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Cerca de 160 bombeiros 
auxiliados por 45 viaturas 
estiveram mobilizados para o 
combate a três incêndios 
florestais que deflagraram na 
tarde de domingo nos concelhos 
de Ponte de Sor e Castelo de Vide, 
no distrito de Portalegre. 

De acordo com a página na 
Internet da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil (ANPC), as 
chamas  consumiram um 
povoamento florestal em 
Carvalhosa, no concelho de 
Ponte de Sor, estando este 
incêndio a ser combatido por 108 

elementos, auxiliados por 32 
viaturas.

Ainda no concelho de Ponte 
de Sor, na freguesia de Tramaga 
e Vale de Açor, um incêndio 
consumiu mato, tendo o alerta 
para as chamas sido dado pelas 
16:53 de domingo. No local 

permaneceram dez bombeiros 
auxiliados por quatro viaturas.

Em Santiago Maior, no 
concelho de Castelo de Vide, um 
incêndio de natureza agrícola 
que eclodiu às 16:00 e mobilizou 
36 bombeiros auxiliados por 
nove viaturas.

Três incêndios na região de Portalegre mobilizam 
cerca de 160 bombeiros

“Fotograficamente: Caminhos 
para a Saúde Mental” dá nome à 
exposição patente no Grupo Pró-
Évora, organizada pela MetAlentejo 
e pela ASTE, no âmbito da Unidade 
de Rede de Saúde Mental do Con-
selho Local de Ação Social de 
Évora.

Esta mostra, que junta os trab-
alhos de Ana Mestre e de Duarte 
Pimenta, foi inaugurada a 9 de 
outubro e pode ser visitada até ao 
dia 29 deste mês, de terça-feira a 
domingo, entre as 15 e as 19 
horas.

Integrada nas comemorações 
do Dia Mundial da Saúde Mental, 
assinalado a 10 de outubro, esta 
exposição conta ainda com o apoio 
de diversos parceiros, nomeada-
mente a ARIA – Associação de 
Reabilitação e Integração Ajuda.

De acordo com Teresa Reis, 
presidente da MetAlentejo – Asso-
ciação para o Bem-Estar Psicosso-
cial da Comunidade, “durante este 
mês pretende-se falar de saúde 
mental e pensar em formas de 
combater o estigma e a discrimina-
ção, bem como pensar em formas 
de incluir mais e melhor estes 
doentes na comunidade”.

Acrescentou ainda que “esta 
exposição é uma das iniciativas que 
acontece este mês”, destacando 
que “vai realizar-se também uma 
caminhada e está a decorrer um 
ciclo de cinema dedicado à saúde 

Iniciativa da MetAlentejo e da ASTE

Exposição de fotografia em Évora 
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mental”.
Teresa Reis focou que “esta 

mostra junta duas exposições 
diferentes e aquela que nós apre-
sentamos foi organizada pela ARIA, 
uma IPSS também dedicada à pes-
soa com doença mental”, frisando 
que “este trabalho da fotógrafa Ana 
Mestre, que natural de Évora, já 
esteve em vários locais do país”.

Realçou que “um dos objetivos 
é sensibilizar a população de Évora 
para esta problemática”, lemb-
rando que “a doença mental é a 
segunda doença com maior pre-
valência no mundo”.

A presidente da MetAlentejo 
recordou também que “é uma das 

maiores causas de incapacidade, 
pelo vale apenas um outro olhar 
perante esta realidade e a exposição 
é um alerta nesse sentido”.

Segundo o folheto da exposição, 
“doentes, familiares e técnicos da 
ARIA uniram-se e, pela lente da 
fotógrafa, disseram como vai a 
saúde da saúde mental em Portu-
gal”.

É salientado que “na sua crueza, 
os números mostram uma reali-
dade que nos envergonha, como 
comunidade, pois enunciam a 
forma como as pessoas com 
doença mental e as suas famílias 
são encaradas neste país: aqueles 
que todos querem esquecer que 

existem, cidadãos que quotidiana-
mente veem a sua dignidade de 
seres humanos posta em causa”.

Por outro lado, “Fotografica-
mente: Caminhos para a Saúde 
Mental” mostra também o trabalho 
de Duarte Pimenta, um jovem 
autista que “encontrou na lente da 
máquina fotográfica a sua forma 
pessoal de dizer o mundo”, pode 
ler-se na mesma nota.

É ainda evidenciado que o 
Duarte foi “alguém não se resignou 
ao estigma de um rótulo que só 
sinalizava limitações e acreditou 
que, muito para lá do diagnóstico, 
havia uma pessoa com sonhos e 
potencialidades”.

Esta exposição é apadrinhada 
pela ASTE – Aliança Solidária e 
Terapêutica de Évora, um projeto 
de ação social de uma clínica de 
saúde mental desta cidade.

Ana Peres, coordenadora do 
projeto, referiu que “a ASTE está 
ligada, sobretudo, a pessoas idosas 
que não procuram tanto a clínica, 
embora haja uma grande necessi-
dade nesse campo”, especificando 

que “atendemos gratuitamente 
cerca de 20 pessoas idosas”.

Relativamente à exposição, 
sustentou que “apadrinhamos a 
exposição deste jovem adulto 
autista, que tem feito uma evolução 
extraordinária, para as pessoas 
refletirem que um dia também ele 
irá envelhecer e haverá necessidade 
de haver respostas nesse sen-
tido”. 

Ana Peres, coordenadora da ASTE, e Teresa Reis, presidente da MetAlentejo. 


