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JORNAL PALAVRA
A autarquia deve apenas acrescentar, relativamente ao pedido de informações de fevereiro
de 2019 sobre o voto eletrónico que vai acontecer nas eleições europeias, no Alentejo
Central, no próximo mês de maio, que, após
reunião de trabalho com todas as forças partidárias representadas no concelho, ficou definido que as duas mesas de voto eletrónico vão
ficar instaladas no Parque de Feiras e
Exposições de Reguengos de Monsaraz. As restantes mesas de voto (mesas de voto tradicional) na cidade vão ficar localizadas, também, no
Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de
Monsaraz, pois com a alteração à organização
dos cadernos eleitorais (organização por ordem
alfabética) determinada pela Lei n.º 47/2018, de
13 de agosto, é recomendável a concentração
de todas as mesas de voto da cidade no
mesmo espaço físico.

eleitorais por ordem alfabética, surge a necessidade de concentração dos locais de voto da
cidade de Reguengos de Monsaraz num único
sítio, para não existirem dúvidas quanto ao local
onde os eleitores exercerão o seu direito de
voto. A localização das mesas de voto foi estudada pelos serviços técnicos do município para
não existirem constrangimentos dos eleitores
na deslocação ao local de votação (foram ponderados fatores como zonas de estacionamento na envolvente, acessibilidades a eleitores com mobilidade reduzida, serviço de
transporte público, entre outros). É intenção do
município analisar a proposta de localização
das mesas de voto na cidade, num primeiro
momento, e antes da sua divulgação pública,
em reunião de trabalho a reagendar com os partidos políticos com representação no concelho.
Nas outras localidades da freguesia de
Reguengos de Monsaraz e nas restantes freguesias do concelho, as mesas tradicionais
estarão instaladas nos locais habituais.


VOTO
ELETRÓNICO:
1. Quantas mesas de voto vão ser instaladas
no nosso concelho?

3. O eleitor deve ser portador de que documentação?

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM –
No concelho vão ser instaladas duas mesas de
voto eletrónico (na cidade de Reguengos de
Monsaraz) e 17 mesas de voto tradicional.

GCI – Com a alteração da legislação do recenseamento eleitoral introduzida pela Lei n.º
47/2018, de 13 de agosto, o eleitor passa a ser
identificado pelo número de identificação civil,
pelo que deverá ser portador do Cartão do
Cidadão ou do Bilhete de Identidade no
momento em que se apresenta na mesa de
voto para votação. Com esta alteração legislativa, que não decorre da implementação do

2. Onde estarão localizadas?
GCI – Atendendo à abolição do número de eleitor e à consequente organização dos cadernos
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projeto piloto do Voto Eletrónico, mas que é de
âmbito geral, a identificação pelo número de
eleitor deixa de existir.

4. Como será composta a Mesa de Voto?
GCI – A mesa de voto eletrónica será composta
nos mesmos moldes da mesa de voto tradicional: um presidente de mesa, vice-presidente da
mesa e por três vogais (um secretário e dois
escrutinadores).

25 ANOS DA FIOBAR:
1. Qual o balanço que faz deste evento?
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM – O
balanço destes 25 anos de Festa Ibérica da
Olaria e do Barro, que foi o primeiro grande
projeto cultural desenvolvido entre concelhos
do Alentejo Central e da Extremadura, reflete-se
na longevidade do certame e da parceria entre
os territórios de S. Pedro do Corval e de
Salvatierra de los Barros, que obviamente beneficiaram da exposição e dimensão que o evento
tem proporcionado à atividade oleira na vertente económica e também à partilha de
saberes e experiências entre os artesãos de
ambos os lados da fronteira. O balanço é claramente muito positivo.

2. Qual o impacto que este certame teve na
atividade oleira de S. Pedro do Corval e de
Salvaterra de los Barros?
GCI – O certame tem sido um catalisador e uma
boa montra da produção oleira das localidades
geminadas, quer através do comércio direto
que proporciona durante os dias em que a iniciativa decorre, uer pela afirmação no contexto
ibérico, quer pelas oportunidades de negócio
que vão surgindo através da visibilidade de que
os oleiros beneficiam com a realização do certame. Destacar o estímulo que se tem criado
pelos diversos esforços que se estão a desenvolver no sentido de revitalizar uma arte ancestral destes territórios, que deve ser vista
também como um importante veículo de promoção territorial e da sua atividade empresarial. Destacam-se nesta estratégia os trabalhos
para a inscrição da Olaria de S. Pedro do Corval
na matriz do património cultural imaterial, na
certificação do produto e também a colaboração na direção da Associação Portuguesa das
Cidades e Vilas da Cerâmica. É um processo
desenvolvido em várias frentes que pretende
manter com fulgor e os olhos postos num
futuro de prosperidade para a atividade, no
qual, obviamente, a FIOBAR ocupa um lugar de
importante relevo.

3. Quantos expositores (portugueses e espanhóis) estão previstos para esta edição?
GCI – A FIOBAR terá na 25 ª edição cerca de 60
expositores, entre instituições, empresas e artesãos de ambos os países.
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4. Qual o programa para a edição 2019?
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM – A
programação completa será divulgada nas próximas semanas. No entanto, a autarquia pode
informar que, para além das habituais Jornadas
Ibéricas da Olaria e da Cerâmica, do Festival
Ibérico de Música Popular, que terá dois espetáculos muito envolventes para a comunidade
Corvalense pelo que ambos representam para
as instituições locais, a FIOBAR receberá a
Exposição Nacional dos Territórios Portugueses
com Cerâmica e a Exposição de Olarias Extintas
de Espanha. No certame haverá ainda a gastronomia regional da responsabilidade de associações locais. Pelo simbolismo que envolve esta
25ª FIOBAR, a promoção está também a ser
desenvolvida através de apresentações
públicas em Évora, Badajoz, Mérida e Lisboa.
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