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TURISMO

Alcácer aprova milhares
de camas para a Comporta
A Câmara Municipal de Alcácer
do Sal aprovou, em reunião extraordinária, o Plano de Pormenor
da Área de Desenvolvimento 2 da
Comporta, avançou ao Notícias
Alentejo uma fonte da autarquia
local.
Trata-se de um projecto que segue o conceito de «resort de golfe
na mata», abrangendo uma área
de 346,7 hectares onde passarão
a existir 3.467 camas turísticas e
1.470 camas residenciais, enquadradas por campos de golfe e pinhal. Tudo a apenas um quilómetro da praia, junto à localidade de
Torre.
De acordo com a mesma fonte,

está prevista a criação de seis mil
postos de trabalho.
O plano, que integra um Estudo
de Incidências Ambientais, foi classificado como de interesse público
e de interesse nacional, respectivamente pela autarquia e pelo Governo.
Segundo o município, foram
salvaguardadas zonas de habitat – visto que se insere na Rede
Natura 2000 – e aprovadas medidas compensatórias, que incidirão
sobre 220 hectares localizados no
concelho de Alcácer do Sal.
O total do investimento ascende
a 1.200 milhões de euros, sendo a
maior fatia destinada à construção

de dois hotéis, apartamento turísticos, aldeamentos e turismo residencial. A densidade prevista é de
13,7 camas por hectare.
«Este é um projecto em que os
campos de golfe assumem um papel estruturante, ocupando139,3
hectares», acrescenta a fonte municipal, explicando que a rega será
assegurada pelas águas residuais.
O plano de pormenor, bem como
os demais pareceres de entidades
sobre o mesmo, estarão disponíveis para consulta pública na Câmara Municipal de Alcácer do Sal e
na Junta de Freguesia da Comporta, após a publicação do aviso em
Diário da República.

EDUCAÇÃO

DESTAQUES

NACIONAL
POLÍTICA

Dalai Lama

Nem o Presidente da República
nem o primeiro-ministro manifestaram disponibilidade para
receber o Dalai Lama, que
ontem iniciou uma visita ao
nosso País.

SOCIEDADE
VISEU

Crime macabro
A Polícia Judiciártia confirmou
ontem que uma mulher, residente em Viseu, assassinou os
dois filhos menores, antes de
se suicidar. A mulher sofria de
depressão.

REPORTAGEM
SANTIAGO DO CACÉM

Acusações de propaganda
marcam regresso às aulas
O regresso às aulas ficou este
ano marcado pela distribuição massiva de computadores e placas de
ligação à Internet por alunos e professores das escolas portuguesas.
A operação mediática envolveu
21 membros do Governo e levantou um coro de críticas, acusando
o Executivo de ter levado a cabo
uma “manobra de propaganda”.
No Alentejo, os computadores foram entregues pelo ministro da Defesa, Nuno Severiano Teixeira, em
Elvas, e pelo coordenador do Plano Tecnológico, Carlos Zorrinho,
em Reguengos de Monsaraz.
«Estamos apenas a cumprir o
nosso dever e quem cumpre o seu
dever não está a fazer propaganda. A prioridade dada à Educação
vê-se pela presença do Governo
para assinalar este dia», disse o
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TELEVISÃO
primeiro-ministro, José Sócrates,
em Oeiras.
Horas antes, já a Federação Nacional de Professores (Fenprof)
havia o acusado o Governo de
promover um “show mediático” em
torno do início das aulas.
No âmbito deste plano, todos os
alunos inscritos no 10º ano poderão receber um portátil com ligação

à Internet de banda larga, por 150
euros. No caso dos estudantes que
beneficiam da Acção Social Escolar, a aquisição do portátil não carece de qualquer pagamento, ficando
a banda larga a um custo mensal
de cinco euros, enquanto que para
os alunos com baixos rendimentos,
mas sem acção social, a entrada
foi fixada em 15 euros.

CONTRA-INFORMAÇÃO

Novos bonecos

Mariza, Fátima Campos Ferreira e Augusto Santos Silva
vão ter boneco. O Contra-Informação está de regresso com
emissões previstas às sextasfeiras, a seguir à hora de jantar,
na RTP 1.
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CLASSIFICADOS
VENDE-SE
QUINTA EM PALMELA
Casa rústica. Excelentes áreas.
Excelente preço. Boa Localização
(8 min.Ponte Vasco da Gama). Excelente Negócio.
Telf.: 91343762

VENDE-SE
CASA RURAL (T2)
Casa rural numa aldeia a 18 km de
Beja, em reconstrução, boas áreas
com quintal e terraço.
Preço: 90 mil euros.
Telf.: 284965186

VENDE-SE OU ARRENDA-SE
T1 LISBOA
Pequeno (40m2) e acolhedor apartamento na Penha de França, perto
de transportes. Disponível a partir
de 1/10. Preço: 85.000 euros.
Telf.: 917802167

PROCURO
GARAGEM
Procuro garagem ou lugar de parqueamento na Baixa da Banheira
ou arredores, para viatura automóvel.
Telf.: 966945445
COMPRO
CASA COM QUINTAL
Compro casa com quintal na zona
de Palmela ou distrito de Setúbal,
abaixo dos 100.000 euros. Pronto
pagamento.
Telf.: 968566641

PORTALEGRE

Adega inicia vindimas
A Adega Cooperativa de Portalegre tem desde o inicio deste
ano uma nova equipa de gestão e
já iníciou as vindimas.
Dirigida por Alexandra Carrilho
com as funções de directora geral,
esta equipa é composta por Fernanda Dias que tem a seu cargo
as funções de responsável comercial e Rui Vieira e Cristina Nunes
com responsabilidades na área de
produção.
A esta equipa juntam-se ainda o
enólogo Rui Reguinga que devido
à sua vasta experiência assegura a
qualidade e excelência dos vinhos
desta adega.
Depois de uma reestruturação do
seu canal de distribuição (que se
traduziu numa aposta em ampliar a
quota da distribuição nas grandes
superfícies e em reforçar a distribuição tradicional) a Adega Cooperativa de Portalegre, «conseguiu
conquistar mercado, ampliar a sua
carteira de clientes e reposicionar
as suas marcas», refere uma fonte
da empresa
Em resultado desse reposicionamento, acrescenta a mesma
fonte, foram «superadas todas as
expectativas, conseguindo escoar

Segundo Fernanda Dias, directora comercial, «este tem sido um
ano de bastante trabalho e empenhamento por parte de todos os
seus colaboradores».
«Estamos convencidos, que
este esforço, que começa na vinha
e onde os nossos sócios têm um
papel fundamental foi o segredo
que fez com que o nossos vinhos
fossem reconhecidos e que tivessem merecido a preferência e o reconhecimento dos consumidores»,
acrescenta Fernanda Dias.

praticamente toda a produção do
seu vinho mais emblemático, o
Conventual».
Outra aposta foi obter o reconhecimento da qualidade dos vinhos.
O resultado mais visível foram os
prémios arrecadados (como foi o
caso do prémio no 9º Wine Masters com a Medalha de Prata para
o Portalegre Doc tinto 2004 e o 2º
lugar na prova da “Revista de Vinhos” para o Conventual Reserva
tinto 2004 que teve também nesta revista o destaque de “Melhor
Compra 2007”).

Nova campanha
No dia 3 de Setembro teve inicio
a vindima de uva branca e a 6 iniciou-se a vindima da uva tinta
Neste ano apesar de se esperar
uma quebra entre 30 a 40 por cento na produção de vinho, a adega
mantém a confiança nos seus associados e assume uma vez mais
o compromisso de produzir vinhos
de excelência.
A Adega Cooperativa de POrtalegre foi fundada em 1955 e produz o Doc Portalegre e os regionais
Conventual e Conventual Reserva,
Terras do Baco e o “Bag in Box”
Aramenha.

EXPLICAÇÕES
MATEMÁTICA
Professor do ensino oficial de MATEMATICA dá explicações até ao
12º ano. TM 913437622.
ANÚNCIOS GRATUITOS
Anunciar nesta página de classificados é fácil. Basta enviar email:
na.diario.pdf@gmail.com
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SANTIAGO DO CACÉM

Alentejo redescobre estradas
do Caminho de Santiago
A planície e as serranias do Baixo Alentejo foram sulcadas, outrora, por três segmentos do Caminho
para Compostela. Um entrava em
território português por Serpa e
conduzia os viandantes oriundos da
Andaluzia para o Norte, através de
Beja, Alvito e Évora. Outra alternativa partia da zona de Faro, atravessava a serra perto de Almodôvar e
seguia através de Entradas, Aljustrel e Ferreira.
O itinerário mais frequentado, no
entanto, era o que acompanhava a
linha de costa. Tinha o seu princípio
na área de Lagos, incluía a visita
ao Cabo de Sagres – onde esteve
sepultado São Vicente – e serpenteava ao longo do Atlântico, passando por Aljezur e Odemira e tendo,
como referência primordial, Santiago do Cacém, a histórica vila (hoje
cidade) do litoral alentejano.
À igreja matriz desta terra, sob a
invocação de Santiago Maior, afluíam muitos peregrinos, atraídos pelas relíquias do Santo Lenho, aqui
depositadas, nos inícios do século
XIV, pela princesa bizantina D. Vataça Lescaris, aia e prima da rainha
Santa Isabel.
Para os acolher, a nobre senhora
fundou igualmente o Hospital do Espírito Santo, uma albergaria dotada
das condições necessárias para os
caminhantes poderem pernoitar e
alimentar-se, até um máximo de cinco dias. Em caso de doença, eramlhe também prestados os cuidados
médicos necessários, que nesses
tempos remotos se limitavam a pouco mais do que caldos de galinha.
Uma nova espiritualidade
Fosse qual fosse a via escolhida,
os romeiros vindos do Sul que se
dirigiam a Santiago de Compostela
costumavam afluir a Santarém, ponto de acolhimento a partir do qual
era fácil seguir através da “estrada
real” até Coimbra, Porto e Braga,
servida por instituições assistenciais vocacionadas para o efeito, à
semelhança das existentes em solo
galego.
O Caminho e a circulação dos
peregrinos são mais conhecidos,
no nosso país, a partir do rio Tejo.
Porém, estes fenómenos, bem característicos da devoção medieval,
cobriram toda a Península Ibérica.
Quanto ao Alentejo meridional,
3

tinha-se quase perdido a noção da
sua existência, mas nos inícios da
década de 1990 começou a verificar-se um lento retorno de visitantes, sobretudo franceses, espanhóis e alemães, em trânsito para
a Galiza. Esta realidade alargou-se
também aos portugueses.
Actualmente passam por Santiago do Cacém mais de uma centena
de peregrinos todos os anos. Na
sua maioria percorrem o Caminho a
pé, mas há também quem opte por
fazê-lo de bicicleta ou a cavalo.
Todos passam pela igreja matriz
de Santiago, onde vêm solicitar a
aposição da compostelana – um carimbo que atesta a sua passagem
– no passaporte de peregrinos. Tarefa que está a cargo do chefe dos
guardas da igreja, Leonel Pereira.
«Temos um carimbo próprio para
o efeito, confiado pela Diocese de
Beja. Procuramos ajudar e orientar
os peregrinos. Muitos deles chegam
cansados e precisam de uma palavra de conforto», explicou Leonel.
Num mundo esmagado pela velocidade vertiginosa da mudança,
a redescoberta dos sendeiros do
Caminho de Santiago oferece uma
experiência única de regresso às
raízes, de procura da paz interior,
de convívio com a natureza e os outros caminhantes.

Pelas características da sua paisagem e pelo carácter acolhedor
das suas gentes, o Baixo Alentejo
está a tornar-se, a pouco e pouco,
uma das regiões mais procuradas
pelos novos peregrinos.
«É importante estarmos atentos
à crescente revitalização dos Caminhos de Peregrinação», acentua
José António Falcão, director do
Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
«Não podemos aceitar que os
peregrinos tenham de dormir ao
relento ou num desvão de escada;
há que criar albergues em pontoschave e implantar no terreno estruturas de sinalização dos velhos
caminhos», saliente José António
Falcão, acrescentando que hoje
existem «pouco mais de cem caminhantes, mas amanhã poderão ser
mais de mil».
Em Santiago do Cacém estão a
ser dados passos importantes neste sentido, através de uma parceria
que une o Departamento do Património da Diocese de Beja, a Câmara Municipal de Santiago e a Junta
da Galiza, também ela muito interessada na valorização da herança
cultural e espiritual associada ao
Caminho.
As cidades de Santiago de Compostela e de Santiago do Cacém (a

única sede concelhia de Portugal
sob a invocação do apóstolo) estão
já unidas por um acordo de geminação.
No próximo ano iniciará as actividades o Centro de Estudos Jacobeus, que se destina à promoção do
legado histórico relativo ao apóstolo
Santiago, à Ordem militar do mesmo nome e às peregrinações.
Entretanto, a cooperação entre
instituições alentejanas e galegas
é já uma realidade, traduzida na
organização de um dos principais
eventos culturais que constam da
programação oficial da Presidência
Portuguesa da União Europeia, a
exposição No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a Peregrinação
a Compostela.
Inaugurada no dia 11 de Julho
pelo presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, esta mostra tornou-se já um dos eventos culturais
da temporada.
Recuperada após longos anos de
obras, por iniciativa da Diocese de
Beja, com o apoio do Estado e do
Município, a igreja matriz de Santiago do Cacém é um dos mais belos
monumentos do Gótico alentejano,
dominando a planície costeira do
alto do monte do castelo – Cerromaior, como lhe chamou um escritor
santiaguense, Manuel da Fonseca.
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AGENDA CULTURAL
RTP 2 - DOCUMENTÁRIO

ÉVORA - CINEMA

ÉVORA - EXPOSIÇÃO

SINES - EXPOSIÇÃO

01H15 - «CHUVA MORTAL» Através

ALFA 1 - «MIMZY - A CHAVE DO

Bonecos - No Convento dos Re-

Arte - Arte contemporânea até dia

de imagens surpreendentes este

FUTURO». Baseado numa trama de

médios está patente ao público a

15 de Setembro no Centro Cultural

documentário mostra-nos as causas

ficção científica é a história de duas

exposição “Mestre Salas apresenta...

Emmerico Nunes, tendo Sines como

de uma trovoada no espaço, a

crianças que descobrem uma caixa

Exposição de Marionetas Portugue-

pano de fundo.

tecnologia militar utilizada para criar

misteriosa que tem lá dentro estranhos

sas”, compreendendo um total de 300

Trabalhos de Ana João Romana,

trovoadas e um computador gigante

dispositivos que parecem brinquedos.

marionetas. Para ver até dia 30 de

Filipa César, Inês Botelho, Natércia

que recria os sistemas solares .

Filme de Robert Shaye.

Setembro.

Caneira e Susana Anágua.

BLOGS

ESPECIAL
PROMOÇÃO NOTÍCIAS ALENTEJO

Leitores do NA com desconto
nos «Vinhos de Portugal»
Uma parceria que envolve o Notícias Alentejo, a Livraria Sítio das Letras, em Reguengos de Monsaraz, e
a editora D. Quixote, vai permitir-lhe
adquirir, com 20 por cento de desconto, a partir de 20 de Setembro e até
final do mês, o livro «Vinhos de Portugal 2007», de João Paulo Martins.
Basta enviar um e-mail para
na.diario.pdf@gmail.com uma ordem
de compra, indicando nome, contacto
telefónico e endereço postal, para
receber em sua casa, à cobrança, via

TEMPO
MAX.: 27º
MIN.: 15º
Períodos de céu muito nublado.
Vento fraco. Aguaceiros, por vezes
fortes nas regiões do Centro e Sul.
Condições favoráveis à ocorrência
de trovoada.

CTT, aquela é a obra mais referenciada sobre os vinhos portugueses.
Desde há treze anos que o autor
renova, anualmente, as suas cuidadosas notas de prova, ajudando

o consumidor na sua escolha e contribuindo, com a sua exigência de
qualidade, para a melhora da oferta
dos produtores.
Este ano o Guia conta com algumas novidades: aumentou o número
de páginas passando de 382 para
umas 416. A destacar ainda a tão
esperada mudança da escala classificativa dos vinhos, passando agora
para uma escala de 10 a 20 valores
em sintonia com a Revista de Vinhos onde o autor faz parte do painel
de provadores, tendo em vista uma
melhor comparação dos vinhos de
um lado com o outro, algo muito bem
visto e que se aplaude.
Outro destaque foi a qualidade
do papel que ao que parece melhor
mais uma vez, a par disto tudo algumas ligeiras diferenças podem ser
encontradas, tudo sempre para melhor que era o que se podia esperar
do «guia de vinhos mais vendido em
Portugal»

Merecemos
o que temos?!...
Nada me convencerá que os
culpados das crises, das más
governações, dos atrasos face
à UE, da má qualidade de vida,
etc., são outros que não nós, os
cidadãos portugueses! Por razões
simples:
1. Porque somos nós que
elegemos incompetentes e oportunistas para nos governarem e
repetimos o erro até à exaustam
como se não houvessem outras
soluções;
2. Porque somos nós que deixamos que os partidos e os dirigentes partidários tenham o exclusivo
da actividade política e ajam
contra os interesses colectivos;
3. Porque somos nós que
somos altamente prejudicados
por aqueles que elegemos e não
reagimos para além do “cão que
ladra, não morde”, contemporizando com tudo e mais alguma
coisa;
4. Porque somos nós que nos
encolhemos, na esperança que
as coisas melhorem “por obra
e graça do espírito santo” ou
porque estamos na fila para
qualquer benesse pessoal.
Portanto, enquanto tivermos
esta atitude passiva, alienarmos o
direito à intervenção cívica e não
exercermos a cidadania em plenitude... merecemos o que temos!
maisevora.blogspot.com

