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de Nisa 
VELADAS (NISA)

O caudal da Ribeira de Nisa aumentou 
consideravelmente com as chuvadas de 
abril e a paisagem, habitualmente mais seca, 
ganhou uma nova vida. Pequenas quedas de 
águas deram lugar a belas cascatas como é 
o caso desta, perto das Veladas (Nisa). Umas 
centenas de metros mais à frente, esta linha 
de água “dilui-se” nas águas do Tejo que 
corre, também ele, cheio de vigor.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  editorial

Férias no Alentejo 
sem medos
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

O
s calores alentejanos já se fa-
zem sentir, anunciando uma 
época estival que, mesmo 

com o vírus à espreita, não vai de-
sarmar, antes pelo contrário. Mas 
este verão parece afigurar-se ainda 
mais convidativo. 

A região tem os seus trunfos para 
conquistar turistas, sobretudo os na-
tivos lusos que não vão querer sair 
do país. E são algumas centenas de 
milhar, segundo as estimativas. As 
autoridades e os agentes turísticos 
apostam num selo de segurança sa-
nitária, acrescido de uma vasta ofer-
ta onde reinam condições de sos-
sego que o Alentejo oferece, como 
uma espécie de tratamento para este 
confinamento forçado que ameaça 
toldar os nervos de cada um de nós.

Por isso, acautelando a seguran-
ça e todos os cuidados que ainda 
se mantêm, é preciso desanuviar e 
zarpar de casa para zonas onde se 

pode usufruir dos benefícios da na-
tureza que absorvem as paisagens 
alentejanas. Depois, a gastronomia 
e o bem receber também não são de 
desprezar. Mas o essencial é fugir 
às multidões, às concentrações e à 
velocidade trazida pela urbanida-
de, como já se pode vislumbrar nos 
dias que correm.

O Alentejo pode ser assim como 
um salvo-conduto nesta altura em 
que as nossas vidas ficaram viradas 
do avesso no que toca a privação de 
uma boa dose das liberdades indivi-
duais, por via de um vírus que não 
pediu licença para chegar até nós.

A provar esta realidade sabemos 
que o Alentejo foi considerado pela 
organização “European Best Des-
tinations” como um dos destinos 
mais seguros da Europa, incluído 
numa ‘short list’ de vinte destinos. 
Uma forte indicação também, neste 
caso, para os turistas europeus que 

se preparam para retomar viagens 
e que tem por base um conjunto de 
parâmetros ligados à segurança sa-
nitária. Transcrevo uma passagem 
dessa referência: “O Alentejo atrai 
mais e mais turistas que procuram a 
simplicidade e a natureza”.

É preciso, neste contexto, com-
bater o medo, para podermos re-
ceber quem nos volta a escolher 
como destino ou, sobretudo, quem 
chega pela primeira vez, porque 
passa a ser um potencial ‘amigo’ do 
Alentejo. E bem precisamos! 

/semmaisedicaooalentejo

Fique 
seguro

NÓS INFORMAMOS
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tema de capa

Tempo, paisagens, monumentalidade, bem receber e, 
principalmente, prazeres gastronómicos, são apenas 

algumas das qualidades reconhecidas ao Alentejo. 
Mas há uma outra Bohemia que lhe dá agora… 

ainda mais sabor.

CEVADA DA REGIÃO É A BASE DA NOVA CERVEJA

Há uma Bohemia 
só alentejana

TEXTO FILOMENA RICARDO | FOTOGRAFIA DR
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E
spuma a irreverência própria da 
juventude. Posicionou-se desde 
sempre nos momentos praze-

rosos de refeições e convívios entre 
bons amigos e, ao longo de 15 anos, 
foi variando a ‘boémia’ para crescer 
sustentada num portfólio marcado 
pela inovação. 

Atenta às tendências do mundo 
cervejeiro, todos os anos se reinven-
ta e lança duas novas variedades, 
criando novos hábitos de consumo e 
diferentes modos de fruir a vida. Da 
Original à Bock, passando pela Puro 
Malte, IPA, Stout e Pilsener, desde 
2016, a Bohemia já lançou dez va-
riedades com estilos diferentes. Em 
todas elas está ‘engarrafado’ um bo-
cadinho da nossa região, mas a mais 
recente aposta da marca tem 100 
por cento cevada alentejana. 

Assume-se leve, refrescante e 
versátil, mas, sobretudo, uma for-
te aliada do território. “Lançámos a 
Bohemia Pilsener Cevada do Alen-
tejo como uma homenagem a esta 
região, que é o ‘celeiro português’, 
e também em modo de desafio aos 
agricultores alentejanos para pro-
duzirem ainda mais cevada dística, 
porque tem uma qualidade excecio-
nal. Deste lado, há um cliente a pre-
cisar e a querer sempre cevada dís-
tica do Alentejo”, explica à Semmais, 

Nuno Pinto de Magalhães, Diretor 
de Comunicação e Relações Institu-
cionais da Sociedade Central de Cer-
vejas e Bebidas (SCC). 

Este cereal tem diferentes varie-
dades, neste caso a escolha da Cen-
tral de Cervejas recaiu sobre o “tipo 
primavera”. Para o lançamento da 
nova Bohemia foram compradas à 
Cersul - Agrupamento De Produto-
res De Cereais Do Sul, sediada em El-
vas, 700 toneladas de cevada, o equi-
valente a cerca de 10 por cento das 
vendas anuais ao grupo. “Nós ven-
demos entre seis a sete mil toneladas 
de cevada por ano à Central de Cer-
vejas, o que representa um volume 
de negócio de cerca de 1,5 milhões, 
que todos os anos sobe um pouco. 
Por outro lado, esta parceria é mui-
to importante, até porque temos ex-
clusividade, ou seja, toda a produção 
deste cereal é focada no grupo. E isto 
tem grandes vantagens, há uma to-
tal dedicação dos nossos recursos na 
área da cevada, estamos centrados 
no que o cliente quer, na variedade, 
no calibre, na proteína, em todos os 
detalhes que possamos pensar. Em 
conjunto com os responsáveis da 
empresa, fazemos de tudo para que 
o produto final seja o melhor possí-
vel”, disse à nossa revista José Maria 
Rasquilha, administrador da Cersul. 

“
Lançámos esta 
nova Bohemia 
para homenagear 
o Alentejo, que é o 
‘celeiro português’, e 
também para desafiar 
os agricultores 
alentejanos a 
produzirem ainda 
mais cevada dística
NUNO PINTO DE MAGALHÃES
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SCC
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Sinergia estratégica com um 
grupo que aposta na diferença

Atualmente, com cerca de 200 
agricultores associados, doze dos 
quais a produzir a principal maté-
ria prima que dá origem ao malte 
da cerveja, a cooperativa conta com 
uma área de cultivo de cevada - en-
tre regadio e sequeiro - que ronda os 
dois mil hectares. A expetativa, tanto 
do fornecedor como do cliente, é fa-
zer expandir pelos campos alenteja-
nos ‘afora’ este cereal. “Gostaríamos 
de comprar as nossas necessidades 
totais de cevada, que são cerca de 60 
mil toneladas por ano, em Portugal, 
nomeadamente no Alentejo, mas in-
felizmente não há essa quantidade 
disponível no país. A nível nacional 
adquirimos cerca de 20 mil tonela-
das, a grande maioria no Alentejo, 
nas zonas de Beringel, Beja e Elvas”, 
partilhou Nuno Pinto de Magalhães. 

A proximidade geográfica - que 
não implica a utilização de produtos 
de várias campanhas de armazena-
mento nem o transporte em porão de 
barco, evitando assim o surgimento de 
microtoxinas - e o reconhecimento da 
qualidade da produção da região são 
fatores determinantes numa parceria 
que se deseja com futuro. “É extrema-
mente desafiante. A Central  de Cerve-
jas propôs-nos fazer uma cerveja com 
cevada totalmente produzida aqui e 
com a marca Cereais do Alentejo, que 
nos obriga a uma rastreabilidade da 
qualidade e exigência de pureza varie-
tal com padrões muito elevados. Pro-
duzimos para este lote de lançamento 
que espero tenha bastante sucesso e 
que venha a derivar em outras marcas 
dentro do grupo”, afirmou à Semmais 
José Maria Rasquilha. 

“
O Alentejo é 
uma região com 
grandes tradições 
gastronómicas. E 
quando se fala em 
Bohemia associamos, 
automaticamente, 
ao momento das 
refeições, assim 
como quando se fala 
em convívio à mesa 
lembramo-nos logo 
do Alentejo
NUNO PINTO DE MAGALHÃES
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SCC
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Um produto distintivo 
para momentos peculiares

Claramente voltada para o con-
sumidor nacional, à semelhança de 
toda a marca Bohemia, a Pilsener 
Cevada do Alentejo tem um perfil 
organolético onde a doçura do malte 
equilibra com o amargor do lúpulo, a 
cor clara, o aroma, a textura e o teor 
alcoólico de 5,7%. Foi especialmen-
te desenhada para a degustação de 
pratos do dia a dia e petiscos e con-
cebida para um nicho de mercado 
apreciador da boa gastronomia, um 
dos principais produtos turísticos do 

destino que lhe dá ‘vida’. “O Alentejo 
é uma região com grandes tradições 
gastronómicas, onde se come muito 
bem. E quando se fala em Bohemia 
associamos, automaticamente, ao 
momento das refeições, assim como 
quando se fala em convívio à mesa 
lembramo-nos logo do Alentejo, 
onde temos muito tempo para nos 
sentarmos a disfrutar da fantástica 
culinária da região”, exemplifica o 
Diretor de Comunicação e Relações 
Institucionais da SCC. 

Todos os anos, por esta época, 
a Cersul e a Central de Cervejas 
organizam um dia de campo 
no Alentejo, onde participam 
representantes da restauração, 
distribuição e dos várias áreas 
do grupo, sedeado em Vialonga. 
O objetivo, conta José Maria 
Rasquilha, é “assistir à colheita da 
cevada, ao circuito do cereal, a 
todo o processo de dormência, 
análise e divisão, realizar um 
almoço no campo onde são 
degustadas as várias cevadas 
e, caso haja alguma novidade 
dos mestres cervejeiros, fazer 
a apresentação dos novos 
produtos”. O encontro deste 
ano, agendado para a primeira 
quinzena deste mês, foi adiado 
devido à pandemia, mas a 
Bohemia Pilsener Cevada do 
Alentejo ‘está imune ao vírus’ e já 
está no mercado.

ALIANÇA PRAZEROSA 
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Inspirada no Alentejo, desde a 
matéria prima à estratégia de comu-
nicação e marketing - onde sobres-
saem não só o nome do território, 
mas também elementos iconográfi-
cos como as mantas e o sobreiro - a 
nova cerveja transborda também a 
sede de cruzar e promover identi-
dades. “O Alentejo hoje em dia é um 
grande centro turístico. Para além 
da população local tem gente todo 
o ano de vários pontos do país e 
do mundo, que por largos períodos 
vai à procura da beleza natural, da 
simpatia dos alentejanos, das ca-
sas caíadas de branco, das planícies 
enormes e do bem que se come em 
cada recanto. O atrativo desta re-
gião ultrapassa a sua população, 
que é bastante reduzida, e faz com 
que se viva muito do turismo, tanto 
interno como externo”, afirma Nuno 
Pinto de Magalhães, defendendo 
que são muitos os valores que per-
mitem à “Bohemia Pilsener Ceva-
da do Alentejo ser embaixadora do 
destino e o destino embaixador des-
ta nova Bohemia”.

E veio para ficar. Pois, segundo 
disse o mesmo responsável, este não é 
um produto “in and out”, ou seja para 
entrar e sair, mas sim para fazer parte 
de um portfólio com um posiciona-
mento diferenciador, que procura ir ao 

encontro de todos os gostos e pensado 
para ‘refrescar’ distintos momentos de 
“foodpairing” (alimentação). 

Presente no canal Horeca, a Bo-
hemia tem um peso de cerca de 1% 
de quota em valor (de acordo com 
os dados da consultora Nielsen re-
lativos ao ano de 2019), contudo, 
contrariamente às restantes marcas 
de cerveja, nas palavras de Nuno 
Pinto de Magalhães, apresenta uma 
componente curiosa: “Ao contrário 
de outras marcas de cerveja que têm 
um peso muito superior no Horeca, 
a Bohemia está muito mais equili-
brada entre o Horeca e o mercado 
da grande distribuição, onde o con-
sumidor é determinante na opção 
de escolha”. Com uma alma única, a 
Bohemia oferece várias opções para 
todos os gostos, pensadas para di-
ferentes momentos gastronómico, 
singulares e memoráveis. 

Instantes que podem também 
contar agora com a nova Bohemia 
Pilsener, uma cerveja cujo proces-
so foi auditado e certificado pela 
Associação Nacional de Produtores 
de Proteaginosas, Oleaginosas e Ce-
reais (ANPOC) com a marca Cereais 
do Alentejo, uma garantia de que os 
momentos prazerosos da vida po-
dem ser saboreados com uma nova 
aliada que ‘espuma’ identidade. 

“
A Central de Cervejas 
propôs-nos fazer uma 
cerveja com cevada 
totalmente produzida 
aqui e com a marca 
Cereais do Alentejo, 
que nos obriga a uma 
rastreabilidade da 
qualidade e exigência 
de pureza varietal 
com padrões muito 
elevados
JOSÉ MARIA RASQUILHA
ADMINISTRADOR DA CERSUL
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E se a interioridade se transfor-
masse, de repente, numa enor-
me vantagem competitiva?

De facto, o diabo está nos 
pormenores e se, no ano passado 
por esta altura, ou até mais tarde, 
ninguém acreditaria no que 
estamos a viver agora as questões 
da saúde e segurança passaram, 
indiscutivelmente, para o centro 
das preocupações e necessidades 
de todos. Na verdade, mudou 
tudo. Tanto, que as regiões mais 
deprimidas, menos desenvolvidas, 
com menos gente são, hoje, as que 
melhor se posicionaram no combate 
à pandemia e melhor se encontram 
para um desconfinamento em 
segurança.

Não deixa de ser notável que tudo 
o que eram problemas que faziam 
afastar da região investimentos e 
interesses políticos podem agora 
ser encarados com outros olhos. 
E, numa altura que andamos 
mascarados, faz sentido falar em 

olhos e olhares. Nunca, como agora, 
sorrimos, choramos, exprimimos 
com os olhos, mas, nem por isso, os 
devemos de deixar de usar para ver, 
observar.

É nesta fase, particularmente 
sensível e exigente, que a ponderação 
e sensatez são essenciais. Se, por 
um lado, as oportunidades devem 
ser vistas e encaradas como tal, por 
outro, manda o bom senso colocar 
sempre os interesses de segurança 
sanitária acima da voracidade 
económica. Ainda assim, nunca 
concordarei com as eminências 
que bolsam pérolas a pedir um 
cordão sanitário ao Alentejo, mas 
ao contrário. Tipo, fazer disto uma 
reserva pura e limpa só para os 
nativos.

Nos últimos dois meses, que pa-
receram anos, também percebemos 
a necessidade de uma informação 
séria, filtrada e próxima das pessoas. 
Noticias que ajudem a perceber, a 
formar e matem, de uma vez por to-

das, os mitos e parvoíces da rede so-
cial. Há também uma pandemia de 
falsidade que só o jornalismo pode 
tratar. A linha da frente resistiu. Só 
o público a pode ajudar a manter. 
No interior, este interior que agora 
começa a revelar vantagens, a infor-
mação continua com a mesma difi-
culdade com que sempre resistiu.

Da mesma forma, as empresas, 
os restaurantes, os turismos, tudo o 
que abanou e agora vai reabrindo, 
estão sedentos de movimento para 
que possam primeiro pagar as 
contas e depois, calhando, pensar 
em ter um pouco de lucro. Mas, é 
preciso atenção. O movimento que 
pode trazer prosperidade pode ser o 
mesmo que coloca risco.

A vantagem competitiva, de 
facto existe. Seria tão bom que fosse 
real e não um valente presente 
envenenado.

Vamos torcer para que corra bem 
e para que todos fiquemos bem.

Saúde! 

Não deixem 
secar a fonte
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

Alentejo
pela minha
câmera
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esde já declaro que detesto a 
expressão! Não a digo, nem a 
escrevo e arrepio-me de cada 

vez que a oiço.
Embora não me recuse a aceitar 

mudanças, sempre que as alterações 
são demasiado profundas fazem-me 
macaquinhos. Quando se muda tudo 
não só se perdem as virtudes do que 
fomos construindo, como se alimen-
ta o erro num novo sistema que, por 
ainda desconhecido, pode levantar 
incógnitas para as quais não temos 
fórmulas para chegarmos a resulta-
dos positivos.

O melhor cenário passa por ana-
lisar ponderadamente o que temos, 
o que tivemos que mudar e o que, 
inevitavelmente, vamos ter de alterar. 
Nesta síntese podemos aproveitar o 
melhor que tínhamos, o melhor que 
fomos obrigados a implementar e 
partir para o que aí vem.

Vamos agora embalados para 
mais uma fase do desconfinamento. 
Algo que, no Alentejo, provavelmen-
te, já poderíamos ter feito há muito 
mais tempo para que não se tivesse 
prolongado este estado de agonia 
que grassa por todo o lado e perpassa 
diferentes sectores.

Claro que tecer considerações à 
posteriori além de ser muito mais fá-
cil, na maior parte das vezes é de uma 
inutilidade ímpar.

No entanto, creio que se no Alen-
tejo tivéssemos uma classe dirigente 
mais forte, mais unida, que soubesse 
nos bons e/ou nos maus momentos 
dar as mãos e lutar em prol da região 
sem olhar para o norte, o sul, o centro 
e as cores políticas, poderíamos ser 
exemplo não só nos resultados da CO-
VID, mas em muitos outros aspectos. 
Sermos poucos (mas bons, acrescento 
eu), termos uma região razoavelmen-
te preservada em termos ambientais, 
termos múltiplos e bons recursos, 
poderia fazer do Alentejo uma re-
gião diferente, muito para lá da triste 
e abandonada terra do “interior” que 
se abafa neste marasmo de onde não 
conseguimos emergir.

Por outro lado, deixando de parte 
as grandes considerações do mundo e 
sendo muito mais comezinhos - pala-
vra que aqui se enquadra em mais do 
que um sentido - já não se aguentava 
o prolongamento de uma quarentena 
sem esplanadas, caracóis e imperiais. 
Convenhamos que não há economia 
que possa evoluir nesta altura se não 

tiver esplanadas espalhadas por todo 
o lado, carregadinhas de gente arma-
da de palito em riste sorvendo mo-
luscos gastrópodes regados com uma 
perfeita fermentação da mais pura e 
casta cevada - tanta dela produzida 
no Alentejo. A cevada, claro, que os ca-
racóis vêm quase todos de Marrocos.

Posto isto, é bom que regresse-
mos ao nosso melhor estilo de vida 
e deitemos o olho ao que de melhor 
ficou desta pandemia: sujámos pou-
co, consumimos menos, demos um 
cartão verde a um planeta farto dos 
nossos dislates. O regresso terá de ser 
um equilíbrio entre o que tínhamos 
e o que temos de ter agora e não en-
trarmos em loucuras de teletrabalhos, 
aulas por computador, “take-aways” 
ou distâncias sociais, tudo servido à 
maluca e sem contenção.

O Alentejo - como o país e não só 
- passa agora por mais uma fase de-
cisiva. Resta saber como e até quando 
esta crise se vai arrastar para poder-
mos começar a sarar as feridas e ver 
que cicatrizes ela deixou na região.

Ah!, a expressão à qual me referi 
no início do texto e que me provoca 
arrepios é “o novo normal”. Brrr... até 
me arrepiei. Sem Mais! 

Um pires de 
caracóis, s.f.f.
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1
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Raízes antigas,
olhos no futuro

CENTENÁRIO E MEIO NO UNIVERSO DA CORTIÇA

Versátil como a matéria-prima que transforma, 
a Corticeira Amorim tem negócios que vão da 

banca aos vinhos, mas é na cortiça que sente ter 
“a responsabilidade de abrir horizontes”. Líder 
no setor, a empresa está um pouco por todo o 

mundo, Alentejo incluído.
TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA DR
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N
o final dos anos 80 a Corticei-
ra Amorim já era a número um 
mundial, fazendo de Portugal 

o país que mais cortiça transfor-
mava no planeta. Fundada em 1870 
para fabricar rolhas, a empresa foi-
-se especializando e expandindo no 
ramo até alcançar um patamar de 
excelência na inovação de produtos 
derivados da multifacetada matéria-
-prima, cuja sustentabilidade é uma 
bandeira para o futuro. Atualmente, 
o grupo Amorim detém posições 
em dezenas de empresas nos cinco 
continentes e em diferentes áreas de 
negócio, do imobiliário, ao turismo, 
do ‘luxo’ à bolsa, da energia ao têxtil. 
No entanto, a cortiça continua a ser 
a grande aposta da família Amorim.

À Semmais, António Rios de 
Amorim, atual CEO do grupo, ex-
plica que o caminho de sucesso da 
empresa “assenta na visão dos fun-
dadores, na determinação, na ou-
sadia e na ambição das gerações 
posteriores, na crença, na confiança 
e na paixão muito grande pela corti-
ça, e, obviamente, no contributo de 
milhares de pessoas, em Portugal e 
em diferentes geografias do mun-
do”. Confessando orgulhar-se muito 
do já longo passado da corticeira, 
o CEO acredita ter pela frente “um 
futuro no mínimo tão promissor 
quanto o passado”.

Uma boa parte deste sucesso 
deve-se também ao investimento 
em investigação e inovação em que 
a Amorim se tem empenhado desde 
sempre. Em 1983, criou o Labcork, o 
laboratório central do grupo, coin-
cidindo com a grande evolução téc-
nica deste tipo de revestimentos que 
eram então cada vez mais utilizados 
em automóveis, construções e até 
em naves espaciais. E desde 2007, 
ano em que publicou o Relatório de 
Sustentabilidade da indústria cor-
ticeira, que a empresa tem vindo a 
assumir um lugar de vanguarda no 
que respeita a práticas sustentáveis 
e sua difusão, abraçando projetos 
como o Condomínio da Terra, para 
cuidar do planeta, ou a iniciativa 
Green Cork da associação ambien-
talista Quercus, para recolha e reci-
clagem de rolhas de cortiça, rever-
tendo as receitas para a plantação 
de floresta autóctone portuguesa. 
“Quando somos líderes mundiais de 
um setor, um exemplo além-fron-
teiras, temos de fazer tudo para não 
perder essa posição que tanto nos 
custou a conquistar. Por ocuparmos 
esse lugar cimeiro, temos a enorme 
responsabilidade de abrir horizon-
tes ainda mais promissores para 
um produto tão sustentável quanto 
a cortiça”, justifica António Rios de 
Amorim.
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Alentejo no coração dos 
negócios e das amizades 

Na imensa geografia da hol-
ding espalhada por todo o mundo, 
o Alentejo ocupa um lugar especial. 
Quer a nível empresarial, quer a ní-
vel emocional. 

Presente há várias décadas na re-
gião, a Corticeira Amorim tem neste 
momento ativas quatro unidades 
de ‘procurement’, stocagem e pre-
paração de matérias-primas e duas 
unidades de produção de discos em 
Ponte de Sor e Coruche, a par de uma 
unidade de produção de aglomera-
dos expandidos em Vendas Novas. O 
investimento na região, que se esten-
de até Abrantes, na Beira Baixa, e Co-
ruche, no Ribatejo, é estimado entre 
os 60 e os 70 milhões de euros, com 
um total de cerca de 750 postos de 
trabalho criados. A empresa que de-
tém estas quatro unidades de prepa-
ração é a Amorim Florestal, em Ponte 
de Sor, onde está centrada “toda a 
nossa atividade base de aprovisiona-
mento de matéria-prima”.

Mas, como recorda António Rios 
de Amorim, a ligação da família ao 
Alentejo vai muito para além dos 
negócios: “Diria que o Alentejo e o 
montado fazem parte integrante da 
nossa vida, do nosso crescimento, 
do nosso quotidiano. Desde 1935 
que a família Amorim tem uma uni-
dade sediada a sul do Tejo, e, portan-
to, há uma relação estreita. Desde os 
anos 50 que membros da família 
Amorim se deslocaram para viver 
parte do ano no Alentejo, ocupando-
-se do aprovisionamento da maté-
ria-prima. Há, por isso, um grande 
conhecimento do campo, das herda-
des e das várias famílias produtoras 
de cortiça. Uma relação que existe 
há mais de 80 anos de forma inin-
terrupta. De resto, haverão poucas 
relações com tais similitudes em 
Portugal. A partir dos anos 70, a fa-
mília Amorim também começou a 
deter propriedades no Alentejo. Essa 
proximidade profissional e de ami-
zade com muita gente converteu-se 
igualmente numa maior presença 
local, desfrutando da paisagem, do 
horizonte, daquilo que é para nós a 
região mais bonita, ou uma das re-
giões mais bonitas, de Portugal”. 
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Ligada ao Alentejo “desde 
pequenina”, Luísa Amorim trouxe para 
a Vidigueira um pouco do Douro e 
plantou na paisagem de sobrado uma 
vinha em socalcos.  A herdade Aldeia 
de Cima, com 2400 hectares, fica 
na serra do Mendro e é originária do 
século XVIII, pertencendo à família 
desde 1994. É lá que a filha mais 
nova do falecido magnata Américo 
Amorim põe em prática um projeto 
pessoal fruto de um sonho antigo: 
“Todos os anos quando íamos a 
caminho do Algarve com o meu pai 
para as habituais férias de verão em 
família, passávamos aqui alguns dias, 
enquanto ele via e comprava no 
montado a fantástica matéria prima 
que é a cortiça.  Sendo a Aldeia de 
Cima uma propriedade que herdei, 
decidimos que estava na altura 
de abraçarmos a serra do Mendro 
com um projeto bem alentejano e 
diferenciador, plantando vinha em 

patamares tradicionais”, explica à 
Semmais. Há muito que os destinos 
da empresária se cruzaram com o 
vinho, tendo passado pela gestão 
da Quinta Nova de Nossa Senhora 
do Carmo, no Douro, e pela Quinta 
da Taboadela, no Dão, mas é no 
Alentejo que quer fazer o seu 
próprio vinho: “Adoro o Alentejo, 
é uma região na qual acredito e 
como conhecia bem a herdade 
sabia que era possível. A modelação 
do terreno na Vinha dos Alfaiates 
foi feita por uma equipa experiente 
do Douro e o processo foi normal, 
aproveitando a altitude, 412 metros, 
da serra do Mendro para fazer os 
patamares e implantar 18 micro 
terroirs”. Com uma previsão de 
produção relativamente pequena, 
cerca de 100 mil garrafas, os vinhos 
da Herdade Aldeia de Cima foram 
desenhados para ser clássicos e 
elegantes na sua complexidade.

Região aos socalcos
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Ver mais além para seguir 
em linha com os sucessos 

Numa história recheada de suces-
sos - que inclui rolhas selecionadas 
para vedar os melhores vinhos, cham-
panhes e whiskies do mundo, o convi-
te para revestir a cortiça o Pavilhão de 
Portugal na Expo de Xangai ou para 
forrar nesse material o Pavillion da 
Serpentine Gallery de Londres, dos 
arquitetos Herzog & de Meuron e do 
mediático artista Ai Weiwei - ser vi-
sionário é decisivo. E tem sido essa 
uma das estratégias da empresa, es-
tando presente com os seus inovado-
res produtos e objetos em coleções e 
exposições de design ou apresentan-
do projetos como METAMORPHO-
SIS, resultado de um processo de 
investigação e desenvolvimento em 
torno das potencialidades da cortiça 
para o qual foram convidados pres-
tigiados arquitetos como Álvaro Siza 
ou Eduardo Souto de Moura e reco-
nhecidos designers de produto.

Nessa mesma senda foi criada, 
em 2014, a Amorim Cork Ventures, 
uma incubadora de negócios voca-
cionada para o setor da cortiça e, 
mais recentemente, em 2018, a Amo-
rim Cork Composites criou a i.cork 
factory, uma fábrica piloto para a 
inovação. 

A plantação de 50 mil hectares 
de sobro nos próximos dez anos é o 
grande desafio do Projeto de Inter-
venção Florestal, liderado pela cor-
ticeira: “Cada vez mais percebemos 
que as espécies nativas são decisi-
vas na defesa contra as alterações 
climáticas. Com este projeto, que 
representa o nosso primeiro inves-
timento em propriedade florestal, 
esperamos maximizar o montado, 
enquanto investimento sustentável 
e rentável numa espécie verdadei-
ramente única a nível ambiental, so-
cial e económico”. 
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O ‘Rural Proofing’: 
Um Paradigma 
Imperativo!
ESTÊVÃO DE MOURA
EMPRESÁRIO / PH.D. GESTÃO UNIV. LISBOA

“Em que medida é que o conceito de rural 
proofing se mostra importante na análise 
do conjunto de leis que nos últimos anos 
foram aprovadas sobre o território?”

O
lhando o futuro, a partir de um 
território do interior de Por-
tugal e numa perspectiva de 

desenvolvimento territorial há uma 
questão que surge de forma avassala-
dora: que vai acontecer aos territórios 
mais pobres e mais desfavorecidos do 
interior nos próximos anos?

A questão é pertinente por várias 
razões. Mas há uma que se destaca: 
se num passado recente e num ou-
tro assim não tão recente, quando o 
Mundo florescia, enriquecia, se mo-
dernizava, se dava ares de opulência; 
estes territórios do interior definha-
vam, despovoavam-se, empobre-
ciam, quando não desapareciam do 
mapa - como irá ser agora quando, 
afinal, também o mundo rico, mo-
derno, opulento se apresta a sentir 
as agruras do despovoamento, do 
empobrecimento e quem sabe até do 
desaparecimento de muitas coisas 
que eram dadas por irreversíveis?

Durante a Conferência Europeia 
de Desenvolvimento Rural, que teve 

lugar em Cork, em 2016, o então 
comissário europeu da Agricultu-
ra e Desenvolvimento Rural, Phil 
Hogan, destacou a importância e 
a conveniência na adopção de me-
canismos de “rural proofing” como 
meio para fazer com que todas as 
políticas que levem a cabo de forma 
sinérgica para garantir a igualdade 
entre a população urbana e a rural.

Em que medida é que o conceito 
de rural proofing se mostra impor-
tante na análise do conjunto de leis 
que nos últimos anos foram apro-
vadas sobre o território?

As leis que regulam o uso do 
solo são publicadas, antecedidas de 
grandiloquentes justificações, como 
medidas que supostamente “vão 
mudar o mundo” rural. E depois, o 
que se passa? Tudo piora. 

Há tempos, dizia-me um autar-
ca: “O mais grave é que neste mo-
mento “eles” alteraram a unidade 
agrícola na nossa região para quase 
50 hectares!”. E eu lá lhe pergun-

tei: “–Mas é mesmo assim?”. Depois 
de ele me ter garantido que sim, lá 
fui eu à procura da informação. E 
lá estava ela, plasmada na Portaria 
n.º 19/2019 de 15 de Janeiro, assi-
nada pelo Secretário de Estado das 
Florestas e do Desenvolvimento 
Rural, Miguel João Pisoeiro de Frei-
tas (Quem é este senhor? Por onde 
anda agora?) em 12 de Dezembro de 
2018. De acordo com esta Portaria 
nos terrenos classificados como de 
sequeiro, no Alto Alentejo, a unida-
de agrícola é de 48 hectares. Mas 
são 48 e não 20 ou 100 hectares, 
porquê? Ninguém sabe. E ninguém 
percebe porquê! A não ser que!...

A conclusão imediata que se 
pode tirar de todo este imbróglio 
que vai ser causado pelas novas leis 
dos solos e pelas leis que conco-
mitantemente têm sido aprovadas 
e com implicações no desenvolvi-
mento as regiões é simples: “eles” 
estão alegremente a matar o país; e 
ninguém os impede. 
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O negócio da fabricação e venda de cal foi um dos 
mais prometedores em Sousel. Hoje, restam as 
ruínas de alguns fornos e os testemunhos de dois 
ou três caleiros vivos. A câmara tenta manter viva 
a tradição de caiar as frontarias.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Memória a preservar
NEGÓCIO DA CAL EMPREGOU MAIS DE UMA CENTENA DE PESSOAS

A cal, esse produto que dá a cor 
branca tão característica do ca-
sario alentejano, foi até há cerca 

de 40 anos uma das principais fontes 
de rendimento de algumas localida-
des. Em Sousel, no distrito de Porta-
legre, arrancar o mármore ou a pedra 
calcária, fazer fornos, enchê-los de le-
nha e cozer as pedras até que delas só 

restasse o pó, foi uma atividade que 
sustentou dezenas de famílias, uma 
tarefa que, todos os anos, chegava a 
dar trabalho a mais de uma centena 
de homens. Hoje é uma recordação. 
Já ninguém trabalha no setor. Nos 
campos ainda é possível observar as 
ruínas dos fornos e na vila apenas 
restam dois ou três caleiros.
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“Hoje, se houvesse necessidade, 
arranjavam-se aqui em Sousel só 
um ou dois rapazes para trabalhar 
na cal. Dantes, há cerca de 40 anos, 
até por altura do 25 de Abril, havia 
mais de cem pessoas a trabalhar 
nos fornos”, contou à Semmais o 
antigo caleiro João Reis, de 81 anos.

João Reis começou a trabalhar 
na cal com apenas 15 anos e mante-
ve-se na atividade até aos 43, altu-
ra em que entrou para os quadros 
da câmara de Sousel. “Trabalhava 
todo o ano. Só no inverno é que ia 
um pouco para a azeitona, de resto 
era todo o ano nos fornos”, parti-
lha, lembrando também que a ta-
refa, que consumia todas as horas 
do dia e também algumas da noite - 
havia equipas de duas pessoas que 
se revezavam em turnos junto aos 
fornos que estavam a cozer - aca-
bava por lhe render no final de cada 
semana 120 escudos. “Era um tanto 

para a carne, outro para as hortali-
ças e vivia-se assim”, conta.

Para se obter cal era necessário, 
em primeiro lugar, ir até uma das 
pedreiras, nas serras de São Barto-
lomeu ou de São Miguel, e arrancar 
a pedra necessária. Um trabalho 
duro, quase todo feito à força de 
braços. Enquanto uns homens re-
colhiam a matéria prima, outros 
andavam pelos campos a limpar, 
que é como quem diz a recolher 
lenha, ‘chamiças’ de azinho ou de 
oliveira. Muitos, como diz o antigo 
caleiro, “andavam a roçar carras-
cos por esses cabeços fora e depois 
transportavam a carga às costas”. 
Essa lenha havia de servir de com-
bustível para os fornos onde a cal 
era cozida. João Reis conta que as 
‘chamiças’ e outros ramos eram pi-
sadas, para ficarem mais compac-
tadas e proporcionarem um fogo 
mais intenso.

Fornos de cal pararam há cerca de 40 anos no concelho
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De carroça, pelos caminhos 
deste imenso Alentejo

Ao fim de três dias e três noi-
tes, com os caleiros a dormirem no 
campo, revezando-se de duas em 
duas horas na vigilância dos fornos, 
a cal estava então pronta a ser re-
tirada. Para se extinguirem as altas 
temperaturas atingidas dentro das 
estruturas de pedra que afundavam 
cerca de um metro e meio abaixo do 
solo e culminavam com uma altura 
de quase três metros acima do chão, 
eram utilizados bidões de água.

“Retiravam-se de cada forno, 
em média, cerca de 1500 arrobas 
(22.500 quilos) de cal branca, que 
era a que se vendia para a caiação 
das paredes das casas e quintais, e 
14 ou 15 metros cúbicos de cal preta, 
que era vendida para a indústria”, 
diz ainda o antigo caleiro.

Mas o processo não terminava 
com a retirada da cal dos fornos. 
Depois de cozidas as pedras, as 
mesmas eram carregadas para cima 
de carroças que, puxadas por ma-
chos e mulas, faziam então muitas 
dezenas de quilómetros percorren-
do as terras das imediações. “Íamos 
para muito sítio. Para Alter do Chão, 
para Alpalhão, para o Crato. Íamos 
nas carroças com uma balança e 
alguma comida. A cal que não era 
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vendida era guardada nas talhas de 
barro que também serviam para fa-
zer vinho”, explica à nossa revista 
João Reis.

Cada arroba de cal era vendida, 
porta a porta ou a alguns comer-
ciantes, por cerca de três escudos a 
arroba. Não era dinheiro que se vis-
se, conta João Reis que, não esque-
ce o nome de um comerciante que 
um dia surgiu em Sousel vindo da 
Covilhã. “Chamava-se José Pinto da 
Cruz Pombo. Tinha três filhas e uma 
drogaria. Estávamos sempre ‘deser-
tos’ que ele chegasse, pois fazíamos 
grandes vendas. Ele mandava uma 
camioneta para carregar. Um negó-
cio assim tão bom só tivemos quan-
do nos deram autorização de tirar 
pedra de um terreno próximo sem 
pagarmos nada”, conta.
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Tradição transformada 
em chamariz turístico 

Os fornos de cal em redor de 
Sousel, que outrora chegaram a ser 
mais de uma dezena, resumem-se 
hoje a quatro ou cinco estruturas 
quase em ruínas, mas que ainda se 
podem avistar na Serra de São Bar-
tolomeu ou num sítio denominado 
Cova das Bolinhas. O técnico de 
turismo da autarquia, João Pedro 
Guerra, diz que uma das melhores 
formas para se conhecer a atividade 
é através da Rota Tons de Mármore, 
uma iniciativa de diversos municí-
pios que leva os interessados pelos 
caminhos da exploração e venda 
do mármore e, por isso, também da 
cal. Depois, existem as próprias ini-
ciativas do executivo que, para não 
deixar cair a tradição, todos os anos 
lança um repto para a comunida-
de, distribuindo cinco quilos de cal 
a cada habitante que queira cair as 
paredes exteriores das suas casas.

A tradição do uso da cal, que 
também poderia ser utilizada na vi-
ticultura, não tem uma data defini-
da. Há quem se atreva a dizer que 
já seria fabricada e comercializada 
na região há quatro ou cinco sécu-
los, sendo certo que os documentos 
conhecidos relativos à venda só co-
meçam a ser datados no século XIX.

Na década de 1970 o negócio en-
tra em declínio. Com o 25 de Abril 
de 1974 assiste-se a uma progres-
siva modernização da produção. A 
cal, que grupos de homens faziam 
artesanalmente nos fornos de pe-
dra espalhados pelos campos, de-
pressa dá lugar a outros produtos 
de fabricação mais rápida e menos 
dispendiosa. Cerca de dez anos de-
pois, a cal cedeu quase totalmente 
o seu lugar às tintas. Hoje, apenas é 
produzida em algumas fábricas do 
centro do país. 
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Os juízes dizem que todo o tempo perdido será 
recuperado, mesmo que os procedimentos se 

arrastem por 2021. Os advogados apontam 
várias falhas e questionam a autenticidade 

de alguns julgamentos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Diligências judiciais
‘com pandemia’

TRIBUNAIS CUMPRIRAM APENAS 18 POR CENTO DOS PROCESSOS

A pandemia fechou portas de 
serviços e pessoas em casa em 
todo o país, e os tribunais do 

Alentejo não foram exceção. Em ape-
nas dois meses e dez dias ficaram por 
realizar 1714 julgamentos e outras 
diligências judiciais nas comarcas 
de Portalegre, Évora e Beja. Apenas 
cerca 18 por cento das ações previs-
tas foram efetuadas. Para recuperar o 
tempo perdido será, previsivelmente, 
necessário fazer uma espécie de con-
tra relógio até final do ano.

“Foram efetuados apenas os atos 
judiciais que os critérios legais qua-
lificam de urgentes, e sacrificados 
para momento posterior aqueles que 
estando marcados para esse lapso 
de tempo não eram qualificados de 
urgentes face aos mesmos critérios”, 
disse à Semmais o juiz-presidente da 
Comarca de Beja, José Lúcio.

Nesta comarca, que compreen-
de os tribunais de Beja, Almodôvar, 
Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, 
Moura, Odemira, Ourique e Serpa, foi 

onde se realizaram mais diligências 
(121) e também aquela onde mais fo-
ram adiadas (668). O juiz-presidente 
diz que estes números “refletem a cir-
cunstância do tempo que vivemos”. “O 
tribunal continuou a laborar no que 
respeita ao trabalho de movimenta-
ção processual, tendo os magistrados 
despachado o que havia a despachar 
e as secretarias cumprido o que havia 
a cumprir, fosse através das presenças 
físicas escaladas para tal, fosse através 
do teletrabalho”, adiantou.
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Ficaram por realizar mais de 1700 julgamentos O ponto de vista do juiz-presi-
dente de Beja é, de resto, partilha-
do pelo homólogo da comarca de 
Évora, Edgar Valente, que disse que 
naquela área, que compreende os 
tribunais de Arraiolos, Estremoz, 
Évora, Montemor-o-Novo, Portel, 
Redondo, Reguengos e Vila Viçosa, 
se deu primazia à realização de jul-
gamentos e diligências com argui-
dos presos.

Edgar Valente salientou também 
que nos tribunais da sua comarca 
não se terão registado quaisquer 
problemas com a plataforma que o 
Ministério da Justiça utilizou duran-
te este período para que fossem rea-
lizados, online, os julgamentos cujo 
adiamento não era possível. “Tanto 
quanto sei, não houve qualquer re-
clamação nesse sentido. Sei, no en-
tanto, que uma audiência realizada 
online não corresponde, nem pode 
corresponder, em termos de apre-
ciação, ao que juízes e advogados 
pretendem obter de modo presen-
cial”, disse o responsável da comar-
ca eborense.

Na comarca de Évora, desde 
20 de março, foram realizadas 103 
diligências judiciais, ficando por 
realizar outras 553. Este atraso, de 
acordo com o juiz-presidente, não 
deverá ter implicações ao nível das 
férias judiciais. Para Edgar Valente 
continua a ser possível realizar com 
brevidade todos as diligências que 
agora atrasaram.

Mais a Norte, na comarca de Por-
talegre, a administradora judicial, 
Célia Costa, disse à Semmais que se 
realizaram, no mesmo período em 
apreço, apenas 80 das 573 diligên-
cias previstas.

Nesta comarca, que inclui os tri-
bunais de Elvas, Portalegre, Ponte 
de Sor, Fronteira, Avis, Nisa e Cas-
telo de Vide, grande parte das 493 
diligências judiciais que ficaram por 
realizar dizem respeito, sobretudo, 
ao tribunal de Elvas, que é o que tem 
maior movimento.
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nas videoconferências 

Apesar dos juízes-presidentes e 
administradores dos tribunais não 
terem referido a existência de espe-
ciais dificuldades nos julgamentos 
online, alguns advogados não deixa-
ram de questionar a “justiça” que se 
pode obter em julgamentos realiza-
dos por esse método. A Ordem dos 
Advogados (OA) vai mesmo mais 
longe e afirma que durante o perío-
do em que este método esteve em 
execução (findou na quarta-feira, 
dia 3) detetaram-se “sistemáticos 
problemas nas videoconferências”.

Num julgamento por videoconfe-
rência realizado recentemente no Tri-
bunal de Ponte de Sor, uma testemu-
nha, que não deveria de estar em con-
tacto com os restantes intervenientes, 
acabou por dizer que talvez não de-
vesse depor, uma vez que escutara, 
pelos meios informáticos, todos as 
declarações das restantes partes. 

O presidente da OA, Luís Mene-
ses Leitão, diz que a fiabilidade dos 
julgamentos está posta em causa 
quando, por os mesmos se realiza-
rem através de videoconferência, 
não existir qualquer garantia de que 
são os arguidos ou as testemunhas 
que estão a responder às questões 
ou, fazendo-o, possam estar a rece-
ber indicações de terceiros.

Por outro lado, os advogados re-
clamam contra a falta de condições 
em alguns tribunais. Algumas salas, 
dizem, já não tinham condições an-
tes da pandemia e mais inadequa-
das se tornaram com o surgimento 
da Covid-19. É o que se passa, por 
exemplo, no Tribunal de Portalegre, 
que funciona preventivamente há 
quase seis anos num edifício aluga-
do, enquanto se espera que termi-
nem as obras no Palácio da Justiça 
local.
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No edifício provisório, proprie-
dade da antiga Junta Autónoma das 
Estradas, fizeram-se três salas co-
locando paredes de contraplacado. 
“Nenhuma das salas tem janelas e, 
como também não se pode ligar o ar 
condicionado, devido ao vírus, não 
sei como é que se podem garantir as 
regras de segurança para ali se reto-
marem os julgamentos presenciais”, 
disse à Semmais um advogado que 
solicitou o anonimato.

Os juízes-presidentes e adminis-
tradores judiciais ouvidos pela Sem-
mais foram unânimes em conside-
rar que nos tribunais das comarcas 
onde trabalham existem e estão a 
ser cumpridas as normas de segu-

rança ditadas pela Direção Geral de 
Saúde. Esse não é, no entanto, o en-
tendimento da OA.

Luís Meneses Leitão considera 
que nenhum tribunal deveria fun-
cionar sem que, conforme está es-
tabelecido legalmente, seja distri-
buído o equipamento de proteção 
individual. Esse mesmo equipa-
mento existe em todos os tribunais, 
mas apenas para juízes e funcioná-
rios. Os advogados e testemunhas, 
caso não tragam as máscaras, as lu-
vas ou as viseiras, poderão comprá-
-las nos próprios tribunais, pagan-
do pelos equipamentos mais 40 por 
cento do que o preço normal dos 
mesmos. 
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Não passou ao lado,
mas quase... 

DEZOITO DOS 47 MUNICÍPIOS FICARAM ‘ALHEIOS’ À COVID-19

Três meses depois do início da pandemia, o 
Alentejo mantém-se como a região menos 

afetada pela Covid-19 de Portugal Continental. 
Em entrevista à Semmais, o presidente do 

Conselho de Administração do Hospital Litoral 
Alentejano faz um balanço da crise.

TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA DR
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E
xistem no Alentejo 18 concelhos 
sem qualquer caso de coronaví-
rus registado. Quatro no distri-

to de Beja, oito no distrito de Porta-
legre e seis no de Évora. Até à data 
de fecho desta edição (terça-feira, 2 
de junho) e depois de três dias con-
secutivos sem registar novos infe-
tados, foi diagnosticada mais uma 
pessoa com Covid-19, em Odemira, 
aumentando para 260 o número to-
tal de infetados no Alentejo, segun-
do dados da Direção-Geral de Saúde 
(DGS). A única morte foi a de um 
idoso de 87 anos, a 21 de abril, que 
estava internado no Hospital José 
Joaquim Fernandes, em Beja. 

Este balanço ‘simpático’ deve-se 
principalmente àquele que é apon-
tado como um dos grandes inimigos 
do desenvolvimento da região, a 
baixa densidade populacional, a que 
se soma o comportamento exem-
plar da população.   

“O balanço é muito positi-
vo, desde logo porque não houve 
mortos a lamentar”, adianta Luís 
Matias, presidente do Conselho de 
Administração do Hospital Alente-
jo Litoral, “e conseguimos sempre 
controlar os efeitos epistemiológi-
cos dos surtos que foram aparecen-
do em áreas críticas, por exemplo, 
com grupos de estrangeiros. Tive-
mos as quarentenas a funcionar em 
pleno e com acompanhamento. As 
autoridades de saúde pública traba-

lharam muito bem, sempre em cima 
dos acontecimentos”. 

No passado dia 30, o hospital ti-
nha dois doentes internados, em tra-
tamento, não estando nenhum nos 
cuidados intensivos. Duas pessoas 
aguardavam resultados: “Desde 
que a pandemia chegou ao Litoral 
Alentejano foram diagnosticados 50 
casos positivos, mas passaram pela 
área Covid-19 cerca de uma centena 
de suspeitos. Internados estiveram 
sete e apenas um precisou de cui-
dados intensivos. Neste momento 
temos oito pessoas a recuperar em 
casa, sob vigilância”.

Segundo o administrador hos-
pitalar, “a sorte foi não ter havido 
necessidade de mais meios, porque 
a situação foi menos complicada 
nesta zona. Tivemos direito a alguns 
novos ventiladores, mas só agora 
estão a chegar”. Apesar da resposta 
algo tardia da administração central 
no fornecimento de equipamentos 
essenciais, Luís Matias exalta “a 
colaboração perfeita” entre as dife-
rentes entidades envolvidas na ges-
tão da pandemia e a “resposta es-
petacular dos privados (empresas) 
e dos municípios que se juntaram 
numa grande onda de solidarieda-
de”, oferecendo ao hospital dois no-
vos Raios X portáteis, ventiladores e 
duas viaturas 4x4 “para intervenção 
na comunidade e em lugares remo-
tos de acesso mais complicado”. 

Litoral teve apenas um internado nos cuidados intensivos
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Internado durante mais de 
um mês é quase case-study 

Com uma capacidade instala-
da de 19 camas na área reservada 
para doentes com Covid-19, a que 
se somam cinco camas ventila-
das “montadas especialmente para 
esta fase”, Luís Matias garante ter 
tudo preparado para momentos 
mais complicados: “Podemos sem-
pre alargar esta capacidade , caso 
a pandemia se torne mais severa. 
Nomeadamente, ampliar as camas 
dos cuidados intensivos para onze 
e acrescentar mais dez camas para 
internamento. E ainda dispomos de 
um pavilhão cedido pela Caixa Agrí-
cola, com mais 40 camas”.

Até ao momento nunca esti-
veram internados em simultâneo 
“mais que quatro a cinco doentes. 
Porém, entre estes, temos quase um 
case-study de um doente que esteve 
internado mais de um mês, ou seja, 
muito para além do registo de to-
dos os doentes internados no país, e 
que, entretanto, já saiu”.

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Assim que foi declarada a pande-
mia, o Hospital Litoral Alentejano sus-
pendeu a atividade programada não 
urgente, deslocando os profissionais 
de outras áreas para as áreas afetas à 
Covid: “Os nossos profissionais esti-
veram sempre à altura e muito dispo-
níveis, tínhamos o hospital preparado 
para fazer consultas à distância”.

O que também ajudou foi o facto 
de o Governo ter agilizado a con-
tratação direta e simplificada dos 
recursos humanos de que viessem 
a necessitar: “Infelizmente não há 
enfermeiros disponíveis e os que 
contratámos vieram de Inglaterra, 
Irlanda, França e Espanha, num to-
tal de sete ou oito”. O próximo pas-
so é “contratar pessoal para a nova 
urgência”, o que acontecerá assim 
que a área for libertada e deixar de 
ser reservada para infetados com a 
pandemia: “Espero que agora que 
estamos a desconfinar, não volte 
tudo para trás”. 
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O Alentejo interior tem no 
distrito de Portalegre (total de 
15 concelhos) oito casos de 
municípios onde a Covid-19 não 
chegou, apesar de a doença ter 
fustigado os concelhos vizinhos 
do lado espanhol. Em Évora (total 
de 14 concelhos), Alandroal, 
Arraiolos, Borba, Estremoz, Mora 
e Redondo escaparam para já sem 
casos, enquanto que em Beja (14 
concelhos) estão sem qualquer 
infetado Alvito, Barrancos, Ourique 
e Vidigueira.
Segundo o relatório da DGS 
para o dia 2 de junho, Moura 
continua a ser o concelho mais 
afetado do Alentejo, com 71 

casos confirmados, Évora tem 25, 
Santiago do Cacém 18, Beja regista 
15, Serpa 14 casos, Grândola tem 
11 e Elvas 10 casos. Almodôvar 
e Vendas Novas contabilizam 
8 infetados, Alcácer do Sal e 
Reguengos de Monsaraz registam 
7 pessoas com o novo coronavírus 
e os concelhos de Portalegre e 
Portel têm 6 casos confirmados, 
enquanto Cuba regista 4 pessoas 
infetadas.
De acordo com dados divulgados 
pela Comunidade Intermunicipal 
do Alto Alentejo, até à data e desde 
que teve início o surto pandémico, 
o distrito de Portalegre declarou 29 
casos positivos.
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Extraoils dá cartas 
na economia verde

EMPRESA QUER INVESTIR MAIS 2 MILHÕES EM NOVOS PROJETOS

É uma unidade modelar, num ‘cluster’ 
que aposta tudo na economia verde. 

O investimento de seis milhões de euros está 
implantado em Vendas Novas, onde a empresa 
aplica a sua política de responsabilidade social. 

Mas há novos projetos na forja.
TEXTO RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA ALEX GASPAR
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O concelho de Vendas Novas, 

que apostou forte no cha-
mado “Corredor Verde”, com 

capacitação para fazer crescer o seu 
‘cluster’ industrial, conta com uma 
empresa que dá cartas na área da re-
ciclagem de óleos alimentares a nível 
ibérico e europeu. 

Criada em 2016, à custa de um in-
vestimento avaliado em seis milhões 
de euros, a Extraoils - Oils 4 the Fu-
ture, exerce atividade na valorização 
de óleos alimentares usados, 70 por 
cento dos quais nacionais e o res-
tante importado. “Estima-se que em 
Portugal sejam colocados à venda 
cerca de 80 toneladas de óleos ali-
mentares, destas, perto de 60 tonela-
das podem e devem ser valorizadas. 
O que nós fazemos aqui com essa 
matéria-prima é obter óleos vegetais 
e produzir óleos para biodiesel, atra-
vés de processos inovadores”, expli-
ca à Semmais Pedro Silva que, com a 
irmã Ana Silva, gere a empresa.

A escolha de Vendas Novas para 
instalar a unidade modelar, com 

respeito “por todas as normas am-
bientais”, não foi por acaso. Os res-
ponsáveis aproveitaram o facto do 
município pertencer ao chamado 
“Corredor Verde”, além de que se 
situa num eixo privilegiado com a 
proximidade do porto de Setúbal e 
de Espanha, para onde se prevê a 
criação de uma segunda empresa, 
embora com menor dimensão. 

Pedro Silva, enfatiza as questões 
ambientais, uma vez que a produ-
ção da Extraoils acaba por valorizar, 
como refere, “um grande passivo 
ambiental”, que são os óleos usados 
e transformá-los “num ativo e num 
produto de valor acrescentado”. 

Com um projeto ambicioso, a 
empresa, que começou a laborar há 
cerca de um ano, tem capacidade e 
“competência técnica e de gestão” 
para ser a única unidade industrial 
com esta tipologia para fazer entrar a 
matéria prima na economia circular. 
E neste parâmetro, ser a melhor da 
Península Ibérica e uma das maiores 
da Europa. 

Empresa fatura cerca de 10 milhões de euros/ano
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Capacidade instalada 
para doze mil toneladas

Implementada numa área com 
cerca de 2,6 hectares do Parques In-
dustrial de Vendas Novas, o processo 
de produção de óleos e biodiesel de 
terceira geração é altamente sofisti-
cado, acompanhando o que de me-
lhor se vai fazendo no setor em todo 
o mundo. A empresa tem uma capa-
cidade instalada para cerca de doze 
mil toneladas de óleos alimentares 
usados, a partir dos quais consegue 
obter como produto final cerca de 
duas mil toneladas de óleo para bio-
diesel, nove mil toneladas de óleo 
vegetal e cerca de mil toneladas de 
outros óleos. “A grande maioria dos 
produtos finais destinam-se à expor-
tação”, esclarece Ana Silva.

Em termos económicos, e ape-
sar dos efeitos da pandemia, os res-
ponsáveis da Extraoil continuam a 
estimar uma faturação total de 10 
milhões de euros e a fazer crescer o 
número de postos de trabalho. “Neste 
momento a empresa conta com treze 
colaboradores diretos e 50 indiretos, 
mas num futuro próximo esperamos 
duplicar o número de postos de tra-
balho”, afirma Pedro Silva.

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Grandes benefícios 
ambientais
A promoção da produção e 
utilização de biocombustíveis 
e de outros combustíveis 
renováveis no espaço 
comunitário é uma importante 
medida para que, no âmbito do 
desenvolvimento sustentável da 
União Europeia, se possa reduzir 
a dependência das importações 
de matérias energéticas para 
fabrico de combustíveis e se 
garantir a segurança do seu 
abastecimento a médio e longo 
prazo, referem especialistas da 
Universidade Nova de Lisboa. É 
esta a importância estratégica 
da Extraoils, num quadro em 
que, cada vez mais, se aposta 
na deriva da sustentabilidade, 
ao mesmo tempo que reduz 
o passivo ambiental deste 
cluster. “A valorização destes 
resíduos acabou por ser uma 
opção muito interessante para 
a indústria do biodiesel, com 
grandes benefícios ambientais e 
económicos”, explica Pedro Silva.
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Produção de escualeno 
e painéis fotovoltaicos

Em andamento estão alguns ou-
tros projetos, sendo que o arran-
que da produção de escualeno (um 
composto orgânico, conhecido pelas 
suas propriedades benéficas para a 
saúde), a partir de óleos vegetais e 
ácidos gordos, para fins farmacêuti-
cos e setor dos cosméticos, é o que 
está mais avançado e a merecer um 
carinho especial em termos estra-
tégicos. Até porque, diz Ana Silva, 
“com esta experiência destes novos 
produtos estamos a contribuir para 
a redução do fabrico do mesmo 
produto a partir de fontes animais, 
como por exemplo tubarões e ba-
leias”. A implementação do novo 
projeto ronda um investimento de 
dois milhões de euros.

Também na forja, mas já incluí-
do no plano inicial, está em estudo 
a implantação de um parque de pai-
néis fotovoltaicos, que segundo Pe-
dro Silva, acabará por fazer com que 
a empresa “dependa o menos possí-

vel de outras fontes de energia”, re-
duzindo a sua pegada ecológica.

Mas estes investimentos e pro-
jetos dependem também de outros 
fatores, externos à carteira de in-
tenções da empresa. Como subli-
nham os responsáveis da Extraoils, 
é preciso contar com “a proativida-
de dos organismos locais, regionais 
e nacionais que tutelam esta ativi-
dade industrial, o que nem sempre 
é notório, bem como com os efeitos 
diretos e colaterais na economia 
provocados, agora, pela pandemia 
da Covid-19”.

Querendo aprofundar a sua rela-
ção com a comunidade onde se inse-
re, a empresa também pratica uma 
política de responsabilidade social. 
No seu primeiro ano de atividade já 
contribuiu com donativos no valor 
de 20 mil euros para diversas IPSS do 
concelho, várias coletividades, Asso-
ciação de Bombeiros Voluntários de 
Vendas Novas e Hospital de Évora. 
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São centenas de milhões de euros de investimentos, 
que vão desde o litoral até à fronteira. A pandemia 
não retirou a vontade de investir, sobretudo num 

momento em que o Alentejo é a região com menor 
número de infetados. Os selos “Safe&Clean” 

atestam a segurança.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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Explosão de luxo
DESCARTADAS AS MASSAS, APOSTA-SE NA ECOLÓGICA
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O turismo no Alentejo está em 
alta e assim parece querer 
manter-se durante muito 

tempo. Por toda a região, seja no li-
toral ou mais no interior, estão pro-
jetados ou em fase de construção, 
mais e mais sofisticados empreen-
dimentos hoteleiros. A ideia, no en-
tanto, não passa por privilegiar o tu-
rismo de massas, mas antes oferecer 
qualidade.

Mesmo com a pandemia de Co-
vid-19 a surgir diariamente como 
um fantasma ameaçador, os autar-
cas alentejanos acreditam, na gene-
ralidade, que o surgimento de novas 
unidades irá trazer mais riqueza à 
região. Depois, como referiram à 
nossa reportagem alguns dos inter-
venientes, todo o Alentejo tem um 
trunfo invejável para colocar em 
cima da mesa quando chegar o mo-
mento das decisões: o que sobra em 
espaço ao ar livre, falta em ameaças 
de vírus.

“O Alentejo tem vantagens com-
petitivas sobre as outras regiões. 
A começar pela tranquilidade, mas 
não só por isso”, disse à Semmais o 
presidente da Turismo do Alentejo, 
Ceia da Silva.

“De momento, somos procura-
dos quase só por cidadãos nacionais, 

mas, em breve, muitos estrangeiros 
vão voltar a querer passar férias em 
Portugal. Nessa ocasião, quando ti-
verem de decidir, muitos vão valori-
zar o facto de a região ser segura em 
termos de Covid-19”, acrescentou o 
mesmo responsável.

Esse é também o entendimento 
do presidente da câmara de Grân-
dola, Figueira Mendes. “Já falámos 
(a autarquia) com todos os promo-
tores que têm projetos aprovados e 
outros já em execução para o nos-
so concelho. Ninguém quer desistir 
de nenhum projeto. Aliás, as altera-
ções que alguns desses promotores 
têm feito é no sentido de virem a ser 
reduzidos os tamanhos de alguns 
lotes, assim como da lotação de al-
guns hotéis. Há projetos alterados 
para que seja diminuído o número 
de camas. Trata-se de obter mais 
qualidade, dando primazia à nature-
za e à sustentabilidade”, acrescentou 
o autarca.

No concelho de Grândola os pro-
jetos turísticos mais vultuosos estão 
em curso nas herdades da Comporta 
e do Pinheirinho, mas também em 
Troia e em Melides. São, diz Figuei-
ra Mendes, investimentos previstos 
para “três ou quatro anos no valor 
de 500 milhões de euros”.
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Aposta na hotelaria continua a 
crescer em todos os concelhos

Do turismo preferencialmente 
de mar, no concelho de Grândola, 
avança-se para o interior, no mu-
nicípio de Reguengos de Monsaraz, 
onde na primeira quinzena deste 
mês serão inaugurados os hotéis 
Monte das Serras, no Corval, e Mon-
timerso, junto à vila e nas margens 
da albufeira de Alqueva.

Estas duas apostas, conforme 
disse à Semmais o presidente da câ-
mara, José Calixto, são o reflexo de 
uma investida de seis anos, durante 
os quais surgiram em todo o conce-
lho (incluindo nas freguesias) cerca 
de 120 unidades turísticas. “São, na 
sua maioria, pequenas unidades de 
alojamento local e de turismo ru-
ral. Mas, são unidades de qualidade, 
que não causam danos no meio am-
biente e que são valorizadas por te-
rem componentes relacionadas, por 
exemplo, a viticultura e o enoturis-
mo”, acrescentou o edil.

Nesta zona do Alentejo, que 
anualmente recebe turistas prove-
nientes de mais de 40 países, exis-
tem atualmente cerca de 1200 ca-
mas e cerca de 40 restaurantes. “O 
ressurgimento do turismo no con-

celho é absolutamente estratégico e 
isso pode ser facilmente consegui-
do. Ninguém tem de ter medo de vir 
para o Alentejo. Em Reguengos não 
temos novos casos de Covid-19 há 
mais de 50 dias, tal como há cerca 
de um mês que temos todos os que 
estiveram doentes já totalmente re-
cuperados. Aliás, dos casos que tive-
mos, apenas um teve de ser hospita-
lizado”, disse ainda José Calixto. 

No concelho de Reguengos de 
Monsaraz, diz ainda o edil, mais de 
metade das unidades hoteleiras já 
têm o certificado “Clean&Safe”, um 
selo atribuído pela Entidade Regio-
nal de Turismo e que serve, entre 
outras coisas, para tranquilizar os 
turistas relativamente a situações de 
eventuais contágios. Essa atribuição, 
de acordo com Ceia da Silva, prova 
que o turismo no Alentejo “tem qua-
lidade comprovada” e “condições 
para continuar a crescer manten-
do o nível de exigência”. É por isso, 
diz o presidente da instituição, que 
“continuam a surgir empreendimen-
tos de grande valia, seja em Alcácer 
do Sal, Beja, Castelo de Vide, Odemi-
ra ou Reguengos”.

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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comer bem e dormir melhor

Em Elvas está prestes a surgir 
mais um exemplo do turismo de 
qualidade que é defendido para o 
Alentejo. Miguel Mendão, empresá-
rio local ligado até agora ao setor da 
restauração (tem três restaurantes 
na cidade) prepara-se para levar por 
diante um empreendimento de 4,5 
milhões de euros.

O empresário explicou à Sem-
mais que a ideia de construir esta 
unidade (que deverá ser contem-
plado com fundos comunitários) 
serve para satisfazer o desejo de um 
grupo vasto de clientes que preten-
dem desfrutar dos restaurantes e, 
depois, terem um local de excelên-
cia dentro da cidade para pernoita-
rem. Serão, diz, “40 quartos duplos 
dispersos por dois pisos, suites 

e salas preparadas para diversos 
acontecimentos”. “O vírus vai desa-
parecer e o hotel já estava pensado 
antes da pandemia ter surgido. Não 
fazia sentido estar a desistir agora”, 
acrescentou.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, 
a aposta nesta nova construção é 
importante porque vai criar, pelo 
menos, 30 novos postos de traba-
lho, mas também porque serve para 
inverter “alguma retração por par-
te dos empresários”. “É um sinal 
muito positivo para toda a região”, 
adiantou o autarca, salientado que 
a obra, que deverá arrancar durante 
o próximo ano, tem preocupações 
ambientais, recorrendo ao aprovei-
tamento da energia solar. 
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Odemira investe 
para se manter à tona

EMPREENDER E APOIAR EMPRESAS E FAMÍLIAS COM EMERGÊNCIA

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

local

A autarquia vai disponibilizar um mínimo de 
1,25 milhões para acudir a empresas e famílias 

depauperadas devido à pandemia. Estima-se que 
mais de um milhar de empresas possam pedir 

ajuda e que um quinto da população esteja 
na mesma condição.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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sociedades comerciais das áreas da 
restauração e similares.

“Houve uma diminuição da re-
ceita muito acentuada, até mesmo 
para aqueles que continuaram a tra-
balhar em plena pandemia. Agora, 
é tempo de tentar ajudar todos, até 
mesmo os que não conseguem obter 
ajuda do Governo por não terem es-
crita organizada e que, em Odemira, 
poderão ser cerca de 80 por cento 
dos comerciantes”, explicou José 
Alberto Guerreiro. A única condição 
que a autarquia está a impor é que 
os empresários que agora serão aju-
dados financeiramente mantenham 
as portas abertas até final do ano.

O autarca estima que, entre as em-
presas que fecharam as portas e aque-
les que mesmo estando a laborar tive-
ram quebras de rendimento na ordem 
dos 40 ou mais por cento, existam ago-
ra “mais de mil” em condições de con-
correrem ao ‘Odemira Empreende +’.

O trabalho de identificação de 
empresas com dificuldades foi, de 
resto, efetuado com o auxílio de to-
das as juntas de freguesias, as quais 
tiveram em conta que mesmo os 
estabelecimentos, sobretudo de 
restauração, que tiveram de encer-
rar, ainda assim tiveram de cumprir 
compromissos financeiros, nomea-
damente o pagamento de despesas 
de água, eletricidade ou de manu-
tenção de cuidados de higiene.  

Há uma tarefa a realizar no 
concelho de Odemira: salvar 
a economia local, através da 

revitalização das empresas que ti-
veram de encerrar portas devido 
à pandemia, e o modo de vida dos 
muitos habitantes que, pelos mesmo 
motivos, deixaram de ter condições 
financeiras para poderem viver sem 
constrangimentos. A câmara mu-
nicipal teve a perceção de que só 
poderá garantir o futuro se souber 
preservar os seus ativos e, por isso 
criou já dois fundos de emergência.

Na conversa que teve com a 
Semmais, o presidente da edilida-
de, José Alberto Guerreiro, transmi-
tiu a ideia de que o concelho está a 
arregaçar as mangas e que, mesmo 
existindo cerca de 500 unidades co-
merciais e industriais que, por causa 
da Covid-19, fecharam as portas, é 
agora chegada a hora de as reerguer, 
utilizando-se para isso uma verba 
posta à disposição pelo município.

“Temos, para as empresas do 
concelho que fecharam ou que 
comprovadamente tiveram quebras 
iguais ou superiores a 40 por cento, 
o ‘Fundo Municipal de Emergência 
Odemira Empreende +’. Este fundo 
é de 750 mil euros que, em caso de 
necessidade, até pode ser reforça-
do”, começou por dizer o autarca. 
Trata-se de um apoio dirigido a em-
presários em nome individual e às 

Estima-se que as empresas do concelho sofreram quebras de cerca de 40%
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Um quinto dos 25 mil residentes 
está a enfrentar dificuldades

Os números ainda não estão to-
talmente apurados, mas, segundo 
refere o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Odemira, há pelo menos 
cerca de três mil residentes no con-
celho que estarão a passar dificulda-
des económicas devido à Covid-19. É 
um número bem significativo, caso 
se tenha em conta que representa 
cerca de um quinto dos habitantes. 
Depois, aos 25 mil residentes nacio-
nais, há ainda que juntar os cerca de 
dez mil estrangeiros que ali vivem 
temporariamente, trabalhando em 
diversas unidades agrícolas.

“O montante do ‘Fundo Munici-
pal de Emergência Odemira Apoia +’ 
é de 500 mil euros. Provavelmente 
será uma verba que não irá resolver 
todos os problemas de todas as fa-
mílias que agora estão carenciadas, 
mas certamente que irá ajudar a que 

não se registem muitos dramas so-
ciais”, explicou o autarca.

“Este fundo pretende, essencial-
mente, prevenir o surgimento de 
vulnerabilidades sociais e econó-
micas”, adiantou ainda o autarca, 
acrescentando que até ao momen-
to o município já estará a apoiar, 
doando alimentos a cerca de uma 
centena de famílias. “É atribuível 
às pessoas que estejam sediadas no 
concelho há, pelo menos, um ano”, 
acrescentou.

O município explica, que o ‘Ode-
mira Apoia +’ pode ser atribuído a 
agregados ou a indivíduos isolados 
que provem estar em carência finan-
ceira desde abril e que apresentem 
um rendimento mensal igual ou in-
ferior a 438,81 euros mensais. Tam-
bém não podem usufruir de outros 
apoios para a mesma finalidade. 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Fundos Municipais
Para informações sobre o 
Fundo Municipal de Emergência 
Odemira Empreende +, os 
empresários devem contactar:

Para informações sobre o 
Fundo Municipal de Emergência 
Odemira Apoia +, os munícipes 
devem contactar:

800 100 235

961 620 618

gae@cm-odemira.pt

accao.social@cm-odemira.pt
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A outra face
da Covid-19
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“Em momentos de crise, não pode valer tudo. 
Naturalmente que se exige a quem exerce 
o poder, que o faça de forma enérgica (…). 
Mas há que resistir à tentação tirânica da 
demonstração do poder pela subserviência!”

D
urante a pandemia assistimos 
ao melhor e ao pior do ser hu-
mano. Atos de grande altruís-

mo, de verdadeira solidariedade e ge-
nerosidade que nos fazem pensar que 
a Humanidade, afinal, é uma univer-
salidade concreta que reside em cada 
um de nós. Mas rapidamente perce-
bemos a vulgaridade a que muitos se 
prestaram aproveitando torpemente 
a fragilidade dos mais desprotegido 
para obter visibilidade. O poder, de 
facto, pode ser inebriante e é no seu 
exercício que os líderes e os homens 
de carácter se revelam.

As autarquias têm sido um bra-
ço armado no combate deste inimi-
go invisível. Muito antes do Estado 
central emitir orientações através 
da DGS, já alguns autarcas toma-
vam a iniciativa para proteger as 
suas populações. Estiveram sempre 
um passo à frente. Provaram porque 
merecem o voto popular. Foi o caso 
de Ovar e Cascais, por exemplo, para 
citar os casos nacionais. Sem dema-
gogia barata, sem populismo, sem 
ações baratas para explorar a des-
graça alheia, sem exposição gratuita 

dos que mais precisam de apoio, em 
suma, sem aproveitamento político. 
Dois excelentes exemplos da impor-
tância do poder local e da proximi-
dade às populações. 

Já outros usaram o seu poder e 
recursos públicos para obter maior 
visibilidade e popularidade, ou não 
se aproximasse um ano de eleições 
autárquicas. Assistimos a tudo. Apro-
veitamento das propostas da oposi-
ção para as rotular como suas, distri-
buição de material de proteção porta 
a porta em que o edil, pessoalmente, 
procede à entrega, protagonizando 
um ato de campanha eleitoralista 
eticamente reprovável e até alguma 
confusão entre dádivas do poder lo-
cal e das comunidades intermunici-
pais. Todos querem estar na linha da 
frente… para estender a mão ao in-
digente. Em momentos de crise, não 
pode valer tudo. Naturalmente que se 
exige a quem exerce o poder, que o 
faça de forma enérgica especialmen-
te para proteger os mais desfavore-
cidos. Mas há que resistir à tentação 
tirânica da demonstração do poder 
pela subserviência! Aproveitar a ne-

cessidade do ser humano para lhe 
acenar com migalhas e provocar-lhe 
sentimentos de gratidão, quando ape-
nas se cumpre uma missão, no âmbi-
to das competências confiadas pelo 
voto secreto e universal é deveras 
atroz e roça o requinte da malvadez. 
E torná-lo público nas redes sociais é 
inqualificável. Do mesmo mal padece 
a comunicação social, que não resis-
te à exposição gratuita da desgraça 
humana quando deveria evitá-la, já 
que foi presenteada com os impostos 
de todos nós e, supostamente, presta 
um serviço público. Honrosa exceção 
para os (poucos) órgãos de comuni-
cação social que tiveram a hombrida-
de de renunciar à “doação”. Afinal, a 
liberdade de expressão, enquanto pi-
lar da Democracia, não está à venda 
(!?). Imagino o sentimento de injusti-
ça dos órgãos de comunicação social 
regionais/locais que há longos anos 
reclamam a atenção do governo, sem 
êxito, ao constatar a lista da distri-
buição de milhões. De facto, somos 
todos iguais, mas há uns mais iguais 
que outros. “Liberdade parcial não é 
liberdade” Nelson Mandela. 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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As micro, pequenas e médias empresas dos 
cinco municípios que integram a Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) já 
podem recorrer a serviços especializados de 
consultoria “para apoiar as decisões estratégicas 
que se impõem em tempos de crise”.
TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA DR

Consultoria gratuita 
para empresários

LITORAL ALENTEJANO CRIA LINHA DE APOIO ÀS PMES

“S
abemos que os pequenos em-
presários se sentem muitas 
vezes abandonados e entre-

gues a si próprios, ora, numa situa-
ção com a amplitude desta, enten-
demos que seria benéfico poderem 
ser acompanhados nas suas dúvidas 
e decisões estratégicas”, justifica à 
Semmais Vítor Proença, presiden-
te da Câmara Municipal de Alcácer 

do Sal e da CIMAL, comunidade que 
agrega os municípios de Alcácer, 
Grândola, Odemira, Santiago do Ca-
cém e Sines. 

O projeto, que representa um in-
vestimento na ordem dos 100 mil eu-
ros, foi adjudicado à consultora De-
loitte e conta com a parceria da ADL 
(Associação de Desenvolvimento Lo-
cal), tendo em vista a criação de uma 
plataforma que inclui um conjunto 
de serviços especializados para aju-
dar as empresas a tomarem decisões 
e a implementarem medidas na ges-
tão da crise que enfrentam. 

A primeira fase do programa teve 
início a 19 de maio, data de abertura 
da linha gratuita de atendimento, e 
contempla apoios nas áreas da ges-
tão, fiscalidade, jurídica ou opera-
cional: “Qualquer empresário pode 
recorrer a estes serviços, pedindo 
apoio técnico para fazer candidatu-
ras, para recorrer a financiamentos, 
a créditos, ou a seguros disponíveis, 
etc., é uma linha muito ambiciosa de 
serviços que vão do aconselhamento 
ao planeamento estratégico, passan-
do pelas medidas laborais ou pelo 
acesso a incentivos financeiros”.

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Equipa apta a ajudar 
a ultrapassar crise 

Uma equipa multidisciplinar – 
composta por representantes dos 
cinco municípios da CIMAL, pela De-
loitte e por diversas universidades - 
estará à disposição das empresas: “O 
nosso objetivo é mitigar ao máximo 
os efeitos negativos da crise que as 
empresas estão a atravessar neste 
momento. A Deloitte é uma consul-
tora com larga experiência e estou 
confiante que vamos conseguir che-
gar a um grande número de empre-
sários em dificuldades. Por enquanto, 
a procura por parte dos empresários 
ainda não é significativa, mas acredi-
to que vai crescer substancialmente”.

Esta equipa ficará encarregue de 
disponibilizar informação prática ao 
nível das obrigações ficais e incenti-
vos (medidas de apoio à tesouraria, 
acesso a linhas de crédito, medidas 
de continuidade de negócios e em-
prego), de partilhar conhecimento 
especializado, em termos de negó-
cio, finanças, recursos humanos e 
comunicação, de prestar informação 
ao nível do direito do trabalho e em-
presarial (medidas laborais de apoio 
a empresas e trabalhadores, regimes 

de lay-off, processos de execução), 
de propor medidas de emergência a 
aplicar de imediato e de identificar 
medidas de curto-prazo que permi-
tam operar o negócio.

Dada esta “situação sem prece-
dentes, os municípios colocaram-se 
de imediato numa posição solidária 
com o tecido empresarial da região, 
considerando urgente a adoção de 
medidas não só de proteção, mas que 
vão mais além no auxílio às peque-
nas e médias empresas que represen-
tam uma enorme fatia da economia 
local”, esclarece Vítor Proença. Na 
opinião do autarca, as micro, peque-
nas e médias empresas são um elo 
fundamental na cadeia económica 
do Alentejo Litoral e esta plataforma 
constituirá “um apoio fulcral” para a 
sua sobrevivência: “Temos felizmen-
te um grande número de empresários 
empenhados em manter a sustenta-
bilidade dos seus negócios e em ga-
rantir a continuidade dos postos de 
trabalho. Estes empresários revelam 
uma grande capacidade de resistên-
cia e resiliência e queremos mostrar 
que podem contar connosco”. 

Linha de apoio implicou investimento de 100 mil euros
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desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

desporto

Os futebolistas usam-no para aprimorar a técnica e 
é praticado por atletas de todas as idades. Joga-se 
numa mesa de ping-pong abaulada e está prestes 

a chegar ao Alentejo.
TEXTO MARTA DAVID | FOTOGRAFIA DR

Teqball ‘compete’
pelo Alentejo 

REGUENGOS PODE SER O PRIMEIRO A ENTRAR NO JOGO

É uma espécie de futevólei jogado 
numa mesa de ping-pong abau-
lada, os brasileiros chamam-lhe 

futmesa ou mesabol e é praticado por 
dois jogadores ou duas duplas… Cha-
ma-se Teqball, nasceu na Hungria, em 
2014, e já é praticado em 156 países.

A Federação Portuguesa da mo-
dalidade existe desde novembro de 
2019 e, no nosso país, existem já vinte 
equipas federadas. O Norte e o Cen-

tro são as zonas onde a modalidade 
está mais desenvolvida, mas os pri-
meiros contactos com o Alentejo têm 
sido positivos e é bem provável que, 
em breve, seja possível praticar teq-
ball em Reguengos de Monsaraz.

Luís Fonseca, responsável pela 
área de expansão e protocolo da fe-
deração, diz à Semmais que os con-
tactos com as autarquias da região 
foram bastante animadores, mas que 

a pandemia travou o andamento das 
negociações. “No início do ano está-
vamos a fazer um trabalho de expan-
são da modalidade que, para já, está 
mais desenvolvida no Norte e centro. 
Os contactos com Reguengos esta-
vam bastante adiantados, mas esta 
paragem forçada a que o país ficou 
sujeito pôs um travão neste incre-
mento de distribuição de mesas que 
estava a correr bem”.
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Mesas diferentes para 
uma diferente modalidade

O teqball é uma modalidade pra-
ticada entre dois jogadores, como 
um jogo simples que se assemelha ao 
ténis de mesa. É jogado numa mesa 
curva e com uma bola idêntica à de 
futebol que deve ser passada, de um 
lado para o outro, com qualquer par-
te do corpo exceto as mãos.  No fun-
do, é jogar futebol com uma técnica 
“muito apurada” sobre uma mesa 
ligeiramente abaulada. Luís Fonse-
ca diz que é “um desporto inclusivo” 
porque qualquer pessoa o pode jogar. 
“Não existem campeonatos por es-
calões e, no caso das duplas, elas po-
dem ser compostas por um avô e um 
neto, ou uma criança de nove anos e a 
sua tia, tal como aconteceu no último 
campeonato do mundo. Essa dupla 
foi vice-campeã mundial!”, adianta 
reforçando a ideia de que o impor-
tante é a técnica.

Aliás, ‘teq’ vem da palavra húngara 
‘technika’ e é esse aprimorar da técnica 
que tanto interesse tem suscitado jun-
to dos futebolistas e que os tem levado 

a experimentar o teqball.  “Muitos jo-
gadores de futebol profissional usam 
a modalidade para melhorar a técnica 
de passe e de receção de bola” precisa-
mente porque é isso que se exige.

Quanto às mesas, existem em três 
modelos: teq lite, teq one e teq smart. 
Luís Fonseca explica as diferenças. “A 
teq lite é a mais ligeira, pesa pouco 
mais de cem quilos, fecha-se facil-
mente e é fácil de arrumar. A teq one 
é para competição fixa, mais pesada 
e deve ter um sítio onde ficar em per-
manência. Já a teq smart também se 
pode fechar e arrumar, mas é muito 
mais resistente e, normalmente, é 
usada em competições”. 

A Federação está a negociar com 
as autarquias, “não só as mesas, como 
formações específicas para técnicos e 
árbitros. Através dos apoios despor-
tivos, os municípios podem adquirir, 
por exemplo, cinco mesas lite e ter 
acesso a dez formações para futuros 
árbitros e treinadores, por cinco mil 
euros”. 

Torneios com price 
money para breve
A Federação promove duas 
competições. O ‘circuito 
nacional’ que deverá ser 
disputado em várias regiões 
e um ‘Circuito Elite’ a ser 
disputado pelos clubes da I 
Liga de futebol. “No início do 
ano, em Odivelas, houve um 
torneio de apresentação da 
modalidade onde estiveram 
presentes algumas das principais 
equipas da I Liga de Futebol, 
nomeadamente do Porto, 
Sporting, Vitória de Guimarães, 
Estoril e Vitória de Setúbal. 
Para agosto ou setembro, no 
Algarve, estava previsto um 
torneio internacional com price 
money, como todos os nossos 
torneios, mas neste momento 
estamos a repensar a forma e 
a data em que se realizará”. A 
certeza é de que no final deste 
ano ou no início do próximo vai 
acontecer. Uma certeza a que 
se junta a de que a modalidade 
chegará rapidamente a todo o 
país. “Acredito que em breve 
estaremos a montar mesas 
também no Alentejo”, diz o 
responsável federativo.
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Bola parada…
Taça perdida 

O DIA EM QUE CAMPO MAIOR PAROU

A 19 de junho passam 21 anos sobre a 
final da Taça de Portugal que opôs o 

Campomaiorense ao Beira-Mar. Passadas 
mais de duas décadas, ainda se sente na vila 

o sabor de uma derrota injusta.
TEXTO MARTA DAVID | FOTOGRAFIA DR

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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O Campomaiorense era, à par-
tida, o favorito para vencer 
aquela final de Taça de Por-

tugal inédita e, não só em Campo 
Maior como um pouco por todo o 
Alentejo, ninguém pensava num ou-
tro desfecho que não fosse trazer a 
Taça para a planície e ter o único clu-
be alentejano representado ao mais 
nível na Taça UEFA. O Beira-Mar, 
que até já estava despromovido à II 
Divisão, foi um ‘David’ que derrotou 
o ‘Golias’ e lançou um balde de água 
fria sobre os milhares de adeptos 
que rumaram ao Jamor e deixaram 
a vila alentejana quase deserta.

Com alguma ajuda do sorteio 
quanto ao adversário que foi en-
contrando pelo caminho, o Campo-
maiorense conseguiu chegar à final 
da Taça de Portugal na época de 98-
99 derrotando, ainda assim, alguns 
históricos do futebol nacional. O 
Sporting de Braga e o Marítimo su-

cumbiram nesse ano frente aos alen-
tejanos que, nas meias-finais, elimi-
naram o Esposende após vitória por 
duas bolas a zero, num ano em que a 
Taça de Portugal ditou o ‘triunfo’ dos 
pequenos. Sporting, Porto e Benfica 
foram eliminados logo nas quarta e 
quinta eliminatórias.

Animados pelo 13º lugar na clas-
sificação e por uma boa campanha 
na Taça, em Campo Maior os ha-
bitantes empolgaram-se e, na vila, 
“vivia-se um clima de grande con-
fiança”, recorda Joaquim Folgado, 
jornalista, na altura diretor do Jornal 
de Notícias de Campo Maior. “Nin-
guém pensava num cenário que não 
fosse o de ganhar aquela taça! Até o 
próprio presidente do clube passava 
essa empolgação para os adeptos. 
Parecendo que não era uma forma 
também de internacionalização da 
marca Delta / Nabeiro que patroci-
nava a equipa”. 



junho 2020

52

Otimismo fugaz numa tarde 
de domingo no Jamor 

Nessa altura, o Campomaiorense 
transpôs as fronteiras da vila e pas-
sou a ser “um embaixador do Alen-
tejo. Foram dezenas de autocarros, 
de toda a região, apoiar a equipa a 
Lisboa”, lembra o jornalista que fez 
a reportagem do jogo e recorda à 
Semmais a “onda de otimismo que 
se gerou em torno daquela final”.

O guarda-redes Paulo Sérgio 
revive à nossa reportagem aque-
les tempos: “Os dias antes do jogo 
foram uma animação em Campo 
Maior. A presença constante de jor-
nalistas, das televisões, de todo o 
ambiente em torno da final da Taça, 
era tudo novidade e as pessoas não 
estavam propriamente habituadas”. 

Do Campomaiorense guarda as 
melhores memórias, “as vivências 
pessoais e profissionais foram muito 
importantes, deixei raízes em Cam-
po Maior e ainda lá tenho muitos 
amigos que costumo visitar”. Afinal 
foram sete épocas a defender as re-
des dos “galgos”. Mas não as defen-
deu naquela tarde de domingo. “Es-
tava a recuperar de uma lesão, mas 
estava no banco. Foi frustrante per-
der aquele jogo, no banco também se 
sofre muito. Ainda por cima porque 
a equipa esteve muito bem!”. O que 
é que falhou? Excesso de confiança? 
“Uma final é sempre muito dividida 
e disputada. O Beira-Mar também 
tinha uma boa equipa e não era pelo 

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO



junho 2020

53

facto de ter descido de divisão que 
iria facilitar-nos a vida. Tínhamos a 
sensação de que éramos os favoritos 
sim, mas não fomos para o jogo a 
achar que eram favas contadas”.

Joaquim Folgado considera que, 
naquela tarde, para além da “tre-
menda inspiração do guarda-redes 
do Beira-Mar que defendeu tudo o 
que havia para defender, o Campo-
maiorense pode queixar-se de um 
Lucílio Batista muito perdulário 
para os de Aveiro. A equipa alente-
jana esteve sempre mais forte, foi 
sempre superior em termos fute-
bolísticos, mas sofreu um golo de 
bola parada e não conseguiu dar a 
volta ao resultado!”. Uma frustração 
que ainda hoje se sente em Campo 
Maior. A final repetida recentemen-
te no Canal 11 do cabo reacendeu “o 
sentimento de revolta e injustiça”, 
diz Joaquim Folgado. “As pessoas 
ainda acham que aquela Taça era 
nossa!”, conclui. 

Longe vão os tempos de glória. 

Depois da época que em que 

marcou presença na final da Taça 

de Portugal, o Campomaiorense 

ainda esteve por mais duas 

temporadas na I Liga, mas em 

2001 desceu de divisão. Apesar de 

um início auspicioso no segundo 

escalão, a equipa sofreu várias 

chicotadas psicológicas e acabou 

por não ir além de um 10º lugar, 

que não permitiu a desejada 

subida. A direção do clube decidiu 

por isso abandonar o futebol 

profissional.

Nos distritais ainda conseguiu, 

em 2011-2012 ser campeão da 1ª 

Divisão da Associação de Futebol 

de Portalegre e vencer a Supertaça 

da associação, mas uma vez mais 

a direção optou por não integrar 

os campeonatos nacionais. Uma 

situação que provoca “alguma 

mágoa nos associados, não tanto 

por não ter uma equipa entre os 

grandes, mas por ter desaparecido 

completamente das competições 

nacionais”, diz Joaquim Folgado.

Atualmente, o Campomaiorense 

aposta na formação. Tem equipas 

de judo, natação, atletismo, BTT 

e futebol jovem. As instalações 

que serviram de ‘casa’ ao futebol 

profissional foram transformadas e 

aproveitadas para fazer “um clube 

de saúde”, um espaço onde um 

conjunto de serviços médicos são 

colocados ao dispor da população.

Da época de glória ao Clube de Saúde
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O MACE, mesmo em tempo de pandemia, conseguiu 
inovar e colocar as pessoas a interagir, concebendo 
elas próprias, online, recriações a partir de uma peça 
sugerida. A oportunidade de conhecer a coleção 
António Cachola não foi ser descurada.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA ALBERTO MAYER

Re-criArte inspirado 
em ‘Donkey Ears’

ARTE CONTEMPORÂNEA PERMANECE VIVA EM ELVAS
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E
lvas é uma cidade que tem no tu-
rismo uma parcela significativa 
do seu rendimento. O patrimó-

nio arquitetónico, sobretudo o mili-
tar e o religioso, ocupam uma faixa 
apreciável, mas existem outros polos 
de interesse que não podem ser des-
curados. O Museu de Arte Contem-
porânea de Elvas (MACE) é um deles. 
Um equipamento diferente que, mes-
mo em período de pandemia, arran-
jou maneira de se relacionar com o 
público.

“Através do ‘re-criArte’, um pro-
grama dedicado a todas as artes, criá-
mos um evento intitulado ‘Donkey 
Ears’ (orelhas de burros). Consiste na 
exibição de uma obra-de-arte online, 
que depois dá origem a diversas re-
criações. Ou seja: quem observa aca-
ba por desenvolver um trabalho, que 
pode ser uma escultura, uma pintura, 
uma fotografia ou mesmo uma histó-
ria escrita, que depois é também co-
locada online e apreciada e comen-
tada”, disse à Semmais a responsável 
técnica do MACE, Patrícia Machado.

A peça que agora está exposta no 
site do município, e que se designa 
“Donkey Ears”, é uma escultura da 
criativa portuguesa Belén Uriel, a ar-

tista do mês designada pela Câmara 
Municipal de Elvas. De acordo com a 
responsável técnica do museu tem já 
diversas recriações, pelo que a inicia-
tiva é considerada um êxito.

O MACE distingue-se ainda pelo 
facto de albergar o acervo da coleção 
António Cachola, o qual é constituído 
por mais de 650 peças de uma cen-
tena de autores. É um espólio inter-
geracional e multidisciplinar, o que 
significa que tem toda a espécie de 
trabalhos, os quais foram reunidos 
sem que pretendessem simbolizar 
uma qualquer corrente ou tendência.

Apesar de a coleção (privada) de 
António Cachola ter começado a ser 
construída no início da década de 
1980, só em 2007, quando o MACE 
foi inaugurado, é que as peças foram 
entregues ao museu elvense. Hoje, 
apesar do colecionador alentejano 
ter em sua posse uma grande quan-
tidade de trabalhos adquiridos em 
Espanha, nomeadamente em Bada-
joz, onde se deslocava para poder 
apreciar muito do que, nos idos de 
1980 ainda não era possível ter em 
Portugal, as preferências vão para os 
autores portugueses, sejam eles es-
cultores, fotógrafos ou pintores. 

Dizem os especialistas que é uma 
coleção que, por ser multidisciplinar, 
abre todos os horizontes culturais. 
Disso se terão também apercebido 
os mecenas, nomeadamente o BPI, a 
Fundação “la Caixa”, a Fidelidade e o 
Santander Totta, que muito têm con-
tribuído para que o MACE se mante-
nha em atividade, exibindo um acer-
vo de qualidade e que, de acordo com 
os técnicos municipais, está sempre a 
despertar novos interesses.

MACE tem em exposição mais de 650 peças de diferentes criadores
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Espaço museológico atrai cerca 
de 5000 visitantes por ano

O MACE, diz Patrícia Machado, 
recebe anualmente entre quatro a 
cinco mil visitantes, um número sig-
nificativo tendo em conta que não é 
um espaço cultural localizado numa 
área densamente povoada, mas que 
atrai inúmeros visitantes estrangei-
ros, nomeadamente espanhóis.

As pessoas acorrem ao museu, lo-
calizado na Rua da Cadeia, para apre-
ciarem a diversidade das obras ali ex-
postas, mas também para poderem 
desfrutar de um edifício que tem algu-
ma monumentalidade e que possui um 
auditório, também designado por Salão 
Nobre, que apresenta um conjunto de 
painéis de azulejos setecentistas (1740).

Antes de ser transformado em 
espaço museológico, o edifício aco-
lheu o Hospital da Misericórdia lo-
cal. Depois das obras necessárias, 
optou-se por manter a originalidade 
das suas grandes janelas do rés-do-
-chão. Hoje, quem passa e olha pe-
las janelas para o interior, tem um 
primeiro vislumbre das coleções de 
elevado simbolismo que ali são exi-
bidas. É, dizem os técnicos munici-

pais, uma forma diferente de convi-
dar quem por ali circula. Uma forma 
de dizer que Elvas não se distingue 
apenas pela sua arquitetura militar, 
pelas muralhas que fazem da cida-
de aquela que tem o maior conjunto 
de defesas do género na Europa, ao 
ponto de ser Património Mundial da 
Humanidade, ou pelo vastíssimo nú-
mero de monumentos religiosos, al-
guns deles edificados ainda durante 
o período de ocupação moura. 

Depois de largo tempo encerra-
do, devido à pandemia, o MACE rea-
briu no dia 3 deste mês e, de acordo 
com a responsável técnica, retomou 
renovado e, mesmo não sendo um 
local de grandes massas, disposto a 
atrair ainda mais visitantes. Para tal 
foi preparada uma nova exposição 
no primeiro piso. Uma mostra diver-
sa que, à semelhança de outras, será 
capaz de levar à cidade os peritos em 
arte, mas também os muitos alunos 
das diversas escolas do concelho e 
até do distrito, assim como um nú-
mero assinalável de pessoas ligadas 
ao movimento associativo. 

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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O SOS das artes
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“(…) é necessário temporizar para que esse 
movimento dos corpos e dos afetos volte 
sem restrições à construção comunitária e 
sociocultural que as artes nos permitem. 
Até lá, é necessário reafirmar a necessidade 
de soluções (…)”

É impressionante a generosidade 
desta primavera florida acompa-
nhada pelo exotismo do canto do 

Mainá-de-crista no topo do um core-
to que teima em entrelaçar-se com os 
meus pensamentos sobre as dificul-
dades que neste momento enfrentam 
milhares de artistas e profissionais 
das artes. Ecoa em mim o manifesto 
“SOS arte.pt”.

Há muito que os coretos, tal como 
os palcos do teatro, deixaram de ser 
o espaço de separação dos artistas, 
dos interpretes e dos performers com 
o público, estando tantas vezes os es-
pectadores em cima do palco e os ar-
tistas performers na sala ou nas ruas, 
como nos diz Jacques Rancière “...su-
primindo essa diferença entre o pal-
co e a sala, deslocando a performan-
ce para outros lugares, identificando 
a performance com a apropriação da 
rua, da cidade da vida.” (2010). É esse 
o atual lugar das artes na construção 
do espaço coletivo e comunitário do 
qual não podemos abdicar, claudi-

cando ao medo de um vírus que virou 
as nossas vidas do avesso.

Nos últimos anos assistimos a 
uma apropriação coletiva dos espa-
ços públicos das ruas, das cidades, 
onde de forma crescente e com apoios 
públicos e privados à produção, nos 
fomos habituando à partilha do espa-
ço sensível das nossas cidades, vilas 
e aldeias. Naturalmente, penso que é 
necessário temporizar para que esse 
movimento dos corpos e dos afetos 
volte sem restrições à construção co-
munitária e sociocultural que as ar-
tes nos permitem. Até lá, é necessário 
reafirmar a necessidade de soluções 
para que artistas e profissionais do 
setor criativo ultrapassem as dificul-
dades que enfrentam neste momento. 
Dramáticas!

A solução estrutural não será re-
tomar o “distanciamento da cultura 
no alto do coreto”. No entanto, tem-
porariamente, conforme conversa-
va há dias com um amigo, podemos 
pensar em possibilidades criativas e 

inovadoras para retomarmos as ati-
vidades culturais. Aliás, a conversa 
resultou da análise de uma proposta, 
na área da produção de espetáculos, 
apresentada a várias autarquias do 
Alentejo para que estas, assim que 
possível, considerassem hipóteses 
inovadoras para retomarem a pro-
gramação de eventos culturais, redi-
mensionados e com as necessárias 
condições de distanciamento. Sei que 
a proposta está em análise.

Ao lermos o manifesto “SOS ar-
tes.pt “percebemos que é necessário 
ir mais além no apoio aos diferen-
tes subsetores das artes. O Estado 
tem uma responsabilidade central! 
Mas justifica-se insistir no entrela-
çamento da cultura com outros se-
tores de atividade económica, como 
a Fundação Eugénio de Almeida fez 
com a street art do Pantónio; ou a 
Renova está a fazer no apoio à cria-
ção de músicas coreografadas. Va-
mos esperar que estes exemplos se 
multipliquem. 

Rancière, J. (2010). O Espectador Emancipado. Orfeu Negro.
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Joia arquitetónica
na planície 

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

IGREJA DA BOA NOVA DE TERENA VAI SER RECUPERADA

O município de Alandroal assinou um protocolo 
para a conservação, restauro e reabilitação de 

um dos mais icónicos patrimónios religiosos do 
Alentejo. A Igreja da Boa Nova é um raro exemplar 

de “igreja-fortaleza” datada do século XIV.
TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA DR
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S
ão mais de 300 mil euros apli-
cados em três fases sucessivas 
para recuperar “uma joia da 

arquitetura alentejana”. De acordo 
com João Grilo, presidente da Câ-
mara do Alandroal “era urgente en-
contrar uma solução para impedir a 
visível degradação de um dos mais 
relevantes santuários marianos do 
país”. Daí que tenha estabelecido um 
protocolo de colaboração com a Di-
reção Regional de Cultura do Alen-
tejo (DRCAlentejo), com a Paróquia 
de Terena, S. Pedro e com a Confra-
ria de Nossa Senhora da Boa Nova, 
estas últimas proprietária e zeladora 
da capela, respetivamente, tendo em 
vista esse objetivo.

O imóvel está incluído na Carta de 
Risco do Património Cultural e “devi-
do à urgência, vamos avançar imedia-
tamente com a concretização da pri-
meira fase, que se destina a recuperar 
a cobertura e todo o exterior do edi-
fício”, justifica à Semmais o edil que, 
já este ano, se viu obrigado a realizar 

obras de emergência no telhado, em 
parceria com a DRCAlentejo, obras 
essas que se revelaram insuficientes 
“dada a dimensão do problema”. Em 
fases posteriores será restaurado o 
interior da capela e arranjados os ex-
teriores do monumento.

Embora se ponham inúmeras 
dúvidas sobre a origem, construção 
e funcionalidade da igreja da Boa 
Nova, certo é que se trata de uma 
das mais importantes obras nacio-
nais realizadas durante o século 
XIV, fazendo parte, a par do Mos-
teiro de Flor da Rosa e da igreja de 
Vera Cruz de Marmelar, de uma ti-
pologia distinta de “igrejas-fortale-
za”. O atual edifício data provavel-
mente do reinado de D. Afonso IV, 
na primeira metade do século XIV, 
mas é de supor que tenha existido 
um anterior, uma vez que o templo 
de Terena é referido nas Cantigas de 
Santa Maria, da autoria de Afonso 
X, o Sábio, rei de Castela e Leão, du-
rante o século XIII. 

Igreja é palco de uma grande romaria anual
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Hospitalários  poderão estar
na origem da edificação 

O aspeto militar da igreja e as 
múltiplas analogias para com a vizi-
nha igreja da Flor da Rosa permitem 
supor que a sua construção se deu 
dentro de uma ordem militar-religio-
sa, provavelmente a Ordem dos Hos-
pitalários, com a missão de repovoar 
e defender o território. E se as carate-
rísticas militares são bem visíveis no 
exterior, no interior houve preocupa-
ção semelhante, parecendo o templo 
uma verdadeira fortaleza. No século 
XVI, acrescentou-se o retábulo ma-
neirista e as pinturas murais da abó-
bada alusivas ao Apocalipse de São 
João e a diversos reis da primeira di-
nastia. O campanário de torre sineira 
única e os dois retábulos laterais da-
tam do início do século XVIII. 

Exemplo paradigmático do ex-
perimentalismo arquitetónico, não 
obstante a natureza mais militar do 
que religiosa, a igreja da Boa Nova 

manteve-se ao longo dos séculos 
como um celebrado local de culto na 
região, sendo palco de uma grande 
romaria anual (no primeiro fim-de-
-semana posterior à Páscoa). 

A romaria tem como pontos altos 
a procissão de velas do domingo de 
Pascoela, quando a imagem da Vir-
gem é conduzida à Igreja Matriz de 
São Pedro de Terena, nela ocorrendo 
o chamado Encontro (entre as ima-
gens de São Pedro, padroeiro da fre-
guesia, e da Senhora da Boa Nova). 
O dia mais importante da festa é 
segunda-feira de Pascoela (feria-
do municipal no concelho de Alan-
droal), quando ocorre a procissão 
do regresso da virgem ao santuário, 
percorrendo as ruas do centro de 
Terena. Paralelamente às festivida-
des religiosas, o coração da romaria, 
há bailes, garraiadas, jogos e um lei-
lão das oferendas. 
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Os desafios de 
um novo tempo
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

Ouvindo ‘O Sole Mio’, em tempo de vírus
Amanso as pálpebras e tudo em meu redor
pouso em meu ouvido aberto e curioso,
o corpo na languidez de quem recebe 
a melodia imaginada e conhecida.

Surgem os acordes e no requebro da voz
dos cantores que em dueto afinado
vão do silêncio da espuma na praia deserta
aos píncaros da montanha adorada.

Deixo-me ir nas asas daquela ave trazida
que voa dentro de nós quando soltamos
a liberdade de procurar a felicidade
que desconhecemos por a julgar perdida.

Baloiço entre as notas de uma canção cantada
já de mim não sou nem me pertenço,
apenas a imaginação desta força que suporta
o que julgo ser e que mereço.

Que lindo dia de sol está na nossa frente,
rasga o céu plúmbeo desta melancolia,
que hoje seja em tudo diferente
no encanto suave desta melodia.

(Inédito)

O
uvindo O Sole Mio, quero 
acreditar que um lindo dia de 
sol está na nossa frente. Para 

além da música extraordinária que 
me distende no encanto da melodia, 
trecho musical universal e intem-
poral que nos leva a uma reflexão 
profunda e a questionarmos quem 
somos e para onde vamos. Afinal, 
esse grande desafio que radica na Fi-
losofia e na História disciplinas que, 
ao que parece, tão em desuso caíram 
nos manuais e na aprendizagem nas 
nossas escolas.

O tempo que temos vivido e 
que continuaremos a viver de CO-
VID-19 e de desconfinamento, bem 
precisam destas duas disciplinas. 
Ajudam-nos a encontrar na História 
episódios e justificação destes males 
que têm atravessado a humanidade 
e obrigam-nos a ir ao mais recôndito 
do nosso ser, procurando entender 
de que massa somos feitos, a razão 
da nossa existência, o nosso espírito 
de sobrevivência e, acima de tudo, 
elevarmos a outra dimensão que 
não depende de nós mas que nos faz 
entender que não dominamos to-

das as variáveis da nossa vida e que 
bem pode haver a determinação de 
um Ser Supremo. Tudo isto, não en-
jeitando enquadrar nessa disciplina 
maior a que se chama de Filosofia.

Sabemos das incontorná-
veis implicações desta crise 
pandémica na economia e 
nas finanças dos países e dos 
males causados às pessoas 
em termos sociais, coisas 
que embora subentendidas 
neste estado de espírito, não 
nos levam a discorrer sobre 
os números e a quantifica-
ção dos efeitos. Fiquemo-nos 
por este sentido positivo da 
esperança que não nos deve 
faltar e saibamos acrescentar 
a este momento um pouco de 
felicidade no encontro de nós 
mesmos, reclamando presen-
ça e gratidão ao nosso instin-
to de sobrevivência. Oiçamos 
esta linda canção que exalta 
o sol e a felicidade de viver, 
abandonando um corpo so-
frido e acreditando que dias 
melhores virão. Sem Mais! 

“

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Som das palavras
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CRISTINA TAQUELIM: CONTADORA DE HISTÓRIA

regiões historicamente abandona-
das, historicamente resistentes, e que 
tem a força de muitas utopias”.

Cheia da mística do Sul, aterra 
com essa franqueza e esse sotaque, 
trazendo-nos as histórias que esco-
lhe para nos tocar, animar e desper-
tar. E são muitas as que conhece e 
que partilha, assim como as que es-
cuta e não esquece.

Ligada a alguns dos projetos mais 
emblemáticos da Mediação da Leitu-
ra em Portugal, uniu-se à palavra e à 
prosa poética há muitos anos. Depois 
de estudar em Lisboa, é ao Sul que 
regressa nos anos 80 para trabalhar 

numa “casa muito especial: uma bi-
blioteca”. No arranque da Leitura Pú-
blica, orientada por Joaquim Figueira 
Mestre, sente que dele recebe uma 
perspetiva da palavra, da leitura e do 
serviço de uma biblioteca na comuni-
dade que seria decisiva para que fizes-
se da Biblioteca de Beja José Sarama-
go uma casa. Costuma dizer que tem 
três casas: a dos amigos e da infância, 
a que construiu “com sangue, suor e 
lágrimas”, onde mora - perto de Beja 
- e essa onde também vive e que ha-
bita verdadeiramente: as bibliotecas, 
escolas e outros lugares onde leva as 
histórias e a escuta.

O Alentejo é um dos seus lugares, 
onde habita há muitos anos. 
“Sempre ouvi falar do Alentejo, 

um Alentejo utópico, que me encanta; 
também é um Alentejo de muita soli-
dão… não se esperaria outra coisa no 
meio de uma tão grande planície… É 
uma terra muito generosa, com gente 
generosa, que eu guardo no coração”.

Chama-se Cristina Taquelim e 
dedica-se a uma das tradições mais 
antigas da Humanidade. É autora, 
psicóloga educacional e contadora 
de histórias. E é assim que fala do 
Alentejo, demorando-se nele por o 
considerar mágico, com “a força das 

Dona de uma voz rouca e expressiva que 
transforma em outras vozes, em porta a 
ranger, em vento, em água…. É a voz para 

miúdos e graúdos, e também fundamental 
para quem não sabe ler.

TEXTO FILIPA TELES CARVALHO | FOTOGRAFIA DR
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Experiência da escuta na 
infância traçou-lhe o caminho 

Fez-se contadora de histórias a 
partir da experiência da escuta na 
infância, um ouvir que se adensa 
no Alentejo junto dos mais velhos. 
“As comunidades ainda fazem essa 
ponte com a tradição e com os con-
tos antigos que dizem tanta coisa... 
E isso é muito bonito de encontrar 
junto daqueles que não tiveram 
oportunidade de frequentar a es-
cola, mas que têm histórias de vida 
muito interessantes”.

O gosto em contar histórias nas-
ce destas misturas, e de perceber que 
“as palavras e as histórias são uma 
ferramenta importantíssima na rela-
ção com o outro”. Ainda assim, Cris-
tina considera que as razões para 
se ser contador de histórias são um 
mistério. “De alguma maneira cada 
contador vai colocando as histórias 
que precisa de contar. O trabalho 
em torno da palavra tem contornos 
diferentes em relação às orelhas de 
quem escuta”.

Quando trabalha com seniores 
pensa sobretudo em proporcionar 
bons momentos de escuta. Com 
crianças interessa-lhe muito a pre-
sença do objeto livro, ir buscar ele-
mentos do tradicional porque sabe 
como são “úteis na construção do 
pensamento narrativo, na consciên-
cia da língua: as adivinhas, os trava-
-línguas são boas ferramentas do 
desenvolvimento da linguagem da 
criança”.

“
Este queixo 
queixoeiro, esta boca 
comedeira, este nariz 
nariguete, estes olhos 
de pisquete, esta 
testa de melão, estes 
cabelinhos d’ouro… 
foge rato que eu te 
estouro!

Jogos como estes marcam o seu 
trabalho, que é igualmente tocado 
pelas reações de quem ouve. Apesar 
dos anos de experiência, continua a 
ficar encantada com os efeitos que as 
histórias produzem nas pessoas: “Há 
alturas em que o silêncio se adensa 
numa sala e a emoção acorda no 
olhar do outro, o riso ou o espanto, 
ou a quietude…”  Mas também há ou-
tras reações, como a de um menino 
que reagiu ao livro “Pê de Pai” com 
a frase “o meu pai não é nada como 
esse, só me dá é porradas”. Confes-
sa que hesitou momentaneamente, 
mas conta, “não estava preparada 
para aquela resposta, considerei se 
teria o direito de acordar no outro 
a consciência. E tenho! O direito e 
a obrigação! De permitir a qualquer 
um, nomeadamente a uma criança, a 
possibilidade de receber através da 
história um modelo de relação pa-
rental que ajude a quebrar o ciclo de 
afastamento ou de violência. Nesse 
sentido, a Literatura e os livros são 
redentores!”.
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Leitura à medida do desejo 
e emoção de cada um 

Considera que os livros fazem 
coisas diferentes por pessoas dife-
rentes: “Um analfabeto ou uma pes-
soa que tem que soletrar para con-
seguir aceder ao significado de um 
texto, se lhe pusermos um livro na 
mão, o livro faz pouco por eles. Os 
livros fazem muito por nós quan-
do somos leitores. Quando estamos 
abertos às emoções que o livro nos 
acende”.

Encontra-se na beleza que existe 
ao pegar num conto, mesmo junto 
de grupos com pouca alfabetização, 
e perceber como os bons textos e os 
livros “são uma porta, uma janela, 

uma saída poderosa para entender 
o mundo e para nos entendermos 
como sujeitos”.

Conta-nos que a vida de um 
contador é, normalmente, uma vida 
boa. Mas esforçada. Andarilhando 
de lugar em lugar, tenta ter grupos 
de continuidade e “deixar semente”. 
Responde ao chamado de bibliote-
cas, escolas, freguesias, centros de 
dia. Circulando por todo o país e 
fora dele, leva uma mala de livros 
“um bocadinho pesada” e garante 
que “a vida de um contador de his-
tórias é feita de muita escuta. Muito 
mais escuta do que se pensa”. 
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Fazer das 
fraquezas, forças.
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“A devastação económica e social 
provocada pela pandemia vai exigir uma 
aceleração da mudança, apoiada num 
plano de recuperação e transformação que 
permita retomar a dinâmica económica e 
social de cara lavada e mais preparada (…)”

S
empre houve um espaço de 
tempo que medeia entre a vi-
são, a decisão e a concretiza-

ção, sobretudo em momentos de 
viragem de ciclo. Com o embate sa-
nitário, esse intervalo, por vezes de 
reflexão e outras vezes de inação e 
acomodação, deixou de ser tolerado.  
Os povos exigem ação. 

Este sentido de urgência também 
se aplica ao nosso Alentejo.  Com 
a forma mais descansada como o 
tempo aqui flui e com o vagar que 
pela nossa natureza e cultura colo-
camos nas coisas, dando-lhe mais 
sabor, identidade e verdade, temos 
também nós que acelerar na visão, 
na decisão e na ação.

A devastação económica e so-
cial provocada pela pandemia vai 
exigir uma aceleração da mudança, 
apoiada num plano de recuperação 
e transformação que permita reto-
mar a dinâmica económica e social 
de cara lavada e mais preparada 
para os desafios da diversidade, da 
sustentabilidade e da competitivida-
de global. 

Temos agora mais dados para 
proceder à reinvenção que foi tema 
da minha crónica anterior. A crise 
expôs as fragilidades das cadeias 
logísticas europeias, o seu atraso 
na digitalização de processos e ser-
viços, as suas dependências de ma-
térias-primas estratégicas e as suas 
falhas na resiliência, integração e 
sustentabilidade de muitas das in-
dústrias de bens e serviços. 

O Plano de Recuperação e Trans-
formação, que será integrado no 
Quadro de Financiamento Pluria-
nual 2021/27, a ser ultimado pela 
Comissão Europeia quando escrevo 
este texto, tem por objetivo fazer das 
fraquezas, forças, ou seja, incentivar 
uma resposta que seja potente para 
recuperar a economia e o tecido so-
cial, ao mesmo tempo que corrige as 
suas principais debilidades, agora 
flagrantemente expostas.

O Fundo de Transição Justa vai 
ajudar-nos a transformar Sines 
num polo líder no hidrogénio verde, 
complementando as outras valên-
cias daquele nó das redes globais de 

energia e dados, mas temos que pre-
parar rapidamente os outros polos 
de excelência regionais, na energia 
verde, na agricultura sustentável, 
na aeronáutica, no turismo de ex-
periência, na metalomecânica, nas 
pedras ornamentais, na prestação 
de cuidados diferenciados de saúde 
e nos serviços de alto valor acres-
centado, no conhecimento e no de-
senvolvimento, para também eles 
beneficiarem do Fundo Europeu de 
Recuperação e Transformação.

Fazer das fraquezas, forças, é 
também fazer da diversidade uma 
vantagem na luta por projetos co-
muns e que a todos podem benefi-
ciar, designadamente nas acessibi-
lidades e na centralidade ou perife-
rização que decorrem das escolhas 
feitas. Foi bom ver o Alentejo a exi-
gir a uma só voz que a ligação fer-
roviária ligação Sines - Badajoz não 
seja apenas um atravessamento de 
mercadorias. Tem que se inserir no 
território e beneficiar as pessoas da 
nossa terra. Que o exemplo faça es-
cola. Sem Mais. 
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Dançar pela 
Internet
ALMODÔVAR

Em Almodôvar dança-se 
pela Internet, de segunda 
a sexta-feira, sempre 
a partir das 21h00. A 
iniciativa é da associação 
Almovimento que, devido 
à pandemia, deixou de 
dar aulas presenciais e 
passou a fazê-lo através 
da página da Academia 
Dança Mais no Facebook. 

‘Noites Mágicas’ 
no cinema
ÉVORA

O cinema regressa a 
Évora no dia 10 de junho. 
O filme “Noites Mágicas”, 
de Paolo Virzi, conta a 
história de três jovens 
argumentistas que são 
apontados como os 
principais suspeitos da 
morte de um conhecido 
produtor cinematográfico.

Leituras take-away
SANTIAGO DO CACÉM

O hábito de ler não se 
pode perder e, por isso, a 
câmara resolveu instituir 
um serviço take-away 
para as duas bibliotecas 
que tutela. A Manuel 
da Fonseca funciona às 
segundas e quartas-feiras 
e a Manuel José do Tojal 
às terças e quintas-feiras. 
Ambas entre as 11h e 
as 15h.

Gastronomia do 
Renascimento
VILA VIÇOSA

Vila Viçosa elegeu as 
comidas típicas do 
Renascimento para 
integrarem o evento da 
Semana Gastronómica 
“Vila Viçosa à Mesa”, que 
decorre até 7 deste mês 
e ao qual aderiram os 
restaurantes Columbófila, 
Florbela Espanca, 
Restauração e Taberna 
dos Conjurados.

agenda
P

U
B

/entregateaoritmo
Auditório Soror Mariana
10 de junho 18h e 21h30

Até 7 de junho

www.cm-santiagocacem.
pt/evento/bibliotecas-
municipais-take-away/
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