
Desportiva das Neves” na modalidade de Tiro de Ar Comprimido nas
disciplinas de Recreio (1ª e 2ª categoria), Precisão e Pistola e é a segunda prova a contar para o Troféu
Regularidade 2008/2009 da Delegação de Beja da Fundação Inatel.

Futebol: Proença «descansa»
O “derby” Belenenses-Sporting
(18ª jornada da I Liga de futebol)
será dirigido pelo árbitro Pedro Henriques. O Benfica-Paços Ferreira vai
ser arbitrado por Cosme Machado e a
partida do FC Porto frente ao Rio Ave
terá como árbitro Elmano Santos. Pedro Proença ficou fora das escolhas
da Comissão de Arbitragem da Liga.
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Além-Guadiana
Surgiu em Março/Abril de 2008. A Associação oliventina “Além-Guadiana”, um grupo cultural, e só
cultural, pois evita as polémicas políticas, conseguiu surpreender tudo e todos, mesmo que só pela
sua simples existência. Luta pelo património cultural português de Olivença, e não hesita em tomar
iniciativas.
Em Dezembro de 2008, o Conselho da Europa aconselhava a Espanha a cuidar do Português
em Olivença. Decididamente, as surpresas continuavam.
Eis que agora, em 7 de Fevereiro de 2009, a “Além-Guadiana”
anuncia a organização de
umas jornadas de defesa do Português em Olivença. Para 28 de Fevereiro.
Vale a pena reproduzir o Comunicado da Associação. Ele dispensa comentários:«A língua portuguesa, falada desde a Idade Média em Olivença e utilizada pela maioria dos oliventinos ainda a
meados do século XX, encontra-se nos nossos dias reduzida às camadas etárias superiores aos 65
anos, num evidente processo de agonia.
Esta Jornada sobre o Português Oliventino[de 28 de Fevereiro de 2009], organizada pela associação Além Guadiana, pretende constituir um foro de informação e debate em torno à importância
da língua de Camões no nosso concelho, bem como à necessidade de articular iniciativas que contribuam para a sua vitalização. Linguistas, instituições como o Conselho da Europa e universidades
de Espanha e de Portugal permitir-nos-ão conhecer melhor o valor cultural dos dialetos e das línguas
minoritárias no continente europeu, as características do português que se fala em Olivença e como
poderíamos reverter a dinâmica de desaparição de uma língua que faz parte da nossa identidade.»
Começa a ser possível afirmar que a Lusofonia está a iniciar a sua recuperação em Olivença !!
Estremoz, 09 de Fevereiro de 2009
Carlos Eduardo da Cruz Luna

pub.
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REGIÃO
Redondo inaugura
Museu do Barro
no dia 14
Redondo passará a contar
com um espaço que, segundo
a Câmara, contribuirá para a
preservação e divulgação da
actividade oleira no concelho.
O Convento de Santo António
foi o local escolhido para edificar o Museu do Barro, equipamento que será inaugurado no
próximo sábado, 14.
Diz A CM Redondo que concretiza assim um projecto que
irá contribuir para a dinamização da olaria de Redondo e
preservação da identidade local.
Localizado no antigo Convento de Santo António, o
museu está dotado de importantes valências que permitem
a realização de actividades dirigidas à comunidade escolar,
aos visitantes e à população
local.
A vertente museológica integrará uma exposição permanente que apresenta ao visitante a olaria do Redondo em
retrospectiva, desde a recolha
da matéria-prima até à pintura.
Esta exposição, cujo conteúdo remonta ao Neolítico,
pretende valorizar e reconhecer o trabalho dos oleiros
redondenses e o papel dos
almocreves na divulgação e
comercialização das louças do
Redondo.
Para a inauguração foram
convidados os oleiros de Redondo (no activo e reformados),
bem como representantes de
entidades locais e regionais
que partilham do objectivo da
autarquia na revitalização da
olaria e promoção da região.
O Município de Redondo
agradece publicamente a contribuição dos oleiros, de populares, coleccionadores particulares e de personalidades
ligadas ao estudo da temática
do barro e da olaria de Redondo, pois só neste espírito
de parceria foi possível reunir
um importante espólio e informação que se traduz num bem
comum que preserva uma das
actividades mais representativas de Redondo.
O Museu do Barro pode ser
visitado no seguinte horário:
Período de Inverno: 10 às
12h30 e das 14h00 às 18h00
horas (encerra às segundas)
Período de Verão: 10 às
12h30 e das 14h00 às 18h00
horas (encerra às segundas).
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