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Póvoa e 
Meadas
CASTELO DE VIDE / NISA

Numa noite quente de verão, na 
albufeira de Póvoa e Meadas, uma 
trovoada “seca” ilumina os céus e 
reflecte nas águas calmas um conjunto 
de relâmpagos que se prolonga 
durante mais de uma hora. Apesar de 
raras no Alentejo, as trovoadas são 
um dos espetáculos da natureza mais 
impressionantes de observar.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  editorial

A desafiante equação 
da água e da energia 
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

E
sta edição foi tomando forma 
ao bordejar, em vários ângulos, 
a grande equação da água, ou a 

falta dela, na grande região do Alen-
tejo. A construção do grande Alqueva, 
a sua ampliação e seus blocos de rega 
foram dádivas para o território, e uma 
bênção para a agricultura de regadio, 
que mostra hoje a sua pujança.

É sabido que face ao crescimento 
demográfico acentuado à escala glo-
bal, a agricultura de regadio é a única 
que pode garantir a produção de mais 
alimentos e a preços competitivos, a 
renovação geracional do setor, um 
desenvolvimento rural mais susten-
tável, bem como fixar populações e 
mitigar as alterações climáticas. Tudo 
isto é sublinhado por especialistas 
que apontam nesta equação duas va-
riáveis: A água e a energia. 

E nenhuma destas existe em 
quantidade suficiente para dar escala 
a este setor tão relevante para a eco-
nomia regional, que não vai sobrevi-
ver e crescer apenas das incertezas do 
cluster turístico, ou da vontade, mais 
ou menos, morna de investimento na 
área da indústria.

Portanto, é fácil fazer contas: Pre-
cisamos de armazenar mais água, seja 

pela construção de mais barragens, 
ampliação de caudais das existentes, 
ou encontrar soluções mais engenho-
sas, que levem à retenção das águas 
das chuvas, e a chamada da tecnolo-
gia ao combate ao desperdício, sobre-
tudo nos processos de rega.

No plano das energias, já se sabe, é 
absolutamente vital apostar em força 
nas renováveis, e eliminar, aos pou-
cos, as fontes tradicionais, ainda por 
cima quando todos estamos sinto-
nizados na vontade de imprimir alta 
velocidade na descarbonização da 
economia. 

Aqui está mais um plano estra-
tégico para a região, coabitável, em 
todas as vertentes, com o desenvolvi-
mento que já se faz sentir em outras 
áreas, porque, além do mais, o Alen-
tejo será sempre um território de cos-
telas e paisagens rurais. 

Nesta perspetiva, os homens e as 
mulheres que se dedicam à agricul-
tura, e que sabem muito, não devem 
saltar fora da carruagem, antes pelo 
contrário. Devem ser chamados a 
cada tomada de decisão e contribuir 
para que estas façam mais sentido.

Tenho testemunhado esse em-
penho e essa vontade um pouco por 

toda a região, num misto de entusias-
mo e desalento, pelo facto de se vis-
lumbrarem à tona da água grandes 
oportunidades, esbatidas por uma 
gestão política nem sempre ao me-
lhor ritmo. E isso não é muito bom.

Diz um autarca nesta edição: “Se é 
para fazer que se faça”. Eis um bom 
exemplo para alterar de vez o para-
digma que ainda paira, aqui e ali - 
sobretudo nestas grandes questões 
- sobre os avanços tão urgentes da 
agricultura no nosso Alentejo. 

É preciso dar mais gás a essa for-
ça motriz que foi âncora no passado, 
e que será, certamente, âncora no 
futuro. 

A nova rede das regiões
de Setúbal e Alentejo
Agora com o site S+ Digital, 
queremos acrescentar ainda 
mais valor à sua Semmais 
de sempre e mantê-lo 
informado 24 horas por dia. 
Visite-nos e siga-nos também 
no Facebook para receber os 
alertas de novas notícias.

/semmaisedicaooalentejo
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tema de capa

Passaram 18 anos, mas as águas da albufeira de 
Alqueva, que submergiram a antiga Aldeia da Luz, 

não apagaram da memória da população a geografia 
e as vivências. Na nova aldeia, que agora atinge a 

maioridade, conta-se o tempo e recorda-se o passado. 
Só as promessas parecem esquecidas.

SONHOS DA NOVA ALDEIA SUBMERSOS NA VELHA LUZ

Idade maior 
ancorada na dor   

TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA SEMMAIS
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“Q
uando sonho, nunca es-
tou nesta aldeia, as mi-
nhas lembranças, cons-

cientes e subconscientes, são todas 
de lá, da antiga.” Rosa Serrano tem 
66 anos e recorda a mágoa que sen-
tiu no dia de 2002 em que fechou a 
porta da casa onde nasceu para não 
mais voltar. Ou o pesado silêncio da 
procissão a pé em que os andores 
com as imagens dos santos foram 
carregados em ombros da velha 
para a nova igreja. Igualmente du-
ros, foram os dias da transladação 
do cemitério: “Para mim foi o pior, 
senti que me estavam a arrancar as 
raízes”.

É numa casa nova onde se sente 
sem terra que Rosa e o marido revi-
vem todos os dias o passado, quase 
glorificado, da antiga Aldeia da Luz, 
apagada do mapa pela subida das 

águas da albufeira que haveria de 
cumprir uma velha aspiração na-
cional, criar no interior do Alentejo 
o maior lago artificial da Europa. 
Após décadas de planeamento, as 
comportas foram abertas em 2002 
e as águas foram subindo paulati-
namente, inundando os campos e 
transformando para sempre a paisa-
gem e a vida dos cerca de 400 habi-
tantes de uma pacata povoação das 
margens do rio Guadiana. “A gente 
não esquece, é impossível. Lembro-
-me de todas as ruas, de todas as 
casas. Aqui, parece-me tudo igual e 
nunca sei qual é a casa de quem. Os 
dias de cada um mudaram pouco, 
mas a vida que se fazia em comum 
foi severamente afetada. As pessoas 
fecharam-se mais, muitos abalaram 
para ganhar o pão e outros morre-
ram de velhice, ou de tristeza.”

“
A gente não esquece, 
é impossível. 
Lembro-me de 
todas as ruas, de 
todas as casas. 
Aqui, parece-me 
tudo igual
ROSA SERRANO
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Apesar de, à semelhança do que 
acontece no resto do interior do país, 
se ter perdido alguma população, Sara 
Correia, presidente da Junta de Fre-
guesia da Aldeia da Luz desde 2013, 
acredita que está encontrado um pon-
to de equilíbrio: “Há 320 residentes fi-
xos e, em anos recentes, recuperámos 
alguns casais. Na escola, entre o ensi-
no primário e pré-primário temos 20 
crianças, embora algumas sejam de 
fora. Este processo, além de ser um 
luto demorado para a maioria dos que 
ficaram sem as suas referências, tam-
bém tem sido complicado do ponto 
de vista institucional. Durante anos, 
foi proibido construir novas habita-
ções na antiga aldeia e depois, nesta, 
a mesma coisa. Quem queria casar e 
ter casa própria tinha que sair daqui.” 
Agora já não é assim e alguns dos que 
partiram estão a regressar, mas não 
há como recuperar os hábitos, a alma 
e as tradições de outros tempos.

Sara tinha 17 anos quando mu-
dou de terra. Dois escassos quiló-
metros separam-na da adolescência 
perdida nos escombros da casa onde 
cresceu, agora tapados pelas águas 
cristalinas do Grande Lago. Na casa 
nova, nas ruas novas e na vida nova, 
os primeiros meses foram de grande 
agitação. “Vinham romarias visitar 
esta aldeia, excursões de todo o país 
ver a antiga submergir. Repórteres, 
documentaristas, sociólogos, antro-
pólogos, psicólogos. Era um circo. 
Depois as coisas acalmaram e en-
trámos nas rotinas normais.” Segui-
ram-se quatro ou cinco anos “muito 
difíceis e de adaptação”, em que à 
dor coletiva da perda se somaram 
conflitos com a entidade responsá-
vel pela edificação e construção da 
aldeia e pelo realojamento da po-
pulação, a Empresa de Desenvolvi-
mento e Infraestruturas de Alqueva 
(EDIA). 

“
Estamos 
constantemente a 
esbarrar no que nos 
causa dor. 
O emparcelamento 
das terras está 
por concluir, há 
escrituras por fazer, 
pessoas que pagam 
IMI de terrenos 
submersos
SARA CORREIA
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Espírito solidário naufragou
nas águas do Grande Lago
 

Não é por acaso que, num domin-
go quente e soalheiro de inverno, o 
largo principal da Luz está vazio, as 
ruas desertas e as janelas das casas 
fechadas. É assim todos os dias. Foi 
há já 18 anos que o espírito comu-
nitário da aldeia se diluiu com as 
águas que inundaram a vida de uma 
população, outrora, solidária e ca-
marada. As pessoas deixaram de se 
reunir no largo ao final da tarde, de 
se cruzar nas tabernas depois da jor-
na, ou de trocar conversas no tanque 
de lavagem da roupa, escondendo-
-se atrás das portas e recusando-se 
a conviver com este lugar estranho. 
Sara explica: “Os sítios de encontro 
desapareceram e, mesmo que tenha 
havido vários problemas de cons-
trução, a verdade é que as casas no-
vas proporcionam maior conforto. 
Hoje, também há televisão por cabo 
e internet, mais distrações em casa. 
Ainda assim, não chega para justi-
ficar a falta de interesse pelas tra-
dições antigas. Acho que os bailes e 
as festas trazem à superfície todo o 
processo de destruição de um pas-
sado que pertencia àquele lugar, não 
a este, e é por isso que a população 
não convive tanto”. 

Fundado em 2003, o museu 
pertence à EDIA e foi criado 
no contexto do programa de 
relocalização da Aldeia da Luz. 
Situado entre a nova aldeia e 
as margens do Grande Lago, 
com o objetivo de “promover 
a interpretação das profundas 
alterações ocorridas neste 
território” por força da edificação 
da barragem e da submersão da 
povoação, o edifício de linhas 

simples e contemporâneas, bem 
integradas na paisagem, atrai 
todos os meses cerca de mil 
visitantes. Ao longo dos diferentes 
núcleos expositivos encontram-
se registos etnográficos e 
arqueológicos, mas o que mais 
colhe atenções são os registos 
em fotografia, filme e vídeo que 
documentam os antigos modos 
de vida e o processo de mudança 
da antiga para a nova aldeia. 

MUSEU DA LUZ
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Na opinião de Mara Coelho, que 
atualmente tem 26 anos, mas que se 
lembra “como se fosse ontem” dos 
dias da mudança, altura em que ti-
nha oito, outra das razões que con-
tribuíram decisivamente para este 
afastamento do espírito da velha 
Luz, foram as invejas que se insta-
laram entre a comunidade: “Luta-
vam pelas divisões ao centímetro e 
amigas de toda a vida zangaram-se 
porque a casa de uma, que lá era 
mais pequena, aqui era do mesmo 
tamanho. Com os terrenos foi a 
mesma coisa, houve quem lambes-
se bem o tacho e quem ficasse pre-
judicado, sobretudo com a qualida-
de das terras.”

Sentado ao balcão do café da 
Sociedade Recreativa Luzense em 
frente a um copo de vinho, João 
Mira Ramalho, agricultor de 73 
anos, confirma que houve muitas 
“negociatas”. “Eu deixei-me enrolar. 

Deram-me a mesma quantidade de 
terra, mas a outra era de barro e esta 
é de areia, produz muito menos. No 
mais, a minha vida pouco mudou. 
Trabalhava lá e trabalho aqui.” Não 
obstante as parcas e pragmáticas 
palavras, há uma lembrança que o 
faz sorrir: “Do que sinto falta é de 
ir à pesca no rio e de fazer uma boa 
caldeirada de peixe.”

É igualmente do rio que Vítor Vi-
digal, de 58 anos, tem mais saudade. 
“O lago não trouxe às populações 
grandes vivências ou recordações, 
o Guadiana sim. Era um sítio para 
convívio e festejos.” Para este fun-
cionário da Câmara Municipal de 
Mourão - que emprega um terço 
da população da Luz -, pior do que 
aquilo que se perdeu, só mesmo 
aquilo que não se ganhou. “Sacrifi-
cámo-nos em prol do bem comum e 
acreditámos no que nos foi prome-
tido, só que está tudo por cumprir”. 

ALQUEVA EM NÚMEROS

Alcançando uma área com 
cerca de 120 mil hectares, 
o Sistema Global de Rega 
de Alqueva, é constituído 
por um conjunto de 69 
barragens, reservatórios e 
açudes, por 382 quilómetros 
de rede primária, por 1620 
quilómetros de extensão de 
condutas na rede secundária 
e por 47 estações elevatórias, 
cinco centrais mini-hídricas e 
uma central fotovoltaica.

“
Lutavam pelas 
divisões ao 
centímetro e amigas 
de toda a vida 
zangaram-se porque 
a casa de uma, que 
lá era mais pequena, 
aqui era do mesmo 
tamanho
MARA COELHO
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Promessas?... levou-as
o vento para longe da Luz 

Muito embora a aldeia tenha re-
cebido um conjunto de equipamen-
tos que incluem o Museu da Luz, a 
praça de touros, o pavilhão gimno-
desportivo, o lar de idosos, o campo 
de futebol e a moderna escola, nada 
do que foi prometido pela EDIA em 
benefício do desenvolvimento foi 
concretizado.

“Assim que nos instalaram na 
nova aldeia, a EDIA foi-se embo-
ra e o que ficou por fazer tem sido 
uma luta contínua”, confirma a pre-
sidente da Junta de Freguesia. Aos 
35 anos, Sara Correia está a cumprir 
o segundo mandato, mas viveu de 
perto as batalhas travadas pelo seu 
antecessor. “A rede de esgotos é uma 
vergonha. Toda a gente tem proble-
mas e só nos últimos seis anos in-
vestimos cerca de 100 mil euros em 
reparações. Na praça de toiros não 
havia curros, o gimnodesportivo não 
tinha bancadas, todos os espaços 
públicos têm problemas”. Aos erros 
de planeamento, de engenharia e de 
construção, juntam-se outros cons-
trangimentos. “Estamos constante-
mente a esbarrar no que nos causa 
dor. O emparcelamento das terras 
está por concluir, há escrituras por 

“
O lago não trouxe 
às populações 
grandes vivências 
ou recordações, 
o Guadiana sim. 
Era um sítio para 
convívio e festejos
VÍTOR VIDIGAL

fazer, pessoas que pagam IMI (Im-
posto Municipal sobre Imóveis) de 
terrenos que estão submersos. Por 
outro lado, o cemitério está cheio 
e não podemos ampliá-lo porque o 
arquiteto tem direitos de autor sobre 
o projeto, é caro e não há dinheiro 
que chegue. O orçamento mensal da 
junta é três mil euros”.  

É, por isso, que quase suplica, “se 
não nos ajudam, ao menos que não 
nos atrapalhem”. A autarca refere-
-se ao recente projeto de construção 
de um parque de campismo que foi 
chumbado por falta de licenças, de-
vido às confusões cadastrais. “Era 
investimento privado que vinha 
para cá e mais quatro ou cinco em-
pregos, mas, pelos vistos, é preferí-
vel os turistas continuarem a fazer 
campismo selvagem. Nada do que 
nos foi prometido e que poderia 
trazer desenvolvimento e fixar mais 
habitantes na aldeia, foi cumprido. 
A marina ficou na Amieira, as praias 
foram para outro lado, a cooperativa 
e a adega também. Será que daqui a 
18 anos a aldeia ainda existe?”

O tempo tem a resposta. E só 
ele também será capaz de curar as 
cicatrizes profundas inscritas na 
alma desta gente. “Talvez a geração 
nascida aqui consiga libertar-se dos 
fantasmas”. Talvez. Por enquanto, 
nas ruas desertas da nova Luz, só 
o Museu (ver caixa), que guarda as 
memórias da antiga aldeia, atrai vi-
sitantes. “É triste. Mas, por este an-
dar, parece que a única saída para o 
nosso futuro é mantermos vivo um 
passado que nos causa dor e do qual 
não conseguimos libertar-nos para 
seguirmos em frente.” 
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S
e há algo que nós, alentejanos, 
temos de bom é conseguir rea-
lizar mais e melhor com muito 

menos. Se o português, por nature-
za, com um adesivo e um arame já 
desenrasca quase tudo, a gente, ao 
sul, habituou-se a fazê-lo com cor e, 
ainda por cima, a cantar. É algo que 
corre no sangue. Começou por ne-
cessidade e redundou em prazer. E 
são tantos os exemplos. Na arte, no 
campo, na gastronomia, na música, 
enfim… o que para aqui me lembro e 
o tanto que me escapa, com certeza.

Venho por aqui, nesta crónica, 
com um certo arrepio porque já 
oiço castanholas e pandeiretas. É 
verdade que o final de agosto ain-
da vem longe mas, como o trabalho 
dos milhares de voluntários começa 
agora, o entusiasmo também pode 
ir tomando corpo ao ritmo dumas 
“saias” de Campo Maior. Nas pró-
ximas dezenas de serões homens e 

mulheres, algumas crianças, traba-
lham duro mas com uma alegria in-
descritível naquela que me habituei 
a vivenciar como uma das mais ine-
narráveis, participadas e democrá-
ticas manifestações populares.

Fosse tudo assim, na vida e no 
país e, talvez, o fosso não estivesse 
tão cavado. Quem executa, ajuda 
a pensar, a decidir, mete a mão e é 
evolvido no processo. Decide, até.

Aqui, o voto popular conta mes-
mo. E tem peso. Para que as “Festas 
do Povo” aconteçam cabe ao povo 
decidir porque, em rigor, são as pes-
soas que as trabalham, idealizam, 
executam, mostram e vivem. Não 
é assim, ou deveria ser, por toda a 
parte?

Candidatas a Património Ima-
terial da Humanidade, as Festas do 
Povo de Campo Maior, realizam-se, 
em 2020, de 29 de agosto a 6 de se-
tembro e tiveram, logo no anúncio, 

a adesão de 70 ruas e troços, mais 
do que na última edição em 2015. 
Deverão atrair, como costume, mi-
lhares de pessoas, mais um que é 
confesso adepto.

Da arte e engenho popular nas-
cem verdadeiras obras de arte. Com 
arame, papel, adesivo (e outras coi-
sas mais) armam o maior jardim 
do mundo que, apesar de artificial, 
transporta a mesma alegria e aro-
mas que os demais. Pássaros e inse-
tos ficam confundidos.

Há, nesta festa, outro pormenor 
que deslumbra. As portas, de casa, 
estão permanentemente abertas 
para receber. Há comida e bebida 
sempre para quem vier. É uma par-
tilha constante. O ambiente é positi-
vo desde a noite da “enramação” - a 
madrugada em que a vila se veste 
de jardim - até ao momento de di-
zer adeus e até… que o povo volte a 
querer. 

Flores, do povo… 
com amor
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

Alentejo
pela minha
câmera
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A destruição da Aldeia da Luz foi 
dos momentos mais traumáticos 
na história recente do Alentejo. É 

certo que as cheias de 1997 deixaram 
um rasto de devastação e morte, mas 
a tragédia da destruição e transferên-
cia da Aldeia da Luz continua viva na 
memória dos que sobreviveram e dos 
que ainda agora habitam a nova aldeia.

Na altura chamaram-lhe “des-
mantelamento”, porque, na verdade, 
a aldeia foi desarmada peça por peça 
como se de uma construção de Lego 
se tratasse para que nada, nenhuns 
detritos ficassem no terreno a poluir 
as águas da futura barragem.

O trauma daquele povo foi dema-
siado prolongado no tempo. Primei-
ro e durante décadas, o espectro da 
construção da barragem foi como que 
uma doença diagnosticada, sem sinto-
mas visíveis, mas que impedia olhar 
de frente para o futuro. É verdade que 
muitos dos habitantes, nem sequer 
acreditaram que haveria de chegar o 
dia do abandono do lar. Continuaram 
sempre a investir nas casas como se 
não houvesse amanhã. E ali, o ama-
nhã, era o dilúvio.

Ao lado, como compensação, foi 
nascendo uma nova aldeia. Pedra por 

pedra, rua a rua… fez-se uma cópia 
quase fiel da velha aldeia para que os 
habitantes da Luz não fossem “preju-
dicados”, diziam os discursos políti-
cos da altura.

Como se o dinheiro, neste caso 
materializado em novas casas, com-
pensasse ou fosse paliativo da imen-
sa dor que trucidou a alma daque-
le povo despojado das habitações 
construídas com o sangue e o suor da 
vida, desterrado para uma terra con-
tígua que não a sua.

É impossível explanar numa cróni-
ca sucinta a dor e os traumas sofridos 
por cada uma daquelas pessoas. Tanto 
mais quando ninguém pode pôr em 
causa vantagens e benefícios da gran-
de barragem de Alqueva para todo o 
Alentejo - e nem isso serve de conso-
lação àquele povo. 

Curiosamente neste número da 
Semmais Alentejo evoca-se o aniver-
sário da nova Luz e fala-se do perí-
metro de rega do Roxo. Da barragem 
do Roxo, que também ela, nos anos 
1960, submergiu 30 casas de alguns 
pobres moradores da Mina da Julia-
na que as haviam herdado dos fa-
miliares que, muito antes, as tinham 
recebido dos alemães exploradores 

da mina até cerca de 1910. A partir de 
1930 o Estado não só reconheceu a 
propriedade das casas aos herdeiros, 
como os obrigou ao pagamento da 
devida contribuição predial.

Quando naquele local começaram 
a subir as águas da barragem do Roxo, 
as famílias foram obrigadas a abando-
nar os lares. Em 1969, em “Alentejo De-
sencantado”, Mário Ventura, jornalista 
do Diário Popular, escrevia que aque-
las pessoas “moveram céus e terra 
para defender os direitos adquiridos, 
para ter recurso a uma compensação 
(…). Reuniram esforços, pagaram a ad-
vogado, apelaram à generosidade da 
lei, mas, embora se encontrem depo-
sitadas as indemnizações (…) as famí-
lias da Mina da Juliana não as podem 
receber por falta de documento que 
comprove a propriedade de quatro 
paredes torcidas e arruinadas”.

Em épocas distintas, diferentes 
olhares do Estado. O que fica são as 
obras. O importante perímetro de rega 
do Roxo e o Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva.

Afogado nas águas do progresso, 
ficam os traumas e todo o sofrimento 
do povo.

Sem Mais! 

Mágoas 
afogadas
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

É que a saudade tece-se e nos enleia, 
companheiros! Dela não nos podemos 
libertar e nela nos governamos em 
períodos mudos da nossa nostalgia…
Antunes da Silva

“
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atual

Restam memórias 
e tantas tradições

VALORIZAR O PATRIMÓNIO PENSANDO NO INTANGÍVEL

Há cerca de três décadas, as manifestações 
culturais pulsavam em Moura. Festas religiosas 

e profanas, artesãos e mezinhas faziam parte das 
vivências da comunidade. Algumas esfumaram-se 
no tempo, outras permanecem no calendário, nas 
memórias ou no coração de quem as materializa.

TEXTO FILOMENA RICARDO | FOTOGRAFIA SEMMAIS / DR
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O negro das paredes da oficina 
do mestre Bule, como é co-
nhecido em todo o concelho, 

denúncia as décadas que tem dedi-
cado à profissão. Neto e filho de fer-
reiros, começou aos 12 anos e, hoje, 
aos 88, com a ajuda o filho, dá conti-
nuidade à arte e adquiriu o estatuto 
do mais antigo testemunho vivo das 
dezenas de artesãos que existiam 
em Moura, há cerca de trinta anos. 

Na atual oficina, que mantém 
aberta há meio século, chegou a ter 
seis funcionários e seis aprendizes. 
As encomendas, para fazer manual-
mente camas de ferro, gradeamen-
tos, cata-ventos, portões ou arranjar 
charruas, sachos ou estacas para 
prender animais, surgiam de todo o 
concelho, sem lhe deixar tempo para 
impor horários ou descansar. As pri-
meiras férias “só as teve depois do 
25 de Abril”. 

É no escuro da sua oficina que, 
com o auxílio da forja, do fole e do 
martelo, persiste em dar arte ao fer-
ro, na esperança de que, para além 
do filho, outros se possam interes-
sar por uma profissão que poderá, 
a qualquer momento, ficar apenas 
registada no “Pensar o Intangível”, 
o projeto de valorização e preser-
vação do património imaterial que a 
Câmara Municipal de Moura está a 
desenvolver. 

O mesmo anseio é partilhado por 
António Lima. Tornou-se cadeireiro 
e cesteiro por obra do acaso, mas o 
engenho do artesanato sempre lhe 

esteve colado à pele. “Aqui, nesta 
oficina ensinei, durante três anos, 
três miúdos, mas não há qualquer 
esperança de continuidade, porque 
são deficientes motores e não con-
seguem fazer uma peça sozinhos, 
têm de ser os dois ao mesmo tem-
po”, lamenta à Semmais o artesão e 
formador de 63 anos que, apesar de 
ter trabalhado na agricultura largos 
anos, nos tempos livres dedicava-
-se a fazer esculturas em madeira ou 
cortiça, a sua verdadeira paixão. 

“Aprendi a fazer cestos e cadeiras 
a ver um velhote a ensinar o meu ir-
mão, mas eu gostava mais das escul-
turas. Um dia fui desafiado para fa-
zer cestos durante a feira de Moura, 
porque o artesão que habitualmente 
lá estava já não ia participar. Acabei 
por aceitar ”, afirma António, que a 
partir daí nunca mais parou. Dá cur-
sos aos alunos da escola secundária 
de Moura, faz cadeiras e cestos por 
encomenda ou restauros. Declara-
damente, um apaixonado pela tradi-
ção teme contudo que este patrimó-
nio possa ter os dias contados. 

Mestre Bule é o mais antigo artesão em atividade
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Um pessimismo que Eduardo 
Feliciano prefere afastar. Herdou 
o gosto de fazer barbas do pai e do 
avô, com quem chegou a trabalhar, 
montou há 12 anos seu próprio es-
paço onde, apesar de também fazer 
cortes e penteados a senhoras e ca-
valheiros, salvaguarda parte do es-
pólio da família, mas também a mes-
tria de trabalhar como antigamente. 
“Tudo o que tenho aqui é usado, o 
antigo ‘4 4 4’ um creme de barbear, 
a pomada de sabão. Hoje uso isto, 
antigamente usava-se um sabão em 
pó que era misturado no pincel, mas 
não consigo encontro esse produto”, 
explica Eduardo, o barbeiro de 39 
anos que, devido ao facto de as an-
tigas barbearias terem ditado as ten-
dências de espaços contemporâneos 
acredita que esta pode ser uma pro-
fissão com futuro. Até porque, diz, o 
“convívio numa barbearia, onde os 
homens põem a conversa em dia, é 
algo que não se pode perder”. 

Câmara de Moura aviva 
costumes, artes e ofícios

O mestre Bule, o artesão António 
e o barbeiro Eduardo são apenas três 
dos protagonistas que integram o 
“Pensar o Intangível”. Salvaguardar e 
valorizar, através de testemunhos vi-
vos ou de relatos de terceiros, as anti-
gas profissões que fazem parte do pa-
trimónio imaterial do concelho é ape-
nas uma das três vertentes do projeto 
que traz à memória um total de 17 
ofícios, como os muitos alfaiates, ce-
leiros, moleiros, ferreiros, lavadeiras 
ou abegão, que existiam espalhados 
pela cidade e pelas sete freguesias de 
um concelho há três décadas maiori-
tariamente rural e pobre. 

“O projeto, a ser desenvolvido ao 
longo de três anos (vai no segundo), 
tem três eixos. Primeiro fizemos a 
recolha fotográfica e em vídeo das 
festividades tradicionais, como por 
exemplo as Endoenças, uma tradição 
religiosa que se realiza ainda hoje em 
Safara durante quatro dias, com pro-
cissões de dia e de noite; ou o Dia das 
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Comadres, celebrado em Santo Ama-
dor. Este ano, a pesquisa e recolha 
focou-se nos ofícios e, no próximo 
ano, vamos dedicar-nos à medicina 
tradicional e mezinhas. O objetivo 
é valorizar o território e a essência 
desta comunidade que apresenta tra-
ços identitários transversais a todo o 
Alentejo, explicou à Semmais Lurdes 
Balola, vereadora da Cultura da Câ-
mara Municipal de Moura. 

Iniciado em 2019, em que se as-
sinalou o Ano Europeu do Patrimó-
nio sob o lema “Património: onde o 
passado encontra o futuro”, “Pensar 
o Intangível” assume-se pioneiro 
em toda a região. Através de vídeos 
- promovidos nas redes sociais do 
município e nas escolas - e exposi-
ções temáticas que incluem também 
registos fotográficos, a autarquia 
procura disponibilizar “aos alunos, 
população, visitantes e turistas co-

nhecimento sobre as tradições alen-
tejanas e até incentivar a criação 
de outros projetos que agreguem e 
promovam o património cultural e 
imaterial” alentejano. 

A partir de 21 de março, na Galeria 
do Espírito Santo, vai ficar perma-
nentemente patente ao público “Criar 
memórias - os ofícios tradicionais”, 
uma exposição que pretende marcar 
este desafio de salvaguarda de um 
património que carrega um acervo 
de raízes, memórias e tradições. 

Na zona afetada imitava-se o 
gesto de se coser com agulha, 
dizia-se:

“Virgem Mãe cose pela pele
E São José cose pelo osso
Se és nervo que te descoseste
Vai para o lugar onde nasceste
Se és linha que desmentiste
Vai para o lugar de onde saíste
Se és osso que te desmanchaste
Vai para o lugar de onde te soltaste
Coso isso mesmo é que eu coso
Carne quebrada, nervo torto
Em louvor de Deus 
E da Virgem Maria
Um Pai Nosso 
E uma Avé Maria”

Podia repetir-se ao longo do dia, 
sempre em número ímpar 
(3, 5 ou mais vezes).

REZA PARA ENTORSE





março 2020

21

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião

Não Sei 
o Seu Nome
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“Falou de Cascais, de Lisboa, do Porto 
de Coimbra e sobretudo do Alentejo. Das 
suas gentes, da sua luz, da sua história, 
do seu carácter genuíno, da segurança, da 
gastronomia e naturalmente dos vinhos.”

E
ncontrámos-nos por acaso 
numa viagem de carro partilha-
da entre o Parlamento Europeu 

e o aeroporto. Começámos a falar 
em Francês, mas o meu companhei-
ro de viagem depressa compreendeu 
que eu era português. Perguntou-me 
onde vivia. Entre Lisboa e o Alentejo 
respondi eu. A minha resposta abriu 
acaixa de Pandora. Conhecia tudo ou 
quase sobre Portugal. Produzia vinho 
no País natal, mas era Portugal a sua 
paixão. Falou de Cascais, de Lisboa, 
do Porto de Coimbra e sobretudo do 
Alentejo. Das suas gentes, da sua luz, 
da sua história, do seu carácter ge-
nuíno, da segurança, da gastronomia 
e naturalmente dos vinhos. Percebi 
que já tinha estado em quase todo 
o território e que conhecia bem os 
restaurantes, os hotéis, os museus, as 
adegas, os centros de conhecimento, 
as paisagens, as aldeias, as vilas e as 
cidades.

Falei-lhe dos Alentejos que fazem 
o Alentejo, das dificuldades de mas-

sa crítica que temos, das distâncias, 
da demografia, mas sempre com o 
brilho nos olhos por ter encontrado 
no acaso dos dias uma pessoa que 
não sendo português nem alentejano 
(pensei desde o inicio que seria fran-
cês) gostava tanto do Alentejo como 
eu e parecia valorizar pouco (talvez 
por passar por lá regularmente, mas 
não viver lá) as maleitas que também 
temos e eu não lhe escondi.

A viagem não era longa. A minha 
curiosidade de conhecer um pouco 
mais de quem tanto conhecia e pare-
cia apreciar o Alentejo crescia, mas o 
entusiasmo do seu discurso não pa-
recia abrandar. Quando me apercebi 
que estávamos a cruzar a cancela do 
aeroporto de chegada interrompi. 
E o meu caro amigo? De que região 
francesa é? Que vinho produz? Sou 
italiano, da Campania, respondeu 
para minha surpresa. Produzo um 
dos melhores “Falanghinas” do mun-
do! Italiano, admirei-me eu. E vinhos 
da casta Falanghina? Provei uns bem 

bons no contexto da iniciativa da Ca-
pital Europeia do Vinho, promovida 
pela Rede Europeia de Cidades com 
Vinho (RECEVIN) que congrega 800 
cidades europeias em que a produ-
ção de vinho é uma referência forte 
da sua identidade. Sannio, a região 
produtora por excelência destes vi-
nhos e Benevento a sua capital foram 
as vencedoras em 2019. Alenquer e 
Torres Vedras tinham arrebatado a 
distinção em 2018 e entre outras, Re-
guengos de Monsaraz foi uma capital 
de excelência em 2015. Foi aliás des-
de a candidatura e vitória da alente-
jana Reguengos que passei a acom-
panhar mais de perto esta rede. Um 
exemplo entre muitos outros daqui-
lo que amarra a União Europeia a si 
mesma, na diversidade e na unidade.

Chegámos, entretanto. Cada um 
foi ao seu destino. Compreendi de-
pois que nem fiquei a saber o seu 
nome. Era um europeu, italiano, ami-
go de Portugal e apreciador do Alen-
tejo. Sem Mais. 
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Os recursos hídricos da Barragem do Roxo são 
janelas de oportunidades que os agricultores 
querem agarrar com as duas mãos. Nesta fase 
navegam uma onda de projetos. E é preciso 
aumentar o armazenamento de água.
TEXTO RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR

Pelas águas do Roxo
AGRICULTORES DEFENDEM GESTÃO PARTILHADA E MAIS ARMAZENAMENTO

A concretização da última fase 
de modernização da infraes-
trutura de distribuição de 

água, e a instalação do Centro Tec-
nológico e Agroalimentar, são duas 
das frentes que animam os regantes 
banhados pelas águas da Barragem 
do Roxo.

A primeira batalha está ainda de-
pendente da abertura de medidas do 
quadro comunitário 2020, mas é es-

tratégica para a gestão do aprovei-
tamento hidroagrícola da zona, uma 
vez que virá assegurar que a atual 
eficiência global da distribuição de 
água para o setor se mantenha. A se-
gunda, é uma enorme investida para 
alavancar a agroindústria de que 
todo o Alentejo carece.

São desafios de relevo, segundo 
António Parreira, presidente da As-
sociação de Beneficiários do Roxo, 
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e sustentam a vontade dos agricul-
tores em participarem no desen-
volvimento do setor e na gestão 
dos recursos hídricos aplicados à 
agricultura. “A associação funciona 
como um contra-peso de equilíbrio 
à gestão da EDIA nos blocos de rega 
do Alqueva, já que damos voz aos 
produtores nas decisões, incutindo 
responsabilidade e auto-regulação, 
que consideramos essenciais na 
gestão do bem público que é a água”. 

As intervenções na distribuição 
de água, através da reconversão do 
atual sistema, implicando “muita 
tecnologia”, é também um comba-
te ao desperdício, pelo que a ideia, 
disse à Semmais António Parreira, 
“é aumentar a eficiência da distri-
buição para 95%” e, por via disso, 
continuar a fazer crescer o consumo 
de energia elétrica, uma vez que a 
dotação de água por hectare é inver-
samente proporcional ao consumo 
de energia. 

António Parreira explica que 
foi esta realidade que fez com que, 
em 2019, tenha entrado em funcio-
namento a Estação Fotovoltaica de 
Montes Velhos, que associada à es-
tação elevatória produz atualmente 
cerca de 25% das necessidades de 
energia elétrica, num investimento 
de 330 mil euros. “Em complemen-
to, estamos a preparar o investimen-
to na Mini-hídrica do Roxo, orçado 
em 1,7 milhões de euros, que permi-
tirá produzir a totalidade da energia 
que necessitamos na gestão de todo 
o aproveitamento hidroagrícola”, 
acentua o responsável.

Aproveitamento hidroagrícola 
da Bacia do Sado é urgente

Para enfatizar a importância des-
te cenário, o presidente da Associa-
ção de Beneficiários do Roxo, afirma 
que a bacia hidrográfica do Sado, 
tem apenas uma capacidade de ar-
mazenamento das afluência de cerca 
de 30%, pelo que “é urgente aumen-
tar esta capacidade”, nomeadamen-
te através da construção de novas 
barragens e aumento das existentes. 
“Só desta forma estaremos a mini-
mizar os efeitos das alterações cli-
máticas e a criar condições para a 
fixação de populações, invertendo a 
sangria demográfica da região sul do 
Alentejo”, afirma António Parreira.
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Sobre o Empreendimento de Fins 
Múltiplos do Alqueva, com impacto 
junto dos associados do Baixo Alen-
tejo, o especialista, defende um mo-
delo de gestão deste grande sistema 
- 120.000 hectares de regadio -, que 
permita “a obtenção de economia de 
escala dos aproveitamentos hidroa-
grícolas” e não o contrário. E para 
que isso suceda, sublinha, é neces-
sário criar modelos em que “todos 
os participantes tenham um papel 
ativo”, que leve a uma maior eficiên-
cia na distribuição de água e na au-
to-regulação na tomada de decisões.

Também Rui Garrido, presidente 
da Federação das Associações Agrí-

Em defesa dos seus associados, 
António Parreira, rejeita a ideia 
de que a agricultura é uma 
ameaça ambiental. “Antes pelo 
contrário, é mesmo a solução”, diz 
à Semmais, “porque o agricultor 
está na primeira linha de defesa 
do ambiente, porque depende da 
chuva, do sol, dos insetos, dos 
solos e da água”. O líder da FAABA, 
Rui Garrido, vai mais longe, ao 

considerar que muitas vezes 
“estão a queimar a imagem do 
setor por falta de conhecimento 
ou por má fé”. E lembra os 
problemas das culturas de 
sequeiro que, por exemplo, “estão 
sempre dependentes da água que 
não chove” e, como tal, “a precisar 
das ajudas comunitárias” para 
poderem ser viáveis e ganharem 
escala. 

Agricultura não é o ‘papão’ do ambiente
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mesmo diapasão, ao considerar que 
é preciso “aumentar as zonas de in-
fluência do Alqueva”. “Se quisermos 
ter amanhã mais 50 mil hectares te-
mos que arranjar mais água”, afirma, 
acrescentando ser possível, “renego-
ciar mais cota para a agricultura, ou 
fazer outra barragem no Rio Ardila, 
que desagua no Guadiana, perto de 
Moura, onde se podia armazenar 
mais cento e tal milhões de metros 
cúbicos”.

Em termos agrícolas, no períme-
tro de rega do Roxo estão a ter grande 
crescimento as culturas plurianuais, 
como o olival e, mais recentemente, 
o amendoal, mas também começam 
a surgir a figueira, romãzeira, no-
gueira e citrinos. E, podem chegar 
outras ainda, de bons rendimentos 
para os agricultores e importantes 
para o desenvolvimento da região. 
“É necessário criar condições, como 
estruturas industriais, com rede de 
frio, transformação e comercializa-
ção”, aduz o responsável. 
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Esta força de ser 
mulher tem que 
se lhe diga
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

Esta força de ser mulher tem que se lhe diga…
Enfrenta intempéries, alisa marés,
constrói um tempo novo,
renova a própria vida.
E nesse mundo em construção
toma a dianteira,
sendo elo e união,
uma voz companheira.

Esta força de ser mulher tem que se lhe diga…
Desbrava o mato bruto,
rasga caminhos com a luz do futuro
sabe dar-se numa mão amiga.

(in “A Voz das Palavras”)

O dia 8 de março, data em que 
se comemora uma vez mais 
o “Dia Internacional da Mu-

lher”, dia com particular significa-
do na história contemporânea da 
humanidade, remontando aos idos 
anos de 1857, em que nesse dia, em 
Nova Iorque, as mulheres de uma 
fábrica têxtil encetaram uma luta 
pela defesa dos seus direitos.

É uma data que se repete e que 
não se deve circunscrever a celebra-
ções mais ou menos românticas, mas 
que nos deve lembrar de que muito 
falta fazer em prol da igualdade de 
direitos e de oportunidades, para que 
haja uma efetiva igualdade de género 
na sociedade em que vivemos.

Como bem disse, há dois anos, 
o Secretário-geral da ONU, António 
Guterres, “alcançar a igualdade e ca-
pacitar mulheres e raparigas, é o ob-
jetivo inacabado do nosso tempo, e o 
maior desafio dos direitos humanos 
no nosso mundo.”

Saibamos aceitar esse desafio e, 
persistentemente, concretizar esse 
ideal duma sociedade mais justa e 
mais igualitária, em que Homens e 

Mulheres, em conjunto, construam 
uma sociedade de progresso e um 
mundo melhor.

Sendo esta, uma mensagem e um 
desejo extensivo a todas as mulhe-
res de todo o mundo, quero servir-
-me deste espaço para, em particu-
lar, exaltar a estoicidade da mulher 
alentejana. Uma mulher que, pelas 
condições adversas de um território 
esquecido, onde tudo tem que ser 
conquistado com abnegação e labor, 
enfrentou uma vida difícil e sofrida, 
mas sempre presente em toda a sua 
plenitude, no seu papel diverso 
na sociedade, dela sobressain-
do a coragem para apoiar os 
desvalidos e incentivar à luta 
por dias melhores os que, mui-
tas vezes, padecendo sucum-
biam ao desânimo.

Como se tornou hábito nes-
ta coluna, encontro na poesia 
a melhor forma de prestar a 
minha homenagem, realçando 
essa força que, à nossa moda 
alentejana, com apreço reco-
nhecido, traduzimos na expres-
são: “Tem que se lhe diga!” 

“



Esta força de ser mulher tem que se lhe diga…
Enfrenta intempéries, alisa marés,
constrói um tempo novo,
renova a própria vida.
E nesse mundo em construção
toma a dianteira,
sendo elo e união,
uma voz companheira.

Esta força de ser mulher tem que se lhe diga…
Desbrava o mato bruto,
rasga caminhos com a luz do futuro
sabe dar-se numa mão amiga.

(in “A Voz das Palavras”)
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Todas as ‘fichas’ no Pisão
CONCERTAÇÃO E ESTRATÉGIA SÃO PALAVRAS-CHAVE NA LIDERANÇA DA CIMAA

entrevista

A constituição da Empresa Intermunicipal das 
Águas do Alto Alentejo e o grande projeto de 
fins múltiplos do Pisão, são dois dos grandes 

desafios que o novo presidente da Comunidade 
Intermuncipal do Alto Alentejo (CIMAA) vai ter 
que enfrentar. Mas há muito mais para cumprir 

este ciclo de desenvolvimento. 
ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA SEMMAIS / DR
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Há pouco tempo na liderança 
da CIMAA, quais são os desafios 
mais próximos?

São vários, mas aponto dois mais 
imediatos, desde logo a criação da 
Empresa Intermunicipal de Abasteci-
mento de Água e Esgotos em Baixa, 
que está prestes a ser criada, com a 
adesão de dez dos quinze municípios 
do distrito. Este processo é vital.

E porque não os quinze?
Campo Maior e Elvas porque já 

têm o abastecimento em baixa con-
cessionado, Portalegre tem os servi-
ços municipalizados de águas, mas 
penso que será uma questão de tem-
po. Monforte e Avis decidiram não 
aderir para já.

É assim tão importante 
este projeto?

Absolutamente essencial. Repare 
que apesar da empresa ainda não es-
tar criada, já estão aprovados quase 
8 milhões de euros em candidaturas 
no âmbito do POSEUR. Sem financia-
mento comunitário, será praticamen-
te impossível aos municípios a reali-
zação dos trabalhos de reabilitação, 
recuperação e ou ampliação das suas 
redes, que todos sem exceção neces-
sitam e alguns com máxima urgência.

Quando se prevê obras 
no terreno?

As obras até podem avançar já. As 
câmaras que tenham vontade e capa-
cidade de avançar, podem-no fazer 
desde já.

No concreto, o que se 
pretende com este projeto?

Os municípios poderem ter aces-
so aos fundos estruturais para inter-
venções nesta área, vitais e muito 
dispendiosas. A segunda, é a otimiza-
ção dos serviços, vai ser uma empre-
sa intermunicipal, totalmente públi-
ca com capital social 100% dos mu-
nicípios, sem risco de privatizações.

O controlo é todo nosso, desde a 
cobrança da água, à reparação e ma-
nutenção, com o objetivo final de ter 
uma influência positiva nas tarifas a 
prazo. A ideia é a concretização dos 
investimentos candidatados ao PO-

SEUR e em fase de aprovação, pela 
melhoria da qualidade dos servi-
ços prestados, pela racionalidade da 
gestão que torne possível a conten-
ção tarifária, em alternativa à gestão 
individualizada tendo presentes as 
exigências legais da cobertura dos 
custos pelas receitas. Sem agregação 
nada disto seria possível.

O outro grande desafio, será 
certamente a Barragem do Pisão, 
porque há boas notícias...

Com efeito, em função da ativi-
dade desenvolvida que uniu os quin-
ze autarcas, de forma empenhada e 
muito determinada, independente-
mente das opções políticas que sau-
davelmente nos diferenciam enquan-
to presidentes e autarcas eleitos em 
diferentes listas, há projetos que pela 
sua natureza e importância vão estar 
no centro da atividade a desenvolver.

Refiro-me desde logo e em pri-
meiro lugar à Barragem do Pisão, 
que após décadas de esperanças e 
desilusões, de adiamentos e frus-
trações, tem agora a possibilidade 
de avançar decisivamente para a 
concretização do investimento. Este 
nosso projeto vai assumir a priori-
dade entre todas as prioridades que 
temos, pela importância estrutural 
que tem para o território.

Temos a garantia das várias tu-
telas envolvidas que é mesmo para 
avançar. É um grande desafio.

“
Se não houvesse 
agregação de 
municípios, 
perderíamos
fundos estruturais
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E já há ideias para o que será 
o Pisão no futuro próximo?

Os 15 municípios do Alto Alentejo 
consideram o empreendimento hi-
dráulico de Fins múltiplos do Crato 
- Barragem do Pisão, fundamental 
para o desenvolvimento de todo o 
território, necessitando de um estudo 
de análise, avaliação e articulação do 
empreendimento com as orientações 
da União Europeia e dos objetivos es-
tratégicos definidos.

A Barragem do Pisão é um in-
vestimento estratégico e estruturan-
te para todos os municípios do Alto 
Alentejo, conforme é reconhecido na 
Estratégia Regional do Alentejo, na 
Estratégia de Desenvolvimento Ter-
ritorial do Alto Alentejo 2020, e no 
Contrato de Desenvolvimento Re-
gional do Alto Alentejo, documentos 
aprovados pelo Conselho Intermuni-
cipal (CI) e pelo Conselho Estratégico 
para o Desenvolvimento Intermuni-
cipal (CEDI).

Conforme as conclusões do Gru-
po de Trabalho constituído através 
do Despacho nº 3939/2019 de 9 de 
abril, que procedeu à avaliação da 
viabilidade e necessidade do em-
preendimento, a Barragem do Pisão 
é um investimento estruturante para 
todo o território do Alto Alentejo, em 
termos económicos (agricultura, pe-
cuária industrias agroalimentares), 
sustentabilidade demográfica, turis-
mo, investigação científica e reserva 
estratégica de água e meio aquático 
disponível para a transferência de es-
pécies em risco.

Não quero pormenorizar, esta é 
exatamente a fase das definições fi-
nais. Posso adiantar que as coisas 
estão devidamente estudadas. Houve 
um trabalho prévio muito rigoroso, de 
que destaco as intervenções do presi-
dente da Câmara do Crato, Joaquim 
Diogo, e do anterior presidente da CI-
MAA, Ricardo Pinheiro e dos técnicos 
desta Comunidade Intermunicipal.

Qual é o orçamento previsto?
Cerca de180 milhões de euros, um 

dos maiores investimentos públicos 
realizados no Alto Alentejo.

Talvez por tudo isso, se 
considere um projeto tão 
estratégico...

Estratégico e diferenciador para 
toda a região. Por isso mesmo, inde-
pendentemente de uns municípios 

serem beneficiados mais diretamen-
te do que outros, estamos todos do 
mesmo lado queremos de igual for-
ma a concretização do projeto. As 
decisões estão tomadas, não vale a 
pena criar ruído pelo meio. É para fa-
zer, que se faça.

É um processo que, do nosso 
ponto de vista, tem de agregar, para 
além dos 15 municípios, também os 
agentes económicos e de outros se-
tores do distrito, o que implica um 
trabalho de grande concertação.

Disse que a fase de preparação 
arranca até final do mês, e o resto?

Gostaria muito que até final do 
ano os vários estudos e projetos es-
tivessem concluídos, para que as 
obras pudessem ser lançadas duran-
te os próximos três anos. Eu acredito.

Outra área muito relevante para 
o desenvolvimento do distrito 
são as acessibilidades, o que 
está na forja?

Tenho uma visão muito particular 
sobre esse domínio, que nem sempre 
é bem interpretada pelos meus cole-
gas. Todos temos legitimidade para 
reclamar e reivindicar as melhores 
acessibilidade e condições para os 
nossos territórios, e obviamente que 
elas são importantíssimas. Conhece-
mos bons e maus exemplos por todo 
o país. Para que consigamos conven-
cer quem decide, precisamos de dar 
sinais, nomeadamente demonstrar-
mos que vale a pena investir no nos-
so território, que temos capacidade 
de atrair investimento privado, de 
criar riqueza, de haver dinâmica eco-
nómica. Quanto mais sinais dermos 
neste contexto, mais capacidade e di-
reito de reivindicação teremos.

Quer explicar melhor 
esse ponto de vista?

Sou por reclamar obras que façam 
sentido, ou para um concelho, ou para 
o desenvolvimento estratégico e con-
certado de uma determinada região. E 
para isso tem de haver planeamento 
estratégico. Não sou daqueles que por 
hábito reclamam que não têm empre-
sas, porque não existem os melhores 
acessos, prefiro pensar e fazer ao con-
trário. E acho que nós, os autarcas do 
distrito, estamos a dar um bom exem-
plo nesse sentido. Temos as nossas di-
vergências de opinião, as nossas dis-
cussões, o que é legítimo, mas no final 

“Nunca faltou dinheiro 
ao Alentejo"
Hugo Hilário é um regionalista 
convicto e está na expetativa 
das mudanças que podem 
ser operadas com o reforço 
das CCDR´s e eleição de uma 
estrutura política para gerir as 
regiões. “Acho que este pode ser 
um primeiro passo, mas tem que 
ser tomada a decisão de forma 
definitiva, não deveríamos nem 
devemos estar a falar de um 
projeto-piloto”, refere.
O líder da CIMAA tem dúvidas 
sobre a orgânica a ser proposta, 
uma vez que, sublinha, “o 
novo modelo de gestão das 
CCDR´s vai requerer alterações 
profundas. Sugere, Hugo Hilário, 
ser necessário “moldar o resto 
das estruturas e dos serviços 
às necessidades e às funções 
exercidas por estes organismos”.
O presidente da CIMAA, que 
substituiu, Ricardo Pinheiro 
(ex-presidente da Câmara de 
Campo Maior, agora deputado 
pelo PS), prefere, para já, elogiar 
os sinais de promoção do 
interior e reforçar que, no seu 
entender, “começam finalmente 
a chegar a estes territórios 
medidas efetivas de promoção 
e desenvolvimento das mesmas. 
De uma descriminação positiva 
que “favoreça” aqueles que 
mais constrangimentos sofrem, 
de investir no interior, de fixar 
população, de criar riqueza. 
Felizmente estamos a passar 
das palavras e das intenções aos 
atos. “Estamos no bom caminho 
e são várias as oportunidades à 
nossa mercê que teremos que 
aproveitar. Entendo que em 
décadas anteriores não faltaram 
fundos ao Alentejo, mas sim 
planeamento estratégico e 
concertação.
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estamos juntos no que diz respeito às 
grandes opções para o território.

Em jeito de exemplo, a decisão da 
instalação da nova escola da GNR em 
Portalegre está tomada, e estivemos 
todos juntos nessa reivindicação, a 
contínua promoção do Aeródromo de 
Ponte de Sor também. Sobre este últi-
mo assunto sinto que todos os meus 
colegas sentem orgulho, porque as-
sumem como sendo um projeto im-
portante para toda a região. São esses 
sinais de concertação que temos obri-
gação de continuar a dar.

Não há então acessibilidades a 
reivindicar que una os autarcas 
do Alto Alentejo?

Claro que há, não podemos es-
quecer e ter presente que é preciso 
desenvolver todos os esforços para 
que a linha férrea entre Sines e Elvas, 
que já está em curso e é da maior im-
portância para o país e para todo o 
Alentejo, possa ser complementada 
com os projetos de modernização 
da Linha do Leste, incluindo a apro-
ximação da Estação de Portalegre à 
cidade. No que respeita às vias rodo-
viárias os nossos esforços dirigem-se 
para a ligação da A6 à A23, impor-
tante como elo de ligação às regiões 
a Norte e a Sul do distrito e como 
meio de ligação entre todo o interior 
do território no sentido longitudinal, 
tendo sempre presente a continuida-
de do IC13 na transversal do país e do 
território Alto Alentejo entre Lisboa, 
a fronteira de Marvão e Madrid.

Faz-me lembrar o que me disse 
em outra entrevista, sobre a 
procura de ganhar novos pólos 
e novas centralidades...

Sem dúvida. Isso é também refle-
xo da visão desta geração de autar-
cas, da sua visão estratégica, que não 
se resume à obra física, mas também 
e principalmente ao imaterial e com 
impacto nos diferentes territórios. 
Educação de bom nível, cultura di-
versificada, políticas sociais de refe-
rência, projetos estruturantes de pro-
moção de uma melhor qualidade de 
vida para todos, etc.

Esse rumo que tem vindo a vincar 
significa que a região deva falar a 
uma só voz?

Não sendo fácil é relevante dar o 
sinal de que estamos todos do mes-

“
Os autarcas do 
Alto Alentejo estão 
unidos em torno das 
questões centrais

mo lado no que diz respeito à pro-
moção e desenvolvimento do Alto 
Alentejo, independentemente das 
nossas naturais divergências polí-
ticas. Não sinto disputa partidária 
nestas questões centrais, acho mes-
mo que temos uma visão abrangen-
te do território, mais do que havia 
antes, até porque as estruturas são 
diferentes.

A descentralização de 
competências, que cada vez 
assume maior preponderância, 
não tem sido unânime?

Não é unânime mas tem decor-
rido dentro da normalidade e no 
que diz respeito às competências a 
assumir, a CIMAA está a trabalhar 
com a tutela no sentido de prestar 
todos os esclarecimentos às diver-
sas autarquias, quer no plano téc-
nico, operacional e administrativo, 
quer no plano financeiro. Todo este 
processo decorre com a devida nor-
malidade.

Mas vai ser inevitável, tenho 
ideia de que este é um processo 
imparável.

Sim, concordo, e todos estamos 
a trabalhar no sentido de nos pre-
pararmos para receber as novas 
competências, não há má vontade. 
No entanto, os autarcas não podem 
ser irresponsáveis ao ponto de to-
marem decisões sem terem os es-
clarecimentos pretendidos. Teremos 
todos que ter a plena consciência do 
que podemos ou não assumir e não 
hipotecar gerações futuras. Temos 
essa responsabilidade e obrigação.
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Como tem a CIMAA 
acompanhado a gestão dos 
fundos para a região?

No quadro da nossa atuação, ca-
be-nos acompanhar e monitorizar os 
fundos estruturais alocados ao Alto 
Alentejo, no âmbito do pacto acorda-
do entre os quinze municípios. Neste 
caso, a discussão e preparação dos 
diversos dossiers relativos às verbas 
que nos foram disponibilizadas, para 
áreas tão diferentes como patrimó-
nio, equipamentos escolares, equipa-
mentos sociais, centro de acolhimen-
to de empresas, eficiência energética, 
combate ao insucesso escolar, edu-
cação, cultura, entre outras.

A maior parte são 
projetos municipais?

Sim, mas é a CIMAA que faz o 
acompanhamento e, é no seio da CI-
MAA que se discute a estratégia ter-
ritorial, e se decide a programação 
desses projetos.

Tem ideia de que valores 
globais estamos a falar?

De acordo com o Pacto estamos a 
falar em cerca de 25 milhões, que as-
cendem a 30 milhões se considerar-
mos, em termos de reprogramação, 
as alterações de centros escolares.

“
O Pisão é um 
projeto estratégico 
para a região, 
agora importa 
aproveitar a 
oportunidade que 
nos é dada

entrevista  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

E o nível de execução 
é baixo, ou nem por isso?

Este quadro é o 2020, mas as 
obras têm de estar contratualizadas 
até final de 2021, e podem ser exe-
cutadas até 2023. Dito isto, posso 
dizer que neste momento estamos 
com uma taxa de execução de 27 por 
cento. Não é a desejada, mas há que 
contar com dois ou três fatores que a 
influenciam.

Quais são?
Só há pouco tempo foi decidido a 

entrada no pacto das verbas dedica-
das à reabilitação de equipamentos 
escolares, pelo que ainda não houve 
execução praticamente nenhuma. 
Depois, vários constrangimentos 
relativos à eficiência energética, no-
meadamente a demora na colocação 
dos avisos no âmbito dos programas 
operacionais e, depois, obras que fi-
cam desertas por falta de empresas 
de construção candidatas. É um ver-
dadeiro problema e transversal. Sem 
os efeitos destes fatores, fazendo o 
exercício da extrapolação destes fa-
tores, a taxa de execução rondaria 45 
por cento. 

EXECUÇÃO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS COM MUITOS ENTRAVES
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Portalegre: 
A Cidade 
e a “Marca”   
ESTÊVÃO DE MOURA
EMPRESÁRIO / PH.D. GESTÃO UNIV. LISBOA

“(…) o uso comum das duas expressões, 
Portalegre cidade e Portalegre marca, gera 
confusão e há quem pense e actue como tal, 
que é tudo o mesmo - o que não é verdade”.

O uso, para efeitos de pro-
moção do Alto Alentejo, da 
“Marca Portalegre” carece 

de uma intensa discussão, que nun-
ca foi feita, tão perto que andam as 
noções de cidade e marca, quando a 
usamos para um e outro efeito.

Há um lado desta questão a que 
não há como dar a volta: Portalegre, 
a cidade. Aí, como em qualquer ci-
dade existe todo um percurso his-
tórico; um património que reflecte 
a evolução do espaço urbano; acti-
vidades económicas e culturais que 
são características identitárias, etc. 

Do ponto de vista atrás assina-
lado, o que se passa em Portalegre 
é da responsabilidade dos portale-
grenses: a eles de decidir o que que-
rem para a cidade.

Quando Portalegre é vista como 
a marca com a qual se pretende 
promover o Alto Alentejo as coisas 
são diferentes. Em causa estão ex-
pressões como: a Região de Porta-
legre, os produtos DOP com origem 
na região (a cereja, a maça, o chou-

riço,…); o terroir vinícola de Porta-
legre; a Baja de Portalegre. Aqui o 
uso da expressão Portalegre, nada 
tem a ver com a cidade por que to-
das essas situações extravasam os 
limites da cidade e implicam com 
outras terras e regiões dentro do 
Alto Alentejo.

Assim, o uso comum das duas 
expressões, Portalegre cidade e 
Portalegre marca, gera confusão 
e há quem pense e actue como tal, 
que é tudo o mesmo - o que não é 
verdade.

Na realidade, Portalegre, enquan-
to cidade, “pertence” aos portalegren-
ses; Portalegre, enquanto marca,“não 
pertence” aos portalegrenses.

De facto, quando usada a marca 
Portalegre em inúmeros produtos 
regionais e “chapéu” para a Região, 
tudo muda de figura. Em primei-
ro lugar, as escolhas, que antes se-
riam da responsabilidade exclusiva 
dos portalegrenses, deixam de o ser 
para passar a estar sob uma alçada 
mais ampla e a exigir mecanismos 

de consulta e consensualização que 
salvaguardem o uso e o consequen-
te valor da marca para todos os seus 
co-proprietários e  co-utilizadores.

Todas as marcas possuem um va-
lor e que no final é determinado pela 
percepção e uso que dela fazem os 
seus utilizadores. E é aqui que está 
toda a diferença entre Portalegre ci-
dade e marca: há contextos em que 
dentro da cidade se trabalha sem 
grande preocupação pelos impactes 
extramuros; se as mesmas situações 
fossem vistas na perspectiva do va-
lor que criam ou destroem para a 
marca, devia existir uma preocupa-
ção acrescida, por que tais efeitos 
também acarretam consequências 
endógenas para a cidade.

Sem uma estrutura de gestão, 
que comporte os interesses rele-
vantes da região, em face da des-
confiança sobre a eficácia da marca 
Portalegre, o seu valor não ultra-
passará a mediania actual e conti-
nuará a deixar frustrados todos os 
que acreditam no seu potencial. 
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Fundadora da Ovibeja 
e muito mais 

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO SUL NA SENDA DO DESENVOLVIMENTO

negócios

Criou e levou a Ovibeja a um patamar muito 
elevado, tem aumentado o pacote de serviços 

aos associados e mostra vontade de ainda fazer 
mais. Mas a Associação de Agricultores 

do Sul (ACOS) tem outros desafios.
TEXTO ANABELA VENTURA  | FOTOGRAFIA DR
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P
ode dizer-se que a força da 
Ovibeja, um dos certames que 
mais atrai gente ao Alentejo, 

foi o grande rastilho para alargar a 
dimensão que a ACOS tem hoje no 
panorama da agricultura, na região 
e no país. A associação vai com 39 
anos de atividade e a exposição be-
jense na sua 37.ª edição. É obra.

Mas foi a necessidade de agrega-
ção dos agricultores que a fez nas-
cer, com as preocupações viradas 
para a produção pecuária. “A vida 
da associação está muito ligada à 
Ovibeja, porque o que havia eram 
pequenas mostras e feiras, a nossa 
foi crescendo em todos os aspetos, 
abrindo a porta, por exemplo, aos 
concursos das nossas raças autóc-
tones, entre outras novidades”, con-
ta à Semmais Rui Garrido, presiden-
te da direcção.

A ACOS beneficia da cedência 
por cem anos das atuais instalações 
(antigos armazéns de lã), que tem 

vindo a modernizar em função do 
crescimento que teve e da amplia-
ção de serviços prestados a nível 
nacional. A começar por um corpo 
técnico muito especializado, capaz 
de apoiar os associados nas candi-
daturas aos fundos comunitários, 
na gestão veterinária e sanitária, 
e nas demais valências da ativida-
de agrícola, com especial destaque 
para a pecuária.

A formação profissional, a reco-
lha de cadáveres a sul do Tejo e o 
laboratório dos azeites, fazem tam-
bém parte da oferta da ACOS. “São 
áreas novas, criámos, por exemplo, 
a ADS, que é uma Associação de 
Defesa Sanitária para os concelhos 
de Beja, Ferreira, Vidigueira, Cuba, 
Alvito e Portel e, em parceria com 
duas outras empresas, temos um 
serviço de recolha de pequenos ru-
minantes, sendo que dispomos de 
um call center que serve todo o país 
neste tipo de serviço”.

Ovibeja é a grande montra das atividades da ACOS
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Mais de 1800 associados dão 
corpo a um projeto transversal 

Já o Laboratório dos Azeites, é 
um projeto especial, segundo refe-
re o timoneiro da Associação, “um 
fechar de ciclo”, uma vez que os 
sócios da ACOS também produzem 
azeitona e azeite. “Todos estes laga-
res que existem na região iam fazer 
amostras a Espanha, o que não fa-
zia sentido e, muitas vezes havia a 
perceção de que os resultados (que 
medem a acidez e a gordura) eram 
adulterados. Aqui, temos certifica-
ção em tudo o que fazemos, o que é 
uma chancela de qualidade”, afirma 
o responsável.

Com cerca de 1800 associados, a 
ACOS começou por dedicar-se aos 
produtores de ovinos, mas o desen-
volvimento da missão levou a que 
os atuais estatutos dêem cobertura 
a todo o tipo de agricultores, em-
bora a esmagadora maioria faça 
pecuária, com produção de ovinos, 
bovinos e outros. 

Foi essa força a empreender, 
mais recentemente, os leilões de 
bovinos que só ocorriam em Évo-
ra e Montemor. “Havia esta lacuna 
no Baixo Alentejo que agora acaba, 
também, por regular o mercado”, 
explica Rui Garrido. E acrescenta: 
“Fazemos também comercialização, 
com os agricultores que aderiram 
ao nosso projeto e já temos uma 
parceria com cooperativas espa-
nholas. Este negócio está a correr de 
feição, sendo que já se tornou “mui-
to relevante” para as exportações do 
Alentejo. A agricultura sustentável vai ser o 

mote deste ano da 37.ª edição da 
Ovibeja, agendada para entre os 
dias 29 de abril e 3 de maio, dando 
sequência ao tema da edição anterior, 
que versou as alterações climáticas. 
Agricultura Con(s)ciência é o tema 
que imprime as preocupações do 
setor, mas também um certo combate 
a perceções negativas existentes 
em torno do mesmo. Desmontar a 
ideia-feita de que a agricultura é um 
grande fator de poluição é uma das 
bases em discussão, “sem receios” de 
admitir a cota parte que cabe a esta 
atividade. “Por exemplo, ao contrário 
do que se diz, o olival não contribui 
para a questão do carbono, e gasta 
muito pouca água e químicos. Há uma 

grande ignorância nestas matérias”, 
afirma Rui Garrido.
A grande feira de Beja manterá 
a estrutura, sendo que haverá 
três pavilhões, o primeiro mais 
institucional, o segundo virado para 
a pecuária - com exposições diversas 
de gado - e o terceiro, com vinhos e 
produtos da região, incluindo duas 
zonas para o concurso de azeite. “É 
o único concurso internacional de 
azeite em Portugal, classificado em 
primeiro lugar nos grandes palcos 
mundiais do cluster”. Este ano, o 
certame conta com um júri composto 
por mais de 40 membros do mundo 
da olivicultura, nomeadamente da 
Argentina, Chile, Alemanha ou Tunísia, 
entre outros países.

Con(s)ciência no palco da Ovibeja 2020
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Sempre a fervilhar de ideias 
e a ganhar terreno no setor
 

A par disso, há outras atividades 
com grande destaque, a gestão do 
livro genealógico da raça campani-
ça (ovelhas pequenas), bem como a 
tosquia de mais de 150 mil ovelhas, 
cuja lã é comercializada através de 
cooperativas do país vizinho. Esta 
última atividade, voltou à lista de 
competências da ACOS “de forma 
natural”, porque, diz Rui Garrido, 
“começou a sentir-te essa neces-
sidade”, após um período de larga 
paragem.

Mesmo com esta génese de pro-
dução animal enraizada, a associa-
ção quer continuar a agarrar opor-
tunidades. A mais recente investida 
tem a ver com a floresta. A ideia, 
de acordo com os responsáveis da 
ACOS, é ganhar know how, junta-
mente com organizações especia-
lizadas, alargando a sua cadeia de 
valor, porque, segundo Rui Garrido, 

“temos aqui uma grande área agríco-
la, para a qual temos que olhar como 
um todo, incluindo as pessoas”.

Sem perder o rumo central, co-
meça a emergir a investigação e 
inovação, área em que a ACOS está 
a ser pioneira. “Fomos os primeiros 
a fazer, por exemplo, a identificação 
eletrónica, num ensaio para o minis-
tério da Agricultura, que agora já se 
tornou obrigatório a nível nacional”, 
orgulha-se o presidente. E nestas 
áreas de desenvolvimento tecnológi-
co há muitos projetos na forja, numa 
articulação com outras entidades, 
nomeadamente as académicas. 

Diz Rui Garrido que o objetivo “é 
transferir competências” para toca 
a cadeia de produtos geridos pela 
associação, utilizando como veículo 
os palcos da Ovibeja, onde os pro-
jetos têm sido e vão continuar a ser 
apresentados. 



março 2020

38

Os engordadores nacionais de gado bovino, 
mesmo sendo apenas 25% alentejanos, utilizam 
maioritariamente a região para desenvolverem a 
atividade. A ANEB explica os contornos do negócio 
e dá conta do que pretende ver solucionado.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

25% dos engordadores 
estão no Alentejo 

ANEB ASSEGURA METADE DAS EXPORTAÇÕES DA PRODUÇÃO DE BOVINO 

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

A engorda de bovinos, seja para 
exportação ou abate desti-
nado ao mercado nacional, 

é uma das principais atividades do 
mundo rural português. Os núme-
ros da atividade apontam para va-
lores na ordem das dezenas de mi-
lhões de euros anuais só nas vendas 
para o estrangeiro. Desse montante, 
cerca de metade é assegurado pelos 
sócios da Associação Nacional de 
Engordadores de Bovinos (ANEB), 
entidade com forte implantação no 
Alentejo.

O presidente da ANEB, Nuno La-
goa Ramalho, à Semmais, mesmo 
sem adiantar um valor para as ex-
portações - “porque a nossa missão é 
acompanhar os associados enquanto 
produtores de bovinos, sendo que 
tudo o que resulta da atividade das 
empresas, para além da produção 
de gado, ultrapassa a incumbência 
da associação” - diz que os sócios 
instalados no Alentejo têm um peso 
económico significativo nas receitas 
finais, uma vez que correspondem a 
25 por cento de um total de 55. 
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Sócios da ANEB representam cerca de 50% da produção para carne

Explica também que a atividade 
económica dos engordadores não 
pode ser vista apenas pelo ponto 
de vista da criação e venda dos ani-
mais, uma vez que existem outros 
trabalhos e produções agrícolas, 
nomeadamente a preparação de 
prados, dos quais resultam igual-
mente dividendos.

“De uma forma geral, há um 
conjunto diversificado de ativida-
des agrícolas, silvicultura e floresta, 
entre outros, que complementam a 
laboração dos nossos associados”, 
disse Nuno Lagoa Ramalho, salien-
tando que as explorações em cau-
sa “contribuem diretamente para o 
equilíbrio e sustentabilidade, o que 
em termos ambientais e de ordena-
mento do território tem um valor 
incalculável”.

O presidente da ANEB afirma ain-
da que os sócios são responsáveis, a 
nível nacional, por cerca de 50 por 
cento das cabeças de gado para pro-
dução de carne. A maior parte destes 
animais - 80 por cento, de acordo 
com as estatísticas da associação 
- destina-se à exportação. “São nú-
meros que podem ajudar a perceber 
a importância do setor para a econo-
mia portuguesa e para, neste caso, o 
equilíbrio da balança comercial do 
país”, afirma o mesmo responsável.
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ANEB defende que o setor 
é capaz de fixar população

A ANEB entende que a ativida-
de dos seus membros do Alentejo 
é, nos tempos que correm, funda-
mental para fixar população, para 
dinamizar a economia e para captar 
novos residentes.

“O interior só conseguirá atrair 
mais população para a agropecuá-
ria se conseguir proporcionar uma 
atividade forte e um setor dinâmico 
e atrativo. Alguns dos que têm sido 
aliciados para a vida rural por es-
tas explorações trazem formação 
académica nas áreas da agricultu-
ra e pecuária e ajudam com novas 
ideias, fazendo chegar mais tecno-
logia e mais conhecimento. Contri-
buem para uma maior competitivi-
dade do setor e da economia”, atesta 
Nuno Lagoa Ramalho.

O responsável da associação de 
engordadores salienta a importân-
cia da formação académica, elo-
giando a quantidade de cursos já 

existentes no país e o nível “muito 
interessante” dos mesmos. “Seria 
um desperdício não aproveitar esse 
ativos e não os colocar ao servi-
ço das populações e da economia”, 
afirma.

Deixa, por isso, um alerta: “A 
este nível é muito importante es-
treitar relações entre os produtores 
e a academia, de forma a que os alu-
nos e futuros profissionais estejam 
sintonizados com a realidade e se-
jam cada vez mais capazes de res-
ponder aos desafios que lhes vão 
ser colocados”.

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Qualidade da carne contorna 
altos custos de produção

Os criadores nacionais, ainda 
de acordo com Nuno Lagoa Rama-
lho, estão a conseguir impor-se nos 
mercados porque “apresentam pro-
duto de elevada qualidade”. Essa 
mesma qualidade, diz, serve para 
ajudar os empresários portugue-
ses a ultrapassar dificuldades que 
não se impõem aos estrangeiros e 
que são, entre outras, “os custos da 
energia e a carga fiscal”.

“O facto destes empresários (os 
portugueses) estarem maioritaria-
mente em áreas economicamente 
pouco dinâmicas já dificulta a ges-
tão da atividade, que poderia ser 
mais facilitada num ambiente eco-
nómico mais vigoroso e com mais 
opções. Por outro lado, a carga bu-
rocrática que é exigida às empre-
sas, tanto ao nível das explorações 
como das ações comerciais, é mui-
tas vezes excessiva e contrapro-
ducente. Tem de haver uma maior 
proximidade entre os produtores e 
as entidades reguladoras do setor”, 
defende o presidente da ANEB.

Sobre o modo como a ANEB vê 
os apoios governamentais ao setor, 
o mesmo responsável entende que 
“surgem alguns sinais positivos”, 
mas salienta que “era importante que 
a atividade fosse olhada com outra 
atenção, para que a produção nacio-
nal possa ser ainda melhor e ter um 
peso maior na nossa economia”. 

Confronto com o PAN
Recentemente, o Partido das 
Pessoas, Animais e Natureza 
(PAN) propôs aumentos para 
a comercialização do quilo de 
carne de vaca de 81 cêntimos. 
Tal proposta, que abrange 
igualmente a carne de todos 
os restantes animais, embora 
com valores diferenciados, 
mereceu por parte da ANEB 
um comentário de repúdio. 
Nuno Lagoa Ramalho diz que 
se está na presença de uma 
proposta “insensata” que, “a 
coberto de movimentações 
ambientalistas, esconde uma 
agenda radical e agressiva, que 
pretende alterar os hábitos 
de consumo e as opções de 
escolha dos portugueses”. “A 
aplicação da taxa e o aumento 
do preço da carne impediria, 
a um número crescente de 
consumidores, o acesso a 
uma fonte de proteína tão 
importante para uma dieta 
equilibrada. Seria uma medida 
irresponsável e socialmente 
discriminatória, uma vez que 
teria impacto acrescido junto 
dos consumidores com menos 
recursos”, salienta o presidente 
da ANEB.
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A coesão no acesso 
ao ensino superior
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“A concretizarem-se os cortes no orçamento 
da UE para as políticas da coesão (…) quais 
as implicações para a área da inovação e 
conhecimento; ou qualificação, formação 
e emprego?”

O
s últimos meses têm sido fér-
teis na observação de peque-
nas grandes coisas que me vão 

despertando curiosidade(s). Não! Não 
me refiro às 163 “Pequenas Grandes 
Coisas” para alcançar a excelência, de 
Tom Peters (2011). Os livros de receitas 
não me inspiram. Sim, inspiram-me 
as pequenas grandes coisas que vou 
lendo, observando e percecionando a 
partir da minha subjetiva relação com 
o Alentejo.

Umas das pequenas grandes coi-
sas que observei nas últimas semanas, 
e que esteve na base desta crónica de 
opinião, foi sem dúvida a Cimeira dos 
“Amigos da Coesão” da União Euro-
peia (UE), na cidade de Beja. Não me 
pareceu um pormenor ser em Beja. 
Está em causa a possibilidade de cor-
tes no orçamento plurianual da UE 
numa área fundamental para o Alen-
tejo - as políticas de coesão pós 2020. 
Se confrontarmos esta possibilidade 
com o conteúdo do documento re-
lativo ao Contributo Regional Para 
a Estratégia Nacional 2030 (2018), é 
preocupante! Como operacionalizar a 
estratégia regional?

A concretizarem-se os cortes no 
orçamento da UE para as políticas 
da coesão, e dando apenas atenção 
às áreas que acompanho com mais 
atenção, quais as implicações para a 
área da inovação e conhecimento; ou 
qualificação, formação e emprego? É 
preocupante, pois poderão estar em 
causa os níveis e a capacidade de fi-
nanciamento às instituições de I&D 
regionais, tal como à formação do 

ensino básico ao ensino superior, in-
cluindo o ensino profissional e os cur-
sos Técnicos Superiores Profissionais 
(CTESP). 

Desde 2014 que acompanho com 
atenção a afirmação dos CTESP no 
Ensino Superior Politécnico, e a im-
portância destes cursos para as dinâ-
micas sociais, económicas e culturais 
das cidades que os acolhem. Por ser 
um exemplo que me é próximo, não 
é difícil perceber o impacto dos 17 
CTESP, e dos cerca de 400 alunos na 
cidade de Beja. E, não menos impor-
tante, as medidas de apoio financeiro, 
como o programa +Superior, para que 
estudantes residentes em concelhos 
do litoral se desloquem para estudar 
no interior. São centenas os estudan-
tes que têm beneficiado deste progra-
ma. Teremos condições para manter 
estes apoios com os cortes financeiros 
em discussão na UE?

E voltando às pequenas grandes 
coisas... Acompanho com interesse 
e expectativa um tema que voltou a 
ser notícia nos últimos dias. A possi-
bilidade dos alunos do ensino profis-
sional e artístico passarem a ter um 
“acesso especial ao ensino superior”. 
Entenda-se, terem acesso direto às li-
cenciaturas em funcionamento tanto 
nos politécnicos como nas universi-
dades. Por princípio, sou de opinião 
favorável, pois a opção pelo ensino 
profissional não pode limitar o pros-
seguimento de estudos. As IES terão a 
capacidade de organizar provas exi-
gentes e garantir equidade no acesso. 
Agora, o porquê de voltarmos nesta 

altura a discutir esta hipótese?
Os CTESP, com dois anos de du-

ração, e só com funcionamento no 
Ensino Superior Politécnico (ou em 
universidades que tenham o subsiste-
ma, como é o caso da Universidade do 
Algarve), têm sido uma oportunidade 
de qualificação técnica e profissional 
para os jovens do ensino profissional 
que desejam prosseguir estudos, já 
no ensino superior. Agora, qual será 
o impacto de um “acesso especial” às 
licenciaturas, tanto das universidades 
como dos politécnicos? É fácil pre-
ver que muitos dos alunos do ensino 
profissional que agora ingressam nos 
CTESP - nos politécnicos - passem a 
entrar diretamente para as licenciatu-
ras dos politécnicos, mas também das 
universidades.

Relacionando estas pequenas 
grandes alterações: será que o corte 
do orçamento plurianual da UE para 
as políticas de coesão poderá criar 
dificuldades ao financiamento dos 
CTESP? Será que esse corte conjuga-
do - ou associado - com a alteração 
do acesso dos alunos do ensino pro-
fissional ao ES poderá conduzir a uma 
redução dos CTESP em funcionamen-
to e à consequente redução dos alu-
nos que se deslocam do litoral para o 
interior? Espero, desejo estar engana-
do nas respostas que antecipo... temo 
que o tempo a alocar à investigação e 
inovação no Ensino Superior Politéc-
nico, no quadro do Horizon Europe, 
nos próximos anos tenha que ser alo-
cado a resolver este problema iminen-
te. Desejo estar errado! 

opinião  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Negócios

ÉVORA 

Rota dos Vinhos tem novo espaço
O vinho continua a ser um chamariz 
turístico e um fator de desenvolvimento 
económico em todo o Alentejo. A comprová-
-lo está a recente inauguração, na Rua 5 
de Outubro, em Évora de um novo espaço 
com 680 metros quadrados. Inserido no 
projeto Rota dos Vinhos, inclui uma área 
de exposição sobre a história vinícola na 
região, uma zona de provas e promoção 
do enoturismo e ainda um piso destinado 
a eventos e formação. Apresentado pelo 
presidente da Comissão Vitivinícola 
Regional Alentejana, Francisco Mateus, 
o novo espaço deverá acolher em 2022 
cerca de 50.000 turistas. Trata-se de um 
aumento substancial, uma vez que o local 
existente na cidade desde 1997, direcionado 
sobretudo para as provas de vinhos, acolhe 
uma média anual de 7.000 visitantes. 

SINES

Hidrogénio verde vai criar mais de mil empregos 
O secretário de Estado da Energia esteve recentemente em Sines, 
para falar sobre o futuro do país enquanto produtor de energia. Na 
ocasião mostrou-se convicto de que a instalação de uma fábrica 
de hidrogénio verde na cidade vai criar mais emprego. Para João 
Galamba o projeto de instalação de uma fábrica de hidrogénio 
verde em Sines “vai permitir criar mais de mil postos de trabalho até 
2030”.“A transição energética no Complexo de Sines não implicará 
uma redução líquida do número de postos de trabalho, mas um 
aumento do número líquido de postos de trabalho", adiantou, 
tranquilizando assim todos os que temem que com o fecho da 
central de carvão de São Torpes, aumente o desemprego. 

www.ambilital.pt

CONTRIBUA PARA UM 

A AMBILITAL TRATA 
DOS SEUS RESíDUOS

MUNDO MELHOR!

P
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No centro da cidade permanecem os grandes 
edifícios da antiga fábrica de arroz. Hoje funciona 

como Centro de Artes e Cultura, um espaço 
museológico que remete para um modo de vida 
já desaparecido, em parte porque a Barragem de 

Montargil foi beneficiar agricultores a jusante.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Expressão cultural 
do arroz

PONTE DE SOR COMEMORA CENTENÁRIO DE “A FÁBRICA”

E
ste é o ano do centenário da 
Fábrica de Moagem de Cereais 
e Descasque de Arroz de Ponte 

de Sor, que foi propriedade da “So-
ciedade Industrial, Lda” e que era 
vulgarmente conhecida em toda a 
região como “A Fábrica”. Fechou 
as portas, em definitivo, no final 
da década de 1970, mas, em 1997, a 
câmara municipal não quis deixar 
morrer o legado patrimonial, ma-
terial e histórico e adquiriu o edifí-

cio, tendo ali instalado o Centro de 
Artes e Cultura. Hoje, é um espaço 
aberto a todos e que conta a histó-
ria daquela que foi a segunda mais 
importante indústria da cidade.

Localizada, desde 1920, na atual 
Avenida da Liberdade, “A Fábrica”, 
com os seus grandes edifícios equi-
distantes da estrada e da via férrea, 
era uma espécie de ex-libris. “Só 
a indústria da cortiça (a empresa 
Mundet, que chegou a empregar 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

local
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“A construção da Barragem de 
Montargil trouxe condições mais fa-
voráveis para os terrenos a jusante. A 
zona de Coruche veio beneficiar com 
essa obra e com a água da barragem, 
enquanto que na região de Ponte de 
Sor, onde o arroz era uma das prin-
cipais culturas, surgiram também os 
problemas derivados do pequeno 
tamanho das fossas dos canteiros 
de plantação, que não permitia a 
utilização de maquinaria de grande 
porte. Além disso, começaram a apa-
recer novos plantios, como o tomate 
e o tabaco, e o arroz começou a defi-
nhar, adiantou Ana Silva.

“Quando em 1997 a autarquia 
comprou os imóveis da fábrica, já há 
muito que os serviços haviam sido 
deslocalizados para Alcácer do Sal. 
Muita da maquinaria já tinha sido 
vendida. Restaram as de descasque, 
de moagem de rama e o secador. Os 
três núcleos mantêm hoje as máqui-
nas originais, que foram tratadas e 
conservadas pelos serviços munici-
pais. Criou-se um importante núcleo 
de arqueologia industrial”, explicou.

130 pessoas) gerava mais emprego. 
A unidade dava, à época, trabalho 
a cerca de 25 pessoas, fomentando 
ainda a produção de arroz na re-
gião”, contou à Semmais a técnica 
superior do Arquivo Histórico Mu-
nicipal, Ana Silva.

Por essa altura e num período 
que vai, pelo menos, até à conclusão 
das obras da Barragem de Montar-
gil (na década de 1950), era intensa 
a produção no concelho de Ponte 
de Sor. As ribeiras de Sor e Longo-
mel tinham água suficiente para as 
culturas, as quais ocupavam muitas 
dezenas de pessoas. 

O comércio de cereais e a moa-
gem para obtenção das farinhas 
espoada e de rama, assim como o 
descasque do arroz, foram ativida-
des muito dinâmicas em Ponte de 
Sor durante décadas. Mesmo depois 
de, em 1968, a empresa proprietária 
ter vendido as instalações à SOSOR 
- Sociedade Comercial e Industrial 
de Produtos Alimentares de Ponte 
de Sor, Lda, continuou ali a fazer-se 
o descasque (até 1979).

“A Fábrica” deu lugar ao Centro de Artes e Cultura
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Espaço emblemático aberto 
a todos e a comemorações

O Centro de Artes e Cultura de 
Ponte de Sor é hoje uma porta que a 
câmara municipal abre ao conheci-
mento e à história do concelho. To-
dos os anos o espaço recebe milhares 
de visitantes, com especial incidência 
para os grupos de estudantes oriun-
dos de todo o distrito e até de fora 
dele, mas também empresariais ou 
até pessoas que ali se deslocam indi-
vidualmente.

“O espaço que temos hoje, que al-
berga o Centro de Artes e Cultura de 
Ponte de Sor, a Biblioteca Municipal 
e o Arquivo Histórico Municipal, re-
presenta o respeito que o município 
teve e tem pela história e a importân-
cia social da mesma, materializado 
na aquisição, recuperação e promo-
ção cultural do equipamento, bem 
como na preservação do património 
arqueológico visitável no local, disse 
à Semmais a vereadora Alda Falca.

A mesma responsável entende 
que, no futuro, é necessário que a au-
tarquia e outras entidades, continuem 
“firmes na intenção de salvaguardar a 
memória celebrando-a, mas também 
registando-a para que se perpetue 
pelas gerações vindouras”.

Alda Falca entende, por isso, que 
não basta abrir as portas do centro, 
mas que “é igualmente importante, 
através da itinerância pelo concelho, 
levar os elementos expositivos às po-
pulações, criando desse modo um fa-
tor agregador da comunidade”.

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Assim funcionava a fábrica
O descasque de arroz era uma 
das principais atividades da 
fábrica. Sabe-se, por exemplo 
que, anualmente, ali se tratavam 
entre 3 a 3,5 milhões de quilos 
de arroz integral. O processo 
tinha início no piso térreo, sendo 
o cereal depois transportado 
para os pisos superiores por 
intermédio de elevadores 
de alcatruzes, inseridos em 
tubagens de madeira. Circulando 
através das máquinas, passava 
por três fases: limpeza, 
descasque e branqueamento. 
O produto final, recolhido em 
sacas de 50 ou 75 kg, seguia 
para a secção de embalagem. 
Já a moagem de farinha em 
rama (farinha com farelo, que 
era necessário peneirar antes de 
usar no fabrico do pão) servia 
essencialmente os moleiros e 
produtores de cereais da região, 
nos meses em que a seca os 
impedia de utilizar os moinhos 
de água de rodízio existentes 
ao longo da Ribeira de Sor e 
dos seus afluentes. A secção de 
moagem mais importante da 
fábrica era a de farinha espoada, 
de melhor qualidade (farinha já 
peneirada e pronta a seguir para 
as padarias), que se localizava no 
corpo principal do edifício.
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Apresentar a memória ao conce-
lho faz parte, de resto, das comemo-
rações do centenário de “A Fábrica”. 
Assim, a partir do dia 4 de abril, por 
ocasião da Festa do Arroz, será lança-
do um concurso de cartoons e inau-
gurada no Centro de Artes uma expo-
sição documental alusiva ao passado 
do edifício, onde os interessados po-
derão, por exemplo, familiarizar-se 
com parte do seu legado documental 
(correspondência, contabilidade, in-
ventários, etc), ao mesmo tempo que 
será apresentada nas freguesias uma 
mostra itinerante sobre a história da 
agricultura e da indústria do arroz no 
concelho.

Por ocasião das Festas da Cidade, 
que decorrem de 8 a 12 de julho, fun-
cionará um stand de rua, o qual visa 
promover o imóvel e o seu espólio. 
Mais tarde, a 5 de setembro, aquando 
do aniversário do centro, o municí-
pio de Ponte de Sor irá fazer a mostra 
dos cartoons e atribuir os prémios 
aos vencedores.

A Cimeira Aeronáutica “Portugal 
Air Summit 2020”, que terá lugar de 
8 a 10 de outubro, será e evento onde 
se concluirão as celebrações do cen-
tenário.” 
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Ao êxito dos intérpretes junta-se o sucesso da 
primeira cidade alentejana a acolher um evento 
do género. Restaurantes e hotéis estiveram 
repletos e as imagens promocionais de Elvas 
correram o mundo, através da RTP.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA PEDRO PINA (RTP)

De Elvas cantou-se 
para a Europa

FESTIVAL MOVIMENTOU CIDADE RAIANA DURANTE SEMANAS

E
lvas consagrou Elisa Toffoli 
como vencedora da 54ª edi-
ção do Festival da Canção. Um 

evento devidamente festejado, ao 
qual se associam as comemorações 
da câmara municipal da cidade, a 
primeira em todo o Alentejo a rece-
ber um evento do género. A Europa 
ficou a conhecer Elvas através das 
canções, mas não só. Durante mais 
de um mês o concelho conheceu um 

movimento inusitado, com a hote-
laria e a restauração a registarem 
números difíceis de antever: tudo 
esgotado.

“O balanço é claramente positi-
vo. A RTP apresentou um programa 
que acabou por projetar e divulgar 
o município por toda a Europa. Se a 
cidade já tinha um imenso carisma, 
seja pela história, pelo património 
arquitetónico ou pelas tradições, 
a partir de agora passa também a 
ser reconhecida pela capacidade 
de acolher um festival de grande 

dimensão, disse à Semmais o pre-
sidente da Câmara Municipal de El-
vas, Nuno Mocinha.

O êxito da organização do Fes-
tival da Canção extravasou os limi-
tes da Arena Comendador Rondão 
Almeida e estendeu-se a todo o co-
mércio da cidade, do concelho e até 
do distrito. Nuno Mocinha salientou 
o facto de “mesmo com a realização 
da Feira do Touro, em Olivença, Es-
panha, terem acorrido a Elvas “pes-
soas das localidades espanholas vi-
zinhas e de todo a Europa, para além 



março 2020

49

dos portugueses”. “Tivemos tudo 
cheio cheio. Os restaurantes sempre 
repletos, o comércio em geral a ven-
der muito bem e os hotéis da cidade, 
do concelho e fora dele, com lotação 
esgotada”, vincou. 

“A nossa satisfação assenta não 
apenas no facto de a autarquia e os 
seus trabalhadores terem dado uma 
grande resposta aos desafios coloca-
dos, mas também porque obtivemos 
grandes resultados na promoção da 
cidade e do concelho. Não era fácil, 
mas a verdade é que, com muito ri-
gor, acabámos por conseguir uma 
organização que nos deixa muito 
satisfeitos”, acrescentou o autarca.

Para se ter uma melhor perceção 
do impacto da realização do Festival 
da Canção em Elvas basta atentar 
nos números entretanto divulgados 
pela RTP, que no dia da transmissão 
foi líder de audiências, entre as 21h14 
e as 22h21, com cerca de 825.000 es-
petadores, 8,7 de audiência média e 
8 por cento de share. À transmissão 
para o país, há ainda a destacar o im-
pacto que o evento teve através da 
RTP Internacional e da RTP África.

Maior núcleo populacional 
entre Lisboa e Madrid 

“Este é o reflexo de um trabalho 
de muitos anos, porque Elvas, ao 
longo dos tempos, trabalhou para se 
equipar com o que há de melhor”, 
disse Nuno Mocinha, salientando 
desse modo a capacidade do Coliseu 
local, o qual possui todas as condi-
ções para receber um espetáculo de 
grande dimensão, com a logística a 
envolver dezenas de pessoas num 
trabalho que, nos dias que antece-
dem o concurso, obrigou a atenções 
especiais de “24 sobre 24 horas”.

A escolha de Elvas para acolher 
o evento não foi, de resto, feita le-
vianamente. Para além de terem 
sido levadas em conta as caracterís-
ticas técnicas do local onde o mes-
mo se realizou, houve igualmente a 
preocupação de escolher uma loca-
lidade servida por uma boa rede de 
acessibilidades. Elvas, recorde-se, 
tem ligação direta a Lisboa por au-
toestrada, é a única cidade alenteja-
na da Linha do Leste que mantém a 
estação aberta e, não menos impor-
tante, pode usufruir, a poucos qui-
lómetros de distância, do aeroporto 
de Badajoz.
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“Muita gente não sabe, mas o 
triângulo constituído por Elvas, 
Campo Maior e Badajoz é aquele, que 
entre Lisboa e Madrid, mais gente 
tem. Essa é uma força dinamizadora 
que não pode ser descurada”, salien-
tou ainda o presidente, rematando o 
pensamento e a importância da liga-
ção a outras comunidades com outra 
máxima: “Sozinhos talvez fossemos 
mais rápidos, mas juntos vamos che-
gar, de certeza, mais longe”.

“Hoje Elvas já não é uma da-
quelas típicas cidades que vivem 
das respetivas câmaras municipais. 
Elvas ganhou vida própria. Todos 
contam e todos contribuem para 
dotar a cidade de mais e melhores 
estruturas e meios de produção de 
trabalho, riqueza e bem-estar. A 
RTP, quando nos escolheu, decerto 
que também teve isso em conta”, 
explicou o autarca. 

Rumo a Roterdão
Foi a partir do Coliseu 
Comendador Rondão Almeida, 
que os espetadores da RTP e os 
jurados destinados para a final 
decidiram que Elisa Toffoli será 
a representante portuguesa no 
Festival da Eurovisão que, este 
ano, se realizará em Roterdão, 
na Holanda. No entanto, outras 
vozes e dotes musicais se 
destacaram na noite do dia 7 
de março, pois a organização 
deu oportunidade de subirem 
ao palco alguns intérpretes 
alentejanos, como o grupo 
Roncas de Elvas - que fazem 
música com cântaros, peles 
de borrego e canas -, ou o 
cantor Samuel Úrias, que foi 
recordar alguns temas do rock 
português produzido na década 
de 1980. Se “Medo de Sentir”, 
de Elisa Toffoli foi a vencedora, 
com o Microfone de Cristal a 
ser entregue pelo vencedor 
do ano passado, Conan Osíris, 
também os temas interpretados 
por Bárbara Tinoco e Filipe 
Sambado, respetivamente 
segundo e terceiro classificados, 
acabaram por cativar o público 
que compareceu em massa ao 
evento. Jimmy P, Tomás Luzia, 
Elisa Rodrigues, Throes + The 
Shine e Kady completaram o 
grupo de oito concorrentes 
apurados para a final. A RTP, que 
no dia do Festival comemorou 
63 anos de existência, emitiu 
ainda vários programas e 
imagens promocionais de Elvas.

Cerca de 825 mil pessoas assistiram ao Festival

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Uma professora de Filosofia diz que não existem 
segredos na confeção dos doces conventuais. 
Faz pesquisas na Torre do Tombo, em Lisboa, na 
tentativa de desenvolver e dar a conhecer uma 
arte que pretende ver mais divulgada.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA SEMMAIS

Sabores da História
DOCES SEGREDOS GUARDADOS NA TORRE DO TOMBO

É possível saborear a História? 
Sim. Essa é a convicção da pro-
fessora, investigadora e docei-

ra Ana Tomás que, há cerca de três 
anos, confeciona doces conventuais 
em Portalegre e, em simultâneo, 
procura refazer os seus historiais ao 
longo dos séculos.

“Praticamente tudo o que se sabe 
sobre a doçaria conventual de Por-
talegre é o que foi transmitido oral-
mente. Não há testemunhos escritos 
relativamente às receitas”, começou 
por dizer Ana Tomás que, para além 
de gastar cerca de 40 horas sema-

nais na cozinha, tem ainda mais 38 
horas a lecionar Filosofia na Escola 
Secundária Mouzinho da Silveira, 
em Portalegre.

Ana Tomás diz que tão impor-
tante quanto confecionar os doces é 
“saber a sua história”. “Gosto muito 
de fazer doces, mas gosto ainda mais 
de investigar, de saber as origens e 
conhecer as receitas e formas de 
confeção iniciais. É importante per-
ceber. E esse trabalho, aliado ao das 
aulas, é de difícil conciliação, uma 
vez que não existindo documentação 
acerca da doçaria conventual, outra 
alternativa não resta senão consul-
tar os livros de despesas e receitas 
que, na sequência do encerramento 
dos conventos, foram levados para 

Lisboa, e que agora se encontram 
na Torre do Tombo. Pessoalmente 
investigo os livros do século XVIII 
até ao XVI, tentando assim perceber, 
através das compras e vendas efe-
tuadas, quais os ciclos dos doces”, 
partilhou com a Semmais.

A professora, que tenta abrir uma 
loja na cidade para assim dinamizar 
uma atividade que, em sua opinião, 
“é muito restrita, com cada doceira a 
quase não trocar impressões com as 
restantes”, diz que os testemunhos 
existentes são os que estão compila-
dos, depois de recolhidos oralmente, 
num livro das irmãs Cardoso e num 
outro mais recente, onde os autores, 
Alfredo Saramago e Manuel Fialho, 
fazem algumas associações. 
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À descoberta dos segredos 
entre os ovos e a farinha

À Semmais contou que começou 
a interessar-se pela doçaria desde 
tenra idade quando, em Nisa, via a 
avó Ana a preparar uma imensidão 
de receitas. “A minha avó fez doces 
quase até aos 86 anos, quando mor-
reu, e eu praticamente nasci entre os 
ovos e a farinha”. 

Um dos objetivos é promover o 
que de melhor se faz em Portalegre, 
pelo apela a uma maior troca de sabe-
res. “É importante que o meio não seja 
tão fechado. Têm de existir mais con-
tactos entre as pessoas, até porque a 
doçaria conventual não tem segredos, 
mas sim sensibilidades”, afirmou.

“Por vezes duas pessoas fazem 
a mesma receita, mas os resultados 
são opostos: o mesmo doce surge 
com sabores muito diferentes. Isso 
prova que, mais do que o receituá-
rio, é importante a sensibilidade 
de cada doceira, que deve saber, ao 
olhar e sentir, se as temperaturas são 
adequadas, se as consistências são 
as melhores…”, explicou Ana Tomás.

A professora está convicta de que 
os doces conventuais “migraram” 
dentro do país em simultâneo com as 
freiras, que muitas vezes se desloca-
vam para diferentes regiões. “Ao lon-
go dos anos, durante essas viagens, 
elas levaram as receitas e o modo de 
confecionar. Só assim se explica que 
existam espalhados pelo país tantos 

doces com a mesma designação e 
com os mesmos ingredientes”, refe-
re. Dando um exemplo, Ana Tomás 
explica que o Pudim de Água de Es-
tremoz é muito semelhante ao Pudim 
das Clarissas de Coimbra. A única 
coisa que existe de diferente é que 
ao primeiro é adicionado um pucari-
nho de água, sendo que este, devido 
ao tipo de barro com que foi molda-
do, ganhou fama de ter capacidades 
curativas. Ganhou tanta fama que, no 
quadro “As Meninas”, de Velasquez, 
aparece um pucarinho de Estremoz. 
Essa fama terá chegado a Espanha 
durante o domínio filipino”.

Também o Pastel de Santa Clara 
(Coimbra) é apontado como outro 
produto que se generalizou em con-
sequência das viagens das freiras, 
sendo que a sua confeção e ingre-
dientes são os mesmos detetados 
nos que se fazem, por exemplo, em 
Portalegre ou Beja.

Ainda com base nas migrações, 
Ana Tomás está convicta de que o 
único doce conventual que efetiva-
mente terá nascido em Portalegre é o 
Fartes. “Não é confecionado em mais 
nenhuma região do país e a única re-
ferência de que a ele é feita, embora 
com uma confeção repleta de espe-
ciarias, é de um manuscrito existente 
em Nápoles, para onde terá sido le-
vado pela Infanta D. Maria”. 
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desporto

O Maranhão é o palco de operações do Centro de 
Formação Desportiva em Remo, em Avis. Um local 

privilegiado que está a cativar os jovens para a prática 
da modalidade e que, anualmente, recebe dezenas de 

atletas de todo o mundo, mas também muitos turistas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Desporto e turismo 
remam a par em Avis 

PARAÍSO DE 46 QUILÓMETROS ESPRAIADO PELO DISTRITO DE PORTALEGRE
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U
m espelho de água que se es-
tende ao longo de 46 quilóme-
tros é o cartão de visita de Avis, 

vila do distrito de Portalegre. É nesse 
enorme curso aquático - em todo o 
Alentejo só suplantado pelo Alqueva 
- que floresce um dos mais singula-
res clubes desportivos do interior do 
país: o Centro de Formação Despor-
tiva em Remo, do Agrupamento de 
Escolas de Avis. 

Local de veraneio por excelência, 
a Barragem do Maranhão cativa para 
a localidade milhares de turistas e re-
clama, anualmente, a organização de 
diversas provas desportivas, atrain-
do mesmo várias formações estran-
geiras de remadores, algumas com 
medalhados olímpicos.

Todas as semanas 15 alunos, de 
ambos os sexos e variados escalões 
etários (do 1º ao 3º ciclos), da Escola 
EB 2,3 Mestre de Avis descem até ao 
Clube Náutico para aí, acompanha-
dos de três professores de Educação 
Física que também são monitores, 
familiarizarem-se com uma modali-
dade que até 2016 parecia completa-
mente fora das cogitações das popu-
lações do interior. De um momento 
para o outro o remo ganhou entre 
a juventude local afetos que antes 
eram apenas canalizados para o fu-
tebol. Por iniciativa da câmara muni-
cipal desenvolveram-se as estruturas 

Barragem do Maranhão recebe anualmente várias provas desportivas 
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à beira de água e à prática desportiva 
juntou-se a componente turística.

O diretor do agrupamento, Mar-
co José Rosa, disse à Semmais que 
este clube acaba por ser muito mais 
abrangente, uma vez que não incor-
pora apenas os alunos do grupo de 
escolas de Avis. “Temos protocolos 
com diversas escolas da região, pelo 
que anualmente recebemos mais de 
500 alunos”, afirmou.

Além dos estudantes do Alentejo, 
o Centro de Formação Desportiva 
em Remo acaba por acolher, todos os 
anos, dezenas de alunos estrangeiros. 
“Vêm da Finlândia, da Estónia, de Itá-
lia, Grécia, Espanha, Croácia, Lituâ-
nia, Alemanha e Polónia, explica o 
diretor do Agrupamento Escolar. Es-
tes jovens, explica, acabam por ficar 
hospedados nas casas das famílias 
portuguesas, o mesmo acontecendo 
com os estudantes de Avis quando se 
deslocam ao estrangeiro.

Marco José Rosa atesta que o clu-
be de remo é responsável pelo forne-
cimento de todo o material aos pra-
ticantes, assim como pela gestão das 
quantias que anualmente lhes são 
destinadas pelo Desporto Escolar. 
“Aqui ninguém paga nada”, afirma 
o mesmo responsável, adiantando 

que os atletas avisenses acabam por 
participar todos os anos em diversas 
provas organizadas federativamente 
ou no âmbito do Desporto Escolar.

As grandes dificuldades que sur-
gem, anualmente, ao clube têm a ver 
com a pouca estabilidade laboral que 
é dada aos professores de Educação 
Física. “Todos os anos somos obriga-
dos a substituir dois professores que, 
por não terem vínculo, acabam por 
ser colocados noutras escolas. Isso 
faz com que seja preciso procurar, 
ano após ano, monitores que se in-
teirem sobre a modalidade e os pro-
cedimentos a adotar”, acrescentou.

Espelho de água atrai atletas
e impulsiona o turismo 

O remo não é apenas um atrativo 
escolar, pois funciona também como 
um importante pólo aglutinador de 
turistas. A técnica municipal Susana 
Coelho diz que, apesar da elevada 
procura, não é possível quantificar o 
número de pessoas que anualmen-
te acorrem ao denominado Centro 
Náutico. “O conjunto de estruturas 
a que todos podem aceder gratuita-
mente é diverso e, para além das zo-
nas destinadas à prática desportiva, é 

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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também composto por piscinas, um 
parque de campismo, um parque de 
merendas, parque infantil, restauran-
te, hangar, esplanadas, etc. Pratican-
tes de remo são muitos. Para além 
dos alunos da EB, há sempre equipas 
a estagiar no Hotel Herdade da Cor-
tesia. Muitas são estrangeiras”.

Mesmo durante o inverno, con-
siderada a época baixa do remo, há 
sempre equipas nacionais e interna-
cionais que procuram a Barragem 
do Maranhão para estagiarem. A ex-
plicação é fácil: A barragem tem 46 
quilómetros de água divididos por 
três braços, pelo que mesmo com 
más condições atmosféricas (vento 
forte, sobretudo) é sempre possível 
ter uma zona onde se possa praticar 
a modalidade em segurança.

“Todos os anos chegam ao Centro 
Náutico equipas provenientes de di-
versas partes do mundo. Temos rema-
dores do Reino Unido, da Dinamarca, 
da Noruega… Até costumam vir da 
Nova Zelândia”, refere Susana Coelho.

O aproveitamento do Maranhão 
para a prática do remo acabou por ser 
impulsionado por aquele que é hoje 
o presidente da Federação Portugue-
sa da modalidade, Luís Teixeira, que 
como antigo atleta descobriu as po-

tencialidades do local e posteriormen-
te, já como dirigente, sensibilizou as 
entidades locais para as vantagens de 
tornar a zona num pólo de remadores.

Foi assim que surgiu uma pista 
com dois quilómetros de extensão no 
centro da barragem. Foi também devi-
do à prática do remo que o Hotel Her-
dade da Cortesia acabou por se trans-
formar num dos locais preferenciais 
para acolher as várias formações.

As provas na zona de Avis, do 
calendário nacional competitivo 
ou apenas de recreio, começaram a 
realizar-se com alguma regularida-
de e, com elas, vieram antigos e no-
vos praticantes, mas também muitas 
pessoas para acompanhar os atletas 
e que, com a sua presença, come-
çaram a dinamizar a atividade eco-
nómica local. É por isso que, atual-
mente, estruturas como o parque de 
campismo, o hotel, ou o restaurante 
a funcionar na margem, junto ao 
hangar e à rampa de acesso à água, 
acabam por ter uma taxa de ocupa-
ção constante. “O remo, em conjunto 
com as infraestruturas criadas para 
apoiar a modalidade, acaba por ser 
parte da oferta consolidada de turis-
mo de qualidade”, sintetiza a técnica 
camarária. 
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180 anos a dar 
música sem parar

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

(REAL) SOCIEDADE FILARMÓNICA LUZITANA

cultura e lazer

que toca sem interrupções há mais 
tempo. A 25 de agosto fará 180 anos.

“Parece que lá para o Norte do 
país há umas quantas bandas com 
mais de 200 anos. Mas nenhuma de-
las tem tanto tempo federada como a 
nossa e, sobretudo, nenhuma está há 
180 anos a tocar sem qualquer inter-
rupção. A nossa banda sobreviveu à 

queda da monarquia, mesmo depois 
de ter recebido o selo de ‘Real’, atri-
buído por D. Carlos, e de ter logrado 
escapar à fúria dos republicanos em 
1910”, conta à Semmais a secretária-
-geral, e filarmónica, Dina Matos.

Nas paredes da sede, o mesmo 
edifício alugado que a acolhe desde 
o dia da inauguração, estão espa-

D
esengane-se quem pensa que 
Estremoz, cidade do distri-
to de Évora, vive apenas dos 

mármores, dos vinhos ou da olaria. 
Não, no centro do povoado, ali bem 
próximo do castelo, ‘mora’ a Socie-
dade Filarmónica Luzitana. Apenas 
uma banda de música? Não. Muito 
mais que isso. A filarmónica do país 

Não existe em Portugal uma banda como esta 
de Estremoz, que atua desde a fundação, em 

1840. Foi distinguida pelo rei D. Carlos, olhada 
de soslaio e ostracizada pelos republicanos, 

mas nunca deixou de tocar.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA SEMMAIS / DR
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lhadas as lembranças reais. Há um 
estandarte devidamente emoldura-
do, uma foto de D. Carlos e diversos 
documentos dos tempos da monar-
quia, um deles assinado pelo punho 
real e onde, ante elogios ao desem-
penho dos músicos, se diz que a par-
tir desse momento se podem intitu-
lar de Real Sociedade Filarmónica 
Luzitana de Estremoz.

Dina Matos faz de cicerone pelos 
corredores da sede e vai lembrando 
a história da coletividade. “Parece 
que depois da queda da monarquia 
houve quem quisesse acabar com a 
filarmónica, mas a perseverança dos 
músicos vingou. Há alguns anos, 
quando fizemos umas limpezas num 
sótão, acabámos por recuperar mui-
tos documentos antigos, alguns de-
les muito preciosos, como é a carta 
régia assinada pelo rei D. Carlos. 
No entanto, perderam-se os livros 
de atas, os quais poderiam ajudar a 
perceber melhor todo o trajeto”.

Nas festividades a música 
da Luzitana é sempre ‘real’

Ultrapassados os ‘fervores’ re-
publicanos, a Luzitana lá foi man-
tendo os seus intérpretes em ação. 
As solicitações para animarem fes-
tas, desfiles, datas históricas, foram 
caindo em cima da mesa, fosse em 
Estremoz ou noutras localidades do 
Alentejo e do país e a filarmónica ga-
nhou nome.

Quando chega à segunda metade 
da década de 1950, tem no coman-
do um militar da GNR, de seu nome 
João Imperial, que é também com-
positor afamado e maestro. Dina 
Matos diz que se tratava de um ho-
mem pequeno que, em tempos, terá 
pertencido à Sociedade Filarmónica 
Artística Estremocense, a banda ri-
val existente na cidade. “Na altura, 
mesmo havendo muita competição 
entre as duas filarmónicas, era habi-
tual que os músicos de uma fossem 
reforçar a outra quando tal era ne-
cessário. João Imperial, que era um 
homem pequeno e gordo, foi corrido 
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dos ‘mondongos’ - nome dado aos 
músicos da Estremocense e que na 
gíria popular quer dizer algo como 
‘mal ataviados’ e ‘mal enjorcados’ 
porque, diziam, não possuíam a apre-
sentação requerida para ir à frente 
dos músicos pela rua. Foi então que, 
quando chegou à Luzitana, se vingou 
e compôs uma das peças mais em-
blemáticas e que tem precisamente a 
ver com o que lhe fizeram”.

Hoje, em Estremoz, a maior par-
te dos habitantes não faz distinções 
entre condecorações monárquicas 
ou revoluções republicanas. “As 
pessoas, a maior parte delas, nem 
devem saber desta coisa do D. Car-
los, nem da carta régia, nem do con-
certo que aqui lhe foi ofertado”, re-
sume a dirigente da filarmónica.

Subsídios e escola ajudam a 
preencher a pauta da história

As rivalidades entre os músicos 
da cidade não estão esquecidas. Há 
picardias frequentes, mas nada que 
impeça as duas coletividades de 
continuarem a auxiliar-se de cada 
vez que é necessário. São rivais 
nas atuações mas, em simultâneo, 
‘irmãs’ de ofício e, porventura, nas 
dificuldades que enfrentam para so-
breviver.

“Essencialmente precisamos de 
dinheiro. Isso é comum a todos”, 
confessa Dina Matos. A Luzitana, 
afirma a mesma responsável, recebe 
todos os anos 8.000 euros atribuídos 
pela Câmara Municipal de Estremoz. 
“É um contributo valioso, que nos 
permite comprar instrumentos e pa-
gar despesas várias”, explica.

As restantes fontes de rendi-

Luzitana celebra o aniversário a 25 de agosto
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mento são, de resto, semelhantes 
às de quase todas as coletividades 
dos meios pequenos. “Temos cerca 
de 200 sócios, que pagam um euro 
por mês, e exploramos o nosso bar”, 
diz a secretária geral, lembrando 
também que a edilidade lhes paga 
anualmente a totalidade de duas 
deslocações, sendo que contribui 
com mais 50 por cento para todas 
as restantes. “Viajamos um pouco. 
Já estivemos em Vila Franca do Ro-
sário, nos Açores, em Alcobaça, em 
Cuba, em Moura…”

As preocupações passam, sobre-
tudo, por pagarem mensalmente os 
100 euros da renda da sede (até há 
pouco pagavam apenas 2,5 euros) e 

as contas da eletricidade e da água. 
“Com o subsídio da câmara vamos 
gerindo os encargos e substituindo 
os instrumentos”, explica a secretá-
ria-geral.

O futuro da mais antiga filar-
mónica do país em atividade inin-
terrupta parece assegurado. Dina 
Matos diz que, atualmente, há 30 
músicos a tocar, sendo que o mais 
velho tem 52 anos e o mais novo 
apenas nove. Têm, portanto, largos 
anos pela frente. Mas, se uns já es-
tão aptos a calcorrear as ruas e a 
subir aos palcos e coretos, mesmo 
ensaiando apenas uma vez por se-
mana, outros preparam-se para, em 
breve, os acompanharem. “Temos 
uma escola, que é também uma das 
fontes de rendimento, onde neste 
momento ensinamos música, às ter-
ças e quintas-feiras, a cinco rapazes 
e raparigas”, partilha. 
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Os centros 
históricos e o PSD 
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“Criticada a proposta por variadíssimos 
quadrantes e associações, claro está que esta 
medida denota uma total falta de visão de 
uma política pública (…) E, sobretudo, abria 
(mais) a porta para a especulação imobiliária”. 

N
a proposta de Orçamento de 
Estado para 2020, o governo 
da geringonça propunha o fim 

da isenção do imposto municipal 
sobre imóveis (IMI) para os prédios 
classificados, situados nos centros 
históricos de interesse nacional ou 
municipal, como a baixa do Porto ou 
o centro de Évora. 

A alteração ao Estatuto dos Be-
nefícios Fiscais que constava da pro-
posta de Orçamento do Estado para 
2020, revogava totalmente a alínea 
que concede isenção de IMI aos pré-
dios “classificados como monumen-
tos nacionais e os prédios individual-
mente classificados como de interes-
se público ou interesse municipal”. A 
revogação, na prática, abrangia todos 
os monumentos nacionais e prédios 
de interesse municipal. Assim, como 
a lei de bases do património cultural 
determina que os imóveis localiza-
dos nos centros históricos incluídos 
na lista do Património Mundial da 
UNESCO se inserem na categoria de 
monumentos nacionais, estes tam-
bém seriam abrangidos.

Depois de anos de isenção - para 
alguns, porque em Évora, por exem-
plo, são conhecidas as vicissitudes 
de todo o processo, em que as enti-
dades públicas competentes faziam 
tábua rasa de tal isenção, levando os 
proprietários a recorrer a todos os 
meios ao seu dispor para fazer valer 
o cumprimento da lei, e quando final-
mente os tribunais lhe davam razão 
- a proposta constante no OE para 
2020 previa a revogação da referi-
da isenção, passando o ónus de uma 
eventual isenção, casuística, para os 
Municípios.

Disse o Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, que os benefícios 
fiscais quanto à isenção dos prédios 
do centro histórico provocavam uma 
distorção, porque isentavam todos os 
prédios localizados no perímetro do 
centro histórico, “independentemen-
te do seu interesse histórico”.

Eliminada a isenção, seriam as 
Autarquias, mediante a criação de um 
regulamento para o efeito, que passa-
riam a ter competência própria para 
a isenção casuística de IMI.

Criticada a proposta por variadís-
simos quadrantes e associações, cla-
ro está que esta medida denota uma 
total falta de visão de uma política 
pública para a habitação, mobilidade 
e cidades inteligentes, ordenamento 
urbanístico e património histórico. E, 
sobretudo, abria (mais) a porta para a 
especulação imobiliária. 

O parco incentivo concedido, 
justamente, aos proprietários dos 
imóveis situados nos centros his-
tóricos acabava e, com ele, agigan-
tava-se a degradação e abandono 
da identidade histórica das cidades 
portuguesas. Tal iniciativa socialista 
representou a tentativa de um grave 
precedente na reabilitação do patri-
mónio edificado, que felizmente não 
viu a luz do dia.

Pela mão do PSD - e bem - a pro-
posta foi chumbada na especialida-
de. Assim, os proprietários do centro 
histórico de Évora - e todos aqueles 
que no património edificado identifi-
cam parte da história dos povos e da 
humanidade - podem ficar descansa-
dos. Falta ganhar a outra batalha. 
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Sociedade

LITORAL ALENTEJANO

Novas extensões de saúde 
A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano 
(ULSLA) pretende avançar com a construção das 
extensões de saúde de Melides, em Grândola, e de 
Vila Nova de Milfontes, Odemira, para “assegurar 
melhores condições de saúde” na região. Segundo 
o presidente do conselho de administração da 
ULSLA, Luís Matias, “existe a possibilidade de 
fazer uma candidatura ao programa comunitário 
Alentejo 2020 para os cuidados de saúde primários 
e incluímos estas duas extensões com o intuito de 
melhorar as suas instalações”. O acordo já assinado 
entre a ULSLA, a Junta de Freguesia de Melides 
e o município de Grândola inclui “a promessa de 
cedência do terreno, por um período de 50 anos, 
e a transformação da atual edificação na futura 
extensão de saúde”. 

REGIÃO

Projeto-piloto dos cuidadores informais
Campo Maior, Évora, Grândola, Mértola, Mora e 
Moura são os seis municípios alentejanos que vão 
receber projetos-piloto previstos no Estatuto do 
Cuidador Informal, e que identifica as medidas de 
apoio aplicáveis ao cuidador informal. A partir de 1 
de abril, os cuidadores informais residentes nestes 
territórios já poderão pedir o estatuto junto dos 
serviços da Segurança Social. Aos visados serão 
atribuídos profissionais de referência, da área da 
Saúde e da área da Segurança Social, que farão um 
Plano de Intervenção que irá incluir medidas de 
acompanhamento, aconselhamento, capacitação e 
formação para o cuidador. O projeto-piloto tem a 
duração de 12 meses. 

BAIXO ALENTEJO

Solos com apenas 20 por cento de água
O mês de fevereiro foi o mais quente e seco em 
Portugal desde 1931. Os efeitos, segundo revela 
o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 
fazem-se sentir em todo o país, mas com especial 
incidência no Algarve e no Baixo Alentejo, onde 
há solos que têm retida 20 ou menos por cento da 
água prevista. Os valores registados mostram que 
a situação de seca extrema e severa abaixo do Tejo 
é uma realidade, com a temperatura média do ar 
durante o mês passado a cifrar-se nos 12.43 graus, 
o que corresponde a um aumento de 2.45 graus 
relativamente ao que seria expectável. Quanto às 
temperaturas máximas diárias, ainda de acordo 
com a mesma fonte, atingiram quase sempre 
valores acima do que era esperado. As Barragens 
do Monte da Rocha, em Ourique, e as de Lucefit e 
Abrilongo, ambas na zona do Guadiana, são das 
mais afetadas desde o último verão. 
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“Aqui está-se 
sossegado”
Camané e Mário Laginha não são estranhos. Já deram 
vários concertos juntos. Do excelente entendimento sentido 
nessas colaborações esporádicas, resultou agora o inevitável 
aprofundamento dessa simbiose. Este é um novo projeto 
pensado de raiz para dar mais brilho a uma voz e a um piano 
que se descobriram cúmplices. 

PORTALEGRE, CENTRO DE ARTES DO ESPETÁCULO
18 DE ABRIL

agenda

 “Trilhos”
Assinada por Leandro Pinto, 
a exposição resulta de um 
conjunto de fotografias que 
o autor captou aquando das 
suas saídas para o campo. 
Uma compilação que reúne 
os registos dos seus passeios, 
dos seus lugares preferidos 
ou apenas pormenores que 
lhe chamaram à atenção.

ALJUSTREL, 
CENTRO D’ARTES
ATÉ 2 DE ABRIL

“Os Assassinos 
da Carvoeira”
O Grupo de Teatro do Mira apresenta 
uma farsa de Eugène Labiche, 
um encadeamento perfeito de 
ambiguidades e mal-entendidos 
que conta a história de um burguês 
parisiense abastado e respeitado chefe 
de família que se descobre ser um 
perigoso assassino.

ODEMIRA,
CINE-TEATRO CAMACHO COSTA
20 DE MARÇO

“Notas do Mundo”
Neste espetáculo, integrado nos “Concertos 
Promenade”, o barítono Rui Baeta vai 
assumir o lugar do apresentador, contador 
de histórias e, por vezes, intérprete, sob a 
direção do maestro Élio Leal. Carl Nielsen, 
Piotr Tchaikovsky e Bela Bartók são alguns dos 
nomes que inspiram o programa musical.

ÉVORA, AUDITÓRIO DO COLÉGIO
MATEUS D’ARANDA
15 DE MARÇO
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“Serões dos 
Claustros”
Três dias de programação ecléctica 
e assente na diversidade das artes 
performativas, entusiasmantes 
nas suas áreas de actuação e fora 
do circuito main stream. Música, 
teatro, magia, humor, dança, são 
algumas das principais apostas da 
edição deste ano. 

PORTEL,
CLAUSTROS DO CONVENTO 
DE SÃO PAULO
DE 15 A 17 DE MAIO

“Solitário”
O músico brasileiro Túlio 
Augusto apresenta-se num 
concerto com o nome do seu 
segundo álbum, composto 
por obras para guitarra e 
harmónica a solo, onde os 
sons dos blues são a base da 
composição. 

ÉVORA, ARMAZÉM 8
4 DE ABRIL

“Oficina de 
Cerâmica”
Durante a iniciativa, os formadores, 
através da realização de vários exercícios, 
vão explicar aos participantes o que é 
o barro, quais as suas características e 
propriedades e as principais técnicas de 
conformação e decoração. 

MONTEMOR-O-NOVO,
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO CERÂMICA
21 E 22 DE MARÇO

“O Início 
É o Fim” 
Espetáculo de stand-up comedy partido 
em dois, um solo duplo com seis meses de 
intervalo, com uma digressão na primavera 
e outra no outono de 2020. “O Início” relata 
toda a história da Humanidade até 2020, vista 
pelos olhos de Rui Sinel de Cordes. O “É o Fim” 
revela o destino.

PORTALEGRE,
CENTRO DE ARTES DO ESPETÁCULO
21 DE MARÇO
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“Poesia tem cheiro,
cor e som”
A iniciativa, inserida na evocação do cinquentenário 
da morte de José Régio, contempla declamação de 
poemas pelos alunos do 12º ano da Escola Secundária 
de S. Lourenço, mas também música, pintura e dança. O 
objetivo é sensibilizar colegas mais jovens para a poesia 
portuguesa do século XX.

PORTALEGRE, CASA-MUSEU JOSÉ RÉGIO
20 DE MARÇO
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“Noctiluzes” 
Integrado no FITA, a peça da Companhia Plágio 
Teatro (Brasil) aborda o encontro inesperado de três 
desconhecidos, num apeadeiro de uma pequena vila. 
Nas palavras do encenador e ator Sérgio Sartório, 
o espetáculo “fala sobre as marcas e cicatrizes que 
a vida nos cria, das dores e curas causadas pelas 
relações”. 

BEJA, CINE-TEATRO PAX JULIA
14 DE MARÇO

“Soam as
Guitarras 2020”
Nesta edição destaca-se a presença da 
viola campaniça através do projeto “Raia. 
Planeta Campaniça”, em que António Bexiga 
convida Cristina Viana, Xinês e Daniel Catarino. 
O evento conta ainda com Miramar, um projeto 
de Frankie Chavez e Peixe, Manuel de Oliveira e 
Marco Rodrigues juntos em palco pela primeira 
vez, e Pedro Caldeira Cabral.

ÉVORA, IGREJA DE SÃO VICENTE
2 A 5 DE ABRIL

“J'accuse — O Oficial
e o Espião” 
Um drama histórico com assinatura de Roman Polanski, 
que adapta o romance “An Officer and a Spy”, de Robert 
Harris, que também assina o argumento. O nome do 
filme refere-se ao título de uma carta onde o escritor 
Émile Zola acusou membros do exército e do Governo de 
cumplicidade na condenação por traição de um inocente.

ÉVORA, AUDITÓRIO SOROR MARIANA
18 DE MARÇO
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