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Carlos Sousa
vence
Ervideira TT
Pilotos e jornalistas juntaram-se a Duarte Leal
da Costa, responsável da
ERVIDEIRA, e representantes da Corticeira Amorim, na plantação de sobreiros num total de 450
árvores, dez por cada equipa inscrita
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ERVIDEIRA RALI TT

Carlos Sousa regressou em força
Carlos Sousa, em Mitsubishi Racing Lancer, venceu a
primeira prova do Campeonato de Portugal TT, o Ervideira Rali TT.
Parado desde 2008 e sem
participar no Nacional a tempo inteiro desde 2002, Carlos
Sousa deixou a concorrência
sem resposta em Reguengos de Monsaraz. Recebeu
o Mitsubishi Racer Lancer
na véspera, fez alguns testes e cumpriu no prólogo.
No primeiro sector da prova
marcou a diferença e no segundo rodou para controlar
a diferença para Filipe Campos e Miguel Barbosa.
No final, Carlos Sousa
dedicou a vitória a José Megre, figura principal do TT em
Portugal que faleceu sábado, numa unidade hiospitalar
em Lisboa, vítima de doença
prolongada.
“Vou dedicar esta vitória ao
José Megre. É o mínimo que
posso fazer por quem fez
tanto por esta modalidade,
tanto a nível nacional como
internacional. Foi um resultado um pouco inesperado,
pois não achei que fosse
possível vencer já, mas
acabou por acontecer e estou naturalmente contente,
num dia triste para o TT. Agora não vinha passear, até
porque era importante ver
onde nos situávamos e graças a uma condução muito
limpa, atacando, onde víamos que isso era possível,
sem correr riscos obtivemos
uma boa vitória, que marca
da melhor forma o meu regresso à competição (...)
“O carro esteve excelente,
sem o mínimo problema. Os
meus adversários mais directos atacaram forte, mas
nós conseguimos evitar os
furos e estou muito satisfeito”, disse, em declarações
ao Motores.
O rali de Reguengos de
Monsaraz contou este ano
com um novo patrocinador. Prova com 20 anos de
história no todo-o-terreno
nacional, o rali TT optou,
este ano, por um percurso
variado e competitivo com
um total de 297 quilómetros
cronometrados, divididos por
dois sectores selectivos e
uma Super Especial.

1 Carlos Sousa - Luís Ramalho - Mitsubishi Racing Lancer
2 Filipe Campos - Jaime Baptista - BMW X3 CC - a 04:05.40
3 Miguel Barbosa - Miguel Ramalho - BMW X3 CC - a 06:03.95
4 Pedro Grancha - Paulo Primaz - Nissan Navara OffRoad
5 Bernardo Moniz da Maia - Joana Sotto-Mayor - BMW X3 CC
6 Rui Costa - Nuno Alves - Mitsubishi Pajero Proto
7 Nuno Matos - Jaime Cortes - Isuzu D-Max
8 José Manuel Gameiro - António Saraiva P - Nissan Navara Pick-up
9 Pedro Silva Nunes - Paulo Torres - Mitsubishi Montero DID
10José Dinis Lucas - Luís Tirano - Mitsubishi Pajero DID

OPINIÃO

REGIÃO

Embraer mantém plano
de investimentos em Évora
A terceira maior empresa mundial de construção aeronáutica, a brasileira Embraer, mantém no plano de investimentos a instalação em Évora de duas fábricas. Rosana Dias,
assessora de imprensa da empresa, assegurou ao NotíciasAlentejo.pt que os projectos previstos para Évora seguem
«conforme planeado».
A Embraer comprometeu-se a construir em Évora duas
unidades fabris, uma para o fabrico de estruturas metálicas
complexas (asas e seus componentes), num investimento
de 100 milhões de euros, e uma segunda para produção
de materiais compósitos (caudas e seus componentes) no
valor de 48 milhões de euros. Estes dois centros de excelência, assim definidos pela Embraer, deverão criar cerca
de 570 postos de trabalho directos. O acordo foi assinado
entre o Governo português e a empresa na presença de
José Sócrates e do Presidente do Brasil, Lula da Silva, em
Lisboa, no dia 26 de Julho.
Na quinta-feira, a empresa de aeronáutica brasileira
anunciou que, devido à crise, vai proceder a uma revisão
da sua «base de custos», o que implica o despedimento
de mais de quatro mil funcionários e uma revisão dos investimentos previstos. «Apesar de sediada no Brasil, a
Empresa depende fundamentalmente do mercado externo
e do desempenho da economia global – mais de 90% de
suas receitas são provenientes de exportações, pouco se
beneficiando, portanto, da resiliência que o mercado doméstico brasileiro vem demonstrando. As reduções representam cerca de 20% do efectivo de 21.362 empregados»,
informou a empresa brasileira, líder mundial na construção
de jactos até 120 lugares.
A Embraer adianta que a previsão de investimentos para
2009 foi revista e se fica pelos 350 milhões de dólares.

Futebol: III Divisão - Série F
Juventude - Barreirense 1:0
Messinense - Atlético de Reguengos 1:3
Louletano - Castrense 1:0
Pescadores C.P. - Campinense 1:1
Quarteirense - Farense 0:2
C.Piedade - Lusitano 1:0
Fabril - Silves 1:1
1 C.Piedade 53
2 Louletano 51
3 Atlético de Reguengos 40
4 Pescadores C.P. 36
5 Juventude 35
6 Farense 33
7 Lusitano 26
8 Barreirense 25
9 Fabril 24
10 Castrense 23
11 Campinense 20
12 Quarteirense 20
13 Messinense 18
14 Silves 13

João Oliveira
A força da convergência
e da alternativa
Esta semana serão entregues no
Tribunal Constitucional os pedido de
fiscalização da constitucionalidade
do Código do Trabalho aprovado
pelo PS, bem como dos diplomas
dos vínculos, carreiras e remunerações da Administração Pública e da
aposentação.
Estes requerimentos foram propostos pelo PCP e subscritos pelos grupos parlamentares do BE e
do PEV e por Deputados de outras bancadas parlamentares que,
reconhecendo a justeza dos argumentos invocados perante a violação da Constituição por algumas
das normas mais gravosas daqueles diplomas legais, entenderam
juntar-se ao PCP na luta pelo respeito dos direitos dos trabalhadores
e pelo cumprimento da Constituição,
ultrapassando em muito o mínimo
exigido de 23 assinaturas.
A convergência em torno desta
iniciativa desencadeada pelo PCP
merece duas notas de destaque.
Uma primeira nota para realçar
que a convergência em torno de
políticas alternativas é possível e
necessária, sobretudo quando se
trata de questões tão essenciais
como a defesa do projecto constitucional democrático que continua a
assumir a defesa dos trabalhadores
e o respeito pelos seus direitos. No
contexto de crise económica e social que vivemos este é um aspecto
que assume ainda maior relevância
e que, por isso, justifica a necessidade e possibilidade dessa convergência.
Uma segunda nota para destacar
que essa convergência em torno de
políticas alternativas não é possível
sem o PCP e que o seu reforço é a
melhor garantia de que essa alternativa é possível. Não só por este
exemplo concreto mas por todo o
conjunto de propostas válidas que
o PCP tem apresentado para uma
política alternativa e uma vida melhor para os portugueses, este é
o partido que se assume como a
força motriz dessa alternativa política que cada vez mais se assume
como justa e necessária.
E os portugueses sabem-no!

Aldeia da Luz: Tamera terá uma nova aldeia
Trata-se de pura energia feminina. Em Tamera, o Centro de Pesquisa para a Paz situado próximo de
Relíquias, no concelho de Odemira, oito mulheres, a maioria com mais de 60 anos, trabalham em conjunto
para construirem uma nova aldeia, a Aldeia da Luz. Enquanto que a maior parte das suas contemporâneas
em todo o mundo se prepara para a reforma, estas mulheres fazem exactamente o oposto: criam uma base
que lhes permita perseguir os seus sonhos profissionais.
Um centro de artesanato e arte, uma casa de três arcos – uma experiência recente de Gernot Minke,
professor de Arquitectura em terra na Universidade de Kassel (Alemanha), e um viveiro de árvores já foram
instalados nos últimos anos; um atelier de costura para reutilização e transformação de roupas e uma casa
para transformação de ervas medicinais estão actualmente em projecto para serem construídos, se possível antes do próximo Verão. As novas casas foram planeadas e desenhadas por Beate Möller, arquitecta
em Tamera, em conjunto com Rodrigo Munhoz, um jovem arquitecto do Brasil. Ambas as construções servirão de locais de estágio e aprendizagem para jovens que queiram aprender estas actividades.
Alice Lindstedt, agora com 74 anos é a mais velha do grupo. Alice cresceu durante a Segunda Guerra
mundial na Alemanha, passou uma vida longa, por vezes com tempos difíceis, como mãe e avó com a sua
profissão de costureira e trabalhador têxtil. Agora, na sua idade avançada, vai tornar o seu sonho realidade.
No seu atelier de costura as roupas usadas serão reparadas e reutilizadas. Alice: “Estou consciente das
condições sob as quais as fábricas de têxteis operam no mundo. É por isso que não quero que as roupas
usadas e outros têxteis sejam descartados demasiado rápido, mas os materiais devem ser honrados e
usados pelo maior período de tempo possível... remodelando-os ou reparando-os, arranjando-as de uma
nova forma, e aplicando o que não pode ser mais usado como material de isolamento térmico para a construção, de uma forma que todos os têxteis sejam completamente aproveitados e reutilizados.” O atelier de
costura não será apenas uma oficina, mas também um local de reunião de mulheres de diferentes grupos
de idades para trabalharem em designs atractivos, modernos mas também ecológicos.
A casa de transformação de ervas medicinais será usada para o processo de tratamento de ervas espontâneas em remédios medicinais, infusões, e ervas condimentares. Irma Fäthke, uma médica veterinária
reformada aprendeu e trabalhou com plantas medicinais na Nicarágua, Equador e Colômbia. “As ervas
medicinais nestes países são uma alternativa quando o médico está longe ou nem sequer ao alcance das
bolsas. Mas em muitos casos, as ervas têm melhores efeitos do que os medicamentos da indústria farmacêutica. E pessoas que usam infusões e se antecipam às doenças, prevenindo-as têm uma vida mais
longa”. Haverá também um jardim cultivado de ervas aromáticas. Aqui serão dados seminários sobre o uso
e processamento das plantas medicinais.
Alice Lindstedt: “Nós somos uma parte da Universidade de Tamera através da aplicação da sabedoria
feminina antiga sobre plantas e artes manuais e passamos este conhecimento aos mais jovens.”. As oito
mulheres decidiram construir com fardos de palha e adobe. Este material oferece vantagens em termos
climáticos nas temperaturas quentes de Verão, é amigo do Ambiente e é produzido na região. Uma outra
vantagem: é fácil construir com este material, e portanto estas mulheres podem ajudar os construtores
em muitas das várias fases. Sandra Schmid, ceramista e artista, fala sobre a alma da nova aldeia: “terá
qualidades como hospitalidade, crescimento mútuo, alegria pela vida, transformação da energia mental
na matéria e a redescoberta da luz interior”. Sandra trabalha com barro criando madonas e outras figuras
femininas, procurando a forma e os aspectos femininos do Universo. Convida outras mulheres que queiram aprender e experimentar trabalhar o barro a participarem nos seus seminários.
Por Leila Dregger, jornalista de Paz em Tamera (leila.dregger@snafu.de) - www.tamera.org
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NA RAIA
A Diputácion Provincial de
Huelva e a Câmara Municipal
de Mértola inauguram no próximo
dia 26, às 11 horas, a nova Ponte
Internacional do Baixo Guadiana
e o alargamento a Estrada Municipal 514. A ponte sobre o Rio
Chança, a jusante da barragem do
Chança, liga as localidades de Pomarão (Mértola) a El Granado. A
ponte, hiperestática, consta de um
vão central de 70 metros e dois
laterais de 35 metros, com dois
pilares de uns 20 metros de altura
(altura desde a superfície da água
até ao tabuleiro).
A secção transversal tem 11,0
m, que se distribuem pela faixa
de rodagem (6,0 m), duas bermas
(1,0 m - cada), dois passeios (1,0
m - cada), e duas zonas para o
apoio de estruturas metálicas (0,5
m - cada).
Esta ligação significa uma importante alternativa de acesso
uma vez que as únicas passagens
que existiam nesta zona de fronteira (Ficalho - Rosal de la Frontera e Castro Marim - Ayamonte)
distam entre elas cerca de 120
km. Por exemplo, uma deslocação
desde o Pomarão com destino a El
Granado significava um percurso
de 140 km e, após a construção
da ponte, apenas 12 km.
Um
investimento
de
2.289.170,76 €, da responsabilidade da Câmara Municipal de
Mértola, da Diputación Provincial
de Huelva e do FEDER (Projecto
HUBAAL – IC INTERREG III A).
O projecto “HUBAAL - Conexões Viárias entre Huelva, Baixo
Alentejo e Algarve”, que teve
como chefe de fila a Diputación
Provincial de Huelva e como parceiros as Câmaras de Mértola,
Serpa, Alcoutim, Castro Marim e
Tavira foi desenhado para intervir
na rede viária existente e levar
a cabo actuações de conexão
transfronteiriça através de estradas locais, que complementem as
conexões das estradas estatais
existentes no norte e sul da zona,
que são actualmente as únicas disponíveis. Pretendia-se também
construir uma ponte sobre o Rio
Chança, afluente do Guadiana, e
fronteira natural entre Espanha e
Portugal nesta área geográfica.
A Vila de Mértola corresponde ao
“Terminus” fluvial do Guadiana
navegável, constituindo um centro
urbano, que polariza uma vasta
área rural, desde a antiguidade.
Actualmente existe uma grande
aposta em segmentos turísticos
apropriados ao meio, onde se
destacam os espaços rurais, cultura, natureza, desporto e recreio.
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