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A criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
veio dar corpo a um direito constitucional que,
em Portugal, apenas foi efetivamente
conseguido com a instauração da democracia
em 1974, o direito à saúde.

Porque defendemos o acesso à saúde universal,
geral e gratuito, a CDU tem estado na primeira
linha da defesa do SNS, pelo seu financiamento
adequado e contra o desvio de fundos para os
interesses privados. Também aqui a CDU
Fundão se tem batido pela valorização do
Hospital do Fundão no âmbito do Centro
Hospitalar Universitário da Cova da Beira e
contra encerramento de serviços e valências.

Por isso, este número de Janeiro de “O
Barbilho” é dedicado à saúde e à defesa do
SNS. Analisamos o contexto e a situação atual
do SNS e, mais especificamente, dos cuidados
de saúde primários e olhamos a história do
Hospital do Fundão. Saúde é também o tema
das rubricas “Vozes ao Alto”, “Factos e
Números” e “Reivindicação”.

Na rubrica “Gente Nossa” lembramos Barata
Moura, o pintor de Castelo Novo. Como as
eleições estão à porta damos nota da lista da
CDU candidata às eleições de 31 de janeiro
pelo círculo eleitoral de Castelo Branco e
damos voz ao primeiro candidato, Jorge Fael.

Boas leituras! e um feliz ano de 2022.
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SAÚDE 

Guilherme Freches
gfreches@gmail.com

Serviço Nacional de Saúde,
baluarte do nosso regime

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é um baluarte do
nosso regime. É ele que nos assegura,
independentemente da nossa capacidade financeira,
uma garantia de tratamento digno nos momentos
mais frágeis da nossa vida.

Foi o 25 de Abril que criou o SNS. Deixá-lo morrer
é deixar morrer a revolução.

O SNS nasceu após a aprovação do Projeto de Lei
157/I/3 em 1978, com os votos contra do CDS e do
PSD. Veio substituir o sistema assistencialista do
antigo regime, que se caracterizava por um papel
secundário do Estado na prestação de cuidados de
saúde. As Caixas Sindicais de Previdência e as Casas
do Povo assumiam esse papel enquanto a população
que não trabalhava encontrava-se entregue às
Misericórdias que viam ressarcidas as suas despesas
pelas Câmaras Municipais (qualquer semelhança com
a realidade é mera coincidência).

Desde a sua criação, o SNS e os seus profissionais
materializaram a promessa do artigo 64º da
Constituição de 1976 de que ´Todos têm direito à
proteção da saúde e o dever de a promover.´ Desde
aí, tivemos uma evolução notória ao nível de
inúmeros indicadores de saúde dos quais destaco
dois: A mortalidade infantil, que passou de 38,9 ‰
em 1975 para 2,4 ‰ em 2020 (diminuição de 93%)
e a esperança média de vida à nascença que passou
de 68,4 anos em 1974 para 81,1 em 2020 (aumento
de 18%).

Apesar das conquistas do SNS, existe uma
campanha empenhada no enfraquecimento do seu
papel. Desinveste-se no SNS, este começa a falhar,
essas falhas são colmatadas pelos privados e
depois, já que os privados dão “a resposta
necessária”, fecha-se o ciclo com mais
desinvestimento.

Assim se explica o crescimento dos grupos privados
da saúde como a CUF (passou de 300ME de ativos
em 2008 para 911ME em 2019 – um crescimento de
200% em 11 anos).

Mais recentemente, têm-se multiplicado argumentos
relativos à esta opção política, como o de que “o
utente não quer saber quem é o prestador de
cuidados, quer é ser tratado” ou “o privado fornece os
serviços a um preço inferior ao do Estado”.

Estes argumentos denunciam o propósito político
de entregar uma fatia cada vez maior ao mercado
privado. São, no entanto, desonestos pois ignoram
o poder negocial superior do estado por via de
economias de escala, e “esquecem-se” que os
preços baixos do mercado privado são baixos por
concorrerem com um estado que fornece cuidados
de saúde de forma gratuita e universal.

É por isso essencial que saibamos combater os
argumentos da velha e da nova direita para que o
SNS conserve o seu papel central como prestador
de cuidados de saúde.

A pandemia acelerou a degradação do SNS, expondo
as feridas causadas pelo seu constante
desinvestimento. A sangria de profissionais para o
sector privado é grave, e, a não existirem medidas
urgentes que permitam fixar profissionais e investir
em equipamentos e instalações, o SNS será
irremediavelmente descaracterizado.

Continuaremos firmes na defesa da exclusividade da
carreira (com majoração de salários), na
democratização dos centros hospitalares (com os
órgãos de gestão a serem eleitos) e no
descongelamento das carreiras. Lutaremos pela
renovação de equipamentos e pelo treino do pessoal,
para que a medicina de ponta não seja exclusiva dos
grupos privados.

Finalmente, como Fundanenses, pugnaremos por
mais incentivos de fixação para técnicos de saúde
nas áreas carenciadas do nosso concelho.
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OPINIÃO 

Alexandra Soares
xana.m.soares@gmail.com

COVID-19 e outros problemas mais 
antigos nos Cuidados de Saúde 

Primários
A actividade assistencial normal no Serviço Nacional
de Saúde (SNS) foi alterada ou interrompida, para dar
resposta específica aos doentes com diagnóstico de
COVID-19. Esta estratégia de contenção e mitigação
na luta contra o SARS-CoV-2 demonstrou bons
resultados em Portugal, como é reconhecido a nível
mundial.

Neste contexto é de salientar o envolvimento dos
Cuidados de Saúde Primários (CSP) e a sua célere
adaptação às circunstâncias com o objectivo de
garantir uma resposta adequada e atempada para
salvaguardar a manutenção da saúde pública e a
preservação dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Os médicos e enfermeiros de família têm sido
imprescindíveis neste momento tão difícil para a
sociedade portuguesa, estando na linha da frente da
identificação, tratamento e seguimento dos indivíduos
infectados e, mais recentemente, na vacinação em
massa da população.

Contudo, as dificuldades geradas pela pandemia,
pela necessidade de reorganização dos serviços para
atendimento a doentes COVID e não-COVID e
exaustão dos profissionais, veio realçar problemas
antigos como a ausência de recursos, nomeadamente
recursos humanos, em muitos locais. Mas os recursos
materiais, como infraestruturas adequadas, material
médico suficiente para oferecer cuidados apropriados
e equipamentos informáticos, são ainda insuficientes.
Estes históricos problemas são conhecidos e sentidos
por profissionais e utentes e afectam
transversalmente os CSP, com maior acometimento
do interior do país, e o nosso concelho não é
excepção.

Temos o exemplo da Extensão de Saúde do Souto
da Casa (a funcionar no piso superior da Casa do
Povo desta localidade) onde o utente, muitas vezes
idoso e/ou com dificuldades de locomoção, tem de
subir 21 degraus para ir à consulta; onde a sala de

espera é de dimensões obviamente insuficientes
obrigando os utentes a esperar no exterior do
edifício; e onde a falta de equipamentos como uma
simples marquesa para observação dos utentes e
realização de pequenos procedimentos como
citologias no âmbito do Planeamento Familiar e
Rastreio Oncológico; é ultrajante. Isto para não falar
de freguesias como Alcongosta, Telhado e Três
Povos onde nem sequer existe um posto de saúde e
onde a rede de transportes públicos para a
população se deslocar ao posto mais próximo é,
claramente, insuficiente.

Como médica interna de Medicina Geral e Familiar,
dando o meu contributo no âmbito dos CSP, dos
quais me orgulho particularmente nesta época difícil,
penso que parece útil interpretar, tirar conclusões e
emitir orientações, mas sem mais recursos humanos
e materiais não conseguiremos recuperar o atraso e
repor a actividade regular nas nossas unidades de
saúde.

É necessário e urgente fazer um investimento
inequívoco nos Centros de Saúde não só como forma
a enfrentar situações de pandemia mas também, e
principalmente, apostar na prevenção e fornecer
cuidados de saúde gerais, continuados, acessíveis e
de qualidade às nossas populações.



5

O Barbilho

VOZES AO ALTO
Como vai o Hospital do Fundão?

«Para mim hoje não há bem um Hospital do Fundão. Aquilo é mais umas
enfermarias e também lá fazem umas consultas (e poucas).
Quando tenho um problema de saúde só penso em ir à Covilhã, mas tenho de
pegar no carro, se conseguir, ou senão tenho de chamar o INEM»

Joaquim, 71 anos, Fundão 

«A haver uma estratégia para o
Hospital do Fundão é o seu
esvaziamento. E eu que nem sou
pessimista já perdi a esperança
de ver diferenciação e
complementaridade entre os
dois hospitais do Centro
Hospitalar.
Até aquilo que aqui se fazia bem,
o serviço domiciliário, já passou a
ser feito pela Covilhã. Só espero
que não aconteça o mesmo com
os Cuidados Paliativos»

Alice, 65 anos, Souto  Casa

5

«Como vivo longe e os
transportes públicos são maus
sempre que tenho uma consulta
na Covilhã tenho de ir e vir de
táxi. Com a pequena reforma que
tenho o transtorno é muito.
Antigamente era bem melhor
pois tinha transporte para ir ao
Hospital do Fundão»

José,  82 anos, Açor 

«Uma breve análise a diversos Centros
Hospitalares, comparáveis em termos de
população servida e de distâncias entre as
diferentes unidades ao Centro Hospitalar da Cova
da Beira, mostra uma distribuição de serviços
muito equitativa (especialidades, consultas,
urgências, etc.) sem que um hospital asfixie e
anule o outro.
Também entre os hospitais da Covilhã e do
Fundão é possível equilíbrio e complementaridade.
Basta que haja a mesma vontade que em Viseu e
Tondela; Amarante e Penafiel; Abrantes, Tomar e
Torres Novas; e mais»

António, 68 anos, Fundão

«Na consulta aberta não há
acesso aos mais simples meios
de diagnóstico, e muitas vezes
é necessário ir para as
urgências da Covilhã (com os
custos da deslocação) sem que
isso seja fundamental. Se
existem esses meios no
hospital do Fundão não se
percebe que não haja uma
maior articulação entre o centro
de saúde e o hospital.
Percebo que não exista um
hospital com todas as valências
em cada esquina. Mas temos de
exigir que o que existe seja
articulado e colocado ao
disposição da população.»

Duarte, 50 anos, Alpedrinha.

«O encerramento do atendimento permanente
matou o Hospital do Fundão. Primeiro sem a
urgência e agora sem a consulta aberta o Fundão
voltou atrás e perdeu o que tinha conquistado em
1975.»

Bento, 73 anos, Fundão

«O único serviço a que tenho acesso no Hospital do
Fundão é a realização de análises clínicas, o que por si só
diz muito sobre este hospital.
Sou doente crónica e nunca consegui ser acompanhada
no Hospital do Fundão porque todas as consultas ou
exames complementares e de rotina são realizados no
Hospital da Covilhã ou, muitas vezes, no privado. Se para
mim isto é um enorme incómodo como se não bastasse
estar doente, ainda me impossibilita deslocações em
autonomia... imagine-se para a população deste extenso
Concelho, especialmente a mais idosa, isolada e com
menos recursos.»

Isabel, 39 anos, Fundão

«Desde o princípio um edifício mal concebido. O caso
mais paradigmático é o da Fisioterapia. O espaço onde
está instalado, a cave, não foi, de certeza pensada para
esse fim. Mas as condições funcionamento são
inaceitáveis e não passariam qualquer inspeção. Não
existe sala de espera e, pasme-se nem casa de banho.
Em caso de necessidade um doente tem mesmo de subir
as escadas e utilizar a única casa de banho pública que
existe no rés do chão. Inaceitável!»

Francisco, 55 anos, Fundão
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Fundão na rede oficial dos
hospitais portugueses
Na linha do tempo, talvez o dia 3 de Janeiro de
1981 seja uma data maior na história do Hospital
do Fundão, pois passou a estar integrado na rede
oficial dos hospitais portugueses, deixando,
oficialmente, para trás o seu originário estatuto de
propriedade e gestão pelo setor assistencial da Santa
Casa da Misericórdia do Fundão.

Claro que, quando venceu a liberdade e a democracia
o hospital teve uma grande ampliação (nova zona de
internamentos e maternidade), vieram os médicos do
Serviço Médico à Periferia e os cuidados de saúde
democratizaram-se e melhoraram de forma efetiva.
Porém, a consolidação e afirmação do Hospital do
Fundão só foi possível com a criação do SNS e a sua
integração na rede oficial dos hospitais.

Nos anos de 1970 era enorme a fragmentação da
rede de saúde: alguns, poucos, grandes hospitais do
Estado, uma extensa rede de hospitais das
Misericórdias, postos médicos dos Serviços Médico
Sociais da Previdência; Serviços de Saúde Pública
(centros de saúde a partir de 1971); médicos
municipais; sector privado especialmente
desenvolvido na área do ambulatório. Porém, com a
Constituição de 1976 o Estado assumiu-se como
responsável pela concretização do direito à proteção
da saúde e publica, em 1979, da Lei do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) por forma a garantir uma
resposta adequada à necessidade de uma cobertura,
mais extensa e equitativa, de serviços de saúde.

No que concerne ao Hospital do Fundão, agora com
estatuto distrital, e pese embora os orçamentos
insuficientes, muito caminho foi feito. Em 1992 o
Hospital do Fundão era notícia de referência nacional.
Muitos doentes terminais tiveram uma casa que lhes
garantiu a melhor qualidade de cuidados no seu final
de vida. Mas também importante foi o trabalho
exemplar de proximidade feito pelo Serviço
Domiciliário. Foram milhares de visitas ao domicílio
de diversos profissionais de enfermagem que,
assiduamente, prestaram cuidados de saúde aos
fundanenses. De tudo o que foi feito o único senão foi
o encerramento da maternidade.

Em 1999 foi criado o Centro Hospitalar da Cova da
Beira, integrando o Hospital da Covilhã e o Hospital
do Fundão e muitos pensaram em sinergia e
complementaridade. Até poderia ser uma boa
oportunidade para melhorar, alargar e diversificar
valências e serviços. Porém, a vida veio a mostrar que
assim não foi pois para o Hospital do Fundão sérias
desgraças vieram nos anos de 2000. O serviço de
cirurgia encerrou em Setembro de 2003, o serviço
dos cuidados paliativos perdeu “estatuto”, saiu do
SNS, passando a integrar a Rede de Cuidados
Continuados, em Março de 2007, e o serviço de
Urgência foi encerrado no final do ano de 2007.

Para além de tudo isto, não se exagera quando se
afirma que a verdadeira afronta chegou com o
governo de Passos Coelho quando avançou para a
entrega do Hospital do Fundão à Misericórdia. O ano
de 2014 foi duro. Uma frente muito ampla barrou a
intenção do governo, mas sou consciente de que há
forças, mais ou menos ocultas, que continuam com as
“garras afiadas” para ajustar contas com o passado. A
estratégia é velha: primeiro degrada-se o serviço
público para a seguir se justificar a privatização.

A pesarosa realidade é que o hospital do Fundão
sofre com “trapalhadas” e anda há muito de desgraça
em desgraça. “Trapalhadas” quando o novo edifício
público foi construído num terreno privado e se
prometem mais investimentos públicos num edifício
privado. De desgraça em desgraça com valências
reduzidas, avarias de RX, climatização deficiente e
provisoriamente assegurada pelo aluguer de um
gerador, perda do laboratório de análise clínicas e
muito mais.

É triste, mas passados 41 anos pouco há para
celebrar!
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FACTOS & NÚMEROS 
Saúde oral

O Município do Fundão e a Administração Regional
de Saúde do Centro assinaram em 18-09-2018 um
protocolo de colaboração para o alargamento do
funcionamento de consultas de saúde oral cuidados
de saúde primários.

O Centro de Saúde do Fundão precisou de obras e a
CMF fez, mas os fundanenses estão há 914 dias à
espera que abra o consultório do dentista.

Envelhecimento de médicos

«O envelhecimento do grupo de pessoal médico e os
consequentes elevados níveis de aposentação têm
agravado o problema em determinadas valências.»

«A idade média dos médicos do CHUCB e as atuais
regras de aposentação levam a perspetivar um
redução significativa de colaboradores nos próximos
anos (64 médicos têm mais de 50 anos,
representando cerca de 53% dos efetivos médicos
atuais, sendo que 27%, ou seja, 32 médicos têm mais
de 60 anos) que, num contexto de escassez
generalizada, inevitavelmente colocará sérias
dificuldades ao funcionamento dos serviços»

In http://www.chcbeira.min-saude.pt/wp-
content/uploads/sites/31/2021/08/RC_2020.pdf

REIVINDICAÇÃO
Uma sala de espera para o 
rastreio do cancro da mama

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) faz um
trabalho notável. Em articulação com os centros de
saúde as suas unidades móveis percorrem o país,
assegurando o diagnóstico precoce de cancro da
mama das mulheres portuguesas.

É neste rastreio que há um bom par de anos muitas e
muitas mulheres do concelho do Fundão realizam o
seu exame de diagnóstico de cancro da mama.

O procedimento é simples e a cumprirem-se os
horários os tempos de espera não são grandes. Em
todo o caso há sempre um pequeno grupo de
mulheres que fica em espera a aguardar a sua vez.

Acontece que desde que a Consulta Aberta saiu do
Hospital, para o Centro de Saúde, a Unidade Móvel
foi obrigada a ter de estacionar num outro local e
perdeu a sua sala de espera. Agora, sempre que uma
mulher vai realizar a sua mamografia tem de
aguardar a sua vez ao relento ou abrigada na entrada
da garagem do edifício.

Esperar ao sol, à chuva ou ao vento não é aceitável
quando com poucos recursos e boa-vontade bem se
pode fazer uma sala de espera, adaptando uma
pequena área da garagem existente.

Estamos certos que esta é daquelas reivindicações
justas e exequíveis. Afinal, pouco custa acrescentar
conforto à proximidade do meritório trabalho que
realiza a LPCC.
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TEM A PALAVRA

Jorge Fael
1º Candidato da CDU 

Circulo Eleitoral de 
Castelo Branco

Defender o direito à saúde, 
salvar o SNS

A pandemia virou a vida de pernas para o ar.
Perderam-se sonhos e vidas, até hoje. Confinamento,
quarentena, entraram no vocabulário. Todas as
desigualdades agravaram-se brutalmente.

A Covid-19 revelou também a enorme importância
das funções sociais do Estado, em particular do SNS
que, apesar da falta de recursos provocada por
décadas de subfinanciamento, e da exaustão dos seus
profissionais, respondeu de forma admirável, ao
contrário dos negociantes com a doença, que
“desertaram”

Não restam dúvidas de que sem o SNS, as
consequências seriam muito mais graves. E, perante
isto, o que se esperava é que o governo tomasse
finalmente as medidas que se impõem para a sua
valorização, com mais equipamentos, com mais
pessoal ao serviço, estancando a sangria de quadros e
de recursos públicos para o sector privado,
aumentando a qualidade dos serviços prestados,
melhorando o funcionamento dos hospitais e dos
serviços de saúde, recuperando atrasos provocados
pela pandemia.

Mas não. O PS rejeitou todas as propostas do PCP
no quadro da discussão orçamental, ou quando as
considerou, não garantiu a sua concretização, como
se confirma com a insuficiência das equipas de saúde
pública para fazer face ao aumento de casos, apesar
de o OE para 2021, por proposta do PCP, permitir
todas as condições para reforçar esta área
determinante, mas que o executivo não concretizou
na íntegra, correndo uma vez mais atrás do prejuízo.

O SNS está numa situação financeira crítica. Como
refere Eugénio Rosa , «(…) em Outubro de 2021, o
SNS já apresentava um saldo global negativo de
389,3 milhões €, quando a previsão para todo o ano
era apenas de 89,1 milhões €. A despesa total, até
Out. 2021 era já superior, ao do período homólogo de
2020, em mais 741,1 milhões €. E deste valor, 464,5
milhões de euros dizem respeito a “Aquisição de bens
e serviços a privados”.

A nível de Despesas com Pessoal, as que mais
aumentaram em 2021 não são as com
“Remunerações certas e permanentes”, mas sim com
“Abonos variáveis ou eventuais” (+154,7 milhões €
até Out./2021) que são principalmente com horas
extraordinárias o que confirma a falta de
trabalhadores e a sobrecarga de trabalho».

O presidente da Federação Nacional dos Médicos
(FNAM), denuncia que «há especialidades em que são
já mais os médicos fora do SNS do que os que o
integram». E acrescenta, «não há nada de enigmático
neste fenómeno. Muito simplesmente as condições
de trabalho oferecidas não são, nem de perto, de
molde a atrair suficientes médicos para o SNS».

Faltam enfermeiros, que são dos mais mal pagos da
OCDE, os técnicos superiores de diagnóstico anseiam
por uma carreira digna, assim como os auxiliares que
auferem salários de miséria.

No nosso distrito, progressivamente envelhecido, são
enormes as desigualdades no acesso aos cuidados de
saúde, e a municipalização agravará a situação.
Acumulam-se dificuldades nos cuidados de saúde
primários, faltam especialidades, há meios auxiliares
de diagnóstico que não funcionam por falta de
técnicos, a medicina nuclear no Hospital do Fundão
tarda em arrancar, e a instalação de uma unidade de
hemodinâmica na Covilhã é uma promessa com
décadas. Entretanto, os interesses privados vão
despontando como cogumelos.

Nas próximas eleições legislativas de dia 30, o que
está em confronto são, pois, duas opções: os que
olham para a saúde como um direito e os que a
encaram como um negócio altamente lucrativo.
Pela parte da CDU, a opção é clara.

Só com o reforço e a valorização do SNS será
possível assegurar a todos o direito à saúde.

Votar na CDU é garantir que assim será!
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GENTE NOSSA
Barata Moura

Com os seus pinceis coloriu os nossos
lugares e a nossa gente não hesitou em se
encantar pelo sorriso e o brilho do olhar de
um homem que se deu aos outros, na
generosa simplicidade do seu ser.

José Nunes Barata Moura nasceu em Castelo Novo a
9 de janeiro de 1911. A sua infância e adolescência
foram repartidas entre a casa, a escola, a rua e os
campos da aldeia que, na época, não padecia dos
males da desertificação. As casas eram todas
habitadas, as vendas tinham freguesia, havia artífices
e os campos e as hortas eram amanhados.

Aos 15 anos partiu para Lisboa. Começou como moço
de recados até que foi admitido como servente no
Arsenal da Marinha. Foi arsenalista durante trinta
anos (1933-63) e aí pintou letras, desenhou peças e
objetos e fez restauros, plantas, murais e pinturas a
óleo.

Mas como a vida não se exaure no trabalho foi um
entusiasta do desporto (praticou boxe, luta e
atletismo), cantou (Orfeão do Ateneu e coro da EN),
fez teatro e atuou aos microfones de muitas rádios
(Graça, Hertz, Peninsular, Luso e Renascença).

A pintura esteve sempre presente na sua vida. Para
adquirir uma base segura fez o curso de pintor
decorador na António Arroio e estudou com vários
mestres (Mário Augusto, Falcão Trigoso, Paula
Campos). A sua primeira exposição individual data de
maio de 1946 (SNBA), mas nunca parou de expor em
mostras coletivas.

Em 1976 expõe pela primeira vez na sua aldeia natal,
Castelo Novo, iniciando aí um trabalho de grande
intimidade com a paisagem, o património e as gentes
da Beira. Em 1979 produz uma série de obras,
“Pelourinhos e Castelos da Beira Baixa” (1979) e no
ano seguinte lançou-se na criação de “Encontros com
o Tejo”, seguindo o curso do rio até à nascente e
executando 60 óleos. Em Outubro de 1982,
apresenta no Casino do Fundão, a Exposição
Comemorativa dos 50 anos de Vida Artística. Depois,
expõe na cidade da Guarda, “Judiarias da Guarda e
noutros pontos de Portugal” (1982), no Fundão, “O
Fundão e as Freguesias deste Concelho” (1984), em
Belmonte (1987), em Alcaria (1989).

A todo este trabalho há ainda que referenciar a sua
presença na FACIF (1986), onde pintou duas telas
que foram leiloadas a favor da APPCDM-Fundão e a
coleção oferecida ao BVF (1994): 8 retratos e 1
autorretrato, 11 caricaturas, 7 óleos da série
Paisagens Portuguesas, 236 aguarelas –
Apontamentos dos Blocos de Viagens e outros
documentos, prémios e galardões.

Seria impossível referenciar toda a obra de Barata
Moura. Foram cerca de 5 mil, as obras em que o
pintor procurou e tentou descobrir, a cada pincelada,
uma nova forma de se expressar. Mas, para além
disso deixou-nos um enorme legado. Uma parte dele
está à guarda do Museu Francisco Tavares Proença
Júnior e outro da Câmara Municipal do Fundão.

Sempre foi sua intenção assegurar que a sua obra
fosse de acesso público e na sua terra beirã. Muita
tinta já correu sobre anunciadas intenções de ter
um espaço museológico dedicado à sua obra. Só
que o tempo vai passando e o que vemos é uma
imensa inação e, até, irresponsabilidade.

Não se exige muito, apenas que se desperte a
consciência de que cuidar e gerir o espólio de um
artista envolve uma enorme responsabilidade que
importa assumir, no respeito pela sua memória.

O pintor Barata Moura viveu mais de um século.
Partiu a 18 de Dezembro de 2011. Do homem que foi
fica uma sentida e singular memória: honra e
honestidade beirã, amor à justiça e à liberdade,
rosto iluminado, olhar cristalino e voz e riso
contagiantes.
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COISAS SIMPLES E NOSSAS 

Tiborna

Cá na Beira, nos dias da moenda da azeitona, era
costume celebrar a produção de azeite com um
saboroso convívio gastronómico. Era o dia da tiborna,
em que lagareiros e convivas mergulhavam fatias de
pão quente e torrado no azeite novo.

Se ainda hoje há cá na terra quem cumpra este velho
ritual, também não faltam, por aí, muitos bons
restaurantes com entradas de azeite, pão, ervas e
vinagres para desafiar o palato.

Mas que dizer dos rituais e da simpatia de lugares,
como a Maunça, pequena aldeia de montanha com
forte identidade e sentido comunitário?

Aqui toda a mesa que se preze tem azeite e pão
quente para celebrar, com arte e afeto, o convívio
entre amigos e familiares.

Isaura Reis isauramreis@gmail.com e
Diamantino Gonçalves omeumail@gmail.com

O Sol foi sempre o limite 
de tudo.

Gardunha,  Castelo Velho 
7 de Dezembro de 2020

1. Jorge Fael
51 anos, Covilhã, Sociólogo. PCP

2. Ana Leitão
54 anos, Castelo Branco. Professora, PCP.

3. Margarida Gavinhos Pacheco
21 anos, Fundão, Estudante, PCP

4. Eduardo Machado
24 anos, Tortosendo. Estudante, PCP

5. Ema Gomes
29 anos, Sertã, Consultora, PEV

6. José Alberto
59 anos, Maçainhas, E. Operacional, 
Independente

7. Mafalda Bento
34 anos, Castelo Branco. Empregada, PCP

8. João Fazendas
69 anos, Idanha-a-Nova, reformado, PCP


