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Fungi, Basidiomycota

“Cogumelo”
MARVÃO / PORTALEGRE

O outono chega e com ele chegam os 
tons laranjas acastanhados que “pintam” 
a paisagem aqui e ali. É nesta época 
do ano que os cogumelos irrompem 
pela terra húmida e destacam-se da 
folhagem cada vez mais abundante nos 
solos. A Serra de São Mamede é um 
óptimo  local para encontrar um grande 
número e variedade de cogumelos, 
bem como, ideal para fazer agradáveis 
passeios outonais.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  editorial

Bem no alto das 
torres do passado
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

O
fícios à beira da extinção, 
mas ainda a mostrar vida; 
as tradições de todo o tipo 

que continuam a marcar o passo de 
uma identidade singular; os vinhos 
processados à moda antiga; os cos-
tumes que não se perdem nos tem-
pos, e um rol de outras dimensões 
que marcam, de forma tão singela e 
transparente, a herança de resiliên-
cia das gentes alentejanas.

Esta edição, à beirinha da época 
natalícia, percorre este universo de 
diferentes facetas de um Alentejo 
tão puro e tão sui generis, que não 
deixa de emocionar. 

Afinal, enquanto o caminho do 
desenvolvimento arrasta consigo 
novas pontes e, quem sabe, também 
algumas encruzilhadas - por não se 
saber até onde as mesmas nos leva-
rão num futuro próximo - a iden-
tidade sossega o peito e também a 
alma.

Se este tão vasto território pro-
cura agigantar-se no mundo mo-
derno e na globalização interna, só 
o pode fazer salvando o que o dife-
rencia dos demais. Dos vizinhos e 
dos mais distantes. É essa a nossa 
riqueza, e a sua preservação é um 
alto desígnio que chama a todos.

Claro que os problemas são 
imensos. “Já não há aprendizes”, es-
creve o nosso jornalista José Bento 
Amaro, na abordagem que faz aos 
ofícios muito alentejanos que po-
derão definhar à falta de mestres. 
Então, abra-se as comportas da sa-
bedoria, alavanque-se a aprendiza-
gem. Salvemos, assim, o passado.

A “Mini”, esse ícone da cerveja 
nacional, é mais um produto com 
marca alentejana. A história quase 
andava perdida nas brumas deste 
tempo agitado. Foi aqui batizada, 
quase nascida, mostrando um leito 
de gente brava, laboriosa, de traba-

lho de sol a sol. Não é despicienda a 
ligação de uma coisa a outra. Vale a 
pena saber, e vale a pena ler o tema 
de capa da jornalista Filomena Ri-
cardo nesta edição.

Tudo se liga nesta terra quente, 
onde já brotaram tantos celeiros 
nacionais, e se caminha para mais 
campos semeados de coisas novas, 
num vento que sopra de feição. É só 
agarrar as oportunidades e não dei-
xar fugir um passado de orgulho.

O Natal, esse, que tanto anima a 
esperança, é também tempo de vira-
gem para um ano novo, que se quer 
mais frutuoso. Assim acontece com 
a marca Semmais, prestes a lançar 
um novo produto editorial, que pro-
mete, merecidamente, acompanhar 
mais e mais este Alentejo que é nos-
so, que é de todos! 

Siga-nos no Facebook

Para além dos teasers que 
despertam a curiosidade 
sobre as edições, partilhamos 
consigo conteúdos adicionais 
das nossas reportagens! 
Informação de rigor, mais 
perto do ‘novo’ Alentejo.

/semmaisedicaooalentejo
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tema de capa

As tradições e o modo de vida inspiraram e inspiram 
milhares de anedotas, sketches humorísticos e outras 

formas de arte. Mas, a resiliência e genuinidade do 
povo alentejano fez também a referência de uma 

grande marca passar de pequena… a mini. 

PATRIMÓNIO DE UM POVO ‘BEBIDO’ POR MILHÕES

Tanto Alentejo 
numa Mini  

TEXTO FILOMENA RICARDO | FOTOGRAFIAS DR | ILUSTRAÇÃO PEDRO FRADE 
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om mais ou menos sotaque, 
os falares alentejanos ainda 
andam por aí. Nos lugares 

mais ‘escondidos’ da região que 
ocupa quase um terço do país, e 
que nos últimos anos tem vindo 
a conquistar um lugar no top dos 
destinos de moda, ainda é comum 
ouvirmos nas tabernas, nos comér-
cios locais ou pelas ruas e campos, 
expressões ou palavras como “dia 
acabranado” (dia a ameaçar cho-
ver), “de má rés” (pessoa perigosa), 
“dêtar” (deitar ou atirar algo), “ma-
lacueca” (desmaio), ou “má falante” 
(pessoa pouco simpática).

Um conjunto de linguajares que, 
embora se tenham vindo a perder 
no tempo, começaram a dar origem 
a inúmeras piadas ou outras formas 
de humor. Desvaneceram-se os vo-
cábulos que não cabem no portu-

guês, corretamente falado e escrito, 
mas permanece o sotaque que, em-
bora varie de distrito para distrito, 
encontra pelo menos numa palavra 
a simbiose. 

“Dá aí mais cinco”, “esta rodada 
sou eu que pago” ou “põe já a ge-
lar mais uma grade” são frases que 
fazem parte dos hábitos de quem 
se junta para umas partidas de ma-
traquilhos, à volta de um balcão ou 
de uma mesa, para deitar conversa 
fora, comer uns petiscos ou jogar 
ao sobe e desce, à cornélia ou à 
sueca. O nome do que se pede não 
precisa ser dito, pois quem está ‘ao 
serviço’ sabe que o desejo é uma 
“mine” (Mini).

Estes rituais sobrevivem e atra-
vessam, hoje, gerações, mas a histó-
ria começou lá atrás. Na época em 
que o Alentejo era visto, sobretudo, 

“
A ligação da Mini ao 
Alentejo é umbilical. 
Esta referência foi 
pensada para o 
mercado alentejano.
NUNO PINTO DE MAGALHÃES
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SCC
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como uma enorme planície, plena 
de gente lutadora, resiliente e hu-
milde, como os “ganhões” (traba-
lhadores rurais). “A ligação da Mini 
ao Alentejo é umbilical. Foi pensada 
para o mercado alentejano e nasce 
em 1972. Neste período, estamos a 
falar de uma região com grandes 
propriedades, grandes extensões 
de terra, onde trabalhavam de sol a 
sol muitas pessoas, que viviam com 
dificuldades e com pouco dinheiro, 
portanto tudo tinha que ser acessí-
vel. Para além disso, o Alentejo era 
e é o grande celeiro de Portugal, o 
nosso principal fornecedor de ma-
téria prima, da cevada dística, um 
dos quatro ingredientes com que 
se faz cerveja”, explicou à Semmais 
Nuno Pinto de Magalhães, Diretor 
de Comunicação e Relações Insti-
tucionais da Sociedade Central de 
Cervejas e Bebidas(SCC). 

A pequena que se batizou 
‘mine’ e se tornou Mini

Com uma forte ligação comer-
cial e emocional à região, a em-
presa com sede em Vialonga, onde 
está também instalada a unidade de 
produção da marca Sagres, olhou 
para o perfil dos alentejanos e deci-
diu criar uma referência que desse 
resposta aos usos e costumes diá-
rios, mas que também facilitasse o 
acesso a um produto já democra-
tizado. “É muito engraçado porque 
qualquer extrato social bebe cer-
veja, mesmo os altos, quando vêm 
futebol, por exemplo. Portanto, 
a cerveja tem uma plataforma de 
convivialidade e de transversalida-
de social única. Concorre em todos 
os targets. E quando, nessa altura, 
olhámos para os alentejanos que 
se deslocavam a pé ou de burro, 
muitas vezes com a enxada ou ou-
tros utensílios às costas, para irem 
trabalhar no campo, nomeadamen-

CURIOSIDADES

“Beba Sagres pequena, a 
sua pequena” foi o slogan 
da referência 20cl lançada 
em 1972. A campanha de 
televisão retrata uma rapariga 
loira que dizia: “Sou loira. Sou 
viva. Sou fresca. Sou leve. Um 
amor de pequena”, fazendo 
uma analogia com a antiga 
expressão “A mulher e a 
sardinha quer-se pequenina”. 

Veja este anúncio 
de televisão 
lendo o código 
QR com o seu 
telemóvel
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te ceifar a cevada, com temperatu-
ras muito alevadas, pensámos logo 
criar uma referência que coubesse 
dentro dos tarros onde levavam os 
alimentos. Nem mais, nem menos, e 
criámos a garrafa de 20cl”, contou 
Nuno Pinto de Magalhães. 

O tarro, recipiente de corti-
ça utilizado pelos “ganhões” para 
conservar e transportar os par-
cos alimentos da época - a grande 
maioria um naco de pão, azeitonas, 
um bocado de sardinha conserva-
da em salmoura e, eventualmente, 
um cozido de grão pobre em pro-
teínas mas rico em ervas aromáti-
cas e plantas silvestres comestíveis 
como o cardo -, inspirou, em 1972, 
a criação de uma nova e inovadora 
referência Sagres. 

A dimensão da garrafa encaixou 
na perfeição nos hábitos alenteja-
nos, já o nome, “pequena” não cou-
be. “O sucesso foi grande - porque 
antes a garrafa era mais bojuda, de 
33cl, mas no Alentejo o nome Pe-
quena nunca entrou, chamavam-
-lhe mine, Sagres mine. Começaram 
a dizer ‘dá cá uma mine’, dá cá uma 
mine’, porque Pequena não entrava 
no léxico da região. E de facto, nós 

“
Ao ouvirmos 
os alentejanos  
chamar-lhe mine,  
concluímos que  
não poderíamos  
continuar a  
chamar-lhe  
‘Pequena’
NUNO PINTO DE MAGALHÃES
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SCC

SÍMBOLO DA PORTUGALIDADE

Em plena II Guerra Mundial, por 
ocasião da exposição “Mundo 
Português, em 1940, a Sociedade 
Central de Cervejas e Bebidas criou e 
lançou a cerveja Sagres. Portugal vivia 
em paz, enquanto o resto da Europa 
estava em guerra, e a vizinha Espanha 
completamente destruída pela Guerra 
Civil. Estávamos no fulgor do império 
português e das suas colónias. De 
visita a Lisboa, o embaixador inglês 
lançou o repto ao então ministro 
da Propaganda, António Ferro, para 
que fosse fabricada uma cerveja 
portuguesa para fazer chegar, por 
terra, às tropas inglesas que estavam 
em Gibraltar. Desafio aceite, e assim 
surgiu a Sagres. Uma marca com 
mais de 45% da quota de mercado, 

líder na referência Sagres Mini. 
Assumidamente um símbolo da 
portugalidade - até pelo próprio 
nome que foi beber ao Algarve onde 
era a escola do Infante D. Henrique, 
e de onde partiu a epopeia dos 
portugueses nos séculos XV e XVI 
-, a Sagres, segundo Nuno Pinto 
de Magalhães, surge como uma 
“cerveja de exportação”, que apoia 
“mais de 2500 eventos por ano em 
todo o país (inclusive no Alentejo), 
a cultura, jovens talentos, várias 
modalidades desportivas, entre 
as quais o futebol, com particular 
destaque a Seleção Nacional, da qual 
é patrocinadora desde 1993”, ou não 
fosse a equipa das quinas um dos 
grandes embaixadores da nação. 
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que temos desde sempre uma pers-
petiva da escuta ativa do consu-
midor, ao ouvirmos os alentejanos 
chamar-lhe mine chegamos à con-
clusão de que não poderíamos con-
tinuar a chamar-lhe Pequena. Isto 
era estar a insistir numa designação 
que não tinha correspondência com 
o que o consumidor lhe chamava. 
Então mudámos o nome, não para 
mine que não existe no léxico por-
tuguês, mas para Mini, disse à Sem-
mais o mesmo responsável, adian-
tando que este é o único caso que 
conhece “onde o consumidor foi 
determinante na alteração do nome 
do produto”.

Sucesso no mundo rural, 
cosmopolita e em Bruxelas 

Um verdadeiro case study de 
marketing que, cerca de ano e meio 
depois do lançamento, ‘obrigou’ a 
empresa a mudar a designação Sa-
gres Pequena para Sagres Mini, tal 
como os alentejanos a batizaram. 
Mas esta não é a única curiosidade 
à volta do sucesso deste produto. 
“É muito engraçado porque a Sa-
gres Mini, na altura, é lançada como 
uma referência rural, pouco urba-
na, muito focada no Alentejo, um 
bocadinho ligada inclusive ao final 
do dia da jorna, quando os homens 
se juntavam nas tabernas e iam en-
chendo as mesas com as minis. Mas, 
de repente, na década de 80 passa a 

“
Na década de 80 
a Mini passa a 
ser também uma 
referência urbana e a 
ser vendida nos sítios 
mais trendy de Lisboa
NUNO PINTO DE MAGALHÃES
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SCC

CURIOSIDADES

Em 2017, a Central lançou 
uma campanha sob o mote 
“Este Verão Portugal é Mini”. 
Inspirada no cenário habitual 
de férias de verão entre 
amigos, nos momentos únicos 
e cúmplices dos longos dias de 
praia, das noites de convívio e 
das festas com muita diversão, 
a cerveja Sagres mostra como 
é possível viver o verão ao 
máximo, como o mínimo 
indispensável. O mínimo de 
bagagem e stress, o mínimo 
de esforço e horas de sono, o 
mínimo de despesas e de calor.  
O objetivo, diz Nuno Pinto de 
Magalhães, foi “num período 
de crise, ajudar a elevar a auto-
-estima dos portugueses. 

Veja este anúncio 
de televisão 
lendo o código 
QR com o seu 
telemóvel
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ser também uma referência urbana, 
passa a ser moda, cosmopolita e a 
ser vendida nos sítios mais trendy 
de Lisboa. Já na década de 90, as 
discotecas importaram dos Estados 
Unidos a prática de se beber pela 
garrafa e como a Sagres Mini tem 
um long neck (pescoço / gargalo 
alto) permite a cerveja manter-se 
fresca e viva, sem qualquer altera-
ção. Então, como era trendy estar de 
garrafa na mão, tornou-se icónica”, 
afirmou Nuno Pinto de Magalhães.

Icónica, uma referência no setor 
cervejeiro nacional - só replicado 
pela concorrência três décadas de-
pois - líder no Alentejo e no país e, à 
semelhança do povo que a batizou, 
resiliente, ao ponto de conseguir 
quebrar as fronteiras da integra-
ção na Europa. “Quando entrámos 
para a Comunidade Europeia, em 
1985, Bruxelas, com aquele espírito 
muito aprofundado, foi ver as nor-
malizações metrológicas das em-
balagens, que são as capacidades 
que têm de estar normalizadas para 
passarem na Europa, onde não exis-
tia a 20cl, só 25cl. Então, deram-nos 

um período de transição para aca-
barmos com a Mini e passar tudo 
a 25cl. Mas a referência tinha tanto 
peso, cresceu tanto e estava de tal 
forma implementada que o que era 
transição passou a definitivo. Tanto 
que hoje, no mercado, subsistem as 
duas, a 20cl e a de 25cl”, explicou o 
Diretor de Comunicação e Relações 
Institucionais da SCC. 

Presente em mais de 30 países, 
dos europeus aos de língua de ex-
pressão portuguesa, como Cabo 
Verde, Angola, Moçambique ou São 
Tomé, a Sagres Mini é transversal às 
diferentes ocasiões de consumo e 
targets. Nas palavras de Nuno Pinto 
de Magalhães, “dos mais novos, aos 
mais velhos, dos homens às mulhe-
res, dos heavy consumers aos li-
ght consumers, nos ambientes mais 
rurais ou urbanos e em qualquer 
momento” a cerveja que se lançou 
com o slogan “Beba Sagres peque-
na, a sua pequena”, mas que rapida-
mente passou a Sagres Mini é uma 
referência nacional, que nasceu e se 
impôs inspirada nos hábitos, costu-
mes e cultura alentejana. 

“
Bruxelas deu-nos 
um período de 
transição para 
acabar com a Mini, 
mas a referência 
tinha tanto peso que 
nunca acabou
NUNO PINTO DE MAGALHÃES
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SCC
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As Oliveiras 
do Meu Avô
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“A oliveira é uma árvore poderosa e símbolo 
milenar da nossa cultura mediterrânica, 
do nosso passado. Não o podemos ignorar! 
O seu significado perdurará na proporção 
da sua longevidade e das narrativas que 
deixarmos (…)”

A
s frias manhãs de outono 
transportam-me até à minha 
infância marcada pelo amor ao 

meu avô e à forma como me ensinou 
a olhar para a generosidade das suas 
oliveiras, quando “bem podadas”! 
Essa milenar relação causa-efeito 
temporizada na “contrassafra”.

A oliveira é uma árvore poderosa 
e símbolo milenar da nossa cultura 
mediterrânica, do nosso passado. 
Não o podemos ignorar! O seu sig-
nificado perdurará na proporção da 
sua longevidade e das narrativas que 
deixarmos aos nossos netos. Mas 
será que essas narrativas perpetua-
rão a oliveira como símbolo da paz, 
da sabedoria e afeto intergeracional?

A pergunta remete-me para o fil-
me “A Árvore do Meu Avô” (2016) do 
realizador espanhol IciarBollain, com 
o título original “El Olivo”, e para a es-
trutura narrativa do seu argumento 
escrito por Paul Laverty. O argumento 

desenvolve-se a partir de um episódio 
dramático na infância de Alma (Anna 
Castilho). Em plena crise espanhola, a 
família de Alma, da província de Castel-
lón - Valencia, é obrigada a vender uma 
oliveira milenar da horta do avô. Era a 
“árvore da vida” do avô, dos seus ante-
passados, “do futuro de Alma”. A venda 
mergulha-o numa tristeza profunda. 

A narrativa cinematográfica de 
“El Olivo” transporta-nos para o 
momento em que Alma, já com 20 
anos, descobre que a oliveira do seu 
avô está na sede de uma empresa 
alemã em Dusseldorf. Tal descoberta 
leva Alma a acreditar que é possível 
recuperar a oliveira e assim resga-
tar o avô da tristeza que o aprisio-
nou. Decidida, convence um amigo 
a “desviar” um camião até à Alema-
nha para trazer a árvore de regresso, 
numa viagem em que Iciar Bollain 
nos transportará através das conse-
quências da crise imobiliária espa-

nhola, e das políticas financeiras que 
conduziram muitas famílias à ruína.

O filme “El Olivo” toca-nos na 
pele, afeta-nos e emociona-nos! Tal 
como nos afeta pensar nos 3350 
anos de história e energia que a oli-
veira das Mouriscas encerra. A ener-
gia dos nossos antepassados! Uma 
história datada graças ao método 
científico desenvolvido pelo profes-
sor José Penetra Louzada (UTAD), 
com base no estudo de milhares de 
oliveiras que foi necessário sacrifi-
car no Alentejo para construir o sis-
tema de fins múltiplos de Alqueva.

Um Alqueva que simultaneamen-
te trouxe oportunidades e desafios 
ao desenvolvimento do Alentejo, 
onde oliveiras e olivais ganharam 
um lugar de destaque nas tensões 
narrativas que justificam a nossa 
atenção. Afinal, seja ele qual for, es-
tamos a deixar um legado para o fu-
turo. Vamos pensar nisso!? 

opinião  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Já não há aprendizes 
MESTRES DE OFÍCIOS DE OUTROS TEMPOS À BEIRA DA EXTINÇÃO 

Há quatro, cinco, seis e sete décadas o Alentejo tinha, 
pelo menos, o dobro da população. Nas aldeias, vilas 
ou cidade trabalhava-se, sobretudo, nos campos, mas 

dentro de paredes havia uma infinidade de ofícios. 
Muitos ancestrais, mas agora em desuso. A Semmais fez 

uma breve mas profícua viagem etnográfica. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIAS SEMMAIS
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P
aramos o carro na rua principal 
de Vale de Açor, no concelho de 
Ponte de Sor. Não se vê vival-

ma e torna-se difícil perguntar onde 
mora o sapateiro local, o homem 
que faz calçado por medida. Es-
barramos na porta fechada do café 
central. Caminhamos até à Junta de 
Freguesia. É então que uma mulher, 
algo surpreendida por ali encontrar 
forasteiros, nos mostra o caminho. 
“Vira à esquerda, segue em frente… 
há um beco… um pouco mais adian-
te e é logo ali…”. Melhor ou pior lá 
chegamos ao destino.

Manuel Vences Tapadas tem 61 
anos mas já exerce a profissão des-
de os 13. Conta que, há alguns anos, 
passou a trabalhar numa empresa de 
carnes, em Ponte de Sor. “O dinhei-
ro do calçado não chegava. Agora só 
trabalho como sapateiro nas horas 
vagas, à noite”. É nessa altura que 
deita mão às formas e sovelas para 
colocar capas, meias-solas, ou para 
começar a moldar sapatos, botas de 
cano curto ou botins.

Abraçou o trabalho que já foi do 
pai e do avô. “Agora não vejo nin-
guém que queira pegar nisto”. É que 
os dois ou três pares de sapatos e 
um ou dois pares de botins que faz 
por ano, a preços que vão desde os 
85 aos 150 euros não chegam para 
atrair aprendizes.

Dos pés humanos saltamos até 
aos cascos das bestas. Deixamos 
Vale de Açor e vamos até Vila de Fra-
des, Beja. É aí que encontramos o 
antigo ferreiro António Jacinto Ro-
que Xato, de 84 anos. Já não calça ou 
faz bordados aos molares, mas ainda 
possui a oficina onde trabalhou du-
rante mais de 60 anos.

“Saí da escola com 16 ou 18 anos. 
Se não me têm posto de lá para 
fora, ainda hoje lá estava”, contou. 
O primo Sebastião Janeirinhas, re-
cebeu-o para lhe dar os primeiros 
ensinamentos do ofício de ferrador. 

Aprendeu até se tornar um mestre. 
“Levei muito coice, mas fiz a minha 
vida. Agora andam por aí uns rapa-
zes que vão às herdades, mas já não 
é a mesma coisa. Eu, para ferrar um 
macho tinha de ser com cordas, a le-
var pancada. Hoje dão injeções aos 
animais”.

Roque Xato mantém quase in-
tacta a oficina, que faz questão de 
mostrar. Lá dentro estão pendura-
das algumas das antigas ferramen-
tas. Um tronco imenso de azinheira 
- “que vem desde os tempos do ve-
lho Lagartixa” - é a antiga bancada 
de trabalho. Também se pode ver 
uma velha carreta funerária repleta 
de apetrechos para ferrar e tosquiar 
(fazer bordados) animais e, em duas 
paredes, dezenas de pósteres de mu-
lheres nuas ou quase. “Tinha uma 
bela coleção, mas aqui há uns tem-
pos vieram cá umas mulheres caiar 
e deram-me cabo dela”, disse.

O futuro do ofício? “Nada. Isto é 
para morrer. Ninguém quer apren-
der. Acho que em todo o concelho da 
Vidigueira só já há um burro. Desses 
de quatro patas…”

Manuel Tapadas é sapateiro há 48 anos
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O correeiro de Santa Eulália 
e o oleiro de Flor da Rosa

A estrada leva-nos até Santa Eu-
lália, Elvas. É uma freguesia de mui-
ta casa, apesar de já não ter a gran-
deza de outrora, quando o comboio 
ali parava pelo menos quatro vezes 
por dia. Na rua principal uma cabeça 
de cavalo, de plástico, anuncia o es-
tabelecimento de José Charruadas. 
É correeiro, tem 58 anos de idade e 
47 de profissão. Atirou-se para a arte 
“porque sim, porque sempre gostei”.

O seu local de trabalho está re-
pleto de selas e de arreios. Também 
vende calçado para os lavradores 
da terra e da vizinhança que ali vão 
em busca do que “dantes havia com 
fartura e agora quase não aparece”, 
afirmou. José Charruadas é, afinal, 
um dos poucos sobreviventes de 
uma geração que quis aprender um 
ofício para ganhar a vida. Tal como 
os mestres de outros místeres, acha 
que também o seu vai acabar “mais 
dia, menos dia”. “Não há ninguém 
que queira aprender”, desabafou.

Abandonamos os cheiros fortes 
dos cabedais e, mais a Norte, have-
mos de encontrar na aldeia de Flor da 
Rosa, Crato, o último oleiro de uma 
terra onde, há cerca de 40 anos, qua-
se todas as cerca de uma centena de 
famílias viviam da olaria artesanal.

Hoje Flor da Rosa tem apenas 
Rui Heliodoro. Tem 51 anos e come-
çou a dedicar-se ao barro em 1997, 
quando deixou a profissão de pin-
tor de automóveis. “O meu pai era 
contra, mas eu sempre gostei disto”, 
contou, ao mesmo tempo que retira 
do sol um conjunto de peças que pu-
sera a secar.

Diz que trabalho não falta. As so-
licitações são tantas, sobretudo de 
empresas, que quase não consegue 
fazer as peças típicas da aldeia onde 
reside e que “trouxeram nome”. “O 
trabalho que tenho dava para que 
mais um ou dois se governassem. 
Não aparece ninguém”.
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O talheiro de Cevadeira e o 
construtor de campaniças

Mantemos as mãos na massa ou, 
para sermos mais exatos, no barro. 
Estamos próximos da Vidigueira, 
num sítio chamado Cevadeira. É aí 
que encontramos António Rocha. 
O homem de 58 anos que, até 2017, 
trabalhava na construção civil mas 
que acabou por se tornar num dos 
últimos fabricantes de talhas.

“Nunca tinha trabalhado o barro. 
Ninguém me ensinou. Eu é que fui 
aprendendo sozinho. Já estava farto 
das obras. Tinha aqui este barracão 
e o terreno e resolvi lançar-me no 
que gosto de fazer. Estou apaixo-
nado por este trabalho”, partilhou o 
novo artesão.

António Rocha, que amassa o 
barro “a pé descalço, para poder 

sentir qualquer pedrinha ou impu-
reza”, e que construiu com as pró-
prias mãos os enormes fornos onde 
agora coze todas as peças, aproveita 
qualquer momento para enaltecer a 
ação da Câmara da Vidigueira, que 
não só lhe facilita a vida em termos 
de licenças, como ainda o ajuda no 
transporte da matéria prima com 
que faz as míticas talhas - algumas 
de 2.000 litros - que acolhem o vi-
nho da região. E quando não está a 
fazer talhas, faz tijolo-burro. “As en-
comendas são muitas, felizmente”.

Lá bem a Sul de Beja, na locali-
dade de Trindade, que agora divide 
o título de freguesia com a vizinha 
Albernoa, residem dois dos artesãos 
cujo trabalho é dos mais badalados. 
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José e Paulo Cardoso, pai e filho, são 
construtores de violas campaniças, 
instrumentos de cordas que pela sua 
sonoridade especial têm engrandeci-
do o património cultural do Alentejo.

A música, disse Paulo, esteve 
sempre presente na família e desde 
cedo se habituou a ver o pai a efetuar 
diversos trabalhos artesanais com 
instrumentos musicais. Em pouco 
tempo decidiu ele mesmo aventu-
rar-se na construção de uma viola 
clássica e, algum tempo depois, ten-
do conhecido um luthier (construtor 
e reparador de instrumentos de cor-
da e caixa de ressonância) depressa 
aprendeu os segredos e truques de 
um ofício de poucos seguidores, mas 
basta clientela.

Paulo Cardoso trabalha na Trin-
dade apenas com o pai. Para além 
da campaniça (viola típica do Baixo 
Alentejo com cordas de arame), es-
pecializou-se igualmente na repara-
ção de todo o restante tipo de violas 
e violinos.
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O alfaiate de Santa Eulália e as 
costureiras de Vendas Novas
 

A paragem seguinte é novamente 
em Santa Eulália. É lá que José Al-
pedrinha e Rosário Grilo, com duas 
costureiras, fazem samarras e ca-
potes alentejanos, total e exclusiva-
mente com produtos naturais.

José Alpedrinha, 83 anos, está à 
frente de um negócio que existe an-
tes de ter nascido, tendo-o herdado 
do pai. Quando há dez anos Rosário 
Grilo se lhe juntou, para assim me-
lhor promover o produto final, teve 
a garantia de que não necessitaria de 
publicidade para as vendas. E assim 
é. De acordo com Rosário, a casa faz 
anualmente entre 300 a 500 peças.

A fama é muita e os clientes acor-
rem de todo o país e até do estran-
geiro. Só os novos artífices parecem 
rarear. “Não aparece ninguém para 
aprender”, disseram.

Nesta viagem pelo mundo dos 
antigos ofícios a paragem seguinte 
é em Afeiteira, Vendas Novas, Évora. 
É aí que reside as costureiras Maria 
Caetano e Ana Laura. A primeira foi 
mestra da segunda.

Maria Caetano, que foi aprender 
a costurar na casa de uma mestra 
no Escoural, quando tinha 16 anos, 
conta que abraçou a profissão para 
dar esse gosto aos irmãos, uma vez 
que era pequenina e, por certo, não 
muito robusta para poder desempe-
nhar outras tarefas. 

Conta que em tempos, a traba-
lhar para as pessoas que retiravam o 
sustento da agricultura, fazia aven-
tais, calças, blusas, saias franzidas, 

combinações. Pelas suas mãos pas-
saram centenas de peças e também 
algumas aprendizes. Destas, apenas 
Ana Laura lhe seguiu os passos. “As 
outras nunca mostraram cegueira 
(grande entusiasmo)” pela arte.

Ana Laura, aos 52 anos, é de opi-
nião que dificilmente haverá um 
futuro solarengo para as costurei-
ras. “Há algumas pessoas que ainda 
trabalham em casa, mas raparigas 
novas não aparecem. Não vejo nin-
guém a querer aprender”, referiu a 
mulher que recorda os tempos em 
que a maior parte do vestuário “era 
quase todo de algodão e, portanto, 
não provocava alergias” e de quando 
“os tecidos para as roupas de verão 
eram comprados no inverno e os de 
inverno comprados no verão”. Tal-
vez porque saíam “mais em conta”, 
como ficou imortalizado no filme “A 
Canção de Lisboa”. 

Em Santa Eulália são feitas cerca de 500 peças por ano
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No tempo em que os ricos eram mais ricos e os 
pobres mais pobres, os primeiros comiam peru e 
os segundos assavam galos. A carne de porco era 
comum a todos. Hoje comem-se outras coisas. Os 
fritos e os doces conventuais completam o cardápio. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIAS DR

Mesa farta de tradições 
DE NORTE A SUL, PASSANDO PELO LITORAL, APURAM-SE OS MENUS 

A
ntes era o galo, depois veio o 
bacalhau e agora… come-se 
de tudo e em quantidade. No 

Alentejo, em qualquer um dos dis-
tritos, mais encostados à fronteira 
ou na proximidade do mar, a con-
soada e o almoço de Natal são si-
nónimo de mesa farta, de muita va-
riedade e de grande quantidade de 
doçaria e fritos. As antigas tradições 

gastronómicas mantém-se, assim 
como os rituais que antecipam as 
práticas religiosas.

Não há terra, da mais pequena 
à maior, que não ponha o madeiro 
a arder nas horas que antecedem a 
Missa do Galo. Em algumas locali-
dades as enormes pilhas de lenha 
(azinho e sapatas de sobro, pre-
ferencialmente) crepitam duran-
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te dias. Uma fogueira que todas as 
populações aproveitam para assar 
enchidos ou até outros pedaços de 
carne de porco. Afinal, a matança é 
um hábito de toda a vida e que sem-
pre se efetuou nesta época, para dar 
às famílias uma espécie de reserva 
alimentar para o resto do ano. A 
acompanhar estes petiscos à volta 
do lume encontram-se, como não 
podia deixar de ser, os vinhos novos 
do Alentejo.

O vogal da comissão executiva 
da Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo (ERTA), João Cavaleiro 
Ferreira, foi uma das pessoas que 
falou à Semmais a propósito das 
tradições natalícias alentejanas. 
“Hoje não será muito viável tentar 
saber o que por tradição se come 
em cada distrito do Alentejo consul-
tando restaurantes, porque a maior 
parte deles há muito que optou por 
fazer jantares de grupo, onde mais 
importante do que estar a servir 
práticos típicos, representativos, 
é servir refeições cujo preço seja 
acessível (para o grupo)”.
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João Cavaleiro Ferreira disse, no 
entanto, que a tradição da gastro-
nomia de Natal no Alentejo seguia 
duas grandes linhas: As refeições 
dos ricos e as dos pobres. Hoje, 
mesmo que mais esbatidas algumas 
das diferenças sociais, ainda é pos-
sível, sobretudo no Baixo Alentejo, 
encontrar diferenciações.

“Os mais abastados sempre co-
meram peru no Alentejo (assado e/
ou com recheio de carnes e enchi-
dos locais). No Alto Alentejo, talvez 
devido à proximidade geográfica 
com outras regiões, também se co-
mia, e come, polvo. E depois temos 
o bacalhau cozido com couves, ba-
tatas e grão, que se tornou num pra-
to comum a toda a região”, disse o 
mesmo responsável da ERTA.

Os menos abonados, e ainda de 
acordo com João Cavaleiro Ferrei-
ra, recorrem muitas vezes a outro 
tipo de pratos, sejam eles a sopa da 
panela (no Centro e Sul do Alente-
jo), ou a sopa de cação ou cação de 
coentrada. “A diferença (entre estes 
dois últimos) é que a Norte, nomea-
damente na zona de Castelo de Vide 
e Marvão e talvez entre Portalegre e 
Monforte, o cação leva na confeção 
vinagre e sumo de laranja, enquanto 
mais a Sul se utiliza mais o vinagre”, 
afirmou.
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eram comida de pobre

Fátima Honório, proprietária do 
restaurante Tamuje, em Mértola, re-
fere que o bacalhau conquistou as 
mesas de ricos e pobres sobretudo 
porque, há muitas décadas, era um 
alimento barato, acessível até para 
as bolsas dos assalariados rurais. 
“No meu estabelecimento, que nes-
ta altura tem muitos clientes espa-
nhóis, franceses, ingleses e america-
nos, tentamos servir, durante todo o 
ano, os mais diversos pratos típicos 
do Baixo Alentejo. No Natal, no en-
tanto, não podemos esquecer o ba-
calhau com couves, o cabrito assa-
do e, dentro dos doces, as farófias”.

Já o chefe de cozinha e proprie-
tário do restaurante Arte e sal, em 
São Torpes, Sines (concelho alente-
jano integrado no distrito de Setú-
bal), diz que naquela região “é preci-
so ter em conta as inúmeras prove-
niências diferentes da população”. 

“Há gente que mora aqui, mas que 
provém de todo o país e que, por-
tanto, tem hábitos alimentares dife-
renciados. São realidades distintas”, 
referiu. Salientando, no entanto, 
que, devido à proximidade do mar, 
o concelho de Sines sempre teve o 
hábito de consumir cação seco, tal e 
qual como acontecia, por exemplo, 
no Algarve. “O polvo, isso é comida 
que se utiliza mais no Alto Alentejo”, 
acrescentou.

Comum aos distritos de Porta-
legre, Évora e Beja continuam a ser 
os rolos de carne de porco assada 
ou os galos. Se a carne de porco se 
explica pelo facto de, outrora, quase 
todas as famílias possuírem destes 
animais para engorda e abate es-
pecífico nesta época do ano, já os 
galináceos eram, sobretudo para os 
mais pobres, um substituto do peru. 
O coelho assado com batatas era 
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igualmente frequente nas mesas das 
mais diversas classes sociais. 

Por fim, surgem as sobremesas. 
No Norte do Alentejo, devido à gran-
de tradição da doçaria conventual, 
assumem destaque as receitas que 
são confecionadas com ovos, amên-
doa e grandes quantidades de açú-
car. São “segredos” muito antigos e 
que, ano após ano, têm vindo a ser 
recuperados por entidades locais e 
estabelecimentos de restauração.

Há, no entanto, uma imensidão 
de doces que se estendem até às 
fronteiras das províncias alenteja-
nas. As azevias (de grão ou batata 
doce), os coscorões, o carolo (bolos 
de massa de pão com açúcar e ca-
nela), as filhós, os sonhos, os bor-
rachos e os nogados (com nozes, 
amêndoas ou pinhões misturados 
em mel) são parte integrante das 
iguarias que facilmente se encon-
tram sobre qualquer mesa natalícia 
do Alentejo. 
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N
ão sendo um tipo particular-
mente invejoso, nunca me 
aborreceu, por exemplo, que 

houvesse quem ganhasse bem me-
lhor, incomoda-me, muitíssimo, que 
continue a tabelar-se por baixo sem, 
pelo menos, dar luta. Chatear. Armar 
a barraca. Fazer barulho por mil 
mesmo que sejamos só catorze. Que 
os outros tenham, encantados da 
vida, que não possamos ter, ou pelo 
menos reivindicar de igual forma, já 
é mais difícil de engolir.

Já aqui falámos de contar pouco 
- elegendo apenas 8 deputados em 
três distritos - mas com isso tere-
mos de viver enquanto a lei for a que 
é. Também já se jogou conversa fora 
sobre bombos e festas de campa-
nhas eleitorais que pouco ou nada 
têm a ver com o Alentejo. Enfim, já 
revimos o evidente.

Hoje, e dado que este espaço não 
prima nem pelo fino recorte nem 
pela profunda originalidade, gosta-
va de voltar a uma evidencia: “Nós 

não contamos”. Este foi, julgo, o tí-
tulo do meu primeiro texto aqui e  
mantém uma aterradora atualidade. 
Se não, vejamos. De fato, não sendo 
nós… quem olha por nós?

Das últimas eleições o hemici-
clo deu uma série de mãos cheias de 
governantes. Ora, dos eleitos pelos 
círculos do Alentejo, nem um. De 
fora, dos que foram escolhidos pelo 
povo mas nomeados pelo chefe do 
executivo, nada ou pouco. Até aqui, 
paciência. Agora, da principal medi-
da de política anunciada como des-
centralizadora já podemos falar com 
mais calma.

Bragança, Guarda e Castelo 
Branco acolhem, a partir de ago-
ra, secretarias de estado. Bom para 
aquelas regiões que, certamente, 
vão beneficiar desta descentraliza-
ção minimalista e bom para os se-
cretários de estado que são de lá. 
Mais parece um fato à medida que 
outra coisa mas, adiante. Não inte-
ressa quem está melhor o que cha-

teia, mesmo, é quem fica sempre na 
mesma. 

Recordo-me na perfeição - Antó-
nio Costa repetiu-o à exaustão - de 
um candidato à liderança do PS, de-
pois candidato a primeiro-ministro 
e várias vezes enquanto líder do 
executivo falar na importância de 
valorizar o interior, trazê-lo para a 
centralidade politica e passar a en-
cará-lo como porta de entrada na 
Europa. Bragança, Guarda e Castelo 
Branco farão parte dessa estratégia. 
Portalegre, Évora e Beja parecem, 
mais uma vez, ficar de lado, ou de 
fora ou como quisermos chamar 
para não parecer muito mal.

Ser e viver numa região que é 
um terço do país, cheia de saúde e 
de gente boa, não pode resumir-se a 
ouvir falar de potencialidades e pro-
jetos de intenções décadas a fio. As 
pessoas não podem caminhar sozi-
nhas sem algo em que acreditar.

E ainda não descobriram a razão 
da abstenção? 

Descentralizar 
centralizando
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

Alentejo
pela minha
câmera
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na Abrunhosa tem andando aí 
mostrando-se e alvitrando umas 
ideias sobre o que se deve fazer 

para o desenvolvimento do interior. 
É conveniente que tenha umas ideias 
sobre isto, visto ter sido empossada 
como ministra da Coesão Territorial.

Não estive presente na cerimónia 
onde a ministra se veio mostrar a Évo-
ra, mas li nas notícias que a senhora 
disse, presumo que em tom severo, 
demonstrando seriedade, que, e cito 
de cor, “os empresários devem vir 
para o interior, que aqui vive-se muito 
melhor”, ou qualquer coisa do género. 
Dias mais tarde, Ana abrunhosa foi à 
Guarda dizer que precisamos de, e 
volto a citar de cor, novas políticas que 
ajudem a repovoar o interior.

E pronto. Com isto ficamos cla-
ramente a perceber o Ministério que 
lhe caiu nas mãos e mais ou menos 
entendemos as intenções e a missão 
nobre da nova ministra com o novo 
brinquedo.

Umas frases soltas aqui, umas 
belas intenções dali e “vamos fazer 
novas políticas” e “venham senhores 
empresários que o interior é bonito” 
e precisa de gente e mais umas frases 
bonitas e umas ideias bem intencio-
nadas... porque o orçamento que o 
Dr. Centeno lhe destinou também não 
deve chegar para muito mais.

Era bom não brincarem mais com 

o interior. Era bom, muito bom, que 
não tivéssemos de ouvir estas coisas, 
porque não é disto que precisamos. 
Se há um Ministério preocupado com 
a coesão territorial, o mínimo que se 
esperaria de um titular de uma tão 
importante pasta não passaria nunca 
por frases bonitas, mas por planos de 
ação. Concretos. Objectivos. Credíveis.

Mas não. Tudo isto não passa de 
mais uma demão de cal branca numa 
parede a ruir.

A ruir estão as estruturas cultu-
rais desta região. Imagine-se que este 
terço de território pobre, envelhecido, 
cada vez mais despovoado mas onde 
vão resistindo - sabe-se lá como - 
umas quantas companhias de teatro, 
de dança, de cante, de gente que faz 
com que o Alentejo não se torne no 
deserto de ideias que os governantes 
há muito demonstram, teve direito 
apenas a uns míseros cêntimos da 
DGArtes. Repito para que não pareça 
engano: uns míseros cêntimos.

Como é possível a Cultura com o 
seu Ministério e estruturas adjacentes 
ignorar, ultrajar, assim uma região que 
sofre tantas agruras e consegue man-
ter um tão alto grau de resistência, de 
resiliência cultural? Como é possível 
que uma senhora preocupada com a 
Coesão Territorial não tenha uma pa-
lavra sobre este ultraje nas suas apre-
sentações ao interior?

Não gozem mais com o Alentejo 
- com o interior - que a miséria já é 
grande.

O Cante Alentejano acaba de cele-
brar 5 anos desde que foi consagrado 
pela UNESCO como Património Cul-
tural Imaterial da Humanidade. O que 
não deixa de ser uma ironia: como 
pode um país desprezar tanto uma 
arte popular que a Humanidade con-
sagra? Para além dos apoios que vai 
recebendo desta ou daquela autarquia 
onde o Cante tem maior implantação, 
o que é meritório mas visivelmente 
pouco, qual tem sido o olhar do Esta-
do, através da Cultura, claro, para esta 
arte maior do povo alentejano? Que 
apoios já foram dados para a conse-
cução do Plano de Salvaguarda apro-
vado pela UNESCO?

As estruturas culturais do Alentejo, 
juntas, preparam-se para um protesto 
que é também nacional. Mas no que 
respeita à região, as queixas não de-
vem apenas seguir para o Ministério 
da Cultura. Pelo abandono a que fo-
ram votadas devem enviar o abaixo-
-assinado e todos os protestos à Cul-
tura, sim, mas com cópia aos ministé-
rios das Finanças e a essa coisa agora 
criada que dá pelo nome de Coesão 
Territorial, responsabilizando ainda 
o Primeiro-Ministro por mais um vil 
acto de esquecimento deste terço do 
território. Sem Mais! 

O eufemismo 
da coesão
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1
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Aproveitamento do 
Alqueva pode ser um oásis

PRESIDENTE ÁLVARO AZEDO ACELERA PROJETOS ESTRUTURANTES

entrevista

O plano do autarca é fazer da Estação Náutica de 
Moura a catedral alentejana de águas interiores. 
Mas não esquece as outras marcas do concelho: 
o azeite de excelência e o ícone maior das Águas 

Castello. O resto, são lutas para ganhar.
ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIAS DR
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Face aos investimentos que 
têm surgido, como vê hoje o 
concelho?

Hoje temos um concelho diferen-
te, que não tem vergonha nem vive 
fechado em si próprio, e cujo muni-
cípio não quer protagonismo, mas 
sim criar condições para que sejamos 
atrativos para quem quer investir, ser 
parceiro do desenvolvimento e fazer 
parte deste território.

É o caso da Estação Náutica de 
Moura, projeto que parece ser a 
“menina dos seus olhos”…

Vai ser certamente um projeto 
âncora e é um bom exemplo das par-
cerias que estamos a estabelecer. Os 
parceiros olharam para nós como um 
território no qual valia a pena apostar 
numa questão tão importante como a 
vela. Hoje, passados dois anos, temos 
todo um trajeto construído a pensar 
na educação, no desporto, no lazer, 
para fazer de Moura um espaço dife-
rente onde as pessoas gostam de estar. 

Vai transformar Moura numa 
espécie de catedral da vela no 
Alentejo?

O grande objetivo dos nossos par-
ceiros e nosso é que Moura seja uma 
referência dentro das águas interiores. 
Repare, há o lago de Garda, em Itália, 
com esta valência, mas o do Alqueva 
é o maior da Europa, com excelentes 
condições para a prática de vela. Por-
tanto é um diamante em bruto que 
está aqui, e o nosso objetivo é trans-
formar o Alqueva num lago de Garda 
ibérico. Já vamos tendo por cá cam-
peões nacionais e, em breve, vamos 
receber provas internacionais de vela 
e de remo. Queremos aqui alta com-
petição, mas também dar usufruto às 
escolas e a toda a população.

 
Vai avançar o plano de 
requalificação dessa zona. O que 
está projetado?

Sim, por agora estamos numa fase 
de promoção, mas vamos infraestru-
turar toda a zona. Temos as candida-
turas aprovadas e vamos entrar em 
obra no próximo ano. A Estação Náu-
tica será a âncora, mas vamos ter uma 
praia e uma piscina fluviais, nas áreas 

“Contas certas” com as 
5 juntas de freguesia
A situação financeira de Moura 
é ainda “muito sensível”, afirma 
o presidente Álvaro Azedo. Uma 
herança deixada pelo executivo 
anterior, que o autarca não 
esconde. “Não olhamos 
para essa situação como 
uma fatalidade, como se nos 
impedisse de transpor desafios, 
mas temos que ser muito 
criativos, foi para isso que nos 
elegeram”, sublinha o edil. Com 
um orçamento de 24,8 milhões 
de euros, o presidente afirma 
fazer uma “gestão de contas 
certas”. Por isso mesmo, Álvaro 
Azedo já pagou pesadas dívidas 
que o município tinha junto das 
cinco freguesias do concelho. 
“Apanhámos essa situação e 
tratámos de a resolver, porque 
as nossas juntas são parceiras 
e não podemos deixar de lhes 
pagar. Temos vindo a delegar 
competências e pagamos 
para que possam fazer o seu 
trabalho”, sublinha. 

“
A Estação Náutica 
de Moura é um 
diamante em 
bruto. O objetivo 
é tranformar o 
Alqueva num lago 
de Garda Ibérico.
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circundantes um arranjo paisagísti-
co, com estacionamento, e criação 
de uma cafetaria, balneários, equipa-
mentos de apoio, de modo a que esta 
zona seja atrativa, e com condições. É 
um investimento grande, de mais de 
dois milhões de euros.

Pode então vir a ser um projeto 
singular no Alentejo…

Sobretudo porque consegue con-
dições ímpares para atividades ao 
longo de todo o ano. E isso, do ponto 
de vista da sazonalidade, é muito rele-
vante para o concelho e para a região. 
Queremos que os nossos miúdos te-
nham no grande lago Alqueva uma 
oportunidade de fazerem vela, como 
elemento diferenciador, mas também 
remo, canoagem, paddle.

É um boa notícia, mas já tardava 
o aproveitamento destas 
condições naturais que o ‘vosso’ 
Alqueva propicia…

A verdade, é que Moura é dos mu-
nicípios do grande lago que menos 
tem retirado desta oferta e que mais 
potencial tem. E o que fizemos foi o 
óbvio, olhar para esta mãe de água 
fantástica que é Alqueva e apostar, 
decididamente, num conjunto de 
eventos que promovam a prática des-
portiva. Porque não somos só vela e 
remo, somos pesca. Temos provas in-
ternacionais de grande categoria aqui. 
Temos, por exemplo, operadores que 
neste momento acolhem pescadores 
que vêm de vários pontos do país e de 
França para pescar nesta zona.

Podemos falar então de uma 
evolução estratégica por parte do 
município?

Exato. Porque tudo se comple-
menta. Repare que o conceito da Esta-
ção Náutica entronca muito bem com 
a cultura, com a gastronomia, com o 
projeto que temos que é o “Contenda 
Natur”, que está em desenvolvimento. 
Através da programação da Estação 
Náutica conseguimos que quem vem 
participar em provas náuticas tire 
partido de outras mais-valias que o 
concelho oferece, como a gastrono-
mia, o nosso Cante, a natureza. É um 
leque alargado de oferta. 

Queremos dinamizar tudo isto e 
criar condições para que os empresá-
rios, operadores turísticos, a hotelaria 
e restauração, possam desenvolver e 
potenciar os seus negócios, as suas 
iniciativas. O atleta que vem prati-
car vela, traz a esposa e os filhos, que 

podem usufruir de um produto que 
estamos a criar que é, como já referi, 
o “Contenda Natur”, ou irem para a 
Herdade da Contenda ver veados ou 
javalis, as águias imperiais…

Isso pode considerar-se 
um Plano Turístico…

Chamamos-lhe Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento Turístico do 
Concelho de Moura. E todas estas 
equações fazem parte. Vou dar-lhe 
outro exemplo, levámos recentemen-
te à reunião de câmara um protocolo 
com a Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas - Mineráqua - Águas Castello, 
para a criação de um novo produto, 
que passa pela organização de pas-
seios, desde a primeira captação até 
à zona de engarrafamento, em Pisões. 

A aquisição da Castello pela 
Central de Cervejas vai voltar 
a potenciar esta marca?

Sim. Moura não é só azeite - e te-
mos aqui, como sabe, uma tradição 
fantástica à volta do azeite, através 
da maior cooperativa do país nesta 
área. É um produto de excelência e 
um porta-estandarte do concelho - 
temos também as águas do Alqueva e 
as águas Castello, que é outro embai-
xador da marca de Moura.

Que novidades e dimensão 
antevê com essa aquisição? 

Em termos de oferta ao mercado, a 
Sociedade Central de Cervejas fala por 
si. Vai acrescentar valor à Castello. É 
um namoro antigo. As Águas Castello 
são tão especiais como as pessoas de 
Moura. E o que temos tentado fazer é 
que as águas de Castello, os azeites de 
Moura, e a Estação Náutica consigam 
mostrar o que temos de muito nosso.

Mas não podemos esquecer a pe-
quena aldeia de Santo Aleixo da Res-
tauração. Agora, no 1.º de Dezembro, 
celebrámos o percurso das lutas com 
os espanhóis, demonstrando o va-
lor da sua história e das suas gentes. 
Isto para dizer que faltava ao conce-
lho um pouco de alma nos últimos 
anos, e essa viragem deve começar 
pelos autarcas. É isso que estamos a 
empreender, olhar para a nossa terra 
com orgulho.

Essa nova visão têm-se 
repercutido no turismo?

Julgamos que sim. É difícil definir 
um número exato de quem nos pro-
curou nos últimos dois anos, mas te-
mos os números de visitas ao Castelo, 

ACESSIBILIDADES E O NOVO 
QUADRO COMUNITÁRIO

O edil de Moura tem grandes 
preocupações com as 
acessibilidades ao concelho, e 
lembra uma marcha lenta - que 
juntou vários municípios - por 
causa do Eixo Barrancos/Moura/
Vidigueira até Beja. “Tivemos 
uma reunião com o ministro da 
Tutela porque achamos que deve 
haver um investimento forte 
neste eixo”, explica Álvaro Azedo. 
Ao nível das vias municipais, o 
problema é que não existe fonte 
de financiamento para poder 
investir de uma forma mais 
vigorosa, pelo que, segundo diz 
“vai fazendo o que pode”. Ainda 
assim, a Ponte de Matadouro, 
dentro de Moura, vai ser reparada. 
Outro objetivo do presidente, é a 
preparação cuidada do próximo 
quadro comunitário 20-30, no 
quadro regional, que pode ser a 
solução para a Variante de Moura, 
investimento que pode retirar 
trânsito pesado do centro da 
cidade.

“
Moura é dos 
municípios do 
grande lago que 
menos tem retirado 
desta oferta e que 
mais potencial tem.
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que é o monumento de referência do 
concelho. São números entusiasman-
tes, pois registámos cerca de 15 mil em 
2017, e mais de 17 mil, em 2018. Este 
ano já ultrapassamos os 12.500 visi-
tantes, mas falta ainda o impulso de 
dezembro, por ser coincidente com a 
época natalícia, com muitas iniciati-
vas, das quais destaco o “Castelo En-
cantado”.

Mas há ainda o problema 
da falta de camas?

É um facto. Dispomos apenas de 
327 camas, mesmo aos fins-de-sema-
na, quem nos procura tem que ficar 
alojado fora do concelho. 

Como se resolve esse handicap?
Há investimentos em curso, como 

o do Convento do Carmo, uma unida-
de cinco estrelas que se vai fixar em 
Moura. Vamos ter outro de quatro 
estrelas, com tipologia de Casas de 
Campo, na Casa dos Nunes que está 
a avançar. E temos alguns jovens que 
foram investindo em alojamento lo-
cal. Temos consciência de que a mé-
dio prazo vamos ter mais camas, o 
que é decisivo. Mas temos ainda mui-
to caminho para percorrer.

Tanto mais que este calendário de 
eventos, programado pelos doze me-
ses do ano vai ainda trazer mais gente 
a Moura. É necessário gerar dinâmi-
cas. O próprio Hotel de Moura vai 
avançar com obras, sinal da confiança 
que se está a gerar no concelho e em 
torno dele.

Vê o seu concelho como uma 
centralidade, dentro desta 
lógica regional?

Eu não vejo Moura como uma 
centralidade, mas sim como um con-
celho que se quer diferenciar, que 
sente orgulho na sua história e está 
a construir o seu caminho de forma 
vigorosa. Não tenho dúvidas do que 
estamos a fazer, mas não estamos so-
zinhos no território, pelo que é bom 
termos a consciência que não corre-
mos mais rápido que os outros, que-
remos é correr melhor.

 
Para além do turismo e dos 
projetos que já falou, não gostaria 
de atrair mais empresas?

Claro que sim, estamos a fazer 
por isso, nomeadamente a ultimar 
a negociação de terrenos para zona 
industrial da Amareleja. Em janeiro, 
vamos a jogo, num aviso do Alentejo 
2020. Temos um parque industrial em 

Moura, mas queremos construir tam-
bém na freguesia de Amareleja, que 
é muito importante para a sua dina-
mização, com instalação de empresas 
por exemplo na área da agroindústria, 
havendo já alguns contactos, nomea-
damente para uma unidade de des-
casque de amêndoa.

 
E o último bloco de rega 
anunciado aqui em Moura, 
 em que ponto está?

Tem sido uma luta, estamos a fazer 
esse caminho. O ex. ministro Capou-
las Santos anunciou o bloco, penso 
que em 2023 teremos esse bloco ao 
dispor dos nossos agricultores. Mas 
olho para trás, e pergunto-me como 
é possível que com os pés dentro de 
água, em Alqueva, termos sido dos 
municípios mais atrasados a este ní-
vel, até comparando com municípios 
mais distantes que conseguiram ter 
regadio em pleno.

E que razões aponta para esse 
marasmo? É o termo que me 
ocorre...

Acho que fomos muito poucochi-
nhos nesse aspeto, acho que fizemos 
muito pouco trabalho político a esse 
nível. Isto é, lutámos muito pouco pe-
los nossos interesses. Mesmo sendo 
agora um executivo do mesmo parti-
do que está no Governo, defendemos 
em primeiro lugar os interesses de 
Moura. Por isso vamos à luta, é isso 
que tem que mudar, mais reivindica-
ção. Nos últimos 20 anos defendemos 
muito pouco o concelho. Os diri-
gentes eleitos estiveram mais preo-
cupados com questiúnculas do que 
propriamente em envolver as tutelas, 
consciencializá-las dos nossos pro-
blemas e procurar resolvê-los.
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Foi surpreendido com a herança 
quando assumiu a presidência?

Processos em tribunal contra a 
Câmara, que temos vindo a resolver. 
Por exemplo, encontrámos uma divi-
da exorbitante, de 1,5 milhões de eu-
ros às águas públicas do Alentejo. A 
Câmara de Moura não pagava a água! 
Negociámos, fizemos um acordo, pa-
gámos agora a primeira tranche.

A situação financeira 
está controlada?

Fazemos um esforço grande para 
nos comportarmos como pessoas 
de bem, e só compramos tendo con-
dições para comprar, só investimos 
tendo condições para investir. Uma 
câmara que compra e não paga, por 
exemplo, ao comércio local, está a 
destruir os negócios desses pequenos 
empresários. 

Ainda falta metade do mandato, 
tem mais alguma coisa na manga?

Executarmos os projetos candi-
datados, trabalhar bem com os ou-
tros municípios para uma solução das 
águas em baixa, que é um problema 
grave não resolvido pelos antecessores.

O que é que falta para resolver?
Estamos a falar na rede de águas 

e saneamento em Amareleja, Safara 
e Sobral da Adiça. Três das nossas 
cinco freguesias. Neste momento 
não podemos ir a jogo sozinhos. As 
condições que nos apresentaram 
não interessaram e, como temos que 
defender os interesses do município, 
não entrámos, sendo que o assun-
to está neste momento adormeci-
do. Mas, estamos na disposição de 
continuar a trabalhar com os outros 
municípios para que a solução sirva 
os interesses do todo e do concelho. 

Que municípios estão envolvidos?
Ourique, Mértola, Beja, Barran-

cos, Castro Verde e Almodôvar.

Tendo em conta o legado, como 
é que o executivo tem vindo a 
fazer o seu caminho?

Chegámos à câmara numa altu-
ra em que estava praticamente tudo 
contratualizado, o que fizemos foi 
olhar projeto a projeto, vimos o que 
faltava, os problemas que tinham e 
quais faziam sentido melhorar. De-
pois, fizemos uma reprogramação 
financeira e temporal das candi-
daturas, acrescentámos os nossos 
projetos, porque não é atirando para 
uma gaveta os projetos que vêm de 
trás que somos melhores autarcas.

O projeto do terminal rodoviá-
rio tinha dois problemas patéticos, 
foi considerado um hostel na parte 
de cima do edifício mãe, mas de-
pois não foi considerada a zona de 
embarque e desembarque de pas-
sageiros, nem estacionamento dos 
autocarros. Claro que tivemos que 
reprogramar esse projeto. O mesmo 
se passou com o Museu de Moura, 
até aqui por terminar e que será 
uma obra que iremos fechar e colo-
car ao serviço da população. 

No essencial, o que quero dizer 
é que esta nossa forma de estar e 
fazer politica é o inverso da cons-
ciência de pessoas que vivem da 
política de terra queimada, e para 
que, mais tarde, não venham dizer 
que não olhámos para esses proje-
tos com sentido de responsabilida-
de. Para nós, Moura e as suas gentes 
estão sempre acima da luta partidá-
ria. No dia que sairmos destas fun-
ções queremos fazê-lo de cabeça 
levantada e olhando os munícipes 
nos olhos. 

“
No dia que sairmos 
destas funções 
queremos fazê-lo de 
cabeça levantada 
e olhando os 
munícipes nos olhos.
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Isso é um crítica feroz aos seus 
antecessores… o clima é ainda 
acintoso?

Vamos lá ver, obviamente que o 
partido comunista tem que fazer o 
papel dele, está na oposição. Há 20 
anos que estava à frente dos destinos 
do concelho, perdeu a câmara e uma 
serie de municípios no distrito de 
Beja. Ficou magoado, revoltado, mas 
isso para nós não aquece nem arrefe-
ce. Continuamos a ouvir o PCP e toda 
a oposição em todas as questões que 
tenham a ver com desenvolvimento 
do concelho, mas não temos medo 
nenhum de tomar decisões porque 
acreditamos nas nossas convicções.
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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
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Sociedade

VIDIGUEIRA E MONTEMOR-O-NOVO

CVRA apoia reflorestação
Parte da receita amealhada na recente Feira 
de Vinhos, realizada no Centro Cultural de 
Belém, em Lisboa, foi doada pela Comissão 
Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) 
para que se procedesse à reflorestação de 
áreas ardidas no Alentejo durante o último 
verão. A ação da CVRA, que contou com a 
parceria da Associação Plantar uma Árvore, 
consistiu na plantação de 1250 árvores nos 
concelhos da Vidigueira e Montemor-o-Novo. 
De acordo com a informação divulgada, 
foram plantadas espécies autóctones de 
modo a permitir manter inalteradas as zonas 
intervencionadas. Com este contributo, 
os dirigentes da CVRA quiseram não só 
manifestar solidariedade com as populações, 
mas ao mesmo tempo, passar a mensagem da 
importância de preservar a flora original. 

CAMPO MAIOR

Delta solidária com produtores da Etiópia 
A Delta Cafés, através da sua integração na organização 
International Coffee Partners (ICP), vai contribuir para a 
melhoria da situação económica e bem estar das famílias de 
pequenos cafeicultores de Amhara, Etiópia. Com o projeto 
“Coffee Alliances for Ethiopia”, até agosto de 2023, o objetivo 
é apoiar 2.500 famílias de pequenos agricultores. O projeto 
visa a instalação de organizações de agricultores eficientes e 
inclusivas, melhorando os sistemas agrícolas e a sua resiliência 
às mudanças climáticas, segurança alimentar e nutricional, além 
de contribuir para a igualdade de género. 
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A raça de vacas originárias de França é a que 
melhores índices produtivos apresenta e também 

a mais procurada para fazer cruzamentos. Os 
criadores temem que as alterações climáticas e as 

diretivas comunitárias possam reduzir efetivos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  | FOTOGRAFIAS DR

Limousine rende 
mais de cinco milhões

HÁ 120 CRIADORES EM PORTALEGRE, ÉVORA E BEJA

negócios
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A venda de gado de raça Limou-
sine em Portugal gera, anual-
mente, cerca de sete milhões 

de euros. Deste montante, cerca de 
80 por cento (mais de cinco milhões 
de euros) é gerado no Alentejo, onde 
existem mais de 120 produtores re-
gistados. Entre o gado exótico - o 
que não é autóctone - o Limousine 
é o mais representado e aquele cujas 
características permitem um melhor 
aproveitamento para carne e para o 
cruzamento com outras raças.

Os animais em causa, de acor-
do com o presidente da Associação 
Portuguesa de Criadores de Raça 
Limousine (vulgarmente designada 
por ACL), Leandro Flores, possuem 
características especiais que lhes 
permitem “uma grande adaptação 
ao meio que encontram em Portugal 
(são originárias de França), revelan-
do não só grande capacidade para 
se cruzarem com outras raças, mas 

também excelentes resultados no 
que diz respeito à aptidão cárnica, ao 
fácil maneio, à docilidade e à capaci-
dade leiteira para as crias”.

“Face a todas as suas boas carate-
rísticas os exemplares Limousine re-
presentam hoje 75 por cento de todos 
os reprodutores nacionais, sendo per-
feitos para efetuar cruzamentos seja 
com outras raças exóticas, seja com 
as raças nacionais”, referiu à Semmais 
Leandro Flores. Para se ter uma ideia 
do valor desta mais valia, o presiden-
te da ACL disse que este organismo 
valida anualmente, só para efeitos de 
produção de carne, “mais de 40.000 
animais cruzados de Limousine” (no 
ano passado, de acordo com os dados 
estatísticos, foram 41.800”. “Mas os 
números de cruzamentos anuais são 
mais elevados, pois nem todos os pro-
dutores dão conta dos cruzamentos, 
um facto que, de resto, não constitui 
qualquer ilegalidade”, acrescentou.

Raça gera negócios na ordem dos 7 milhões ao país
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Na região estão registados 
cerca de 4 mil exemplares

A Limousine, ainda de acordo com 
os dados disponibilizados nos sites 
dos criadores, tem um aproveitamen-
to por carcaça que oscila entre os 60 
e os 65 por cento. Este é um valor que 
só é igualável, nas espécies produzi-
das em Portugal, pela raça Charolesa, 
sendo que esta, no entanto, fica a per-
der quando se faz a “estiva” da carne 
(nome dado ao processo que afere as 
quantidades de carne e osso).

O peso desta linhagem no Alentejo 
expressa-se pelos números. Leandro 
Flores diz que atualmente existem no 
país, registados no livro genealógico, 
cerca de 6.000 exemplares Limousi-
ne, sendo que cerca de 4.000 estão no 
Alentejo. Esta é a raça exótica domi-
nante sendo que, entre as nacionais, 
só há efetivos maiores entre as Mer-
tolenga, Alentejana e Brava.

“A importância da criação desta 
raça para o Alentejo é fácil de aferir. 
Se sabemos que existem 4.000 va-
cas registadas e que essas produzem 
anualmente 3.500 vitelos, sendo que 
uma metade são fêmeas e tem um 
custo de 1500 euros por cabeça, en-
quanto a outra metade é constituída 
por machos avaliados, por cabeça, em 
2500 euros, concluiu-se que o valor 
das vendas anuais atinge os sete mi-
lhões de euros”, explicou o presidente 
da ACL.

PRODUTORES REGISTADOS DE RAÇA LIMOUSINE
(FONTE: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIADORES DE RAÇA LIMOUSINE)

Distrito 
de Portalegre

Distrito 
de Évora

Distrito 
de Beja
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43
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de 18% nas exportações

A exportação de animais cruza-
dos com Limousine é uma das prin-
cipais fontes de receita nacionais. O 
responsável da ACL afirmou mesmo 
que, atualmente, o peso dessa ativi-
dade corresponde a “cerca de 17 ou 
18 por cento” do que Portugal vende 
para o estrangeiro.

“Portugal está vocacionado para 
a exportação gado, sendo que os 
principais mercados são Israel (para 
onde se fazem vendas há três anos) 
e Marrocos. Estes números são bons 
para o Alentejo, onde existe o maior 
número de animais da raça Limou-
sine e onde existem também quase 
metade dos produtores nacionais”, 
expôs Leandro Flores.

Apesar dos muito satisfatórios 
resultados que a atividade tem vindo 
a gerar (as primeiras vacas Limousi-
ne chegaram a Portugal há 30 anos, 
para o Alentejo e para o Montijo), o 
presidente da ACL teme que em bre-
ve possa existir algum retrocesso. 

“Há dois fatores que podem ser 
entraves. O primeiro tem a ver com 
as alterações climáticas. A falta de 
chuva leva à falta de pastagens e de 
água para os animais. Isso obriga os 
produtores a fazerem mais gastos, 
podendo ter como consequência a 
diminuição de efetivos e, portanto, 
de exportações, de venda de carne e 
de receitas”, explicou o responsável 
associativo.

O segundo obstáculo de monta 
que se parece erguer tem a ver com 
o que os produtores afirmam ser “a 
opinião política”. Numa altura em 
que muita gente diz que a criação de 
vacas contribui para o aumento da 
produção de carbono, os criadores 
portugueses vivem na incerteza do 
surgimento de diretivas comunitá-
rias que determinem a diminuição do 
número de efetivos. Se tal acontecer, 
alegou Leandro Flores, muitas explo-
rações nacionais podem ser afetadas 
e, até, deixar de ser rentáveis. 
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Provas vínicas, workshops, eventos ou simples 
visitas são algumas das atividades possíveis 
no novo enoturismo da Adega Cooperativa de 
Vidigueira, Cuba e Alvito. Na Casa das Talhas 
coabitam tecnologia e ancestralidade.
TEXTO FILOMENA RICARDO | FOTOGRAFIAS DR

Viagem começa 
nas talhas

MAIS DE 375 MIL EUROS NUM ESPAÇO INSPIRADO NA TRADIÇÃO

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

C
om um vínculo muito forte à 
produção milenar de vinho de 
talha, a Adega Cooperativa de 

Vidigueira, Cuba e Alvito (ACVCA) 
inspirou-se nos convívios e modos 
de vida de outros tempos para de-
safiar os visitantes a descobrir o ter-
roir, a história e os segredos de uma 
técnica artesanal de vinificação, tra-
zidas pelos romanos para o Alentejo. 

A carga histórica é grande, mas o 
espaço assenta num conceito onde 
a ancestralidade e a tecnologia dos 
tempos atuais coabitam, para mar-
car o sub setor do enoturismo pela 
diferenciação. “O grande ícone da 
Casa das Talhas é o choque tecno-
lógico entre talhas com uma histó-
ria milenar de produção de vinho e 
as led’s, o chão ultramoderno e as 
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tecnologias digitais de acesso ao 
conhecimento. Isto é muito impor-
tante. Discutimos muito se devia ser 
um sítio mais rústico ou não, mas 
chegámos à conclusão que era pre-
ciso imprimir modernidade, pensar 
no futuro, até para conquistar vários 
targets”, disse à Semmais, José Mi-
guel Almeida, Presidente da ACVCA. 

Feitos nas talhas ou fora delas, os 
vinhos da cooperativa assumem-se 
como um ativo importante na ativi-
dade económica dos três concelhos, 
por isso, o novo espaço enoturístico, 
nas palavras do mesmo responsável, 
materializa um investimento que 
acrescenta “valor à rota do enotu-
rismo” na região, e pode “contribuir 
para o aumento de visitantes e o in-
cremento dos negócios”. 

O novo espaço da Adega - que 
por ano produz aproximadamente 8 
milhões de garrafas de vinho, e re-
cebe, processa e transforma entre 8 
a 9 milhões de quilos de uvas - en-
volveu uma aplicação superior a 375 
mil euros, 90 por cento dos quais fi-
nanciados pelo Turismo de Portugal.

Sala do Vidigueira 1498 Grande Reserva

Enoturismo multifunções 

Provas organoléticas e 
exclusivas de vinhos, workshops 
vínicos, eventos com atuações 
de Cante Alentejano, assim 
como almoços ou jantares 
com pratos da gastronomia 
local e regional são algumas 
das atividades promovidas 
pela Casa das Talhas. Com 
capacidade para 100 pessoas, 
o novo enoturismo da Adega 
Cooperativa de Vidigueira, 
Cuba e Alvito oferece também a 
opção de aluguer para eventos, 
como festas de aniversário, 
kick-off meetings, entre outros. 



dezembro 2019

42

 
Romanos, aventuras de 
Vasco da Gama e inovação

No decorrer da visita à Casa das 
Talhas, é possível passar pela Sala de 
Barricas, onde repousam os brancos 
e tintos, a envelhecer em madeira 
de carvalho francês e americano; 
pela Sala 1498, o espaço do Rei: o 
Vidigueira 1498 Grande Reserva, 
um vinho único de edição limitada, 
lançado por ocasião das comemora-
ções do 520º aniversário da chegada 
de Vasco da Gama à Índia; pela Sala 
Vasco da Gama, onde é homenagea-
do o I Conde de Vidigueira, e onde 
se encontram néctares exclusivos a 
estagiar; ou pelo Museu da Aguar-
dente, composto por relíquias com 
mais de 50 anos. 

Tudo isto sem esquecer a ofer-
ta de conhecimento sobre o espólio 
milenar. “A história do vinho de talha 
pode ser descoberta, desde logo, pelo 
aspeto visual. Temos apontamentos 
dos utensílios que são utilizados nos 
vinhos de talha junto a cada uma das 
áreas, que estão preparadas inclusi-
ve para invisuais. Isto para além do 
espaço interativo, com filmes que 
explicam o que são os processos 
utilizados no fabrico deste produto”, 
afirmou José Miguel Almeida. 

O primeiro vinho de talha da 
adega foi lançado em 2017, com a 
produção de 2 666 garrafas. No final 
deste ano, a ACVCA engarrafou 2 140 

garrafas de Vinho de Talha - DOC. 
Alentejo, um néctar que, à seme-
lhança do primeiro, foi feito exclusi-
vamente de castas provenientes das 
vinhas centenárias dos associados, 
a maioria pequenos produtores dos 
concelhos de Vidigueira, Cuba e Al-
vito que ‘teimaram’, durante anos, 
em não deixar esquecer a tradição, 
fabricando este produto nos seus 
próprios espaços. 

Não é por isso de estranhar que o 
enoturismo Casa das Talhas se afir-
me como um espaço de descobertas 
e experiências. “O vinho de talha 
serve aqui de bengala. Em termos 
de talhas vinificámos duas revesti-
das como antigamente, como por 
exemplo com cera de abelha, e uma 
outra mais pequena com um reves-
timento mais moderno para que se 
veja e sinta a diferença nos vinhos. 
Queremos, acima de tudo, contar a 
história, dar a oportunidade aos vi-
sitantes de conhecer e provar um 
produto sui generis que está a re-
velar muita curiosidade por parte 
dos consumidores”, disse à Sem-
mais, Luís Morgado Leão, enólogo 
da a ACVCA, acrescentado ser ainda 
possível provar e ficar a conhecer os 
vários vinhos de uma adega que, no 
próximo ano, completa seis décadas 
de história. 

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião

O Cabo da 
Boa Esperança
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“O porto alentejano de Sines já recebe 
crude, gás, mercadorias várias e vai agora 
ser também um nó da rede neuronal da 
circulação global de grandes quantidades 
de dados (…) trazendo o “petróleo” dos 
novos tempos com abundância às terras 
alentejanas (…)”

A
lgures numa encruzilhada en-
tre a ciência, a realidade e a fic-
ção, a inteligência artificial e a 

aprendizagem automática já estão a 
mudar as nossas vidas. O desenvol-
vimento brutal dos algoritmos que 
aprendem e que substituem, coadju-
vam ou controlam os seres humanos 
em múltiplas das suas atividades e 
tarefas tradicionais, resultam da 
aceleração científica e tecnológica 
exponencial verificada nos últimos 
anos, em grande parte alimentada 
pela enorme capacidade de capturar, 
transmitir, processar e usar dados 
para desenvolver novas aplicações, 
soluções, produtos, modelos, ou for-
mas de organização económica, so-
cial ou política.

As questões políticas, éticas e 
morais colocadas por estas transfor-
mações são brutais e a sua aborda-
gem vai estar no centro das escolhas 
da humanidade nas próximas déca-
das. O acesso fácil e barato a grandes 
quantidades de dados (Big Data) é a 
base de todo o processo. Por isso já 

se generalizou a ideia de que os da-
dos são o petróleo do primeiro quar-
tel do século XXI. 

O porto alentejano de Sines já re-
cebe crude, gás, mercadorias várias 
e vai agora ser também um nó da 
rede neuronal da circulação global 
de grandes quantidades de dados, 
com a amarração prevista para a pri-
mavera de 2020 do cabo de fibra óti-
ca que ligará o Brasil à Europa, com 
uma capacidade de transmissão de 
74 Tb por segundo, trazendo o “pe-
tróleo” dos novos tempos com abun-
dância às terras alentejanas e permi-
tindo depois a sua difusão em rede à 
medida que a medusa da informação 
for estendendo os seus braços.

Participei ativamente neste pro-
jeto desde o primeiro momento pela 
sua grande importância estratégica. 
O Parlamento Europeu manifestou-
-se várias vezes favorável ao seu 
avanço e a Comissão Europeia, com 
um forte empenho do Comissário 
Carlos Moedas, participou no seu 
financiamento e na viabilização do 

modelo de negócio.   
Com a chegada da “híper estrada” 

de dados chegará também um centro 
de processamento e distribuição que 
tornará o território de proximidade 
(num conceito mais ou menos vasto 
em função das bifurcações de redes 
que dele partirão, havendo já proje-
tos para projetar o cabo desde Sines 
até outras paragens, designadamen-
te para África) muito atrativo à fixa-
ção de empresas de nova geração.

Na nova economia digital os da-
dos são o ponto de partida, mas o 
grande desafio é a capacidade ex-
trair deles riqueza através de no-
vas soluções e aplicações. Sines e o 
Alentejo têm por isso que se prepa-
rar para atrair para si as empresas e 
as pessoas capazes de multiplicar o 
valor dos dados que aqui chegarão 
e daqui partirão. O cabo da boa es-
perança está à vista, mas temos que 
continuar a navegar para abrirmos 
o caminho digital para um maior e 
mais sustentável desenvolvimento 
da nossa terra. Sem Mais. 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



dezembro 2019

45

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião

Este tempo
que nos come
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

Este tempo circular que nos trucida, renova-se no ciclo infindável não se anteven-
do melhores dias, mesmo que o sonho tenha lugar e seja o ânimo que nos desperta as 
madrugadas pesadas duma noite sombria.

A vida ensina-nos, ficamos mais maduros na validação dos erros, no tempo perdi-
do e a esperança renasce vigorosa mesmo na haste estiolada, onde só a seiva em gota 
permanece e resiste. É preciso não esmorecer e afoguear a última réstia da ambição de 
que o homem é feito e faz procurar o dia que se segue. É preciso que este tempo não nos 
rasgue em farrapos e não tolde o olhar e nos cegue na valeta duma solidão perdida 
entre as folhas dum outono nublado, precoce e infinito.

Dizem-nos que o mundo mudou, com subtileza e arremedo, esses espertos que nos 
esquartilham a mente e mentem polvilhando de sinais o caminho escolhido. Tudo 
mudou e retrocede, assim dizem desapiedados. Inculcam-nos a culpa para martírio 
e expiação de males e vícios e destemperos dum tempo outrora alegre e de bonança.

Vil esperteza que nos comanda, que um dia abre as portas do paraíso e noutro, solta 
as terríveis trevas da pobreza e da escuridão. E a pergunta que fica cabe na interrogação 
do que fizemos para nos penalizarmos a tal retrocesso? Ou que mal fizemos que leve a 
esta invernia que gela as nossas expectativas? Ou ainda o que não fizemos para nos 
certificarmos que o caminho percorrido estava assente em decisões sustentadas, que 
fossem inabaláveis e pudessem não ter sido postas em causa pelos cataclismos adivi-
nhados? …//…

Estamos num tempo em que se subverteu toda a lógica da evolução da história 
económica e social, e perverteu o que na sua essência devia ser o que era e não o seu 
contrário. …//…

Ofereceram-nos castelos de sonhos, num ápice desmoronados na volta dos dias. 
Fizeram-nos crer que era bom ter dívidas, unguento salutar para a economia, poder 
criador de riqueza e vida, nascente inesgotável para saciar o futuro. A banca omnipo-
tente de tudo tratava, segura e previdente. Subvertiam-se as estações do ano, bania-
-se o inverno e todos os dias seriam de verão. Seriam a casa que todos teríamos em 
qualquer praia com céu infinito e descoberto. A bolsa aguçava a sorte e a riqueza estava 
ao alcance de qualquer um. E os governos dos países acompanhavam essa saga exu-
berante, construindo e desconstruindo uma nova ideia de modernidade, rasgando os 
céus e a terra, ligando mundos ao mundo, negando a pátria em nome da globalização 
e da universalidade.

Aqui estamos com as notícias calculadas, mastigando esta pobreza austera. É im-
possível conter a raiva de quem se sente sem esperança e não confia no presente nem 
no futuro; de quem se sente vilipendiado neste mundo impune que esconde a culpa na 
dobra da esquina de qualquer cidade; de quem sabe do nome e da mão, do roubo e dos 
milhões, dos paraísos fiscais e dos burlões.

É preciso saciar este tempo que nos come e tem fome de justiça.

Sem Mais! 

S
e há coordenada que mais con-
diciona a nossa vida, ela é sem 
dúvida o tempo nas suas diver-

sas facetas, o que me levou já a pu-
blicar em livro, alguns poemas que 
melhor traduzem essa dimensão. Há 
nesse livro um poema que, sendo 
longo e descritivo, em muito con-
tribuiu para a identificação do título 
de capa escolhido: “Este Tempo que 
nos Come” (2014).

Apesar de o referido poema con-
ter a decifração de alguns aconte-
cimentos à época, julgo-o sempre 
atual, tanto mais quando alguns 
desses males persistem na socieda-
de em que vivemos e mais afetam os 
mais pobres e desprotegidos. E nisso, 
quando volta a estar na ordem do dia 
a preocupação com os territórios de 
baixa densidade (vejam bem o eu-
femismo), atrevo-me a reescrever 
esse poema, numa escrita horizontal, 
mais densa sem deixar de ter uma 
leitura poética:

“
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O vinho de Portalegre não é produzido em grande 
quantidade, mas possui qualidade ímpar. Nos últimos 

cinco anos, o preço do hectare de vinha na serra 
triplicou e quadruplicou. Há mais de 20 adegas 

instaladas e lançadas na conquista dos mercados.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIAS DR

Néctares à conquista 
do mundo

VIRTUDES DAS VINHAS DA SERRA DE SÃO MAMEDE EM DESTAQUE

H
á um novo motor promocio-
nal de Portalegre. Um produto 
que projeta o distrito, que o 

desenvolve, cria trabalho e atrai vi-
sitantes. Falamos do vinho. Os bran-
cos e tintos que, há cerca de cinco 
anos, começaram a ser olhados com 
especial atenção pelos principais 
produtores nacionais e que deram 
origem a uma corrida aos terrenos 
da Serra de São Mamede, onde as 
vinhas plantadas em altitude produ-
zem néctares cuja qualidade já ultra-
passou fronteiras. “Vinhos, Cores & 
Sabores” foi o nome dado ao evento 
que, promovido pela Câmara Muni-

cipal a 29 e 30 de novembro, levou 
centenas de apreciadores ao Merca-
do Municipal da capital de distrito.

Mais difícil do que reconhecer a 
qualidade de um produto através da 
degustação é expressar as virtudes na 
linguagem jornalística. “Beber as le-
tras” com o mesmo prazer com que se 
prova um vinho de Portalegre pode, 
de algum modo, ilustrar a riqueza dos 
néctares que 22 adegas foram mos-
trar e dar a provar. Oportunidades 
de negócio que, conforme salientou 
à Semmais a presidente da autarquia, 
Adelaide Teixeira, vão muito para 
além dos sabores abençoados por 

Baco, e que antes servem para pro-
mover todo o distrito.

“Há muito mais para além dos vi-
nhos”, disse a autarca no decurso da 
cerimónia de abertura do certame. 
“Os vinhos de Portalegre são um dos 
filões que queremos explorar e que 
em muito têm contribuído para que 
a região tenha vindo a conhecer um 
acentuada procura e desenvolvimen-
to, criando trabalho e oportunidades 
de negócios”, adiantou.

Foi a oportunidade de fazer no-
vos e lucrativos negócios, através 
da comercialização de vinhos que 
se caraterizam pela excelente acidez 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

local
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e frescura impar, concedidas pelos 
terrenos, temperaturas e tempos de 
maturação das uvas, que levaram 
grandes empresas nacionais, até en-
tão apenas em atividades noutras 
regiões do país, a lançarem-se na 
aquisição de terrenos na Serra de 
São Mamede. “Mais terrenos existis-
sem para venda e mais negócios se-
riam concretizados”, sintetizou Ade-
laide Teixeira, secundada por outra 
funcionária municipal que confir-
mou que o preço das vinhas em al-
titude é atualmente “quatro ou cinco 
vezes” mais elevado do que aconte-
cia, por exemplo, em 2014.

Sinal da importância do certame, 
que este ano teve o dobro da dimen-
são do realizado em 2018, foi também 
a grande adesão às provas comen-
tadas. Provas que contaram com 
provadores de ambos os sexos, um 
facto salientado para mostrar que o 
negócio vitivinícola, ao contrário do 
que em tempos se quis vender, não 
é apenas exclusivo de homens e que, 
cada vez mais, há mulheres dedicadas 
à enologia.

Presidente da CVRA destaca 
crescimento do setor
 

A importância dos vinhos de Por-
talegre no desenvolvimento do distri-
to acabou também por ser confirma-
da pelo presidente da Comissão Viti-
vinícola Regional Alentejana (CVRA), 
Francisco Mateus. “Esta é uma zona 
(Portalegre) viva e com dinâmica, que 
tem apresentado, juntamente com a 
área da Vidigueira, um crescimento 
superior ao que se constata no res-
tante Alentejo”.

O responsável da CVRA falou “do 
regresso à notoriedade” dos vinhos da 
capital de distrito, enaltecendo “a en-
trada de novos capitais” que, em sua 
opinião, podem conduzir em breve, a 
um reconhecimento internacional.

O Alentejo, nomeadamente o dis-
trito de Portalegre, não se carateriza 
por uma produção de vinho em gran-
de quantidade, mas sim pela exce-
lência dos néctares, que possuem ca-
racterísticas diferenciadas por vezes 
ditadas em curtas distâncias, como 
por exemplo a que vai da planície até 
à serra.

Atualmente, segundo disse à Sem-
mais o distribuidor dos vinhos Casa 
da Urra (uma das 22 marcas presen-
tes no Vinhos, Cores & Sabores) João 
Feio, existem mais de uma vintena de 
adegas na Serra de São Mamede, a 
mais alta do país a Sul do Tejo e cujos 
terrenos pobres, graníticos e xistosos, 
são uma mais-valia para a vitivinicul-
tura. O número de produtores insta-
lados corresponde assim a cerca de 
um terço de todos os que estão regis-
tados no distrito.

Evento reuniu 22 produtores
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Vitivinicultura gera novos 
negócios e alavanca turismo
 

As caraterísticas especiais (terre-
no, temperaturas e também a existên-
cia de grande quantidade de vinhas 
velhas - as da tapada do Chaves, por 
exemplo, estão cadastradas desde 
1904 - acabaram por ser enaltecidas 
pelos representantes da Grandes Es-
colhas, publicação organizadora do 
evento em pareceria com a Câmara 
de Portalegre. “Esta região tem grande 
potencial e particularidades especiais 
que lhe podem possibilitar passar a 
ser o principal centro do vinho em 
Portugal”, referiu João Geirinhhas.

“O vinho do Alentejo não é todo 
igual. O que é produzido em Portale-
gre possui caraterísticas únicas, um 
caráter distintivo que pode contribuir 
para atrair pessoas dos grandes cen-
tros urbanos e ajudar a projetar a re-
gião”, adiantou o mesmo especialista. 

Falar de vinho é, cada vez mais, 
falar de turismo e isso mesmo desta-
cou o presidente da Entidade Regio-
nal de Turismo do Alentejo, Ceia da 
Silva. “O vinho é dos produtos turís-
ticos mais importantes. Posso dizer 

que nos inquéritos realizados aos 
turistas estrangeiros nos aeroportos, 
acaba sempre por ser referido. Todos 
enaltecem a gastronomia e o vinho 
português”, disse.

Ceia da Silva, à semelhança de 
outros oradores, acabou também por 
focar a importância da vitivinicultura 
na economia. “Esta é uma atividade 
fundamental, porque arrasta novas 
empresas, cria mais emprego e atrai 
mais jovens”, referiu.

A importância das atividades eno-
lógicas acabou igualmente por ser 
referida pelo presidente do Instituto 
Politécnico de Portalegre, Albano Sil-
va. Este responsável anunciou a cria-
ção de um curso de Viticultura e Eno-
logia o qual, ao fim de dois anos, terá 
saídas profissionais para explorações 
vitícolas, adegas, cooperativas, asso-
ciações de apoio técnico à produção e 
ainda uma série de outras atividades 
relacionadas com o setor. O docente 
mencionou ainda a importância que 
este novo curso pode ter na criação 
de emprego próprio. 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião

O Festival 
Andanças e 
princípio Pacta 
sunt servanda   
ESTÊVÃO DE MOURA
EMPRESÁRIO / PH.D. GESTÃO UNIV. LISBOA

“A expressão Pacta sunt servanda quer dizer 
algo como isto: os contratos são para cumprir. 
(…) é bom lembrar que a confiança é a base dos 
contratos e que não há quem queira fazê-los 
onde pontifica a desconfiança.

E
m Setembro deste ano a Asso-
ciação Pé de Xumbo (APdX) 
uma organização sem fins lu-

crativos, com sede em Évora, in-
formou que a edição do Festival 
Andanças (o Andanças) de 2019, a 
realizar em parceria com o Muni-
cípio de Castelo de Vide (MCV) nos 
espaços contíguos à Barragem de 
Póvoa e Meadas, não iria ter lugar. 
Na mesma ocasião mais adiantava 
a APdX já estava à procura de uma 
nova localização para a realização 
de futuras edições do festival.

Em que medida é que este caso 
merece ser analisado, numa pers-
pectiva de assunto de interesse para 
o Alto Alentejo? 

A APdX, é do domínio público e 
o próprio Presidente da Câmara de 
Castelo de Vide se fez eco disso, em 
várias ocasiões, em que celebrou 
a chegada do festival à vila norte-
-alentejana, celebrou com o MCV 
um contrato em que concordava or-
ganizar no espaço contíguo à Barra-

gem de Póvoa e Meada o Andanças 
por um período de dez anos.

Sobre o facto de ter decidido res-
cindir o contrato unilateralmente, 
frustrando a expectativa de milha-
res de pessoas e das organizações 
que sustentaram o festival duran-
te as edições em que teve lugar em 
Castelo de Vide, que é que diz a 
APdX? Nada! 

Quer isso dizer que para a APdX 
o contrato existente não é relevan-
te? Que não deve explicações públi-
cas sobre os motivos que fundaram 
a sua decisão? Parece que sim!

As organizações que emanam 
da sociedade civil têm obrigações 
acrescidas em matéria de respon-
sabilidade social. Na realidade, le-
vando em linha de conta a diversi-
dade de stakeholders (interessados) 
na realização do Andanças, a forma 
como foi gerida a suspensão do fes-
tival em Castelo de Vide mostra que 
alguém não percebeu que, numa so-
ciedade aberta, as decisões das or-

ganizações com multi-stakeholders 
(vários-interessados) não podem 
ser decisões fechadas.

A APdX não parece preocupar-
-se muito em dar qualquer tipo de 
explicação a quem quer que seja, 
sobre o que quer que seja e pare-
ce acreditar que o festival resiste 
a tudo, até à total falta de transpa-
rência numa decisão chave como é 
a sua suspensão - que representa 
uma desmesurada falta de respei-
to por quem também faz o festival, 
como participante, músico, dançari-
no, parceiro, etc.

A expressão Pacta sunt servanda 
quer dizer algo como isto: os con-
tratos são para cumprir. Quando a 
APdX, em simultâneo com a infor-
mação de que o festival se não vai 
realizar em 2019, informa que já está 
à procura uma nova localização, 
para edições futuras, é bom lembrar 
que a confiança é a base dos contra-
tos e que não há quem queira fazê-
-los onde pontifica a desconfiança. 
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É a agremiação desportiva alentejana que mais 
anos permaneceu na I Divisão. Devido a desavenças 
entre a direção do clube e a SAD, passou a ter duas 

equipas. A primeira disputa a segunda divisão 
distrital, a segunda está no campeonato nacional 

mas, para o ano, podem ser rivais na Elite. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIAS DR

Um clube, duas equipas 
ou a luta de irmãos 

LUSITANO GINÁSIO CLUBE: OS “ERVANÁRIOS” COM 108 ANOS DE HISTÓRIA 
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C
om 108 anos de vida, celebra-
dos a 11 de novembro, o Lusi-
tano Ginásio Clube, uma das 

mais emblemáticas coletividades 
desportivas de Évora, enfrenta uma 
das maiores crises da sua existência: 
uma cisão entre a direção do clube e 
a administração da Sociedade Anó-
nima Desportiva (SAD) fez com que 
a agremiação alentejana passasse 
esta época a ter duas equipas que, 
defendendo as mesmas cores, po-
dem, no próximo ano… ser rivais em 
campo. O Lusitano Ginásio Clube e o 
Lusitano Ginásio Clube SAD deixa-
ram de ser um só corpo e tornaram-
-se opositores.

Em 2016 foi criada a SAD do Lu-
sitano. O objetivo era dotar o clube 
de mais meios financeiros para, a 
médio prazo, ser atingido o objeti-
vo de voltar às divisões superiores 
do futebol português. A sociedade 
anónima tornou-se no principal in-
vestidor e acabou por ficar com 90 
por cento das ações. Nos dois anos 
que se seguiram a equipa sénior de 
futebol, mau grado as divergências 
que já então se faziam sentir, logrou 
obter bons resultados em campo, 
ao ponto de ter conseguido vencer 
a liga (Elite) distrital onde estava a 
competir, obtendo assim o direito 
de participar nos campeonatos na-
cionais. Só que, para esta época, e 

Equipa do clube joga esta época na segunda divisão distrital

consumada a cisão total entre os di-
rigentes das duas fações, a SAD, fa-
zendo valer os seus direitos econó-
micos, formou uma equipa de fute-
bol a qual tomou o lugar da equipa… 
do clube.

“Face à decisão da SAD ocupar o 
lugar no campeonato nacional, ou-
tra solução não restou (aos diretores 
do clube) senão manter a equipa que 
tinha sido campeã distrital e pô-la a 
competir na divisão mais baixa de 
todas, a 2ª Distrital”, explicou à Sem-
mais o vice-presidente do popular 
Lusitano, Luís Santos.

Sem dinheiro, mas na 
iminência da subida

As pazes entre as direções desavindas 
poderão ser obtidas mediante o 
pagamento à SAD do valor pedido 
pelos 90 por cento das ações de que 
esta é proprietária. No entanto, essa 
parece ser um “missão impossível”, 
disse Luís Santos, que sem poder 
legalmente revelar a quantia em 
causa, referiu que a mesma é 
impraticável de ser conseguida pelo 
clube. “Agora, o que pode acontecer é 
que, na próxima época, atendendo às 
classificações das equipas do clube 
e da SAD, as mesmas se venham a 
encontrar na divisão de Elite distrital 
(a equipa do clube está lançada para 
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a subida de divisão, enquanto que a 
formação da SAD corre o risco de ser 
despromovida)”, explicou o mesmo 
dirigente.

O vice-presidente dos “ervaná-
rios” (alcunha que terá sido atribuí-
da pelos “cacaruças”, que é como 
quem diz os adeptos do grande rival 
de sempre, o Juventude Sport Clube) 
afirmou que para manter em ativida-
des os mais de 300 atletas do Lusi-
tanos (futebol sénior e de formação, 
assim como as formações de futsal e 
ciclismo e, em breve, a formação de 
footgolf) o clube conta não só com 
as quotas pagas pelos mais de 1000 
associados, mas também com o au-
xílio dos pais dos jovens praticantes, 
com os patrocínios e com as vendas 
efetuadas numa loja própria.

O Lusitano, que tem como lema 
“Fazer Forte a Fraca Gente”, andou 
pela I Divisão Nacional de futebol 
entre as épocas de 1952 e 1966 teve, 
à data da sua formação, em 1911, 
grande apoio por parte dos militares 
e agrários mais abastados de Évora. 
Em contrapartida, o Juventude (que 
muitos adeptos identificam como 
sendo as “águias azuis” e que está no 
ano do seu centenário) foi sempre 
mais apoiado pelos operários da ci-
dade alentejana. 

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Equipa de footgolf 
treina em Santarém
O footgolf é uma modalidade 
que só desde 2013 é praticada 
em Portugal contando, no 
entanto, com uma Federação. 
O Lusitano possui uma das 
poucas equipas que competem 
no país e, nos seus quadros, 
conta mesmo com o campeão 
nacional. Trata-se de uma 
modalidade cuja finalidade 
consiste em meter uma bola 
de futebol numa “buraliza”, 
que é um buraco idêntico aos 
do golfe, só que preparado 
para receber bolas de futebol. 
Joga-se individualmente e 
ganha o jogador que conseguir 
meter a bola nos nove buracos 
(buralizas) do campo com o 
menor número de toques. “Este 
projeto (do footgolf) foi-nos 
apresentado pelo Pedro Brito 
que, na época anterior, tinha 
sido campeão nacional da 
modalidade. Agora temos uma 
equipa de sete atletas, os quais 
se reúnem para treinar próximo 
de… Santarém. Por cá (em 
Évora) ainda não conseguimos 
encontrar um campo que dê 
para praticar a modalidade”, 
explicou o vice-presidente do 
Lusitano Ginásio Clube.
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Os campeões da vela em Portugal estão a 
descobrir as águas do Alqueva para a prática da 
modalidade. A Estação Náutica de Moura, que 
recebeu em novembro provas de alto nível, está 
no centro desta estratégia de promoção.
TEXTO RAUL TAVARES | FOTOGRAFIAS DR

‘Batalhas navais’ 
no Alqueva

REGATA DOS CAMPEÕES PROMOVE VELA EM MOURA

A
s águas do Alqueva, na zona que 
bordeja o concelho de Moura, 
serviram de palco ao bailado 

marítimo das embarcações que parti-
ciparam no II “Torneio SB20 Alqueva 
- Regata dos Campeões”.

Foram catorze as tripulações en-
volvidas, num total de setenta atletas, 
que se fizeram ao espelho de água, 
com regatas animadas, em diversas 
classes, numa jornada de dois dias 
que serviu também para dar corpo 
à estratégia da Estação Náutica de 
Moura para a promoção e prática da 
vela no concelho. 

“Correu tudo muito bem, com 
mais vento no sábado (23 novembro) 

que no domingo. As pessoas conhe-
cem o Alqueva, mas desconhecem 
que aqui se pode velejar, incluindo 
os praticantes da modalidade. Por 
isso, trazemos campeões que, como 
líderes de opinião, ajudam a divul-
gar as potencialidades da zona para 
estes desportos de mar”, explicou à 
Semmais, Nuno Fernandes, da Tra-
deWinds, uma das entidades orga-
nizadoras da iniciativa, em conjunto 
com a SailCascais, Câmara de Mou-
ra, e apoio do Turismo de Portugal.

O mesmo responsável, não tem 
dúvidas de que a prática de vela vai 
crescer no Alentejo, e que a Estação 
Náutica de Moura, vai estar no centro 
desse crescimento. “Estamos a traba-
lhar com conjunto com o município, 
mas também com o de Mértola, para 
dar a conhecer estas potencialidades, 
de modo a trazer turistas náuticos do 

país, de Espanha e de outros países 
onde há muitos entusiastas deste des-
porto”, anunciou.

Até porque, há alturas do ano em 
que é difícil organizar este tipo de 
regatas em oceano aberto, por causa 
das condições climatéricas - tempes-
tades - e da agitação marítima, que 
não ocorrem em águas interiores, 
nomeadamente no grande lago. “Esta 
estação náutica de Moura tem ainda 
outra particularidade, que é estar na 
zona central do Alqueva, junto à bar-
ragem, o que permite condições para 
a instalação de um palco grande para 
assistir às regatas”, afiançou Nuno 
Fernandes.

O presidente do município de 
Moura, em entrevista à Semmais (ver 
pág. 31 à 35) quer mais ainda. Já está 
em marcha a requalificação da Esta-
ção e da envolvência, de modo a ga-
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rantir provas de excelência, inclusive 
de escala internacional, e proporcio-
nar a promoção da modalidade para 
as escolas e os turistas. “Já foi assina-
do um protocolo relativo ao Centro de 
Formação Desportiva que será gerido 
pela Escola Secundária de Moura, um 
passo em frente na rota do náutico em 
Moura”, referiu o edil Álvaro Azedo.

Melhores dos melhores 
presentes no evento

Entre as cerca de sete dezenas de 
atletas participantes, a regata contou 
com a presença de verdadeiros ícones 
da modalidade em Portugal, como os 
campeões nacionais das classes Op-
timist, Snipe, 420, ORC, ANC e Moth, 
o campeão da Europa de Masters da 
Classe Finn, as duas primeiras equi-
pas da Liga Vela, e um das finalistas 
da regata feminina WoW. Para além 
dos membros do programa Olímpico 
das classes 470 e 49er, do recordista 
mundial de Kyte Surf, Francisco Lu-
finha, e do velejador português mais 
consagrado da atualidade, Hugo Ro-
cha, medalha de Bronze, em Atlanta 
1996, e campeão do mundo de SB20, 
em 2016.

Com exceção dos Açores, estive-
ram representadas todas as regiões 
do país. Da Madeira, Vasco e Mário 
Soares que dominaram a classe Op-
timist nos dois últimos anos e o Cam-
peão Nacional na classe de cruzeiros 

ORC, Vitor Nóbrega. Do Norte, Diogo 
e Pedro Costa, Campeões do Mundo 
de 420 em 2016 e atualmente envolvi-
dos no programa de alto rendimento 
da Federação Portuguesa de Vela na 
classe 470, e Afonso Leite Vice Cam-
peão da Liga Vela Portugal, todos da 
BBDouro/WeDoSailing. Do CIMAV, 
em Vilamoura, o Campeão Europeu 
de Masters da classe olímpica Finn, 
Filipe Silva e Luís Niza, do Clube Náu-
tico de Tavira, Campeão Nacional da 
classe 420 e o campeoníssimo Hugo 
Rocha. Do Centro, a região mais re-
presentada, António Pereira, que fez 
uma época de vela extraordinária 
sagrando-se Campeão Nacional de 
Snipe. A este título soma-se o Vice-
-campeonato de 420 e o de Campeão 
na classe SB20. Também presentes 
os  irmãos Luís e António Santos do 
Clube de Vela do Sado, que venceram 
a primeira edição da Liga Vela e To-
mas Barreto esperança Olímpica para 
os Jogos de Paris na classe 49er. Tam-
bém do centro Sara Carmo, a atleta 
olímpica na classe Laser em Londres 
e no Rio e finalista da regata feminina 
WoW disputada em Cascais. 

A prova principal foi ganha pela 
equipa cujo timoneiro foi Diogo 
Costa, do CWDS, sendo que as se-
gunda e terceira posição foram 
ocupadas pelas equipas lideradas 
por Hugo Rocha, do CNC, e António 
Pereira, do Dom Pedro/CWDS/CNC, 
respetivamente. 

70 atletas velejaram nas águas do Alqueva
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Trauteia-se o hino, 
tocam as roncas
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MAGIA DA ÉPOCA ILUMINA CÂNTICOS, COMÉRCIO E ANIMAÇÃO

cultura e lazer

da Sociedade 1º de Dezembro, jun-
tando as vozes às de dezenas de 
populares que já ali esperam. To-
dos juntos, num coro onde a maio-
ria não conhece a letra, entoa-se o 
Hino da Restauração, o hino repu-
blicano. Uma maneira de celebrar a 
independência. Um estranho modo 
de, na cidade raiana, se dar início às 

celebrações de… Natal.
“É um espetáculo digno de ser 

visto e vivido”, disse João Pires, o 
presidente da Associação Empresa-
rial de Elvas, entidade que este ano, 
a convite da autarquia, tomou a car-
go a realização das comemorações 
natalícias. “É assim há muitos anos 
e ninguém contesta. A verdade é que 

S
oa a última badalada do dia 30 
de novembro. Começa o 1 de 
dezembro, que como se sabe é 

o dia da Restauração, o dia em que 
Portugal, após 60 anos sob o domí-
nio de Castela, recupera a sobera-
nia. Em Elvas, na Rua Aires Varela, 
vulgarmente conhecida por Largo 
da Azevia, irrompem os membros 

Até 6 de janeiro há festa e tradição em Elvas. 
O Natal é celebrado nas ruas, seja em loas ao 
Menino, seja através de atuações de grupos 

populares que recuperam hábitos 
e instrumentos seculares.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIAS DR
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se juntam dezenas de pessoas, que 
não conhecem a letra do hino, e o 
trauteiam, melhor ou pior, dando se-
guimento a uma tradição que muito 
honra todos os elvenses”, afirmou. 

Este diferente espetáculo da So-
ciedade 1º de Dezembro, popular-
mente também conhecida como a 
“Azevia” (e sem que ninguém saiba 
de onde vem o anexim) é apenas um 
dos vários de grande impacto que se 
realizam durante mais de um mês 
(até 6 de janeiro, Dia de Reis), até 
que sejam declaradas findas as fes-
tividades de Natal. Até lá, há espaço 
para inúmeras atuações de rua, ce-
rimónias religiosas, ações de caráter 
cultural e comercial. Um desfile de 
usos, costumes e tradições onde as-
sumem especial relevo os tocadores 

de ronca, um instrumento musical 
que tem séculos e que a cidade teima 
em manter vivo.

“Sou o único fabricante de ron-
cas”, assegurou à Semmais o oleiro/
ceramista Luís Pedras. “Comecei a 
fabricar estes instrumentos há 26 
anos, por influência de um amigo 
que já morreu”, explicou. 

As roncas são instrumentos mu-
sicais que consistem num recipien-
te de barro cuja boca é tapada com 
uma pele de coelho ou de borrego. A 
pele é perfurada por uma cana fina 
que os tocadores, de mãos hume-
decidas, vão deslizando para cima 
e para baixo, produzindo uma série 
de sons que, no conjunto, acompa-
nham alguns cânticos tradicionais. 
Diz-se que a ronca será originária 

A "Azevia" arrasta multidões pelas ruas de Elvas
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da cultura moura, remontando, pelo 
menos, ao século VIII, tendo ficado 
no Sul de Portugal após a saída dos 
muçulmanos.

Para Luís Pedras, fabricar roncas 
é um modo de vida. “Tenho a minha 
oficina no Castelo de Elvas. Já fiz 
roncas que deram voltas ao mundo, 
porque tenho clientes de todo o lado. 
Muitos portugueses, é certo, Mas 
também espanhóis, franceses e ou-
tros, porque, felizmente, a Elvas vem 
sempre muita gente de todo o lado”. 

Uma ronca, diz ainda o artesão, 
é um instrumento acessível a qual-
quer bolsa. Há as que, sendo apenas 
decorativas (miniaturas) custam 
cinco euros, assim como existem as 
utilizadas nos espetáculos e que po-
dem custar 500.

Cantigas ao menino, um copo 
de vinho e um docinho
 

Há cerca de quatro anos surgiu 
em Elvas o Grupo de Roncas. Um 
conjunto de 12 homens e três mulhe-
res que, tendo-se integrado na asso-
ciação juvenil Arkus, iniciou a recu-
peração da antiga tradição de entoar 
pelas ruas as chamadas cantigas ao 
Menino (Jesus), utilizando os estra-
nhos instrumentos para fazerem o 
acompanhamento musical. Reavi-
vando, afinal, um costume secular 
na cidade.

O professor Carlos Beirão, diri-
gente do Grupo de Roncas (noutras 
localidades da raia alentejana este 
instrumento também é conhecido 
por “zabumbas”), conta que a tradi-
ção de percorrer as ruas está, a cada 
ano, a ganhar mais adeptos. “As 
pessoas gostam de ouvir as modas 
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antigas”, afirmou sem esquecer que 
o improviso também é parte impor-
tante nas atuações.

“Vai-se de rua em rua. Cantam-se 
os louvores ao Menino e aproveita-
-se a ocasião para beber um copinho 
de vinho, provar um doce…”, expli-
cou à Semmais o presidente da As-
sociação Empresarial. 

“Tem sido tão bem aceite (o espe-
táculo musical e etnográfico), que te-
mos recebido (o Grupo de Roncas de 
Elvas) diversos convites para atuar-
mos em várias localidades, em lares, 
escolas, hospitais, na Bolsa de Turis-
mo de Lisboa, etc”, acrescentou Carlos 
Beirão, lembrando ainda que o grupo 
que dirige traja os capotes alenteja-
nos confecionados no concelho, mais 
propriamente em Santa Eulália.

O retorno do investimento, efe-
tuado pela Câmara Municipal, é ver 
crescer a atratividade turística. “Há 
pessoas que vêm agora para o Natal 
e que, por certo, irão regressar mais 
vezes”, explicou João Pires. “A ideia 
da Associação Empresarial de Elvas 
organizar os festejos deste ano teve 
muito a ver com a necessidade de 
revitalizar a cidade, o comércio e os 
grupos associativos”, disse ainda o 
mesmo responsável.

A árvore de Natal que este ano 
está colocada, como sempre, na 
Praça da República tem a parti-
cularidade de ter sido concebida e 
construída pelos alunos e docentes 
dos cursos profissionais da Escola 
D. Sancho II. “É uma maneira de en-
volvermos a comunidade escolar na 
vida da cidade”, referiu.

Outros estudantes e professores, 
das restantes escolas de Elvas, têm 
igual participação nos festejos, pois 
foram eles os autores dos projetos e 
construtores de 70 árvores de Natal 
que, com cerca de 1,50 m de altura, 
foram colocadas junto a estabeleci-
mentos comerciais. 

Sem esquecer as atividades que 
os escuteiros estão a desenvolver, 
João Pires refere ainda a importân-
cia que tem a pista de gelo, instalada 
no Coliseu de Elvas. “É a maior pista 
de gelo ‘natural’ em espaço coberto 
da Península Ibérica e algo que só 
por si é capaz de atrair muita gente”.

Quantas pessoas estarão este 
ano no Natal de Elvas? Ninguém 
consegue precisar. “Muitos milhares 
serão certamente”, concluiu o presi-
dente da Associação Empresarial. 
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Descante do Cante
FORA DA GAVETA LEVA ALENTEJO PARA FORA DE PORTAS

O mundo das artes uniu-se para celebrar o quinto 
aniversário da “imortalidade” do Cante Alentejano. 

Durante um ano, uma exposição multidisciplinar vai 
percorrer várias cidades e vilas do país.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIAS DR

F
oi há cinco anos que o Cante 
Alentejano se tornou Património 
Cultural Imaterial da Humanida-

de. A data está a ser comemorada, e 
não apenas no Alentejo, pela Fora da 
Gaveta - Associação de Promoção 
e Educação Pelas Artes. Cineastas, 
músicos, atores, pintores, cartoonis-
tas, ilustradores e fotógrafos junta-
ram-se e expõem os seus trabalhos 
para celebrar a data. “Descante - A 
desconstrução do Cante Alentejano” 
é uma mostra multidisciplinar que 
lembra os passos dados por uma 
forma de expressão que projetou o 
Alentejo pelo mundo.

A exposição coletiva itinerante vai 
percorrer o país e leva aos visitantes 
as imagens e sons que descrevem to-
dos os momentos que conduziram 
ao reconhecimento da UNESCO, do 
modo de vida tão singularmente can-
tado pelos corais alentejanos.

As obras podem ser vistas em 
Serpa (até 5 de janeiro), mas até fi-
nal do próximo ano (27 de novem-
bro) vão passar por Viana do Alen-
tejo, Aljustrel, Castro Verde, Setúbal, 
Faro, Porto, Évora, Portimão e Beja. 
Trata-se, afinal, de um périplo que 
visa chegar a um número máximo 
de pessoas que, por sua vez, poderão 

atestar a importância do Cante.
À Semmais o cineasta Guilher-

me Peleja, um dos responsáveis pelo 
vídeo e som, explicou que o evento 
apresenta pinturas, serigrafias, ilus-
trações, fotografias, cartoons, gra-
vuras, esculturas, um documentário 
e até instrumentos musicais (violas). 
“Será como contar uma história atra-
vés de diversas formas de arte”, disse.

Como não podia deixar de ser, a 
música ocupa lugar de destaque, ou 
não tivesse sido através das vozes 
dos grupos corais que o dia a dia dos 
trabalhadores rurais do Alentejo ex-
travasou a fronteiras e se projetou no 
mundo, dando a conhecer o traba-
lho, a vivência, os anseios, as alegrias 
e também as desilusões do povo da 
grande planície. 
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Cartoons, pinturas ou esculturas 
numa mostra multidisciplinar 

Os “Ganhões de Castro Verde”, 
pelo seu trajeto nacional e internacio-
nal, são uma das figuras de um cartaz 
diverso, sendo de evidenciar a impor-
tância etnográfica das suas interven-
ções e também o valor reconhecido na 
recolha do cancioneiro popular. Ainda 
dentro do panorama musical assume 
relevo a presença de Francisco Rosa, 
um jovem de Castro Verde e instru-
mentalista versátil que toca eufónio.

A decomposição de uma peça 
ou de obra de arte pode ser feita de 
diversos modos, pelo que não sur-
preende também a presença do car-
toonista Luís Afonso ou dos ilustra-
dores Afonso Cruz e Susana Montei-
ro, todos com um largo trajeto nas 
áreas da comunicação e das artes. 

As fotografias de Ana Charrua, 
que mostram a vida passada e pre-
sente, são outra das mais-valias da 
mostra, e o mesmo acontece com os 
quadros do pintor Joaquim Rosa e 

com as peças da ceramista Vanda Lo-
pes Palma. A imagem a contar histó-
rias tem outro dos expoentes nas se-
rigrafias de António Peleja, enquanto 
que a mexicana Alma Vera, através 
das gravuras, confere ao evento o ca-
ráter internacional.

Durante o périplo são ainda de 
apreciar as esculturas de Leandro 
Sidoncha, especializado em cantaria 
ornamental, e também mais gravu-
ras de artistas como Yamil Guzman, 
René Freire, Humberto Valdez, De-
mian Flores ou Leobardo Huerta. 
Destaque ainda para o trabalho de 
som que acompanha a exposição, da 
responsabilidade de Francisco Rosa.

Por fim, porque promover as ar-
tes e divulgar uma região não pas-
sa apenas pela exposição, a Fora da 
Gaveta tem previstos workshops em 
escolas, nomeadamente em Castro 
Verde, Almodôvar, Aljustrel, Ourique, 
Beja, Mértola e Serpa. 

Exposição vai percorrer vários pontos do país
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Política Light 
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“É preciso marcar presença. 
Pronunciar alguns chavões. Frases 
feitas, simpáticas e sem compromisso. 
Ser politicamente correto. Não 
discordar nunca. Não desalinhar. Não 
ousar pensar de forma diferente”.

V
ivemos numa era já descrita 
como modernidade líquida. O 
conceito é conhecido e parece 

muito ajustado aos dias que correm. 
Na política em especial. Nunca como 
hoje as grandes decisões que vincu-
lam os cidadãos e determinam as suas 
vidas, sobretudo ao nível financeiro, 
foram tomadas de ânimo tão leve e até 
de forma negligente. Tudo é líquido e 
leve. Tudo é light. De uma insustentá-
vel leveza intelectual. 

Produtos light, literatura light, 
relações light e Políticos light, claro. 
Preocupados como a imagem, com a 
aparência, com o melhor ângulo da 
foto para as redes sociais. Postar de 
imediato é obrigatório. É preciso es-
tar em todo o lado e dar a perceção da 
proximidade ao povo, mesmo que tal 
se traduza em coisa nenhuma. É preci-
so aparecer. Socializar. Deambular por 
ai, diria mesmo, alimentar as redes e 
os egos. Perceção, perceção, perceção.

É preciso marcar presença. Pro-
nunciar alguns chavões. Frases fei-
tas, simpáticas e sem compromisso. 
Ser politicamente correto. Não dis-
cordar nunca. Não desalinhar. Não 
ousar pensar de forma diferente. 
Não pensar as cidades. Não pensar o 

futuro, não planear, não monitorizar, 
não projetar.

Deixar o acaso acontecer, optar 
sempre pela facilidade mesmo que 
estruturalmente avessa à perfeição 
ou até à necessidade das populações. 
Para compensar inventam-se umas 
festas de rua, um S. Martinho… e o 
povo vai entretido. Podem as estradas 
ruir, o SNS dar o berro, sem médicos 
e sem meios, escolher um traçado da 
ferrovia a roçar o centro histórico, es-
ventrar cidades com o atravessamen-
to de estradas nacionais, por onde 
circulam todos os dias matérias peri-
gosas, que em caso de acidente será 
calamitoso, brincar à capital europeia 
da cultura, não ter uma ideia para 
galvanizar o comércio tradicional, 
manter as praças icónicas das cidades 
desertas, mas tudo se compensa com 
uma festa de verão, um cinema ao ar 
livre ou até mesmo com um festival. 
Investir nos boletins municipais e em 
propaganda. 

A desertificação é galopante, a in-
segurança aumentou, a presença do 
Estado nos territórios diminuiu, os 
serviços públicos continuam a não 
dar resposta aos anseios das popula-
ções, a escola pública tornou-se um 

caos ingovernável, sem pessoal auxi-
liar, sem meios e recursos, mas com 
maior exigência ao pessoal docente 
para cumprir um novo conceito de es-
cola e de aprendizagem para os quais 
tem meios. Para abreviar as dificulda-
des, não há chumbos até ao 9.º ano. 
Tudo light. Premiar a ilusão de igual-
dade em vez de apostar na diferença 
e compensá-la com meios acrescidos 
para a obtenção do sucesso. 

Enfatizar a perceção pública de 
que o mérito e o empenho, afinal, não 
são valorizados nem pela sociedade, 
nem pela escola. Um erro que se pa-
gará caro no decurso da vida ativa. 
Mas pior do que isso é o desvalor dos 
princípios que supostamente também 
se adquirem no percurso escolar e que 
são edificantes da pessoa humana: 
trabalho, mérito, esforço e empenho. 

A esquerda, no governo e nas au-
tarquias, tornou-se light. Sem exigên-
cia, sem rigor, sem substância, sem 
pensamento, mas com muitas festas 
e fotos. É a política light por políti-
cos light. Governar pela contabilidade 
eleitoralista. Decidir à vista. Ignorar o 
futuro, os constrangimentos, as prio-
ridades. É preciso é que o povo se di-
virta e vá votando. 
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Cultura

MOURA 

“Uma aldeia de mil heróis…”
Marisa Bacalhau e Carlos Rico escreveram 
e ilustraram um livro singular. “Uma aldeia, 
mil heróis…” é o título da obra que lançaram 
no início do mês e que fala da participação 
do povo da aldeia de Santo Aleixo da 
Restauração, Moura, numa grande batalha 
ocorrida a 12 de agosto de 1644 e que 
terá sido determinante para que Portugal 
pudesse manter a intenção de assegurar 
a soberania nacional face a Castela. Os 
acontecimentos são retratados no livro, que 
conta com o apoio da autarquia e que ajuda 
a compreender os motivos que levaram a 
que, já em 1957, a pequena povoação, na 
época conhecida por Santo Aleixo, tivesse 
recebido o ‘acrescento’ Restauração. 

ALANDROAL

“Academia do Sucesso” em andamento  
Chama-se “Academia do Sucesso” e é um projeto educativo para 
o 1º ciclo, que visa dar um novo e valioso impulso ao sucesso 
educativo. Abraçado pela Câmara de Alandroal, para além 
de pretender valorizar a cultura local, tem ainda a pretensão 
de fomentar todo o tipo de atividades. Para já, o número de 
inscritos na ação financiada por fundos comunitários ultrapassa 
os 120. São ministradas aulas de Música, Cante, Desporto, Artes, 
Robótica, Arqueologia, Clube das letras e Aprender, Colaborar e 
Partilhar. Estão ainda disponíveis, completamente grátis e até 
para interessados não residentes na área do município, lições de 
Bombos e Instrumentos Tradicionais, Cante e Ensino de Música, 
esperando-se que em breve possa também entrar em funções o 
Clube de Arqueologia. 
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Concerto com 
Saint Dominic’s 
Gospel Choir
Divulgar um estilo de música pouco conhecido em Portugal e 
conquistar novos públicos, foi um dos objetivos que esteve na 
base da criação do Saint Dominic`s Gospel Choir. O grupo sobe 
ao palco para o tradicional concerto de Natal, com temas que se 
enquadram na época. 

ODEMIRA, CINETEATRO CAMACHO COSTA
21 DE DEZEMBRO

agenda

“André 
Baptista e 
Convidados”
O artista regressa às suas 
raízes com um espetáculo que 
celebra o Natal e assinala o 
décimo aniversário do álbum 
de estreia “Um Fado Nasce”. O 
concerto conta com a presença 
de um quarteto de músicos e do 
fadista Gonçalo Salgueiro como 
convidado especial. 

SINES, CENTRO DE ARTES
14 DE DEZEMBRO

“Trajes 
Quinhentistas 
— Vestir no 
tempo dos 
Descobrimentos”
Dos simples trajes populares à riqueza dos 
das classes nobres, a exposição apresenta 
um conjunto de peças que retratam os 
diferentes estratos sociais da época dos 
Descobrimentos. A iniciativa surge 
integrada nas comemorações dos 
500 anos do foral da vila. 

GAVIÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL
ATÉ 30 DE DEZEMBRO

“O Barbeiro 
de Sevilha” 
A ópera-bufa em dois atos escrita 
pelo compositor italiano Gioachino Rossini 
que, na atualidade, continua a conquistar 
públicos e a ser eleita por encenadores 
contemporâneos vai subir à cena para 
assinalar os 91 anos do Pax Julia. 

BEJA, TEATRO MUNICIPAL PAX JULIA
19 DE DEZEMBRO
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“As Canções 
da Maria — 
Espetáculo 
Infantil”
Era uma vez a Maria, que gostava 
muito de cantar e fazia canções a 
torto e a direito. Quando as filhas 
Mathilde e Manon entraram na 
escola, começou a escrever e a 
compor sobre as matérias, para que 
elas pudessem brincar ao mesmo 
tempo, aprender mais depressa e 
facilmente. Assim nasceram “As 
Canções da Maria”. 

PORTALEGRE, CENTRO DE 
ARTES E ESPECTÁCULO
21 DE DEZEMBRO

“Coletiva 
da Escola 
de Pintura 
Alencores”
Exposição temporária que apresenta 
um conjunto de trabalhos artísticos 
dos alunos da escola e comemora os 19 
anos de existência. Dirigida por Charles 
Hejnal, a instituição funciona no antigo 
Colégio de São José. 

SANTIAGO DO CACÉM,
MUSEU MUNICIPAL
ATÉ 25 DE JANEIRO 

“Uma dúzia e 
meia de afectos”
Exposição que apresenta desenhos da 
autoria de Ana Monsanto (variações 
sobre os trabalhos de Margarida 
Sikorkaia) e textos de Vítor Encarnação. 
A iniciativa nasceu sem debate, foi-se 
descobrindo e formando sem qualquer 
diálogo entre os dois autores. 

ALMODÔVAR, BIBLIOTECA MUNICIPAL
ATÉ 13 DE DEZEMBRO

“A (im)
permanência 
do Ser ” 
O Serviço Educativo da Fundação Eugénio de Almeida 
desafia a artista Marta de Menezes a desenvolver 
um projeto com a comunidade que visa promover e 
aprofundar o cruzamento entre arte e ciência, através de 
uma metodologia informal e experimental. Quem somos? 
Cécebros vs. células, Cultura ou decisão são algumas 
das questões. 

ÉVORA, FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
11 DE DEZEMBRO
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Presépio com figuras 
em tamanho real 
Quem percorre as ruas da vila medieval passa ao lado de 
figuras do presépio em tamanho real, como os reis magos, 
pastores, guardas, oleiros, o almocreve, a lavadeira e a 
fiadeira, que se dirigem para junto da Virgem Maria, São 
José e o Menino Jesus, que estão colocados no Castelo.

MONSARAZ
ATÉ 6 DE JANEIRO

agenda  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

“Last 
Christmas” 
Nesta comédia romântica, enquanto Londres se 
transforma na época mais maravilhosa do ano, 
nada parece funcionar para os protagonistas 
Kate (Emilia Clarke) e Tom (Henry Golding). 
“Mas às vezes, é preciso deixar a neve cair, 
ouvir o seu coração… e ter fé.”

PONTE DE SOR, 
CENTRO CULTURAL DE MONTARGIL
21 DE DEZEMBRO

“Gala da Banda 
Filarmónica de 
Odemira”
Para encerrar as comemorações do 30º 
aniversário, a Banda Filarmónica de Odemira 
realiza uma gala, com entradas livres, que conta 
com a participação especial da artista Sheila 
Kamayd. Fundada em 1989, tem atualmente 39 
músicos e é dirigida pelo maestro Daniel Batista.

ODEMIRA, CINETEATRO CAMACHO COSTA
ATÉ 12 DE JANEIRO

XXIII Feira do Livro 
Além da venda de livros a preços mais acessíveis, 
o certame apresenta algumas ideias para presentes 
natalícios. O evento completa ainda sessões de 
contos, encontros com autores e uma demonstração 
de showcooking. 

ALCÁCER DO SAL, LARGO LUÍS DE CAMÕES
ATÉ 22 DE DEZEMBRO



Está a chegar a nova rede dos
distritos do Alentejo e de Setúbal

MAIS VALOR COM A SUA
SEMMAIS DE SEMPRE!
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