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Serra e 
planície
PORTALEGRE

Portalegre divide a paisagem. A norte, a 
Serra de São Mamede, o ponto mais alto 
a sul do Tejo com  1025 m, caracterizada 
por vales pouco acentuados e vegetação 
densa que pode variar entre floresta 
autóctone e manchas de pinhal e 
eucaliptal. A sul, podemos observar 
uma paisagem muito diferente, onde se 
observam vastas planícies e áreas de 
montado a perder de vista. A cidade de 
Portalegre, prolonga-se por uma das 
encostas viradas a sul  e assume uma 
forma longilínea. Com um conjunto de 
fotografias criei esta panorâmica que 
acompanha essa forma longilínea desde 
a parte mais a norte da cidade até ao 
ponto mais a sul, a zona industrial da 
capital de distrito.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  



S O U S E L A L E N T E J O
 

Aberto de terça-feira a domingo
De terça-feira a sexta-feira: 

das 09.30h às 17.30h

Sábados, Domingos e Feriados: 
09.30h-13.00h // 14.00h-17.30h

Museu dos Cristos de Sousel • Largo do Convento, 7470-217 Sousel • Telf. 268550103 / Email: museudoscristos@cm-sousel.pt
www.cm-sousel.pt

O Museu dos Cristos de Sousel, inaugurado em 24 de abril de 2019, nasceu com base numa coleção de 
imagens de Cristo com 1486 peças, cuja origem é maioritariamente nacional, mas onde se encontram 
também exemplares de outros países da Europa, de África, da Terra Santa e ainda peças de expressão 
Indo-Portuguesa. O Museu dos Cristos de Sousel é, no fundo, o encontro entre a Escultura, a Arte e a Fé.
Visite-nos em Sousel, no Alto Alentejo, e embarque nesta viagem que o levará a diferentes geografias e 
representações ar�s�cas de Cristo à imagem e semelhança dos homens que o esculpiram. 
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  editorial

Para além da cimeira 
dos “Amigos da Coesão”
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

A cimeira da União Europeia sob 
o lema “Amigos da Coesão, que 
teve Beja como palco, é ou não 

um sinal da parte do Governo para 
um olhar mais virado para o Alentejo? 

Na verdade, pode ser. A política 
faz-se, não raramente, de simbolis-
mos. A escolha de Beja representa 
um simbolismo, mas não deixa de 
ser um sinal.

Para além das questões de fun-
do, que são transversais ao territó-
rio alentejano, o Baixo Alentejo, com 
Beja no seu coração, precisa desse 
olhar, transmutado em investimento. 

Entendo que é preciso que o Go-
verno perceba que o desenvolvimen-
to de Beja não se faz só a pretexto do 
Alqueva. Foi a palavra-chave da res-
posta que o primeiro ministro, An-
tónio Costa, usou para medir os im-
pactos sobre a região, e para serenar 
as vozes críticas que o esperavam à 
boca da cimeira. 

Não chega. O regadio continua a 
ser uma importante ferramenta para 
a expansão de empreendimentos que 

estão na forja, mas o Baixo Alentejo 
precisa de muito mais, nomeada-
mente, um esforço nas obras da A26 
e um maior andamento na ferrovia.

Há que aproveitar a maré de no-
tícias boas que florescem desse ter-
ritório, algo ostracizado. O IP Beja 
anunciou a assinatura de uma parce-
ria inovadora com a PJ, no âmbito da 
investigação e cibersegurança; está a 
chegar um encontro mundial de es-
quadras de voo, e prevê-se para bre-
ve a ampliação do hospital distrital.

E o aeroporto, ali prestado qua-
se só aos limites da manutenção de 
aviões, esteve na crista da onda, ao 
ter recebido o Boeing gigante que 
levantou voo com vista ao repatria-
mento de europeus do epicentro da 
crise provocada pelo Coronavírus, 
em Wuhan, China.

São apenas alguns exemplos, de 
como este distrito do Alentejo está 
a mexer. Aqui não há simbolismos, 
mas antes sinais importantes de uma 
realidade que se pode medir.

Importa, pois, cavalgar a onda. Há 

muito para fazer, de todos os lados, 
entre o público e o privado, entre as 
autarquias e a administração central. 

PS - Os deputados do PS elei-
tos pelos três círculos eleitorais do 
Alentejo, a que se juntam duas par-
lamentares que representam o Li-
toral Alentejano, eleitas pelo círculo 
de Setúbal, criaram um grupo “Pró-
-Alentejo”. Logo após as eleições, 
escrevi exatamente sobre isso. 

Entendo a propositura partidária 
mas, com um pequeno esforço, seria 
possível juntar os dois deputados da 
CDU, eleitos por Beja e Évora, respe-
tivamente. Pelo menos em questões 
centrais, estruturantes. Era um outro 
grande sinal! 

A nova rede das regiões
de Setúbal e Alentejo
Com o lançamento do 
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

O último autocarro rumo à saída da União 
Europeia partiu às 23h00, de 31 de janeiro. No 

Reino Unido vivem cerca de 300 mil portugueses, 
entre os quais alentejanos que, mesmo perante as 

incertezas do Brexit, permanecem ‘nas calmas’, 
em terras de Sua Majestade.

ENTRADA DO BREXIT NÃO DESTRONA SONHOS PORTUGUESES

Calmaria alentejana 
no reino   

TEXTO FILOMENA RICARDO COM JOÃO DE NORONHA* | FOTOGRAFIA DR | ILUSTRAÇÃO PEDRO FRADE 
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T
inha 26 anos e um futuro 
‘cheio de nadas’ quando um 
casal de conhecidos lhe abriu 

as portas da oportunidade, no país 
que, a 1 de janeiro de 1973, havia 
aderido à então Comunidade Eco-
nómica Europeia (CEE) e que, desde 
as 23h00 do passado 31 de janeiro, 
adquiriu o primeiro estatuto de ex-
-membro da UE. 

Em Portugal, mais concreta-
mente no Carvalhal, concelho de 
Grândola de onde são naturais, 
Sérgio e Cristina Nunes eram tra-
balhadores independentes. Ele, no 
setor da construção civil, ela na 
distribuição de pastelaria. Os rendi-
mentos? Esses, não só eram incer-
tos como incapazes de alimentar o 
legítimo sonho de um jovem casal. 
“Posso dizer-lhe que eu e a minha 
esposa, na altura a trabalhar por 
conta própria, não conseguíamos 

ganhar para alugar uma casa, vi-
víamos com os meus sogros. Aqui 
já cheguei a ter habitação própria, 
que decidi vender para alugar uma 
outra, e estou a trabalhar na mes-
ma empresa há 15 anos, onde sou 
efetivo”, partilhou o alentejano que 
a Semmais encontrou em Bury St. 
Edmunds, uma cidade britânica no 
Condado de Suffolk.

Foi no Reino Unido que alcançou 
segurança para ter e fazer crescer o 
lar. As cerca de 4 mil libras men-
sais (perto de 4 700 euros), que os 
Nunes ganham na área da restau-
ração, numa base aérea americana, 
chegam e sobram para fazer face 
às despesas de quatro pessoas (são 
pais de um menino com 14 anos e 
de uma menina de 10) que rondam 
os 2 700 euros, para viajar e fazer 
férias em Portugal, pelo menos uma 
vez por ano. 

“
Trabalhamos na 
área da restauração 
há 15 anos, com um 
ordenado de cerca 
de 4 700 euros
SÉRGIO NUNES
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Para além disso, conta Sérgio, as 
crianças têm assegurados direitos 
inalcançáveis no nosso país. “ Com 
exceção das fardas e das refeições, 
não pagamos nada nas escolas. E 
no campo da saúde, os miúdos têm 
dentista grátis até aos 18 anos, não 
pagam taxas, nem medicamentos. 
Temos médico de família e, ao con-
trário do que acontece em Portugal, 
se eu marcar hoje uma consulta para 
amanhã às 15h00, a essa mesma 
hora sou chamado ao consultório. 
Não preciso perder um dia de traba-
lho para ser atendido”, afirmou.

Por todos estes motivos, apesar 
das incertezas da entrada em vigor 
do Brexit, e também pelo facto de 
já terem o “estatuto de residentes 
permanentes”, Sérgio garante que 
a única alteração que está a pen-
sar fazer é “requerer o passaporte 
britânico” para os filhos que já nas-
ceram em terra de Sua Majestade. 
De resto, voltar para o Alentejo, só 

“após a reforma”, mas ainda assim 
apenas para viver metade do ano.

A residir desde 2014 em Colwyn 
Bay, na costa norte do País de Ga-
les, um outro alentejano natural do 
concelho de Santiago do Cacém, 
que pediu anonimato, tem a mesma 
opinião de Sérgio Nunes. Os moti-
vos da emigração foram igualmente 
a fragilidade laboral e económica, 
mas também a falta de apoios so-
ciais. “Trabalho na área da topogra-
fia industrial e, apesar de não ter 
formação superior, sou muito bem 
pago. O meu filho mais novo é au-
tista e aqui tem apoios que nunca 
iria encontrar em Portugal, desde 
médicos, a escolas, etc. Embora es-
teja divorciado, a minha ex-mulher, 
com a minha ajuda financeira mais 
os ‘benefits’ (apoios sociais), pode 
ter só um part-time e dedicar-se 
muito mais ao nosso filho”, expli-
cou, adiantando que, para já, está 
fora de questão regressar ao país. 

“
Em quatro anos 
já fui promovido 
quatro vezes
TIAGO RODRIGUES



fevereiro 2020

11

Nova geração, mas os mesmos 
obstáculos para outras ambições

A experiência de Raquel Banha, 
no Reino Unido, é mais curta. Na-
tural de Évora, formada na Escola 
Superior de Enfermagem S. João 
de Deus, ao terminar o curso, em 
2015, a especialista, apesar da co-
nhecida falta de profissionais neste 
setor (ver pags 16 à 20) esbarrou na 
privação de emprego e na precarie-
dade. “Durante um ano ganhei 700 
euros por mês, a trabalhar a reci-
bos verdes, em lares e nas farmá-
cias portuguesas a fazer rastreios. 
Aqui, em quatro anos, aumentei o 
meu salário (atualmente ganha cer-
ca de 2 700 euros), subi de escalão 
profissional, realizei cursos que me 
permitem ser perceptora de alunos 
e ajudar na formação dos meus co-
legas. E foi-me oferecida a oportu-
nidade de fazer o Mestrado em Feri-
das para ser especialista e criar uma 
clínica, tudo pago pelo hospital 
onde trabalho”, contou à nossa re-
portagem, a enfermeira de 28 anos, 
casada desde dezembro com um 
eborense que se segue os mesmos 
sonhos profissionais em Inglaterra. 

Quanto ao Brexit, Raquel diz, 
em bom alentejano, que o vive ‘nas 

“
Em quatro anos 
aumentei o meu 
salário, subi 
de escalão e 
especializei-me 
em várias áreas
RAQUEL BANHA

Para as famílias portuguesas no 
Reino Unido há dois caminhos para 
requererem a residência permanente. 
O primeiro pelo Estatuto de residente 
(Settled Status), feito individualmente 
e agregado ao documento de 
viagem (Passaporte ou Cartão 
de Cidadão). Outro, no caso de 
menores, através da nacionalização, 
que é automática para os filhos 
que ali nasceram depois de julho 
de 2006, desde que o(s) pai(s) 
tenha(m), pelo menos, 5 anos 
consecutivos de trabalho. É preciso 
ter em atenção que cada caso é um 
caso, e há muitas interpretações 
da Lei de Nacionalização. Por essa 
razão, os interessados devem 
contactar as autoridades ou recorrer 

a especialistas, para garantirem 
que podem pedir gratuitamente 
a nacionalizações dos seus filhos. 
Doutra forma, para os nacionalizar 
terão de pagar 1,013 libras por cada 
pedido. Este pagamento, aliás, 
foi contestado por instituições 
de defesa à imigração, que levou 
à anulação do pagamento pelo 
Supremo Tribunal, situação que 
o governo britânico contestou, 
pelo que se aguarda a decisão 
judicial final. Recorde-se que todos 
os portugueses com residência 
permanente podem pedir a 
nacionalização, num processo que 
é diferente e cujas informações 
poder ser obtidas através do acesso 
no site Gov.UK. 

CAMINHOS PARA GARANTIR PERMANÊNCIA SÓLIDA
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calmas’. Tratou do “‘pre settled sta-
tus’” (estatuto de pré-residente), e a 
entidade patronal, com quem tem 
contrato por tempo indeterminado, 
já deu garantias de que “tudo fará 
para a manter no país”.

Assim também acontece com 
Tiago Rodrigues, portalegrense, li-
cenciado em turismo patrimonial 
pela Universidade de Coimbra.Em 
outubro de 2015 decidiu atravessar 
fronteiras porque, disse à Semmais, 
para além da situação de desempre-
go, ambicionava novos voos e pro-
gredir na carreira. Foi em Winches-
ter que, em quatro anos, encontrou 
uma mão cheia de oportunidades. 
“Quando cheguei ao hotel de 5 es-
trelas onde me mantenho até hoje, 

não sabia onde iria trabalhar. Co-
mecei no bar, em oito meses con-
segui um lugar de rececionista, um 
ano depois fui promovido a rece-
cionista sénior, passado ano e meio 
fui para super visor, e há cerca de 
seis meses sou gerente de receção”, 
partilhou Tiago.

Mais do que o salário, o alente-
jano agradece a oportunidade pro-
fissional que encontrou no sul do 
Reino Unido. Despreocupado com 
a saída da UE, quer, acima de tudo, 
continuar a enriquecer o curricu-
lum, viajar e juntar dinheiro para, 
mais tarde, voltar a Portugal com 
a bagagem cheia de conhecimento 
num setor de peso para a economia 
local. 

* EXCLUSIVO

Esta reportagem foi realizada 
em parceria com o jornal 
português “As Notícias”, 
distribuído mensalmente em 
Londres, Norfolk, Midlands, 
Manchester, Norte de 
Inglaterra, Dorset, Somerset, 
Sul de Inglaterra, Gales, Jersey, 
Guernsey, Irlanda do
Norte, Escócia e Costa Leste. 
A edição digital é consultada 
por 140 mil pessoas por mês.

www.asnoticias.co.uk 
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Estatuto de residência garante 
direitos e vários apoios sociais 

Os alentejanos Sérgio e Cristina 
Nunes, Raquel Banha e Tiago Rodri-
gues fazem parte dos cerca de 300 mil 
portugueses (não conseguimos saber 
junto do Consulado Geral de Portugal 
em Londres o número de alentejanos) 
que vivem no Reino Unido.

Para já, os direitos estão abrangi-
dos pela nova legislação que sustenta 
o acordo preliminar com a União Eu-
ropeia, desde que subscrevam o esta-
tuto de residência (Settled Status), dis-
ponível no site do governo britânico. 

O preenchimento deste estatuto é 
obrigatório para se manterem legal-
mente no Reino Unido, independente-
mente de quem já tenha outro tipo de 
residência anterior. De acordo com as 
informações das fontes oficiais, até ao 
final de 2019, aderiram 220 mil portu-
gueses. Mas podem ser ainda mais. 

É uma situação relevante, uma vez 
que garante ao emigrante manter ser-
viços de saúde e ensino gratuitos, para 
além de outros benefícios sociais, no-
meadamente na habitação. “É também 
um garante de livre circulação, acesso 
a emprego e ao ensino superior”, ex-
plicam as fontes da Semmais.

Os maiores receios surgirão após 
o período de transição, já que a eco-
nomia poderá ser muito afetada, 

“
Mais do que o 
salário, quero 
enriquecer o meu 
curriculum, viajar 
e juntar dinheiro 
para quando voltar 
a Portugal
TIAGO RODRIGUES

comprometendo postos de trabalho. 
“Independentemente das negociações 
com Bruxelas, o ano de 2021 trará, 
com certeza, um novo aumento de 
custos e grandes dificuldades no em-
prego, no qual a maioria dos portu-
gueses se insere”. E há ainda o perigo 
de os britânicos abrirem o mercado a 
empresas oriundas da China, da Índia 
e outros países asiáticos, com as quais 
as empresas de manufaturação locais 
não vão conseguir competir.

Afinal, a incerteza, mas também o 
“deixar rolar”, predominam na cabeça 
dos portugueses. “O Brexit ensinou-
-nos muito sobre a capacidade de 
Grã-Bretanha em deixar rolar, enrolar 
e mudar todas as previsões ou pro-
messas. É um fofo tapete propício a 
todo o tipo de cambalhotas”, acentua 
o diretor do jornal português, distri-
buído em toda a Inglaterra, “As Notí-
cias”, João de Noronha. 

Susana Vaz, faz questão, no en-
tanto, de salientar que estes direitos 
são apenas consignados aos portu-
gueses que residam há pelo menos 
cinco anos no território britânico. 
“Os outros terão que solicitar uma 
autorização para ficarem mais cinco 
anos”, explicou à Semmais. Perma-
nece a dúvida, se após esse período 
haverá possibilidade de renovar e em 
que condições. Para estes, afirma a 
nossa fonte, subsiste “muita incerteza 
e ainda muitas dúvidas, em questões 
como apoios à habitação social, ou 
os abonos para quem tem filhos, por 
exemplo”.

Esta portuguesa, emigrada em In-
glaterra há 16 anos, tem por profissão 
ser community suport work, ou seja 
dá aulas de português e inglês, faz a 
ponte entre compatriotas e os peritos, 
como advogados e técnicos londrinos 
e, nos últimos tempos, auxilia muitos 
portugueses na interpretação das leis 
e orientação jurídica, inscrições nas 
instituições locais, e até lê cartas. “Tiro 
dúvidas, oriento, e ajudo as pessoas a 
melhor integrarem-se na comunidade 
britânica”, finalizou a Susana Vaz, que 
aguarda com atenção que a viagem 
chega a boas paragens. 
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Cartografia de 
um Baixo Alentejo
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“A imagem mental que retenho de qualquer 
um dos corredores caracteriza-se pela ambição 
de “cartografar” pólos de desenvolvimento 
posicionados geograficamente (...)”

O
s mapas sempre me inspira-
ram enquanto representações 
do espaço, dos conceitos, das 

ideias ou das relações. São fragmen-
tos visuais que nos permitem cons-
truir imagens mentais e alimentam o 
desejo de interação com o espaço. É 
o rio que se transpõe, o muro que se 
derruba. Sempre o desejo!

A redação desta crónica coinci-
de com uma série de leituras sobre 
representações ou imagens mentais 
relacionadas com o espaço. Imagens 
visuais, sonoras, olfativas, na comu-
nicação verbal ou escrita... Do “lado 
de cá do Tejo”, o Alentejo é um espa-
ço singular para pensar sobre essas 
relações.

E foi com um pensamento “car-
tográfico” sobre o espaço Alentejo 
que acompanhei, no passado dia 11 
de dezembro, uma reunião magna do 
“Movimento Beja Merece +”. A reu-
nião prometia! Uma comitiva do Mo-
vimento deslocou-se ao Parlamento 
Europeu (PE), a convite de Carlos 
Moedas e Maria da Graça Carvalho, 
onde apresentou uma série de neces-
sidades do Baixo Alentejo. E traziam 
novidades!

Das visitas ao PE não podemos es-
perar resultados muito diferentes da-
queles que foram apresentados pelo 

Movimento Beja Merece +. A missão 
foi cumprida! São visitas que nos 
permitem conhecer melhor o funcio-
namento do PE, nomeadamente os 
[lentos] processos legislativos, e para 
efeitos do desenvolvimento regional, 
o papel do Comité das Regiões. Mas 
não só! Servem também para per-
ceber como é feito o public affair a 
montante dos processos legislativos, 
ou na identificação das oportunida-
des de financiamento.

O Movimento Beja Merece + ao 
ter como anfitriões dois dos gran-
des responsáveis pelas políticas de 
Investigação, Ciência e Inovação da 
UE trouxe “na bagagem” o desafio de 
candidatar projetos de Inovação e In-
vestigação que permitam atender às 
necessidades da região. O Horizont 
Europe está à porta! E o Movimen-
to devolveu à audiência o desafio, a 
oportunidade e a responsabilidade de 
operacionalizar esses projetos.

Mas quando falamos em proje-
tos de investigação e inovação com 
aplicação na região, do que estamos 
a falar? O pensamento cartográfico 
condicionado pela circunstância de 
ser criador, docente e investigador 
no ensino superior [politécnico], re-
meteu-me para a imagem mental do 
“Corredor Azul” ou do “Corredor do 

Sudoeste Ibérico”. O primeiro corres-
pondeu a um projeto financiado pelo 
FEDER, no qual se conceptualizou 
um corredor entre Sines e Elvas; o se-
gundo, mais ambicioso, a um concei-
to de corredor de ligação entre Lisboa 
e Madrid, assumidamente já com os 
olhos postos no Horizonte 2021/30.

A imagem mental que retenho de 
qualquer um dos corredores caracte-
riza-se pela ambição de “cartografar” 
pólos de desenvolvimento posiciona-
dos geograficamente num corredor ou 
“arco” a unir Sines, Lisboa, Évora, El-
vas... Madrid. E o Baixo Alentejo, o sul?

Na minha opinião, um projeto 
para resolver algumas das necessi-
dade da região começará pela cria-
ção de um conceito semelhante aos 
“corredores”. Um conceito amplo! E 
porque não um corredor que ligasse 
Lisboa, Beja e Sevilha... com prolon-
gamento a Almeria!?

Um corredor no qual fossem 
cartografados [para posterior asso-
ciação num projeto] os centros de 
competências com capacidade de in-
vestigação e inovação aplicada a todo 
este imenso espaço. É uma imagem! 
Acredito que as imagens têm a capa-
cidade de comunicar ideias ou con-
ceitos, fundamentais para o public 
affair. Continua. 

opinião  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Saúde com dois 
diagnósticos

INOVA-SE NA ASSISTÊNCIA E POUPA-SE DINHEIRO,
MAS PERSISTE A FALTA DE PROFISSIONAIS

Os cuidados continuados e os internamentos 
domiciliários são grandes apostas do setor. 

Formas de combater as dificuldades resultantes 
da falta de profissionais, que se revelam 

satisfatórias financeiramente. O futuro não deixa, 
contudo, de antever uma saúde frágil. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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F
alar da Saúde no Alentejo faz 
lembrar a história da garrafa 
que, para o dono da casa, está 

meio cheia, enquanto que para os 
convidados se apresenta meio va-
zia. Quer isto dizer que, enquanto a 
Administração Regional de Saúde 
(ARS) valoriza as reformas efetua-
das e as obras e inovações em curso, 
já os representantes de alguns pro-
fissionais, nomeadamente o Sindica-
to Independente dos Médicos (SIM), 
clamam contra a falta de pessoal, o 
consequente mau funcionamento 
dos serviços e, sobretudo, criticam o 
facto de, em sua opinião, não haver 
estímulo à investigação clínica.

O diretor da ARS Alentejo, José 
Robalo, tem uma visão mais oti-
mista e, por isso, salienta o facto de 
em Elvas e em alguns concelhos do 
distrito de Évora estarem em curso 
projetos que não só “aliviam a carga 
nos hospitais, como satisfazem mé-
dicos e doentes”. O responsável fala 
dos cuidados continuados e inter-
namentos a nível domiciliário. São, 
diz, mudanças que se estão a revelar 
benéficas, uma vez que contemplam 
um total de 75 camas. “Neste mo-
mento existe uma equipa multidis-
ciplinar de terapeutas que atende a 
população nas próprias casas. Um 
verdadeiro trabalho de equipa, com 
especialidades tão diversas como as 
terapias da fala e ocupacional, psi-
cologia, nutricionismo, etc. São 16 
médicos e enfermeiros que estão 
a fazer o acompanhamento contí-

nuo aos pacientes que aderiram as 
programas e que, uma vez curados, 
estão prontos a dar as suas camas 
(neste caso o lugar no projeto) a ou-
tras pessoas”.

Para José Robalo esta experiên-
cia, para além de ter resultados clí-
nicos, é também mais económica do 
que os internamentos e, em breve, 
poderá ser alargada a outras zonas 
da região. “Existe, claramente, uma 
maior satisfação dos doentes e dos 
profissionais de saúde”, sublinhou à 
Semmais. 

O diretor da ARS Alentejo fez ain-
da questão de salientar que, atual-
mente, existem outros aspetos que 
levam os médicos às populações e 
não estas até aos hospitais. “Exis-
tem unidades móveis a fazerem 
espirometria (testes que incidem 
sobre os fumadores) e também já 
se leva equipamento para os cen-
tros de saúde para que os diabéticos 
possam fazer testes de retinografia. 
Além disso, há uma aposta nas con-
sultas e tratamento de crianças que 
possam sofrer alterações de visão”, 
adiantou.

Nova urgência no Litoral ainda não abriu por falta de enfermeiros 



fevereiro 2020

18

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

SIM acusa incapacidade 
de fixar profissionais

Se José Robalo valoriza a ino-
vação que alivia os hospitais, o se-
cretário regional do SIM, Armindo 
Ribeiro, aponta falhas no sistema 
geral que, diz, impedem o melhor 
funcionamento. “É uma desgraça 
anunciada”, sintetiza, frisando que a 
falta de médicos e enfermeiros, nos 
quatro grandes hospitais (Portale-
gre, Évora, Beja e Litoral), faz com 
que existam muitos serviços encer-
rados, inclusive “alguns cujas obras 
já estão concluídas, como o serviço 
de urgências do Hospital do Lito-
ral (Santiago do Cacém), mas que a 
inauguração já foi adiada duas ve-
zes, por falta de enfermeiros”. 

A “desgraça anunciada” a que 
alude o secretário regional do SIM 
baseia-se, sobretudo, no facto do 
Alentejo não conseguir fidelizar os 
profissionais. “O problema nem se-
quer é a distância de Lisboa, até por-
que todos os principais hospitais es-
tão a uma ou duas horas da capital, 
mas sim o facto de continuar, pra-
ticamente, a não existir capacidade 
de fazer investigação médica nesta 
zona do país”, afirmou.

Armindo Ribeiro, mesmo salien-
tando ser possível fazer doutora-
mento no Litoral relativo à insufi-
ciência cardíaca ou, por outro lado, 
estabelecer protocolos relativos a 
medicina interna com a Universida-
de de Badajoz, facto que beneficia os 
clínicos estabelecidos em Elvas, diz 
que “continuam a faltar os meios 
que possibilitem fazer investigação 
e, em consequência, despertar nos 
especialistas o desejo de ficarem no 
território”.

José Robalo e Armindo Ribeiro 
têm opiniões coincidentes em re-
lação à falta de médicos. Contudo, 
enquanto o primeiro salienta o facto 
da grandeza e dispersão do territó-
rio como condicionantes, o segundo 
dá como exemplos negativos a gran-
de carência de especialistas, nomea-
damente ortopedistas e pediatras 
(há em todo o Alentejo cerca de 30 
sendo que, por exemplo, no Hospital 
do Litoral, apenas existe um).
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Maior fatia de investimento 
é das candidaturas à UE

O investimento que atualmente 
se faz no Alentejo, no setor da Saúde 
é, na sua grande maioria, feito com 
verbas das candidaturas a fundos co-
munitários. “O investimento nacional 
(em novas unidades de saúde) é ape-
nas de 15%. O restante é proveniente 
das candidaturas a fundos comunitá-
rios”, disse José Robalo, dando como 
exemplo de alguns dos gastos (do Es-
tado) mais significativos a construção 
do Hospital Central do Alentejo, em 
Évora, com 10 milhões de euros, ou 
o serviço de urgência do Hospital do 
Litoral Alentejano, onde foram gastos 
cerca de 1,5 milhões”.

“Neste momento, há centros de 
saúde praticamente novos em todos 
os distritos. E existem dois em cons-
trução, em Nisa e no Crato, e outros 
dois cujos trabalhos vão arrancar em 
breve, em Ourique e na Vidigueira. 
Em média um centro de saúde cons-
truído de novo pode custar até 2 mi-
lhões de euros”, explicou o mesmo 
responsável.

José Robalo disse ainda que o Es-
tado não abdica de investir e dá como 
exemplo a prevista abertura, den-
tro de um mês, na cidade de Elvas, 
de uma Unidade de Alta Resolução. 

Trata-se, na prática, de um local onde 
os pacientes podem fazer, de uma só 
vez e depois de uma única marcação, 
todo o tipo de análises, cujos resulta-
dos são comunicados no próprio dia. 
Evitam-se assim, segundo diz o dire-
tor da ARS, gastos e deslocações, ao 
mesmo tempo que se apuram e sim-
plificam as práticas médicas.

Estes melhoramentos não colhem, 
no entanto, especial entusiasmo por 
parte de Armindo Ribeiro. Mesmo de-
pois da ministra da Saúde ter anuncia-
do que este ano o setor irá beneficiar 
de 800 milhões de euros (desconhe-
cendo-se quanto desse dinheiro será 
efetivamente aplicado no Alentejo), o 
secretário regional do SIM lembra que 
“até agora o investimento da tutela 
tem sido sempre muito baixo. Tudo o 
que é feito é no limite das capacida-
des e é indesmentível que, por vezes, 
quase não é possível manter o que se 
fez”, dando como exemplo o já aludi-
do serviço de urgência do Hospital do 
Litoral.

A falta de pessoal, diz ainda Armin-
do Ribeiro, explica, por outro lado, os 
atrasos nas cirurgias. Em junho de 
2019, segundo dados do ministério, 
havia quase 8.000 pessoas a aguar-
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Sindicato diz que  há 35 mil 
utentes sem médico de família

No Alentejo, segundo Armindo 
Ribeiro, o número de médicos a tra-
balhar é muito inferior aos existentes 
no resto do país. O SIM diz que, com 
base nos dados que conseguiu ob-
ter em 2015, a região tinha entre 450 
a 500 médicos para 500 mil pessoas. 
“Hoje não sabemos ao certo qual será 
o rácio, até porque ainda não foram 
facultados os dados, mas pelo que nos 
apercebemos, a situação melhorou”, 
acrescentou o sindicalista.

A Semmais pediu os números 
atualizados à ARS e aos quatro prin-
cipais hospitais. No entanto nenhu-
ma resposta foi dada. Nas unidades 
de Portalegre, Évora, Beja e Litoral 
não houve sequer qualquer resposta 
às perguntas enviados, ficando as-
sim por saber com exatidão quais as 
carências de cada uma em termos 
de efetivos e quais as especialidades 
mais afetadas.

Armindo Ribeiro salienta ainda o 
facto da maior parte dos médicos não 
terem especialidade. “Contratam-se 
médicos que não são especialistas e 
depois colocam-nos por exemplo, a 
fazer de médicos de família, detur-
pando os critérios do bom funciona-
mento e também os números. Segun-
do o Estado existem na abrangência 
do Hospital do Litoral cerca de 3000 
utentes sem médico de família. Os 
nossos dados (do SIM) apontam para 
35.000 pessoas”, disse. 

O pior, na opinião do sindicalista, 
poderá acontecer no próximo ano. É 
que, afirma, o número de médicos a 
trabalhar na região e que no final do 
ano atingem a idade de reforma osci-
la entre os 30 a 35% do total e, para já, 
não se vislumbram substitutos. “A pro-
va encontra-se na percentagem de va-
gas ocupadas para as especialidades. 
Por norma, apenas 20 a 30% desses 
postos são preenchidos”, explicou. 

dar intervenções cirúrgicas. As esta-
tísticas referiam que a situação mais 
grave ocorria em Évora, onde 3500 
pessoas estavam em lista de espera. 
No distrito de Portalegre a lista com-
portava 1453 utentes, enquanto que 
no Litoral havia registo de 1991. A si-
tuação mais desafogada verificava-se 
em Beja, com 985 pessoas a aguardar 
operações.
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Num mundo
em que somos
tão iguais
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

Olho a minha letra que um dia há de esvanecer.
A letra que aprendemos, a que nos afeiçoámos,
que desenhámos com a nossa mão
numa cadência íntima, tão dentro de nós mesmos.
Esta letra que fala de mim no seu ar aprumado e certo,
nos espaços e no equilíbrio que a vida me foi impondo,
no desenho firme de quem precisou o seu caminho construir,
no calor e no carinho de quem aprendeu a amar
enlevado nos braços de sua mãe e nas estórias adoçadas
pela voz encantada de sua avó.

Tem esta letra também o fino inclinado
ao sabor do vento e da aventura, da liberdade
que parece querer rasgar a folha branca,
o passo miudinho de quem explora
toda a cave do seu ser e da sua circunstância.

A nossa letra é a fala de nós mesmos.
É presunção e vaidade no arabesco desgarrado
quando o papel lhe parece não chegar.
É medo onde se esconde pequena
e envergonhada, sumindo-se por entre
a pontuação do texto que não mais acaba.
Pode a letra ser redonda e apressada
a quem lhe falta o tempo para pensar,
pode ser coisa sem ser letra a que se chame escrita,
pode até ser escrita que não se entende,
letra que não é feita de letras,
riscos indecifráveis de alma escura escondida.

A minha letra, a nossa letra, caligrafia
que se perde por entre teclas batidas
tão iguais na expressão dos sentimentos,
e da vida vivida.
Um tempo formatado por uma letra universal,
incógnita, mastigada pelo desvario do passo
apressado que nos leve a um fim
sem sabermos onde chegar.

A minha letra, a nossa letra, a caligrafia
que se perde no teclado uniforme
feito para usar.

V
alha-me a poesia para não me 
acentuar esta tendência para 
“velho do restelo”. Esta vontade 

de acreditar num futuro promissor 
para a humanidade e em particular 
para a nossa região, que persista e 
não me deixe abater pela desilusão 
de promessas repetidas ao sabor dos 
ciclos eleitorais. Esta expetativa posi-
tiva de que, finalmente, chegue o de-
senvolvimento merecido, que traga 
emprego e gente nova a este território 
envelhecido.

Vem aí um ano novo, os turistas 
vêm de toda a parte na descoberta 
desta terra de costumes, de saberes e 
de sabores, com um património his-
tórico e cultural ímpar, paraíso para 
os olhos e para o palato, aquecidos 
pela bondade do povo alentejano. 
Esta é uma tendência que parece afir-
mar-se. Por outro lado alguns inves-
timentos infraestruturais, prometi-
dos há décadas, começam a ter lugar, 
entre os quais a ligação ferroviária 
Sines – Caia, que pode alimentar a es-
perança de que o Porto de Sines sir-
va Madrid, indo Europa em frente. A 
afirmação de Alqueva também parece 
confirmar-se, embora fosse desejável 
uma diversificação maior de culturas 
e de preferência com uma maior re-
tenção de valor acrescentado. Só nos 
falta ganhar brilho e utilidade o Aero-
porto de Beja, equipamento com con-
dições únicas tão desaproveitadas.

A bondade do povo alentejano 
leva-o a ser persistente em acreditar 
que melhores tempos virão. Tento 
não destoar neste sentimento, mas 
deixo-me abater quando tomo co-
nhecimento de sinais dos tempos de 
uma sociedade pouco humanizada e 
solidária. Uma sociedade global onde 
ganhou primazia a exaltação da indi-
vidualidade, de um pensamento libe-
ral onde cada um se deve safar como 

pode, no ganho fácil radicado no lu-
cro e no valor criado para o acionista, 
a que não importa a miséria dos po-
vos que produzem 
a baixo preço em 
qualquer parte do 
planeta.

Satisfaz-me ser 
alentejano e culti-
var a diferença. Esta 
mesma diferença, 
que acredito será 
um dia o que nos 
sustenta nos prin-
cípios e nos valo-
res e nos faz sentir 
uma terra que é tão 
nossa. Uma diferen-
ça que é a negação 
deste mundo que 
nos vendem todos 
os dias: mastigado e 
tão igual, que nada 
nos diferencia em 
qualquer parte do 
globo. E a propó-
sito desta tendên-
cia e como é hábito 
nesta coluna, quero 
partilhar convosco 
um poema recente, 
de título “Caligra-
fia”, que mais não 
é do que este senti-
mento de perda de 
identidade no que 
somos e no que fa-
zemos, deixando de 
ter sentido qualquer 
ciência que anali-
se a nossa letra, a 
nossa escrita, como 
decifrando a nossa 
personalidade. Um 
tempo, afinal, que 
nos vai tornando tão 
iguais. Sem Mais! 

“
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São locais de grande beleza, zonas de 
nidificação. Sítios que tentam sobreviver aos 
avanços da agricultura e onde a História tenta 
casar com a procura turística. Um junto ao 
mar, o outro no alto da serra. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA RICARDO LOURENÇO

Há tesouros
nos parques

MAPAS PARA EXPLORAR SÃO MAMEDE E SUDOESTE

P
ela costa e junto à fronteira. É 
esta a localização dos dois par-
ques naturais que existem no 

Alentejo. Duas áreas protegidas subs-
tancialmente diferentes na localiza-
ção, que se prolongam por milhares 
de hectares, na proximidade do mar 
ou através da serra. O primeiro, o 
Parque Natural do Sudoeste Alente-
jano e Costa Vicentina, é uma espécie 
de ‘ilha’ que trava a entrada desen-

freada de algum urbanismo na orla 
costeira. O segundo, o Parque Natural 
de São Mamede, simboliza o restauro 
dos sistemas agrícolas tradicionais da 
serrania. Ambos garantem a proteção 
de inúmeras espécies da fauna e flora.

Com 30 anos de existência, o Par-
que Natural de São Mamede abrange 
os concelhos de Arronches, Castelo de 
Vide, Marvão e Portalegre. Tem quase 
32.000 hectares de extensão e nele 
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residem cerca de 30 mil pessoas. Por 
se localizar maioritariamente na Ser-
ra de São Mamede, que com os seus 
1025 metros de altitude máxima é a 
mais alta formação a Sul do Rio Tejo, 
é uma zona mais vocacionada para a 
agricultura de subsistência, prevale-
cendo a pequena propriedade. Já na 
área mais a Sul (Arronches) os terre-
nos são mais vastos e a agricultura de 
sequeiro e a criação de gado fazem-se 
de forma mais abrangente.

Comum às duas áreas do Parque 
de São Mamede são as largas exten-
sões de sobro e azinho, sendo que 
na zona da serra proliferam também 
carvalhais e soutos, assim como oli-
vais, pinhais e eucaliptais. Esta última 
espécie, que tem vindo a conquistar 
mais e maiores áreas, ao longo dos 
anos, constitui uma das preocupa-
ções das associações ambientalistas, 
que temem a eventual destruição 
de alguns ecossistemas, com conse-
quências que podem revelar-se fatais 
para algumas espécies animais, no-
meadamente de aves.

Também as alterações na agricul-
tura, com recurso a técnicas e pro-
dutos diferentes dos que eram utili-
zados noutras épocas, preocupam os 
ambientalistas, que salientam ainda 
os efeitos nefastos das mudanças 
climáticas, as quais parecem estar a 
afastar muitas das aves que habitual-
mente, durante o inverno, chegavam 
a esta região provenientes do Leste da 
Europa. Tordos e pombos bravos são, 
por exemplo, algumas das espécies 
cada vez menos avistadas.

Quarenta espécies de aves 
nidificam em lugares recônditos

A diversidade da fauna é, de res-
to, uma das principais bandeiras do 
parque natural do Alto Alentejo. Os 
levantamentos do Instituto de Con-
servação da Natureza e Florestas 
(ICNF), que faz a gestão do local, re-
ferem que ali existem cerca de 150 
espécies de aves diferenciadas, sendo 
que 40 nidificam na área. Entre elas 
encontra-se a águia de Bonelli que, 
sendo muito rara, ainda assim pode 
ser vista onde as escarpas se tornam 
mais inacessíveis. Cegonhas (brancas 
e pretas), grifos, abutres pretos, mi-
lhafres, abelharucos, guarda-rios e 
picanços são outras das aves que os 
visitantes podem avistar, bastando 
para tal seguirem as indicações que 
permitem alcançar os melhores lo-
cais de observação.

Entre os mamíferos assume espe-
cial relevância a população de lon-
tras, de raposas e de alguns roedores. 
Relatos de populares, não confirma-
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dos ou desmentidos pelos técnicos do 
ICNF (que não deram resposta atem-
pada às questões endereçadas pela 
Semmais), dão conta que alguns lo-
bos já tenham sido avistados na Serra 
de São Mamede, sobretudo quando o 
inverno é mais rigoroso. O que está 
amplamente confirmada é a enorme 
quantidade de veados, gamos e ja-
valis, espécies que, de resto, são das 
mais procuradas pelos muitos caça-
dores durante todo o ano.

Sendo uma região com inúme-
ros recursos hídricos, dos quais se 
destacam o Rio Sever e a Ribeira de 
Nisa, assim como algumas albufeiras, 
a zona desde sempre atraiu diversas 
populações. Os vestígios arqueológi-
cos são inúmeros e variados, sendo 
que os mais antigos remontam mes-
mo ao Paleolítico.

A monumentalidade de Castelo de 
Vide e Marvão, com os seus castelos 
e, no caso da primeira, a sua judia-
ria, são cartões de visita que trazem, 
anualmente, à região alguns milhares 
de turistas, sobretudo espanhóis, mas 
também franceses, alemães e ingle-
ses. Próximo de São Salvador da Ara-
menha podem ser visitadas as ruínas 
de Ammaia, a cidade romana que está 
a ser escavada, tendo já revelado edi-
fícios de grande valor e dimensão. 
Posta a descoberto numa extensão 
pouco superior a um hectare, este 
povoado teria originalmente uma 
área 25 vezes maior, calculando-se 
que tenha albergado cerca de 7.000 
habitantes.

Antas e outros monumentos me-
galíticos, pontes e vias romanas ou 
as pinturas rupestres que existem na 
freguesia de Esperança (Arronches) 
são outros aliciantes.

2020 afigura-se muito trabalhoso 
nos dois parques. De acordo com 
informações da chefe do Gabinete 
de Comunicação Externa do 
ICNF, Natacha Moniz, as questões 
relacionadas com a prevenção 
dos incêndios e a reflorestação 
de áreas ardidas são algumas das 
tarefas prioritárias. No Sudoeste, 
segundo a mesma fonte, a principal 
prioridade passa pela valorização 
do património natural, havendo 
especiais cuidados com os habitats 
mediterrânicos naturais e as áreas 
onde se localizam as espécies 
mais ameaçadas. “Estão em 
execução, entre outros, a síntese 
e mapeamento da biodiversidade 
e avaliação de alterações nas 
comunidades marinhas”, adiantou 
à Semmais. Já para São Mamede 
o projeto para valorização de 
habitats naturais vai abranger cerca 

de 850 hectares, enquanto a 
recuperação de espaços florestais 
(em consequência dos incêndios 
de 2003) chega aos 550. Está ainda 
prevista a melhoria da rede viária 
num total de 100 quilómetros. 
Ainda este ano, em relação a este 
parque, prevê-se a instalação, nos 
quatro concelhos, de estruturas 
informativas para os visitantes 
sobre as características do local. 
Contabilizar o número de visitantes 
anuais em cada um dos parques 
é uma tarefa complexa, uma vez 
que ambos são abertos. Ainda 
assim, segundo o ICNF, estiveram 
no ano passado em São Mamede 
795 visitantes acompanhados 
por técnicos. As competições 
desportivas atraíram 6719 
participantes, e os eventos em 
parceria com escolas envolveram 
300 alunos.

Especial atenção aos fogos florestais
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25Banhado pelo mar e ‘enriquecido’ 
pelas espécies piscícolas
 

Entre São Torpes e o Burgau (já 
no Algarve) e ao longo de 110 quiló-
metros de extensão e dois de largura 
a partir do Atlântico e para o interior, 
ocupando uma área de 131.000 hec-
tares, espraia-se o Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vi-
centina. Dos quatro concelhos que o 
compõem, dois (Odemira e Sines) são 
alentejanos e dele retiram evidentes 
benefícios turísticos.

Numa zona onde mar e terra con-
vergem, a diversidade paisagística é 
relevante, como relevantes e diversas 
são as espécies de flora e fauna. Re-
gião rica em recursos hídricos, onde 
avulta o Rio Mira, não surpreende 
que sejam as espécies piscícolas as 
que mais avultam. Alguns dos estuá-
rios são verdadeiras maternidades de 
peixes, facto que é aproveitado por 
uma vasta quantidade de aves, que 
ali, e também nos bosques ripícolas, 

encontram refúgio e alimentação.
Entre os mamíferos, para além da 

elevada quantidade de raposas, texu-
gos, sacarrabos e fuinhas, importa re-
ferir a população de lontras que tanto 
caça nos rios e ribeiros como no mar. 
E é entre as espécies marinhas que 
maiores preocupações se revelam 
atualmente, uma vez que algumas 
como o cavalo-marinho, a enguia, o 
caboz e o sável estão a diminuir de 
ano para ano.

Cegonhas, mas também falcões 
peregrinos e peneireiros, gralhas de 
bico vermelho e de nuca cinzenta ou 
ainda os corvos marinhos de crista 
são facilmente avistáveis numa área 
onde, em quase toda a extensão, têm 
sido preservadas as antigas técnicas 
de cultivo. No entanto, apesar de se 
proteger a agricultura tradicional, 
paira agora alguma inquietação, so-
bretudo na zona de rega do Mira, onde 

O Parque de São Mamede estende-se por cerca de 32.000 ha
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foram autorizados novos métodos de 
exploração de produtos não endó-
genos. A proliferação de estufas e o 
crescente aumento do número de tra-
balhadores (a maior parte emigrantes, 
sendo que em Odemira, por exemplo, 
já são em número superior ao da po-
pulação local) tem vindo a gerar pro-
testos dos grupos ecologistas.

As escarpas abruptas, assim como 
uma costa pejada de piratas (séculos 
XVI e XVII), nunca ajudaram à fixa-
ção de muita população, que também 
ali não encontrou condições para o 
desenvolvimento agrícola. Quem es-
colheu a região para viver dedica-se, 
sobretudo, à pesca e apanha de ma-
riscos. Estes são, de resto, os alimen-
tos que ainda hoje dão maior nome 
a este território que atrai inúmeros 
turistas. A gastronomia rica, aliada 
a praias de águas límpidas e, muitas 
delas, recônditas e de difícil acesso, 
são mais-valias de uma região onde, 
em termos de edificação, sobressaem 
o castelo de Sines e os vestígios que 
os romanos deixaram na Ilha do Pes-
segueiro.

Antes da chegada das comuni-
dades de imigrantes, que procuram 
sustento nas explorações agrícolas 
de Odemira, o Parque Natural do 
Sudoeste tinha uma população resi-
dente de cerca de 24.000 pessoas, das 
quais quase metade estavam nos dois 
concelhos alentejanos. 
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Ambiente

CAMPO MAIOR 

Delta Cafés vai reduzir plástico
São já cinquenta as empresas que 
assinaram o pacto para chegar a 70% 
da reciclagem dos plásticos usados 
nos produtos, até 2025, entre as quais 
a Delta Cafés, do grupo liderado por 
Rui Nabeiro. Para além da empresa de 
Campo Maior, comprometeram-se com a 
redução de plásticos de uso único a Coca-
Cola, Ecoibéria, Jerónimo Martins, Lidl, 
Intraplás, Lipor, Sonae, Nestlé, Novo Verde 
e Sociedade Ponto Verde, entre outras. As 
signatárias vão também contribuir com 
investimento financeiro para o orçamento 
partilhado do Pacto Português para 
os Plásticos. 

GAVIÃO

Reflorestação com cerca de 300 mil árvores 
Para colmatar os danos dos trágicos incêndios de 2017, vão 
ser plantadas entre 250 a 300 mil árvores em 600 hectares de 
área ardida na freguesia de Belver (Gavião), e a primeira fase 
deste projeto já está em andamento. Para o “Reflorestar Belver”, 
a sociedade Terras de Guindintesta, responsável pela gestão 
desses 600 hectares de floresta, conseguiu angariar 50 mil euros 
em financiamento colaborativo, em menos de 24 horas, através 
de crowdfunding que representa a componente relativa ao “auto 
financiamento do projeto” entretanto aprovado por fundos 
comunitários e que permite o início da reflorestação. 

1 tonelada de papel reciclado 
evita a emissão de 2,5 
toneladas de dióxido de 
carbono para a atmosfera?

SABIA QUE...

www.ambilital.pt

PROTEJA O
PLANETA

caixas de cartão, revistas e jornais,
papel de escrita e impressão

 
SEPARE OS SEUS
RESÍDUOS

P
U

B
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C
resci, muito por sinal, prin-
cipalmente para a frente e 
para os lados, a ouvir contar 

anedotas de alentejanos. Versavam, 
na sua maioria, sobre uma lentidão 
absurda, um território em que tudo 
fica logo ali, mesmo que a 200 quiló-
metros de distância, e uma forma de 
estar em que é preciso é ter calma. 
Quando contadas por alentejanos 
nunca me irritaram por aí além mas 
se atiradas por outros, aí, o caldo en-
tornava. Verdade seja dita, num ou 
noutro caso, sempre me fui identifi-
cando, de forma genérica, com aque-
las estórias. Hoje, ainda mais.

Em rigor o interior, em geral, o 
Alentejo, em particular, continuam a 
ser alvo de uma brincadeira sem fim. 
Com raras exceções, cada vez que é 
preciso fazer alguma coisa o cami-
nho, que parece ser simples, trans-
forma-se numa via sacra intranspo-
nível. As obras, quando são anuncia-
das, parece que não são para levar 

a sério. Há uma lentidão, já inerente 
e tacitamente aceite, que irrita mais 
que as graçolas e que, também, é ace-
lerada por decisores centralizadores.  

Exemplo: A barragem, cujos es-
tudos, assim o anunciou o primeiro-
-ministro e candidato, deviam ter 
avançado, por alturas das últimas 
legislativas e voltaram a ser anun-
ciados, se forem os mesmos e não 
outros, pela já empossada ministra 
da coesão em plenas funções. Está 
tudo encaminhado mas… empasta-
do. É já ali, não se sabe é onde. Na 
ótica do cidadão, em que este cres-
cido, para a frente e para os lados se 
inclui, é legitimo pensar que estamos 
na mesma em matéria de hospitais, 
estradas, escolas para forças de se-
gurança, outras escolas, outras aces-
sibilidades, outros investimentos, 
obras em geral.

Os chineses fazem, ou tentam 
fazer, um hospital em 10 dias (não 
cabe aqui discutir a que custo nem 

para resolver ou apagar o quê) mas 
parece anedota que em Portugal não 
se consiga realizar um projeto dentro 
do prazo que foi prometido às pes-
soas. Esses investimentos, chame-
mos-lhes assim de forma abstrata, 
não são esturrar dinheiro numa zona 
que só elege 8 deputados. Trata-se de 
respeitar, também, as legitimas aspi-
rações e pretensões destes contri-
buintes. Muitos investem, seriamen-
te, no progresso e imagem do país.

Dir-me-ão: eh pá, mas está tudo a 
andar e é preciso ter calma.

Acredito. O problema é que já 
tenho 43 anos, ando a ouvir isso há 
muito tempo e sei que quando me 
dizem que é já ali… desconfio.

Quando o hospital receber doen-
tes, a barragem tiver água, a estra-
da não tiver buracos, o comboio for 
competente, a escola fizer guardas e 
o investimento chegar mais e melhor 
nós, os alentejanos, desfrutaremos 
lentamente dessa felicidade. 

Anedotas para 
alentejanos
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

Alentejo
pela minha
câmera
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D
aqui a umas décadas historia-
dores, sociólogos e todos os que 
se ocupam a traçar olhares so-

bre a história da humanidade hão-de 
lançar pistas concretas sobre o tempo 
que vivemos.

Sabemos, porque os vivemos, que 
estes são tempos conturbados. Não 
temos, porém, a noção clara dos efei-
tos e consequências que o presente 
tem no futuro nem conseguimos ter 
o necessário distanciamento para 
uma opinião séria, segura e credível 
sobre os acontecimentos que vamos 
vivenciando. Podemos lançar teorias 
baseadas na experiência, mas faltar-
-nos-á sempre um olhar abrangente e 
distanciado dos acontecimentos.

Temos, no entanto, percepção dos 
tempos complicados por que passa-
mos. Tempos de intolerância. Uma 
intolerância que cresce e vai alimen-
tando páginas do quotidiano. Assisti-
mos ao recrudescimento do racismo, 
da xenofobia, da intolerância a tudo o 
que foge à norma instituída.

Em teoria a consolidação das de-
mocracias levar-nos-ia a crer na ex-
tensão das liberdades, numa maior 

capacidade de integrar gentes, povos, 
ideias, modos e maneiras de ser e pen-
sar. Liberdade de ser, estar e expressar 
opiniões. Certo é que as liberdades 
condicionam-se cada vez mais. A in-
tolerância vinga nas redes sociais, 
transparece nas ruas, encontra pasto 
nalgumas leis ridículas e absurdas.

Se os piropos estão legalmente 
proibidos, há matérias onde a proi-
bição ainda não chega mas onde não 
nos livramos de levar com uma en-
xurrada de críticas e ofensas caso 
tenhamos uma opinião concreta. 
Sejamos a favor ou contra, é certo 
que não passaremos incólumes à ira 
dos defensores contrários. Nem se 
ouvem, nem sequer interessam os 
argumentos.

Além disso, como li um destes 
dias, esta é uma sociedade que recu-
sa a metáfora. O uso e peso das pala-
vras pode ter um efeito devastador e 
despertar a ira de uma qualquer fac-
ção que se acha no direito de impor a 
sua fé, crença, ideia. Pegar num dita-
do antigo, usar uma metáfora, brin-
car com uma determinada situação 
pode ser o rastilho para uma explo-

são escárnio e maledicência.
Em última análise, a Democracia 

pode não ser suficiente para perpe-
tuar a Democracia. Este sistema que já 
Churchill dizia ser o pior exceptuando 
todos os outros, pode até, como es-
crevia António Barreto, “transformar-
-se em instrumento de ratificação de 
déspotas”.

Numa época em que, por absurdo, 
se começa a falar de “Democracias Ili-
berais” - como se fosse possível juntar 
uma e outra, a Liberdade e o seu con-
trário -, democracias engolidas pelo 
“turbo” capitalismo e incendiadas de 
ódios, é preciso darmos cada vez mais 
importância aos valores concedidos 
pela Democracia.

Se não o fizermos, ou muito me 
engano ou esta “coisa” da Liberdade 
de Expressão, do direito à opinião, da 
construção da diversidade, dos direi-
tos, das liberdades e das garantias que 
este sistema político nos concedeu es-
tarão em ritmo acelerado para o fim. E 
isso seria o regresso a um passado que 
muitos milhares de portugueses ainda 
guardam na memória.

Sem Mais! 

O tempo das 
intolerâncias
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1
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Dinamização da economia 
é uma das prioridades

DEPOIS DA CASA ARRUMADA, MANUEL VALÉRIO JÁ TEM OBRA NO TERRENO

entrevista

Depois de normalizar “a pesada herança” 
financeira deixada pelo anterior executivo, o 
edil de Sousel já conta com obra no terreno e 

investimentos na zona industrial. Manuel Valério 
quer também apostar no turismo religioso.

ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR
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Com mais de dois anos de 
mandato decorrido, que balanço 
é possível fazer?

Faço um balanço extremamen-
te positivo, dado que encontrei uma 
câmara em termos financeiros, numa 
situação má, com uma dívida a ron-
dar os 7,4 milhões de euros. Portanto, 
o primeiro ano foi muito para arru-
mar a casa e fazer alguns cortes, que 
era necessário fazer em determina-
das áreas, sem deixar de fazer obra.  

Como está essa dívida 
atualmente?

Posso dizer que já a reduzimos 
em cerca de 2,2 milhões de euros. 
Temos pago a fornecedores e reduzi-
mos prazos de pagamento, pelo que 
posso afiançar que as contas do mu-
nicípio estão hoje equilibradas, o que 
nos permitiu aumentar o valor do 
nosso orçamento.

Estamos a falar de uma herança 
muito pesada para a dimensão 
do município, qual a origem ?

Para ser mais claro, a dívida pro-
priamente dita rondava os 3,3 mi-
lhões, mas havia depois uma dívida 
em termos de provisão às Águas de 
Lisboa e Vale do Tejo, que rondava, 
incluindo juros e encargos judiciais, 
mais 2,2 milhões de euros.

Sempre foi nossa intenção resol-
ver o problema com as águas e rene-
gociar um acordo, que foi consegui-
do com a concessionária, reduzindo 
essa dívida para cerca de 800 mil eu-
ros, a pagar em 25 anos. 

O processo já foi aprovado em 
reunião de Câmara e pela Assem-
bleia Municipal, de acordo com um 
decreto-lei que o Governo possibili-
tou aos municípios, pelo que se tudo 
correr bem é cumprir esse acordo, 
porque a câmara deve ser uma ins-
tituição de bem.

Qual o passo de magia, entre a 
dívida herdada e a capacidade 
de realizar obra. Houve aumento 
de receitas?

Não, a autarquia tem poucas re-
ceitas. O que fizemos foi uma renego-
ciação da dívida, tínhamos vinte e tal 
empréstimos, fizemos uma consulta 

Atrair jovens e cuidar 
dos mais idosos
Manuel Valério tem consciência 
de que o concelho só pode fixar 
população jovem com ajuda 
da administração central, com 
vista à fixação de empresas. 
“Podemos e devemos criar as 
condições, mas o Estado tem 
que dar mais ajuda”, afirma o 
autarca.
A situação do envelhecimento 
da população é transversal, 
mas é uma preocupação 
constante. “Há um exemplo de 
uma freguesia nossa em que, 
no ano passado, morreram 
22 pessoas idosas e não tinha 
registo de nenhum nascimento. 
É dramático”, salienta.
Ainda assim, diz o presidente, o 
concelho está bem servido de 
unidades de saúde (“no entanto 
é preciso reforçar os recursos 
humanos com médicos, 
enfermeiros e auxiliares”) e 
medidas de apoio aos mais 
idosos, estando previsto, 
para breve, um programa de 
comparticipação na aquisição 
de medicamentos, pois, refere 
o edil, “temos conhecimento de 
que, muitas vezes, há famílias 
que têm que optar entre comprar 
alimentos ou medicamentos”.

“
Foi feita uma 
gestão de cortar 
algumas “gorduras”, 
consideradas 
excessivas, que 
não implicou 
despedimentos
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ao mercado para um novo emprés-
timo para pagamento de dívida, com 
o qual deixámos de ter anualmente 
um encargo de cerca de meio milhão 
de euros, que era o que pagávamos, 
para passar para cerca de 210 mil, 
poupando em rendimento disponível 
cerca de 300 mil euros. 

Foi também feita uma gestão de 
cortar algumas “gorduras”, consi-
deradas excessivas, que não impli-
cou despedimentos de pessoal. Pelo 
contrário, todos os contratos foram 
renovados. Muito recentemente até 
abrimos concursos para vários lu-
gares, onde considerámos haver la-
cunas, nomeadamente na parte ope-
racional.

E há ainda capacidade de 
financiamento, de ir à banca?

Temos essa capacidade, no final 
de janeiro levei uma proposta à reu-
nião de câmara no sentido de poder-
mos fazer um empréstimo de 700 mil 
euros, que foi aprovado por unanimi-
dade.

Já agora, qual é o valor do 
orçamento para este ano?

São cerca de 8,5 milhões de euros. 
Aumentámos um 1,2 milhões, devido 
à almofada financeira que consegui-
mos da gestão orçamental do ano 
passado.

Podemos então aferir que o 
município está a retomar a 
normalidade e a ultrapassar o 
impasse no desenvolvimento?

Exatamente, considero mesmo 
que interrompemos esse ciclo ne-
gativo. Temos retomado o apoio ao 
mundo do associativismo, nos vá-
rios festivais que ocorrem por via 
das associações culturais e outras, 
mas também com eventos próprios, 
partindo de critérios de ponderação 
entre o custo e o proveito.

E isso quer dizer o quê?
Dou o exemplo de duas iniciativas 

que interrompemos, porque achá-
vamos que era um custo excessivo 
para o município, sem gerar grandes 
mais-valias. Um deles era o carnaval, 
que representava 50 mil euros, mas 
aqui ao lado, em Estremoz ou Elvas, 
também se brinca ao carnaval. Cor-
támos esse evento e poupámos mui-
to dinheiro. Outro exemplo, é o fes-
tival do caracol, que tinha um custo 

excessivo e cortámos, embora neste 
caso, poderá vir a ser retomado, até 
porque temos produção de caracol 
no concelho.

Suponho que foi alvo de reações 
críticas da população...

Há sempre quem reaja negativa-
mente, porque gosta do carnaval, em-
bora possa continuar a mascarar-se, 
sem custos para o erário público, e 
outros que aplaudem porque acham 
que se tratava de festas a mais. 

Vamos então falar de obra. Deu 
continuidade a algum projeto do 
executivo que o antecedeu?

Seria o mais adequado, verificá-
mos caso a caso, mas a verdade é que 
não encontrámos praticamente pro-
jeto nenhum em desenvolvimento. 

Isso é mesmo verdade?
Claro que é. Depois de arrumar-

mos a casa, tivemos que correr, a 
contra-relógio, atrás das candida-
turas que iam surgindo, exatamen-
te porque não havia nada em curso 
na câmara. Neste sentido, criámos 
um bom gabinete técnico e, temos 
já, uma quantidade de projetos can-
didatados ao “Portugal 2020”, obras 
aprovadas, e outras calendarizadas, 
de acordo com as disponibilidades 
financeiras, porque queremos fazer 
e pagar!

Pode destacar as mais 
emblemáticas?

Repare, por exemplo, que todo o 
coração da vila tem vindo a ser re-
qualificado. Já com a nossa gestão, 
construímos uma artéria comple-
tamente nova que faz a ligação do 
centro escolar ao jardim municipal, 
incluindo a construção de uma ro-
tunda que vai permitir uma fluidez 
de trânsito mais ordenada e rápida. E 
junto a essa zona, existe um espaço 
térreo que vai ser requalificado atra-
vés do PARU - Plano de Reabilitação 
Urbana. A obra está aprovada e vai 
rondar o meio milhão de euros. Toda 
a zona ficará requalificada por com-
pleto, sem esquecer o estacionamen-
to ordenado e todo pavimentado, que 
hoje é lama no inverno e muito pó, no 
verão. Outro projeto que está ligado 
a este é a requalificação do mercado 
municipal.

E como já estamos a pensar no 
futuro, nesse novo parque de esta-

“UM DOS MELHORES 
AZEITES DO MUNDO”

Apesar do crescimento do 
turismo e das apostas em 
novas unidades empresariais, 
o presidente da Câmara de 
Sousel não esquece que 
no concelho predomina a 
olivicultura e agropecuária. 
“Produzimos aqui um dos 
melhores azeites do mundo, 
onde em cada freguesia existe 
um lagar, uma cooperativa. 
Depois temos queijarias, 
salsicharias, unidades que 
criam postos de trabalho”, 
explica Manuel Valério, que 
promete apoio a essas áreas 
essenciais para a economia 
local.

“
Todo o coração 
da vila vai ficar 
requalificado, 
sem esquecer o 
estacionamento 
ordenado e 
pavimentado
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cionamento, vamos contemplar dois 
lugares com posto de carregamento 
elétrico, a pensar também no am-
biente. 

Para esse conjunto de trabalhos 
já há timings definidos?

Sim. Relativamente à obra que 
acabei de referir, já foi aprovada em 
reunião de câmara, foi feita a revisão 
de projeto e está para ser lançada a 
concurso. Prevê-se a conclusão para, 
se correr bem, em 6 ou 7 meses. Ha-
vendo concorrentes, porque é uma 
dificuldade que os municípios estão 
a ter, com obras que estão a ficar de-
sertas, pela falta de mão de obra na 
construção civil.

Tem falado também 
numa ecopista...

Exatamente, temos uma candi-
datura aprovada de cerca, também 
de meio milhão de euros, que é uma 
ecopista que vai requalificar uma li-
nha férrea no nosso concelho. Foi 
uma candidatura em conjunto com o 
município de Fronteira, em que a to-
talidade são cerca de 22 quilómetros 
que vão ser requalificados para este 
fim. No caso do município de Sou-
sel, tudo o que circunda o perímetro 
urbano da vila, vai ser contemplado 
com iluminação led, para que as pes-
soas possam fazer o circuito pedonal 
à noite, pois é muito habitual fazerem 
as suas caminhadas. Essa candidatu-
ra está aprovada, está em revisão de 
projeto e para breve será lançada. 

No quadro dos fundos 
comunitários, “Portugal 2020”, 
de que valores globais estamos 
a falar?

Em termos do município, e das 
obras a lançar nestes dois anos que 
faltam, trata-se de um investimen-
to dos cofres da câmara a rondar os 
3 milhões de euros. Aqui incluo as 
obras que tem comparticipação, e 
outras nas freguesias que não tem 
comparticipação. Como sabe, os qua-
dros comunitários abrangem priori-
tariamente as sedes de concelho, mas 
nem por isso vamos deixar as nossas 
freguesias para trás, porque se trata 
de uma população com os mesmos 
direitos ao desenvolvimento e à me-
lhoria da qualidade de vida.

Como classificaria hoje o 
concelho em termos de visão 
estratégica?

Respondo desta forma. Houve 
uma palavra que foi determinante 
para mim, quando lancei a candida-
tura: A economia é a nossa prioridade. 
E foi nesse sentido que temos vindo 
a desenvolver vários contactos para 
atrair investimentos. Estou em condi-
ções de afirmar que a câmara já ven-
deu alguns terrenos da sua zona in-
dustrial, para futuros investimentos.

Quer dar algum exemplo da 
chegada desses investimentos?

Há um projeto na área do ‘gla-
mour’ a instalar na zona industrial 
que vai criar 100 postos de trabalho. 
Não posso ainda adiantar de que se 
trata, porque haverá um anúncio ofi-
cial, mas é da área dos perfumes, ati-
vidade diferenciadora nesta região. 

Outro caso, que criará 20 a 25 
postos de trabalhos, é um projeto que 
está a ser levado a cabo por empresá-
rios de Sousel, e onde já trabalham al-
gumas dezenas de pessoas. Portanto, 
é na área da transformação de carnes.

O nosso intuito é primeiro fixar as 
pessoas que aqui estão e, como segun-
da prioridade, tentar trazer alguns que 
infelizmente tiveram que sair porque 
não tinham condições aqui. O empre-
go é essencial para manter as pessoas 
no concelho, esse é o objetivo.

E vamos ainda dar andamento à 
terceira fase da zona industrial, pois 
começamos a não ter terrenos em 
número suficiente para a procura. 
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uma parceria com o Inatel que tem 
trazido muita gente a visitar as nos-
sas igrejas e o referido museu.

Portanto, Com o Museu dos Cris-
tos, a Rota das Igrejas, o projeto da 
Ecopista e a reabilitação, por pri-
vados, da antiga pousada que fica 
situada na Serra de São Miguel, te-
remos aqui um grande incremento 
turístico, até porque é uma área que 
tem tido um crescimento assinalá-
vel em todo o Alentejo, e que é uma 
grande fonte de receitas para a nossa 
economia local, que tem ampliado a 
oferta de alojamento local e turismo 
de habitação.

Para que tudo isto faça 
sentido, há que melhorar as 
acessibilidades, quais são as 
suas preocupações nesta área?

É uma das nossas principais preo-
cupações. O município está coberto 
de estradas municipais, que transi-
taram, há cerca de vinte anos para a 
gestão municipal, mas ninguém as-
segurou a sua manutenção. 

Uma das nossas primeiras ini-
ciativas do mandato foi a remarca-
ção da pintura nas estradas, porque 
em dias de nevoeiro ninguém sabia 
onde transitava, o que levanta pro-
blemas de segurança. Mas são traba-
lhos muito onerosos, fora do alcance 
da nossa capacidade financeira. E o 
que preocupa é que este tipo de obra 
está fora da programação do novo 
quadro 2030.

Há também um troço de 8 quiló-
metros do IP2, já na zona de Estremoz, 
da responsabilidade das Estradas de 
Portugal, cujo piso está muito irregu-
lar, e que continua por requalificar. É 
um perigo por exemplo, para a circu-
lação de ambulâncias em serviço. 

“
Há um projeto na 
área do ‘glamour’ 
a instalar na zona 
industrial que vai 
criar 100 postos 
de trabalho

entrevista  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Na visão estratégica que lhe pedi, 
não falou do turismo...

Mas passa também por isso. Por 
forte incremento do turismo, área 
onde não havia praticamente nada. 
Foi este executivo que tornou uma 
realidade a obra do Museu dos Cris-
tos, único no país, que tem uma co-
leção de cerca de 1500 peças e que 
custou cerca de 600 mil euros.

Estamos a apostar muito no turis-
mo religioso edificado. Fizemos uma 
campanha em parceria com a Delta 
Cafés, através de pacotes de açúcar, 
e vamos colocar outdoors em alguns 
lugares estratégicos. Houve também 

Eleições nas CCDR’s é 
“esperar para ver”
A favor da descentralização de 
competências, processo a que 
tem estado “totalmente aberto”, 
Manuel Valério espera para ver 
o modelo que está a ser gizado 
para aumentar o peso das 
CCDR’s. “Sou sempre favorável a 
uma gestão de proximidade, e á 
atribuição de competências para 
os municípios. Mas ainda não 
tenho posição sobre o processo 
das CCDR’s, que é uma situação 
nova para todos, autarcas 
incluídos”.
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião

Notas Soltas 
sobre o Alentejo 
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“Temos recursos naturais singulares. 
Uma localização geográfica 
privilegiada. Temos Academia. 
Gente resiliente.” 

P
ortugal é um dos maiores pro-
dutores de cortiça do mundo e 
isso deve-se ao Alentejo, região 

onde se encontra 84% dos sobreiros. 
Região também, de muitos vinhos 
afamados e com expressão mundial. 
O mesmo se dirá da produção de 
azeite, outro produto de excelência.

O nosso património, material e 
imaterial, é riquíssimo. O Cromele-
que dos Almendres, por exemplo, lo-
calizado em Nossa Senhora de Gua-
dalupe, concelho de Évora, é o maior 
monumento megalítico da península 
ibérica, formado por 95 monólitos 
de pedra e um dos maiores do mun-
do. A rota dos castelos evidencia bem 
a história secular que se respira nas 
planícies alentejanas, imortalizadas 
no cante alentejano. A gastronomia e 
os doces conventuais são unanime-
mente reconhecidos como ex-libris 
da região e uma das principais atra-
ções. A tapeçaria e o artesanato per-
sonalizam também a nossa alma.

O Alentejo é a maior região de 
Portugal, com 27 mil quilómetros 
quadrados. O Brasil é o terceiro 
maior emissor de turistas para o 

Alentejo e o primeiro fora da Europa. 
É no Alentejo que encontramos o 

maior lago artificial da Europa: o Al-
queva. As praias alentejanas são de 
uma beleza difícil de igualar.

O Alentejo foi o primeiro lugar 
do mundo a receber a certificação 
Starlight, da UNESCO, que atesta a 
qualidade do céu para a observação 
de estrelas.

Balonismo: o Alentejo é dos pou-
cos lugares da Europa onde se pode 
voar de balão durante todo o ano.

Temos recursos naturais singula-
res. Uma localização geográfica pri-
vilegiada. Temos Academia. Gente 
resiliente.   

Contudo, perdemos onze mil jo-
vens em cinco anos. Representamos 
a zona do país com mais população 
idosa. Temos 22,4 habitantes por 
quilómetro quadrado e uma total in-
capacidade para atrair investimento 
e, sobretudo, mão-de-obra qualifi-
cada como por exemplo ao nível dos 
profissionais de saúde. No que con-
cerne aos cuidados de saúde mental, 
apenas dispomos de dois pedopsi-
quiatras em todo o Alentejo. 

Os Institutos Nacionais de Esta-
tística de Portugal e de Espanha pu-
blicaram em 2018, a 14.ª edição do 
estudo “Península Ibérica em Núme-
ros/Península Ibérica en Cifras”, onde 
o Alentejo aparece como a região de 
toda a Península Ibérica com menos 
médicos por cada mil habitantes. É 
também a região que apresenta a me-
nor densidade populacional.

No Alentejo, a taxa de divórcio é 
superior à média nacional. Em 2017 
registaram-se 64,06 divórcios por 
cada cem casamentos. No Alentejo 
essa taxa atingiu os 73.32. Quanto à 
taxa de nupcialidade o Alentejo, en-
tre 2013 e 2018 também registou a 
taxa mais baixa.

O Alentejo é a região do país onde 
se verifica maior consumo de subs-
tâncias aditivas, enquanto a Madeira 
é a zona com menor consumo, se-
gundo um inquérito feito a jovens de 
18 anos participantes no dia da defe-
sa nacional (estudo datado de 2016).

Somos poucos, envelhecidos, 
abandonados pelo SNS e parecemos 
infelizes. Notas soltas para reflexão… 
Para onde Vamos? 
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Mais inteligência
e tecnologia

PACT EXPANDE CONHECIMENTO COM INVESTIMENTO DE 8,2 MILHÕES

negócios

A nova dimensão do PACT vai permitir que 
o Alentejo concretize a ambição de criar 

um ecossistema, em rede, capaz de gerar a 
liderança na inovação e no conhecimento. 

É um projeto de 8,2 milhões de euros.
TEXTO RAUL TAVARES  | FOTOGRAFIA DR
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O sonho de criar às portas de 
Évora um importante ecos-
sistema regional, em rede, de 

transferência de tecnologia, centros 
de desenvolvimento de inovação e 
empreendedorismo, e laboratórios 
de investigação de ponta, está a um 
passo de se concretizar, pelas mãos 
do Parque do Alentejo de Ciência e 
Tecnologia (PACT). 

Trata-se do avanço da segunda 
fase de expansão deste importante 
parque tecnológico, constituído em 
finais de 2011, já com provas dadas, 
mas com espaço curto para conti-
nuar a cruzada de liderança na difí-
cil tarefa de produção e transferên-
cia de tecnologia. “Esta fase estava 
definida desde o início do projeto, 
mas os anos de crise obrigaram-nos 
a uma reponderação da expansão fí-

sica do parque, agora é a altura de 
cumprir essa ambição e meta”, ex-
plicou ao Semmais João Assunção, 
gestor do PACT.

E a ambição é grande, para um 
equipamento que conta já com 15 
empresas “fisicamente instaladas” e 
outras 21 através do mercado virtual, 
e que pretende, com os quatro novos 
edifícios, chegar a um “complexo in-
tegrado” que alcance cerca de seis 
dezenas de unidades, desde startups, 
spin-off, centros de desenvolvimen-
to e laboratórios de investigação. A 
ideia, acentua o gestor, é finalmen-
te “trabalhar em rede, produzir em 
rede, e transferir entre todos os par-
ceiros as diversas competências de 
know-how, para reforçar a ligação e 
a articulação entre as instituições do 
parque, as empresas e o mercado”.

Parque já agrega 36 empresas
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Prioridades em nome do 
desenvolvimento da região 

Estão já definidas, também, as 
áreas prioritárias e são quatro: se-
tor da aeronáutica, saúde digital 
ou tecnologias da saúde, economia 
circular e ambiente, e tecnologias 
de informação, com destaque para 
a inteligência artificial. Segundo o 
responsável, “estas áreas vão estar 
vocacionadas para empresas já com 
dimensão e consolidadas no tecido 
empresarial do Alentejo, como são 
os casos, por exemplo, da Embraer e 
Mecachrome”, ambas instaladas nas 
proximidades do PACT.

O que se pretende, afiança João 
Assunção, é que todas as entidades 
que compõem a empresa gestora do 
parque, e que incluem institutos po-
litécnicos do Alentejo, Universidade 
de Évora e outros players institu-
cionais, possam “articular e cruzar 
experiências e produção de conhe-
cimento, para que se consiga casar 
uma estratégia comum para uma 
especialização inteligente em toda a 
região”.

Mais sinergia e ligação com as 
empresas e centros de conheci-
mento é outra meta a atingir, com 
o cluster aeronáutico a servir de 
exemplo. “Temos que aproveitar 
todas as sinergias que a região está 
a desenvolver. Quando falamos de 
aeronáutica, temos o pólo Embraer 
e da Mecachrome, aqui ao lado, a 
escola de pilotos, em Ponte de Sor, 
a Lauak, em Grândola, e vai ainda 
arrancar uma nova escola de pilotos 
em Évora, cujo aeródromo munici-
pal vai ser dinamizado”, exempli-
ficou João Assunção. E, em termos 
de conhecimento, prossegue o mes-
mo responsável “está já criada uma 
Cátedra, na Universidade de Évora, 
com a criação de formação gradua-
da e pós-graduada, em que o parque 
vai igualmente participar”.
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alentejano Carrilho da Graça

Para dar corpo a este objetivo 
central, este período de espera pro-
porcionou a melhoria do projeto de 
arquitetura, desde logo a possibili-
dade de lançar um desafio a arquite-
tos de renome, com vista a encontrar 
“uma solução mais arrojada, mais 
atrativa e mais funcional”, explicou 
à Semmais João Assunção. E acres-
centa: “Tivemos a sorte de ter sido 
selecionado o modelo de Carrilho da 
Graça, que é alentejano, e que perce-
beu o alcance do que se pretendia”.

Os quatro edifícios vão ser cons-
truídos num terreno com 6100 me-
tros quadrados, numa área contígua 
às atuais instalações do parque, edi-
ficado em setembro de 2015, após 
um investimento de 3,6 milhões de 
euros. 

O projeto das novas instalações, 
foi alvo de uma candidatura a apoios 

comunitários, através do POCTEP - 
Programa de Cooperação INTER-
REG V-A Espanha-Portugal 2014-
2020, e do programa operacional 
regional Alentejo 2020, ambas apro-
vadas no ano passado.

Segundo os responsáveis do 
PACT, um dos edifícios, que é fi-
nanciado pelo POCTEP está mais 
avançado, nomeadamente em fase 
de elaboração dos projetos de espe-
cialidade e de execução. O restante 
projeto, financiado pelo Alentejo 
2020, foi aprovado “um pouco mais 
tarde”, sendo que, segundo João 
Assunção, “a primeira parte destas 
obras deverão ser adjudicadas ainda 
no início do segundo semestre, com 
ambas as empreitadas a começar até 
final do ano, para que as instalações 
comecem a funcionar no primeiro 
semestre de 2022”. 
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O Porto de Sines deverá apresentar, no final 
do ano, substanciais aumentos nas cargas de 
contentores e na movimentação de gás natural. 
Os decréscimos registados em 2019 foram 
situações pontuais e recuperáveis. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Mais contentores
e gás natural em 2020

QUEBRAS PONTUAIS NÃO RETIRAM LIDERANÇA AO PORTO DE SINES

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

O ano de 2020 será de retoma 
no Porto de Sines. A adminis-
tração daquela que é a prin-

cipal estrutura portuária nacional 
acredita que o aumento da carga de 
contentores será de tal modo signi-
ficativa que acabará por “abafar” as 
quebras relativas às cargas energéti-
cas registadas no ano que terminou.

“A expansão do terminal XXI é 

um dos fatores que mais otimistas 
nos deixa. Cremos que o aumento 
da carga de contentores será muito 
substancial e que chegará para suprir 
os decréscimos registados em 2019, 
na movimentação de cargas energé-
ticas, mas também nos contentores. 
As previsões são de crescimento”, 
disse à Semmais o administrador do 
Porto de Sines, José Luís Cacho.
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“O forte crescimento da car-
ga contentorizada compensará em 
muito as perdas relacionadas com as 
cargas energéticas. Tudo aponta nes-
se sentido. Tivemos um ano atípico 
e difícil, com uma perda pontual nos 
contentores mas que será recupe-
rável nos próximos anos”, salientou 
José Luís Cacho, relembrando que, 
em 2019, as quebras contabilizadas 
terão oscilado entre os cinco e os dez 
por cento.

As razões para os decréscimos 
foram escalpelizadas e explicadas: 
“Em relação às cargas energéticas 
não é segredo algum que as diminui-
ções têm a ver com a descarboniza-
ção e as alterações em curso na cen-
tral de São Torpes. Já em relação às 
diminuições das cargas de contento-
res, as mesmas assentaram em dois 
motivos fundamentais. Um primeiro 
foi consequência de uma paragem 
de quase um mês, em consequência 
de problemas de abastecimento de-
tetados num navio, e o segundo teve 
a ver com alguma instabilidade labo-
ral derivada”.

O porto registou em 2019 o maior movimento global do país
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Mais navios e carga para o 
porto que mais cresce na UE

Para o ano que agora se iniciou, 
a administração do porto entende 
que existem mais e melhores con-
dições para receber mais e maiores 
navios, não sendo de prever qual-
quer tipo de diminuição no volume 
de operações. Em consequência, 
não está prevista a diminuição de 
postos de trabalho. Esta ideia, rela-
cionada com o emprego, já fora, de 
resto, anteriormente defendida à 
Semmais pelo presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Nuno Mascare-
nhas, que salientou a capacidade (na 
zona portuária e também nas várias 
indústrias que florescem na zona) 
existente para atrair mais operado-
res e trabalhadores.

José Luís Cacho referiu, por ou-
tro lado, que é esperado o aumento 
das cargas relacionadas com o gás 
natural - que já registou um cres-
cimento de cerca de 30 por cento. 
Esse aumento servirá só por si, de 
acordo com o administrador, para 
colmatar as quebras resultantes da 

diminuição das movimentações de 
crude e carvão (os carregamentos 
energéticos mais relevantes). “Im-
porta relembrar que o Porto de Si-
nes foi aquele que em toda a Europa, 
nos últimos cinco ou seis anos, mais 
cresceu. Uma quebra como a verifi-
cada em 2019, e pelos motivos já ex-
plicados, não é motivo para grandes 
preocupações”, acrescentou.

Os números coligidos no ano 
passado e divulgados pela Autorida-
de da Mobilidade e dos Transportes 
(AMT) referem que mesmo com o 
decréscimo das cargas de contento-
res, o Porto de Sines acabou por ser, 
entre todos os nacionais, aquele que 
maior movimento global registou, 
com 47,8 em relação ao país.

O tráfego de contentores movi-
mentados em Sines terá sofrido uma 
quebra de 28 por cento em 2019 mas, 
ainda assim, terá sido esta a ativida-
de dominante naquele porto, corres-
pondendo a 68,2 por cento de todas 
as operações ali registadas. 

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Hidro(génio)
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“Transformar o sol alentejano em 
combustível limpo (…) é uma grande 
oportunidade e uma forma de associar 
Sines e a região à transição energética, 
substituindo uma central termoelétrica a 
carvão por um sistema limpo de geração 
elétrica.”

N
o texto anterior que publi-
quei na Semmais e que intitu-
lei metaforicamente como “o 

cabo da boa esperança” refleti sobre 
as enormes potencialidades que Si-
nes tem como local de amarração 
de cabos digitais e do potencial que 
isso induz para a criação de centros 
de armazenamento e processamen-
to de dados, o designado petróleo do 
futuro, e para a atração de conheci-
mento, capital e negócios para a zona 
de proximidade e para os territórios 
contíguos, em particular aqueles que 
beneficiarem de redes de conexão de 
dados, energia e transporte.

A estratégia de desenvolvimento 
do Alentejo, no próximo ciclo de exe-
cução 2021/2027 terá tudo a ganhar 
se usar como uma das suas alavancas 
o extraordinário potencial de Sines 
com terminal de contentores, merca-
dorias, energia e dados e como porta 
de Portugal para o mundo e entre o 

mundo e os territórios alentejanos.
Embora nos grandes projetos 

mobilizadores tenhamos sempre 
que contar com uma potencial taxa 
de mortalidade associada à apetên-
cia que esses projetos despertam 
noutras regiões que por eles com-
petem, tem sido notório o número 
de projetos modernos, integrados 
e transversais que têm vindo a ser 
identificados como podendo loca-
lizar-se em Sines. A abordagem das 
autoridades nacionais, governo, au-
tarquias, centros de conhecimento, 
associações empresariais e outros 
atores do território, tem que ser 
rápida, robusta e também ela inte-
grada, para extrair o máximo desta 
janela de oportunidade.

Um dos mais recentes projetos 
anunciados para Sines é a criação 
da base de um cluster industrial 
para a produção de Hidrogénio Ver-
de em Portugal. Transformar o sol 

alentejano em combustível limpo, 
fácil de distribuir e possível de usar 
em diferentes aplicações, desde os 
transportes aos mais sofisticados 
processos industriais é uma grande 
oportunidade e uma forma de as-
sociar Sines e a região à transição 
energética, substituindo uma cen-
tral termoelétrica a carvão por um 
sistema limpo de geração elétrica. 

A União Europeia lançou re-
centemente um novo desafio ver-
de, conhecido genericamente como 
“Green Deal”, ou Pacto Ecológico 
na versão portuguesa, para, asso-
ciado a um mecanismo de transi-
ção justa, apoiar a descarbonização 
e ajudar a fazer face às alterações 
climáticas. Para uma região ecolo-
gicamente preservada, mas com ris-
cos de desertificação como o Alen-
tejo, a melhor defesa é o ataque. O 
Hidro(génio) tem tudo para ser um 
golo na baliza certa. Sem Mais. 
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Mais do que o colorido das vestes e viaturas, mais 
do que a crítica social e a música, o Carnaval de 

Elvas de 2020 é também um pretexto para fortalecer 
o comércio local e ajudar várias causas sociais. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Três dias com ordem 
para folgar e ajudar

DEZENAS DE MILHARES DE FOLIÕES NO CARNAVAL INTERNACIONAL DE ELVAS

C
elebrar o Carnaval em Elvas é 
sinónimo de diversão, negó-
cio e solidariedade. Se os dois 

primeiros pressupostos são comuns, 
já o terceiro surpreende. Mas é isso 
mesmo que acontece na cidade raia-
na do Alentejo. Este ano, os reis da 
festa, o grupo local “Sou Filho Úni-
co”, reforçando um gesto adotado 
há vários anos, vai doar parte signi-
ficativa da sua receita a quatro insti-
tuições da cidade. Ficam a ganhar as 

crianças desfavorecidas, um lar de 
terceira idade, uma instituição que 
lida com jovens com deficiência e os 
bombeiros voluntários.

Pedro Ortiz é militar da GNR e 
um dos 12 fundadores do grupo que, 
há 14 anos, anima o Carnaval Inter-
nacional de Elvas. A princípio, con-
ta, era apenas um grupo de amigos 
que vestidos de mulheres (as tradi-
cionais matrafonas) se divertiam e 
animavam quem encontravam pelas 
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fortes”, contou.
No ano passado a Câmara Mu-

nicipal de Elvas, que organiza o 
carnaval internacional, terá acedi-
do a muitos apelos de populares, 
que queriam o reconhecimento a 
um grupo de foliões que, ao longo 
dos anos, prima por nunca repetir 
as vestimentas durante os três dias 
do evento - “Usamos sempre um 
fato diferente em cada dia. Também 
nos preocupamos com os adereços, 
viaturas e temas de atualidade. Isso 
faz com que as pessoas reparem e 
reconheçam o empenho”, disse Pe-
dro Ortiz. O reconhecimento acabou 
então por surgir, com o convite para 
que o “Sou Filho Único” fosse no-
meado Rei do Carnaval.

Com a distinção chegou também 
alguma verba disponibilizada pela 
autarquia. É esse dinheiro, ainda de 
acordo com o porta-voz do grupo, 
que irá servir para alargar as ações 
de caráter social iniciadas há seis 
anos. Este ano, graças à maior dis-
ponibilidade financeira, outras insti-
tuições elvenses que se dedicam aos 
mais desfavorecidos, irão ser con-
templados com alguns bens consi-
derados importantes.

ruas da cidade. “Fazíamos os nossos 
fatos e, nos dias de festa, íamos para 
as ruas para nos divertirmos. Até 
que um dia, há cerca de seis anos, 
entrámos em contacto direto com 
uma associação, “Os Cucos”, que 
acolhe crianças carenciadas. A partir 
desse momento tudo mudou”, disse 
à Semmais. 

O que mudou, de acordo com 
o mesmo folião, foi a perceção do 
grupo, que viu nas celebrações car-
navalescas um pretexto para de-
monstrar solidariedade com os mais 
desfavorecidos. “’Os Cucos’ são uma 
instituição que acolhe mais de uma 
dúzia de crianças que terão entre 
os três e os 12 anos. Quando lá fo-
mos pela primeira vez constatámos 
que os miúdos, mais do que os bens 
materiais que lhes pudéssemos en-
tregar (fizeram recolha de brinque-
dos e vestuário) queriam afeto. Isso 
mexeu com todo o grupo e as visitas 
passaram a ser frequentes. Depois, 
em vez de coisas em segunda mão, 
começámos a comprar novo. Mui-
tas pessoas da cidade, sem qualquer 
interesse em se promoverem, pas-
saram igualmente a ajudar, doando 
vários bens. Estabeleceram-se laços 
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Dezenas de milhares de 
visitantes e foliões de Espanha

O 24º Carnaval Internacional de 
Elvas, que este ano tem uma primei-
ra aparição na noite de 21 de feve-
reiro, no Coliseu Comendador Ron-
dão Almeida, e que se irá prolongar 
depois pelo fim-de-semana e terça-
-feira (dia 25), é o maior evento do 
género que anualmente se realiza no 
Alentejo. Todos os anos, de acordo 
com os dados recolhidos pela câma-
ra, afluem à cidade largas dezenas de 
milhares de visitantes e foliões.

Este ano, para dar seguimento a 
uma tradição já enraizada, deverão 
acorrer a Elvas alguns grupos de 
foliões, num total de mais de 1200 
integrantes, provenientes de Bada-
joz e Olivença, cidades espanholas 
vizinhas.

A acompanhar os carnavalescos 
espanhóis - que de algum modo irão 
integrar os desfiles pelo centro his-
tórico da cidade (onde participam 
1250 crianças das escolas do conce-
lho, e também os grupos Arkus, SIR 
- Sociedade de Instrução e Recreio, 
Centro Recreativo e Popular da Boa-
-Fé, Associação Humanitária de San-
ta Eulália, Gota D’Arte - Associação 
Cultural, Sociedade Recreativa 1º de 
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Reis "Sou Filho Único" apoiam 5 causas sociais
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Dezembro e Grupo Carnavalesco de 
Vila Boim) -, são esperados muitos 
milhares de visitantes do país vizi-
nho, sendo naturais as expetativas 
dos comerciantes locais, que encon-
tram nesta iniciativa camarária mais 
um motivo de regozijo.

A apresentação das coreografias 
dos grupos participantes, que por 
norma se realiza na noite de segun-
da-feira na Arena Comendador Ron-
dão de Almeida, foi antecipada este 
ano porque naquele mesmo lugar, 
a 7 de março, irá ter lugar a final do 
Festival da Canção de 2020. Trata-se 
de um evento de grande notorieda-
de e dimensão, que envolve grande 
número de meios técnicos e assim 
justifica por parte da Câmara Mu-
nicipal a alteração de uma das datas 
dos festejos carnavalescos.

Toda a restante habitual progra-
mação se irá manter. Assim, após 
na noite de sexta-feira se realizar a 
apresentação das coreografias, terá 
lugar pelas 10h da manhã seguinte o 
desfile infantil. À tarde, a partir das 
15h00, realiza-se o desfile dos carros 
alegóricos e foliões. Um ritual que se 
irá prolongar pelo domingo e terça-
-feira. 
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São cerca de 20 milhões para continuar a 
marcar o desenvolvimento sustentável do 
concelho e ampliar a ‘marca Sines’. Um grande 
salto, que o presidente Nuno Mascarenhas 
garante para o futuro que se adivinha.
TEXTO ELOÍSA SILVA | FOTOGRAFIA DR

20 milhões para 
afirmar marca Sines

MUNICÍPIO LANÇA OBRAS PARA A PRÓXIMA DÉCADA

A Câmara de Sines vai arrancar 
com uma gigantesca opera-
ção de obras, no valor de 20 

milhões de euros, com projetos em 
diversas áreas, de modo a garantir, 
segundo o presidente do município, 
Nuno Mascarenhas, “a promoção da 
marca Sines” e o futuro “desenvolvi-
mento sustentável”.

Com o lema “Preparar uma déca-
da de afirmação e desenvolvimento”, 
o município pretende criar “um novo 
paradigma no concelho”, que passa 
pela diversificação das indústrias 
instaladas, com o cluster do hidrogé-

nio verde, em substituição do carvão, 
que está em queda. “É preciso encon-
trar alternativas à descarbonização, 
pelo que apostamos não só em mais 
centrais fotovoltaicas, como também 
o hidrogénio verde, como fontes de 
energias para as empresas instaladas 
no município”, afirmou o autarca, a 
um grupo de jornalistas, numa visita 
guiada pelas zonas em intervenção. 

As preocupações ambientais es-
tão bem presentes “em quase todas 
as obras” de requalificação em curso, 
mas também serão para ser levadas 
a sério nas novas construções, no-
meadamente, as unidades hoteleiras 
que vão duplicar a oferta de camas 
em todo o concelho. “Um processo 
que se iniciou em 2014, mas que só 

agora começa a dar frutos, recorda 
Nuno Mascarenhas.

Duas já estão já construção, num 
total de cinco unidades, com Sines a 
duplicar a sua capacidade de oferta 
de camas. “Estes investimentos são 
um sinal inequívoco de que os em-
presários acreditam em Sines, por 
ser também um dos concelhos por-
tuário e industrial mais importantes 
do país”, afirma o edil

Em desenvolvimento estão tam-
bém a construção do Centro de Dia 
de Porto Covo, o aumento da capaci-
dade da zona de acolhimento de em-
presas em Sines, a reabilitação ur-
bana e a requalificação da escola da 
Quinta do Passarinhos. São apostas 
relevantes, porque, segundo o presi-
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dente, “as áreas sociais, a educação 
e a reabilitação urbana, vão permitir 
catapultar novos investimentos pú-
blicos e privados”. E é essencial, afir-
ma o responsável, “diversificar cada 
vez mais e investir no que é realmen-
te importante e necessário”.

Nuno Mascarenhas garante que 
praticamente todo este conjunto de 
intervenções estarão concluídas até 
final de 2021, depois de terem sido 
ultrapassados alguns constrangi-
mentos, devidos a atrasos dos fun-
dos comunitários.

Respostas para dar fôlego 
ao mercado da habitação

Para além das obras em curso, 
o presidente sineense está também 
apostado em resolver o problema do 
parque habitacional, nomeadamen-
te através da negociação por parte 
do município de terrenos para cons-
trução de casas. “Apesar de que não 
têm sido lançadas linhas de crédito 
para financiar construção de habi-
tação a custos controlados a câmara 
tem conseguido dar os passos cer-
tos”, afirmou.

O autarca refere-se, por exem-
plo, à criação de 9 lotes para famí-
lias que se queiram fixar em Porto 
Covo, às negociações, já encetadas, 
com uma cooperativa em Sines, para 
venda de um terreno para constru-
ção de uma centena de fogos, e à co-
locação no mercado de lotes a pre-
ços mais baixos, de forma a incen-
tivar os construtores e empresários 
a investir no concelho. Um investi-
mento que, assegura Nuno Masca-
renhas, “vai ter retorno”, uma vez 
que a criação de emprego e a vinda 
de empresas de prestigio mundial 
“vai dar essa resposta a quem tiver, 
agora, essa visão”.

Realçando os fatores diferencia-
dores que potenciam a atratividade 
de investimento no concelho alen-
tejano, “muitos dias de sol, um porto 
de águas profundas e um gasoduto 
que permite transportar matérias 
distintas”, Nuno Mascarenhas afirma 
ter “os pés bem assentes no chão”. 
“Queremos atrair investimentos, 
mas temos que criar condições para 
que esse investimento seja realidade 
num futuro próximo. É isso que esta-
mos a fazer”, assegura. 
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O piloto de motos alentejano António Maio partiu 
para a Arábia Saudita, onde se disputou mais um 

Rally Dakar, com o sonho de concluir a prova entre 
os 20 primeiros. Não o conseguiu, mas acabou por 

ser o melhor português numa prova tingida de luto.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Boa prestação 
marcada pelo luto 

7 500 QUILÓMETROS POR ENTRE AS DUNAS DA ARÁBIA 
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O Alentejo foi à Arábia Saudita. 
Não se tratou de uma dele-
gação empresarial ou políti-

ca, mas antes da presença naquele 
país, entre os dias 5 e 17 de janeiro, 
do piloto de todo-o-terreno, nas-
cido em Borba, António Maio. Foi 
a segunda presença do motociclis-
ta no Rally Dakar, onde teve como 
objetivo competitivo alcançar um 
lugar entre os primeiros 20 corre-
dores e, ao mesmo tempo, dignificar 
o desporto português. Tudo parecia 
correr bem até à sétima etapa, até 
que um acidente tirou a vida a ou-
tro competidor português. A morte 
de Paulo Gonçalves trouxe o luto à 
mais prestigiada prova do género 
de todo o mundo. Maio concluiu em 
27º da geral.

As areias daquele país do Mé-
dio Oriente prometiam ser duras 
para pilotos e motos, mas Antó-
nio Maio - que em 2018 participou 
pela primeira vez numa edição do 
Dakar, no Perú, sendo obrigado a 
abandonar durante a oitava etapa, 
devido a avaria mecânica - parecia 
preparado para suplantar todas as 
dificuldades. O treino para a mais 
emblemática e difícil prova de todo-
-o-terreno do mundo começou há 
muitos meses e, de acordo com o 
piloto alentejano, não visava apenas 
a obtenção das melhores condições 

Maio teve este ano a sua segunda participação no Dakar
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técnicas da moto, mas também con-
seguir uma condição física e psico-
lógica que lhe permitisse ultrapas-
sar todas as adversidades.

Mais do que o calor, que não é 
excessivo nesta altura do ano, as 
temperaturas oscilaram entre os 20 
e os 30 graus, o piloto de 33 anos te-
ria de se preocupar com os proble-
mas de navegação através do deser-
to, teria de manter elevados níveis 
de concentração para superar in-
cólume as dunas que tantos perigos 
escondem e teria, acima de tudo, de 
contar com um bom apoio técnico 
para que a sua Yamaha WK450F 
Rally não o deixasse apeado.

Tudo parecia correr pelo melhor, 
até que no decurso da sétima etapa, 
a moral do motociclista de Borba 
sofreu um rude abalo. O piloto Pau-
lo Gonçalves, o mais prestigiado de 
todos os portugueses que participa-
ram nesta edição da prova, sofreu 
uma queda fatal, vindo a morrer 
em consequência de várias lesões 
na cabeça, pescoço e coluna ver-
tebral. Para António Maio a tragé-
dia deixou marcas profundas: “Não 
vou esquecer a imagem dele (Paulo 
Gonçalves) a piscar-me o olho an-
tes do início da etapa. É assim que 

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

GNR e apaixonado por 
cavalos e bicicletas
António Maio é um dos rostos 
em maior evidência entre os 
desportistas alentejanos. Nas 
provas de moto em todo-
o-terreno não tem, para já, 
rival em Portugal. Assim o 
confirmam os seus dez títulos 
de campeão nacional e os seis 
triunfos na Baja Portalegre 500, 
tida como a principal prova da 
especialidade realizada no país. 
Apoiado por uma imensa legião 
de fans, o piloto de Borba 
faz ainda incidir sobre si uma 
maior quantidade de atenções, 
uma vez que é militar da GNR. 
Com a patente de capitão, 
comanda o 3º Esquadrão a 
Cavalo, sediado em Braço 
de Prata, Lisboa. Corredor de 
motos desde tenra idade, o 
representante português no 
Dakar, onde se apresentou 
com o dorsal 53, tem especial 
predileção pelas artes equestres 
e também pelas provas de 
bicicleta.
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o irei recordar”, partilhou com a 
Semmais. Até final da prova ter-se-
-á alheado da classificação, rolando 
apenas até chegar à meta. Concluiu 
em 27º, que foi a melhor classifica-
ção dos pilotos nacionais.

Se na prova deste ano não exis-
tiam os problemas verificados na 
edição de 2018, na altitude do Perú 
e com pisos essencialmente pedre-
gosos havia, no entanto, outras di-
ficuldades. É que se no ano passa-
do a prova tinha 5.000 quilómetros 
(3.000 cronometrados), a deste ano 
era uma maratona de 7.500 quiló-
metros, com cronometragens ao 
longo de 5.000. Mais um duro teste 
para máquinas e concorrentes, con-
forme referiram alguns pilotos.

Trabalho de equipa invisível 
e investimento de milhares 

A preparação para a 42ª edição 
do Rally Dakar - que tem andado 
pela Europa, África e América do 
Sul desde que, há anos, deixaram de 
existir condições de segurança para 
que a prova se realizasse no trajeto 
inicialmente traçado (de Paris até 
Dakar, no Senegal, atravessando zo-
nas potencialmente perigosas de-

vido a ataques de grupos armados) 
- passou também por uma aturada 
colaboração com a marca (a Yamaha 
Portugal), com o mecânico Bruno Pi-
res, que o seguiu como uma sombra 
de modo a poder solucionar todas 
as avarias surgidas, e com as mais 
de três dezenas de patrocinadores e 
cujo auxílio financeiro foi determi-
nante para fazer face a uma despesa 
de muitos milhares de euros.

Para se ter uma melhor perceção 
do que implica a logística de uma 
prova como o Dakar, basta referir 
que Maio teve de enviar a sua moto 
para a Arábia Saudita, no início de 
dezembro, via Marselha. O mesmo se 
passou, de resto, com as 334 equipas 
(automóveis, camiões, motos, SSV e 
quads) em representação de dezenas 
de países que este ano participaram 
na prova. As condições financeiras 
são, de resto, um dos maiores obs-
táculos com que os organizadores se 
têm vindo a deparar ano após ano, 
sendo cada vez mais difícil a obten-
ção de acordos com os países que a 
caravana se propõe atravessar (desta 
feita o acordo com o Governo saudi-
ta parece ter assegurado a realização 
do evento naquele país nos próxi-
mos cinco anos). 
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SINES E SANTIAGO DO CACÉM 

“Portugal O’Meeting”
Sines e Santiago do Cacém foram escolhidos 
para acolherem a XXV edição do “Portugal 
O’Meeting”, uma das mais conceituadas 
provas de orientação que anualmente se 
realizam em todo o mundo e que terá lugar 
entre 22 e 25 deste mês. A organização da 
prova, a cargo do Clube de Orientação 
do Litoral Alentejano, da Associação de 
Deficientes das Forças Armadas e dos 
municípios envolvidos, conta com a 
participação de cerca de 2000 atletas. O 
“Portugal O’Meeting” reúne milhares de 
praticantes vindos de todos os continentes. 
Para além da componente desportiva, 
importa salientar a importância económica 
do evento para os concelhos onde se realiza. 

ÉVORA

AFE anuncia construção de parque desportivo  
A Associação de Futebol de Évora (AFE) pretende construir um 
parque desportivo em terrenos municipais nos arredores da 
cidade. A zona escolhida é a Herdade do Alcaide, que tem cerca 
de nove hectares e para os quais, segundo a Câmara Municipal, 
está igualmente prevista a edificação do novo campo de Futebol 
do Juventude de Évora, que deverá ter capacidade para 3.000 
espectadores. De acordo com o presidente da AFE, António 
Pereira, a autarquia irá apoiar o projeto, que será “executado a 
curto/médio prazo para, no máximo dentro de dois ou três anos 
as instalações estarem concluídas”. 

flash  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião

Robinson & 
Mundet: opções 
e confabulações   
ESTÊVÃO DE MOURA
EMPRESÁRIO / PH.D. GESTÃO UNIV. LISBOA

“Quando se compara o que terá sido a vida 
das pessoas que trabalharam na Mundet 
com a vida das pessoas que trabalharam 
na Robinson não se vê (antes pelo 
contrário) que a vida em Portalegre fosse 
pior do que a vida na região do Seixal.”

N
o passado dia 13 de Dezem-
bro, no decurso da IIª Gala 
SemMais que teve lugar na 

Câmara Municipal do Seixal, inter-
vindo, em saudação aos convida-
dos da gala, o presidente da Câmara 
Municipal, Joaquim Santos desta-
cou como um projecto que irá mar-
car os próximos anos do concelho 
do Seixal, o hotel em construção nas 
instalações da antiga fábrica de cor-
tiça Mundet.

A maioria das pessoas que co-
nhece a fábrica Robinson sabe que 
existiu a Mundet. Esta fábrica que 
iniciou a sua laboração em 1905 en-
cerrou portas em 1988. Pelo meio, 
chegou a ser a mais importante fá-
brica de cortiça do país.

Quando se procura informação 
sobre a Mundet (https://expresso.
pt/economia/2019-02-07-Onze-
-imagens-para-ver-aquela-que-ja-
-foi-a-maior-fabrica-de-cortica-e-
-agora-vai-ser-um-hotel-de-luxo), 
encontra-se informação deveras 

interessante: “em meados da déca-
da de 30 foram instalados os refei-
tórios dos trabalhadores onde foi 
também servida a ‘sopa dos pobres’ 
à população mais carenciada do 
Seixal;” “em 1939 foi instalada na 
fábrica uma creche e um jardim-
-de-infância. Destaque ainda para a 
criação da Caixa de Previdência do 
Pessoal da Mundet e para a cons-
trução de um bairro para os seus 
operários.”

“Depois da compra da antiga 
fábrica pela Câmara Municipal do 
Seixal foram musealizados dois dos 
vários edifícios da fábrica. Em 1998, 
abria ao público o Edifício das Cal-
deiras Babcock & Wilcox e, no ano 
2000, o Edifício das Caldeiras de 
Cozer. Nos dois é possível visitar 
exposições relativas ao património 
industrial do concelho.”

“Mais de 30 anos depois de ter 
encerrado as suas portas, a fábrica 
da Mundet vai agora dar lugar a um 
luxuoso hotel de quatro ou cinco 

estrelas, onde o elemento ‘cortiça’ 
continuará presente.”

Que ilações podem tirar-se para 
Portalegre e a fábrica Robinson do 
que está a acontecer no Seixal?

Citem-se, de cor, alguns números 
referidos na já citada IIª Gala Sem-
Mais. O concelho do Seixal tinha 
(2011) cerca de 160 000 habitantes e 
a cidade do Seixal aproximadamen-
te 32 000. O dinamismo do conce-
lho leva-o a conseguir captar inves-
timentos de milhões de euros.

Desde 1976 o concelho sem sem-
pre sido gerido pelas coligações 
APU/CDU.

Quando se compara o que terá 
sido a vida das pessoas que traba-
lharam na Mundet com a vida das 
pessoas que trabalharam na Robin-
son não se vê (antes pelo contrário) 
que a vida em Portalegre fosse pior 
do que a vida na região do Seixal.

No Seixal, optou-se por seguir 
em frente. Em Portalegre insiste-se 
em andar para trás? 
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Cai o pano sobre
o teatro em Évora?

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

45 ANOS SEM APOIOS PARA PODER CONTINUAR EM CENA

cultura e lazer

dado pelo Ministério da Cultura. De-
pois de cortes nos vencimentos e no 
pessoal agora, por não existir verba, 
parece inevitável o fim de todas as 
atividades. É que, mesmo existindo 
solução para substituir, durante ano 
e meio, o palco habitual, o Teatro 
Garcia de Rezende, falta depois o di-
nheiro que ao longo de 45 anos tem 

permitido levar a arte de terra em 
terra, ensaiar e levar à cena novas 
peças, organizar visitas de estudo e 
exposições.

O CENDREV viu a luz do dia em 
janeiro de 1975 e, logo nessa oca-
sião, tomou como casa o edifício 
mais representativo do ‘teatro à ita-
liana’ existente em Portugal, que foi 

O pano desceu e ameaça não 
voltar a subir. É com este re-
ceio que vivem os atores do 

Centro Dramático de Évora (CEN-
DREV), a mais conhecida compa-
nhia de teatro da cidade e, talvez, 
do Alentejo, que para o biénio agora 
iniciado viu simplesmente corta-
do na totalidade o apoio financeiro 

Sem apoios para o próximo biénio, a mais 
antiga companhia de teatro da cidade está 

em vias de encerrar portas. O Teatro Garcia 
de Rezende, que vai entrar em obras, poderá 

ressurgir renovado em 2022, mas sem 
ninguém para ali atuar.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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inaugurado em 1892. Nessa altura, 
por estranho que pareça, o imóvel 
era apenas um dos locais onde “se 
amontoava algum do lixo da cida-
de, porque estava completamente 
ao abandono”, contou a relações 
públicas do grupo, Mariana Mata. 
Nos anos que se seguiram, mercê do 
apoio de particulares e da Câmara 
de Évora, o edifício haveria de recu-
perar todo o esplendor e receber nos 
imponentes balcões, na plateia e no 
‘piolho’ os milhares de espetadores 
que mantiveram vivo o gosto pela 
representação em todo o Alentejo. O 
dinheiro do Estado, através da Dire-
ção Geral das Artes, foi igualmente 
fundamental.

“A companhia precisa, anual-
mente, entre 300 a 350 mil euros 
para poder trabalhar em pleno. 
Isso (o dinheiro) não é apenas para 
as representações no palco do tea-
tro, mas inclui também todos os 
trabalhos de som e luz que é preci-
so contratar, engloba o trabalho de 
criação, inclui as deslocações pelo 

país e pelo estrangeiro dos ‘Bonecos 
de Santo Aleixo’, a organização da 
BIME - Bienal Internacional de Évo-
ra - que é talvez o mais mediático e 
representativo de todos os eventos 
culturais que se realizam na cidade, 
conforme o confirmam os mais de 12 
mil espetadores do ano passado -, e 
a preparação para as dezenas de vi-
sitas de escolas de todo o distrito”, 
explicou à Semmais Mariana Mata.

A realidade, no entanto, é que os 
apoios do Ministério da Cultura, via 
Direção Geral das Artes, têm vindo a 
diminuir desde 2011, altura em que 
se cifravam nos 261 mil euros. No 
ano transato o montante foi apenas 
de 141 mil euros e, para este ano, 
mesmo tendo cumprido todos os 
requisitos, o CENDREV ficou de fora 
do quadro de auxílios. “Ao longo dos 
anos passámos de 20 atores para 12 
e, para podermos fazer face a todos 
os problemas financeiros, reduzi-
mos mesmo os salários na ordem 
dos 40 por cento”, contou a técnica 
de produção, Cláudia Silvano.

DIGRESSÃO DE MARIONETAS

Os “Bonecos de Santo Aleixo”, 
o mais conceituado espetáculo 
de marionetas do país, fizeram 
digressão por Arraiolos, 
São Gregório do Carrascal, 
Sabugueiro, Igrejinha, Vimieiro, 
São Pedro da Gafanhoeira, 
Viseu, Porto, Serpa, Covilhã, 
Tavira, Barcelona, Tarragona, 
Badajoz, Saragoça, Sevilha e 
Cáceres. 
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Apoio às artes na região 
sofreu um corte de 8%

Para o biénio que agora se inicia 
o Ministério da Cultura disponibiliza 
um montante de cerca de 18,7 mi-
lhões de euros para todo o país. Des-
se total, cerca de 1,684 mil euros são 
para companhias do Alentejo que, a 
nível nacional, entre sete regiões, é 
a quarta na lista das mais contem-
pladas, mas que na prática é a única 
que viu reduzir as verbas, somando 
menos oito por cento do que em re-
lação ao ano passado.

Os responsáveis do CENDREV 
entendem que é bom que o Minis-
tério da Cultura dê apoio a mais 
companhias que se dedicam à pro-
moção das artes (e isso até está ex-
presso no número de candidaturas 
apoiadas, que cresceu de 102 para 
177), mas não se conformam com o 

facto de a companhia ter sido sim-
plesmente excluída do quadro de 
financiamentos sem que, dizem, 
existam quaisquer motivos válidos 
para que tal aconteça. “Se olharmos 
para o quadro de apoios na região 
do Alentejo vamos concluir que das 
grandes companhias, apenas duas 
vão continuar a usufruir da verba do 
Estado. São elas a Baal 17, de Serpa, 
e Lêndeas d’Encantar, de Beja. Insti-
tuições como o CENDREV, que têm 
um historial de grande promoção 
cultural, uma vez que são responsá-
veis por todo o processo criativo e 
pela divulgação da maior parte dos 
trabalhos, seja na área onde se en-
contram sediadas, seja através de 
representações no resto do país e até 
no estrangeiro, ficam agora impedi-

Monumento ímpar
O edifício do Teatro Garcia 
de Rezende (Resende na 
denominação atual), é 
quase único em Portugal. 
Representativo do chamado 
‘teatro à italiana’, só encontra 
alguma comparação na sua 
arquitetura com o Teatro São 
Carlos e o Coliseu, em Lisboa, 
sendo a sua sumptuosidade 
com frequência comparada 
com o Scala de Milão. Foi 
inaugurado a 1 de junho de 
1892 e ainda hoje apresenta 
particularidades únicas, como o 
palco subterrâneo com chão de 
terra batida que lhe proporciona 
condições acústicas únicas, 
e a perfeita simetria entre o 
palco e o enfiamento da plateia. 
Possui quatro pisos de frisas, 
que Eça de Queiroz descreveu 
em “Os Maias”, sendo que o 
último, o chamado “galinheiro” 
ou “piolho”, era destinado à 
classe mais pobre. Este piso 
está atualmente encerrado, 
não porque ameace ruína, 
mas porque sendo o varandim 
de baixa dimensão, podem 
ocorrer acidentes. Edifício 
que combinou na fachada o 
mármore rosa com rosáceas de 
estuque e ferrarias rendilhadas 
(tudo isto foi substituído em 
1969 por granito), o Garcia 
de Rezende tem ainda a 
particularidade de, nas 
‘entranhas’, manter todos os 
alçapões, pesos e contrapesos 
originais. Na sua estrutura 
existem enormes vigas de 
madeira, algumas com cerca de 
30 metros de altura, que vieram 
propositadamente do Brasil.
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das de trabalhar e, sem perspetivas 
aparentes de retomar a atividade”, 
afirmou Mariana Mata, salientando 
que o Estado, no processo de apre-
ciação de candidaturas, deveria ter 
sempre em consideração variáveis 
tão diferenciadas, como sejam as 
receitas e os modos de vida, e os 
potenciais espetadores de Lisboa e 
Porto, comparativamente com os do 
Alentejo.

Até que o pano baixe sem data 
anunciada para voltar a subir, os 
profissionais do CENDREV empe-
nham os dias em representações 
(neste momento está a ser exibida a 
“Embarcação do Inferno”, baseada 
no “Auto da Barca do Inferno”, de Gil 
Vicente) e também na organização 
de visitas guiadas ao Teatro Garcia 

de Rezende, o qual irá ser alvo, ainda 
este ano, e por um período calcula-
do de 18 meses, de profundos traba-
lhos de remodelação e manutenção, 
avaliados em mais de 1,5 milhões de 
euros.

“A conservação do teatro é algo 
que nos deixa satisfeitos e não seria 
por termos de ficar um ano e meio 
sem o poder utilizar que iriamos 
deixar de trabalhar, uma vez que há 
sempre alternativas. O pior é ficar-
mos completamente sem meios para 
podermos fazer o trabalho criativo 
e sem verba para pagar os venci-
mentos. O espectro do desemprego 
é real. Por vezes as pessoas não se 
lembram, mas do total do subsídio 
anual recebido é necessário retirar 
também todo o montante que, por 
exemplo, é pago à Segurança Social. 
De um momento para o outro, o que 
parece suficiente acaba por já ser di-
minuto face às despesas”, partilhou 
com a Semmais a responsável pelas 
relações públicas do CENDREV. 

CENDREV EM NÚMEROS 2019
(FONTE: CENDREV)

Total de espetadores

Companhias acolhidas

Atores no elenco residente 

Visitantes na cidade 
durante a BIME

7.159

10

12

12.000

cendrev
bilhete
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Entre as páginas 
da História

VILA GALÉ COLLECTION ELVAS: MUITO MAIS QUE UM HOTEL

Já foi um convento, um quartel, um tribunal militar e 
uma casa de reclusão. Amuralhado no coração do centro 
histórico, o edifício marcado pela arquitetura setecentista 
é agora um hotel, mas também uma narrativa da História.

TEXTO FILOMENA RICARDO  | FOTOGRAFIA DR

A imponência das fortificações 
abaluartadas - as maiores do 
mundo, classificadas como 

Património Mundial pela UNES-
CO - salta à vista numa cidade que, 
marcadamente militar, foi palco de 
uma das mais sangrentas guerras 
travadas no país. Fez agora 361 anos 
(comemorados a 14 de janeiro) que 
a robustez dos edifícios militares e a 
bravura das tropas portuguesas que 

combateram na Batalha das Linhas 
de Elvas permitiram manter a inde-
pendência nacional. 

A cada passo um capítulo e, no 
coração do centro histórico, en-
contramos um edifício que, embora 
tenha sido construído alguns anos 
após a batalha (31 de dezembro de 
1721), mais do que um livro é, atual-
mente, uma biblioteca da História. 
Inaugurou como Convento de São 

Paulo, posteriormente foi um quar-
tel, um tribunal militar e uma casa 
de reclusão. Hoje dá pelo nome de 
Vila Galé Collection Elvas, um ho-
tel de quatro estrelas que devolveu 
vida a um património e que, aberto 
ao mundo, debita conhecimento, es-
coltado de elegância e simpatia, logo 
à chegada. 

“Boa tarde, bem-vindos. Já co-
nhecem Elvas?” Pergunta a rececio-
nista enquanto faz o check-in, numa 
espécie de introdução à lição que 
nos espera. “A cidade tem imensos 
monumentos e locais para visitar. 
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Hoje inaugurou uma nova exposição 
da coleção António Cachola, o museu 
fica aqui perto”, contínua, enquanto 
aguardamos a chegada do diretor 
que fez questão de nos explicar o 
conceito de um hotel que transpira 
passado no conforto da atualidade. 

“Esta sala que, hoje, serve para 
acolher vários eventos, como ca-
samentos, batizados, banquetes ou 
outras iniciativas, era uma igreja que 
estava totalmente destruída e não 
tinha cobertura. O edifício sofreu 
um incêndio e esteve abandonado 
durante 14 anos, fizemos aqui um 
trabalho de recuperação, respeitan-
do a traça do imóvel”, explica Tiago 
Gomes, à medida que vai chamando 

a atenção para os vários elementos 
representativos de 22 fortalezas mi-
litares portuguesas espalhadas pelo 
mundo e para os manequins, cujos 
trajes homenageiam os regimentos 
que passaram por esta cidade e por 
outras localidades do Alto Alentejo, 
que se encontram dispersados pelos 
espaços comuns, e onde se destaca a 
roupa do Conde de Lippe (o general 
que se destacou na Batalha das Li-
nhas de Elva), desenhada pelo esti-
lista elvense Nuno Abelho. 

Nos quartos é possível conhecer a história de 22 fortalezas

Para além da história
Composto por 79 quartos - 14 
suítes e 63 standard, o Vila 
Galé Collection Elvas tem dois 
restaurantes; o bar Conde de 
Lippe; piscina exterior; um SPA 
com três salas de massagens, 
jacuzzi, banho turco, sauna, 
ginásio e piscina interior, duas 
salas de reunião, um salão de 
eventos com cerca de 400m2; 
e o jardim do claustro. 
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Aberto à arte, à cultura e 
ao despertar de memórias

“O hotel não tem só a história 
militar, integramos também a tradi-
ção e a cultura da região. Por isso te-
mos parcerias com entidades locais, 
como o Museu de Arte Contempo-
rânea de Elvas, que nos cedeu cerca 
de 19 peças da coleção particular do 
António Cachola. Do Museu Militar 
também temos peças que estão sem-
pre a mudar - agora é um telégrafo 
de morse -, e do Museu de Cristos 
de Sousel temos em exposição seis 
peças”, explicou o diretor do hotel, 
alertando para o facto da simbologia 
não se esgotar nas áreas públicas. 

E, chegados aos quartos, na pla-
ca de identificação é bem visível o 
desenho do Aqueduto da Amoreira e 
a história das 22 fortalezas militares 
portuguesas, descrita nas cabeceiras 
das camas, onde também há espaço 
para gravuras. O objetivo, conta Tia-
go Gomes, é, à semelhança dos res-
tantes projetos do grupo Vila Galé, 
oferecer conforto e experiências di-

ferenciadoras aos hóspedes, sempre 
com ligação à génese dos territórios 
onde se encontram. 

Inaugurado há cerca de seis me-
ses, o Vila Galé Collection Elvas, mui-
to voltado para o segmento família, 
tem atraído maioritariamente hós-
pedes portugueses, espanhóis e de 
outros países da Europa (a taxa de 
ocupação no verão foi de 100% e na 
época do Natal acima dos 50%). Mas, 
esta unidade tem também desperta-
do a curiosidade de muitos visitantes 
que, ao acaso, vão preenchendo com 
mais capítulos as muitas páginas da 
história que se podem ler neste ho-
tel. “Quase todos os dias recebemos 
pessoas que fizeram aqui o serviço 
militar (havia dois quartéis na cida-
de). Um dia, um senhor que vinha 
num grupo ao visitar um dos quatros 
entrou na casa de banho e disse: Aqui 
era a central telefónica do quartel, 
onde eu trabalhava”, partilhou com a 
reportagem da Semmais, o diretor. 

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Sociedade

ALTO ALENTEJO 

Barragem do Pisão aprovada
O empreendimento tido como o mais 
estruturante para o futuro do Alto Alentejo, 
a Barragem do Pisão, foi aprovado a 4 de 
fevereiro, no debate da especialidade do 
Orçamento de Estado para 2020 com os 
votos a favor do PS, PSD, CDS-PP, PCP 
e da Iniciativa Liberal (IL). O deputado 
socialista Ricardo Pinheiro (eleito pelo 
circulo de Portalegre), que já exerceu as 
funções de presidente da Câmara de Campo 
Maior e da CIMAA, sublinhou que além da 
componente do regadio, a mais significativa 
é a produção eléctrica na futura represa 
do Pisão, a qual será alimentada a partir 
de uma central solar fotovoltaica com a 
potência de 150 megawatts. 

REGUENGOS DE MONSARAZ

Plataforma educativa para o 1º ciclo 
A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz apresentou 
a “Plataforma + Cidadania Alentejo Central”. Trata-se de uma 
ferramenta destinada à comunidade educativa do 1º Ciclo do 
Ensino Básico que visa dotar alunos, professores e encarregados 
de educação de mais e melhores meios de acesso ao ensino. A 
plataforma, inserida no Programa Intermunicipal de Combate ao 
Insucesso Escolar, foi desenvolvida em conjunto pela autarquia 
e pelo Agrupamento de Escolas local. Esta é, de resto, uma 
ferramenta que diversas escolas e municípios alentejanos têm 
vindo a adotar nos dois últimos anos, tendo em vista a melhoria 
do aproveitamento escolar. 
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“Mundos 
Fantásticos”
A exposição, assinada por Artur Mósca, apresenta 12 pinturas 
digitais inspiradas no mundo imaginário e fictício. O artista, 
natural de Beja, é ilustrador e designer e desenvolve diversos 
trabalhos para a indústria de videojogos e jogos de tabuleiro, 
mas também ilustra capas de livros.

ALJUSTREL, CENTRO D’ARTES
ATÉ 27 DE FEVEREIRO

agenda

“Nas asas do 
espírito: voz 
e silêncio”
Concerto à capela do contratenor 
José Hernández Pastor, no 
âmbito do festival “Terras sem 
Sombra”. Cantor, musicólogo e 
director musical, foi distinguido, 
entre outros galardões, com o 
Prémio Nacional de Música 2004, 
o Diapasón d’Or 2008, o Prémio 
“E” (de Excepcional) de Scherzo e 
o Prémio Cinco Estrellas de ABC.

MÉRTOLA, 
IGREJA MATRIZ DE NOSSA
SENHORA DE ENTRE-AS-VINHAS
15 DE FEVEREIRO

“Viana, 
Alentej(u)s: 
ALENTEJO de 
desenho em 
desenho”
A mostra, inserida nas comemorações 

do 122º aniversário da Restauração do 
concelho, apresenta as perspetivas de 
Gabriel Lagarto, natural de Viana do 
Alentejo, a partir dos seus trabalhos 
sobre a terra e a região que o viu nascer, 
realizados com recurso a técnicas e 
materiais diversificados.

VIANA DO ALENTEJO,
IGREJA DA MISERICÓRDIA
ATÉ DIA 29 DE MARÇO

“Sonatas 
para Piano de 
Beethoven”
As 32 sonatas para piano acompanham todo 
o percurso criativo de Beethoven, buscando e 
descobrindo, incessantemente, novos caminhos. 
Juntas, formam um monumental ciclo, basilar na 
história do piano e da música. O pianista Tiago 
Mileu vai neste concerto interpretar algumas das 
obras do compositor alemão.

PORTALEGRE, CAE
28 DE FEVEREIRO
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“Ciclo a voz 
do Outros - 
Wild Horses 
- Tributo 
Stones”
Uma noite de tributo à música de 
uma das bandas míticas do rock. 
Durante o concerto, o público vai 
ouvir os grandes êxitos dos Rolling 
Stones, que são o mote para um 
espetáculo que passa pelo rock e 
pelos blues.

ÉVORA, ARMAZÉM 8
15 DE FEVEREIRO

“Que histórias 
conta a lua?”
“Histórias pequeninas, poemas 
microscópicos, sombras que se agitam 
à volta da Lua. O imaginário da noite 
em forma de teatro de sombras. 
Cantigas mornas que se sussurram ao 
ouvido. Um espetáculo em forma de 
casulo”, pela companhia O Som 
do Algodão. 

SINES, CENTRO DE ARTES
15 E 16 DE FEVEREIRO 

“Na minha 
qualidade de 
barbeiro”
Exposição que pretende não só 
homenagear os artífices de uma profissão 
que tem progressivamente vindo a 
desaparecer, como dar a conhecer a 
importância social e económica que 
a mesma assumiu na vila alentejana, 
durante os séculos XIX e XX.

REDONDO, CENTRO CULTURAL
ATÉ 29 DE FEVEREIRO

“Os Campos 
do Baixo 
Alentejo
da década de 1950” 
A mostra, promovida pelo Museu da Ruralidade de 
Entradas-Castro Verde, pretende revelar “traçar um quadro 
explicativo da agricultura e da sociedade rural da década de 
1950 em três áreas: estrutura fundiária, modos de produção 
e condições de vida dos trabalhadores do campo”.

VIDIGUEIRA, MUSEU MUNICIPAL
ATÉ 21 DE FEVEREIRO
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“Conchas pela d'Orfeu”
Espetáculo que explora os contextos do mar e da terra, 
as suas atividades, objetos, cores, formas, histórias 
populares, elementos da natureza, sons, movimentos, 
gestos e expressões corporais, através de uma 
performance que resulta numa apresentação artística 
multissensorial para o público infantil.

BEJA, TEATRO PAX JULIA
8 DE FEVEREIRO

agenda  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

“Cats” 
Inspirado no musical de palco de Andrew Lloyd 
Webber, “Cats” chega ao cinema pela mão de 
Tom Hooper, com argumento de Lee Hall. A 
ação passa-se ao longo de uma só noite, no 
seio de uma tribo de gatos que tem de escolher 
um deles para ascender a uma das camadas 
ionosféricas.

ALCÁCER DO SAL, 
AUDITÓRIO MUNICIPAL
8 DE FEVEREIRO

“Os Camelos” 
Em performances intimistas e energéticas, o trio, 
criado em 2014 no Rio de Janeiro como uma 
proposta dançante e contemplativa, explora 
sonoridades que cruzam melodias arábicas com 
jazz, sem nunca deixar de lado a música africana 
e as raízes brasileiras.

ÉVORA, SOCIEDADE HARMONIA EBORENSE
15 DE FEVEREIRO

“Caravana Jazz Band”  
O grupo vai atuar  no II Encontro Alumni maioritariamente 
com música pop/rock internacional e portuguesa das 
décadas de 70, 80 e 90. Dire Straits, Rui Veloso, Rolling 
Stones, Beatles, Credence Clearwater Revival, Eric Clapton, 
Resistência, Pólo Norte/Miguel Gameiro, Fairground 
Atraction, REM ou Bob Dylan são alguns dos artistas a 
ser interpretados. 

ÉVORA, ARMAZÉM 8
29 DE FEVEREIRO
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