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/ Ficha Técnica

RAUL TAVARES
DIRETOR

Uma marca, duas regiões

E
sta edição fecha um ano horribi-
lis e junta, mais uma vez, duas re-
giões vizinhas, ligadas pelos con-
celhos do litoral Sul e por tantas 

outras afinidades. 
E marca também os dois territórios onde 
o Semmais tem a sua influência editorial, 
estimulando uma coesão que faz sentido, 
neste cruzamento de duas regiões que têm 
identidade e uma força motriz que vem das 
suas gentes e do pulsar das suas empresas 
e instituições.
Por isso, relembramos tradições e 
apontamos sugestões e escolhas para 

este Natal atípico numa luta entre a 
contenção de afetos e a presença dos laços 
inquebráveis das famílias e dos amigos.
Optámos também por falar de um dos 
setores que mais tem estado na primeira 
linha das preocupações de todos nós, o 
setor social e os mais idosos em particular. 
Um retrato imperioso da dureza dos 
números e da luta contra a pandemia.
Haverá lugar a balanços no arranque 
do próximo ano, mas por agora resta-
nos desejar a todos os fiéis leitores, 
anunciantes e amigos da marca Semmais 
Boas Festas e um Santo Natal. 

EDITORIAL
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NATAL SOCIAL | SETÚBAL

Afetos para combater agruras
Os lares do distrito de Setúbal tentam minimizar os efeitos da pandemia de 
Covid-19 com atividades lúdicas e ações que permitam a proximidade entre 
utentes e familiares. Sem perder de vista a segurança.

TEXTO HÉLDER BEJA IMAGEM DR

O
s responsáveis pela San-
ta Casa da Misericórdia do 
Montijo, bem como os 73 
utentes do lar da instituição, 

têm boas razões para encarar o Natal 
com optimismo: “Graças a Deus até ao 
dia de hoje estamos sem casos (de co-
vid-19)” declara à Semmais o provedor da 
instituição, José Braço Forte. O facto de 
se manter para já a salvo do novo coro-
navírus poderá ser uma das razões para 
explicar o longo rol de atividades que 
esta misericórdia tem vindo a preparar 
para os idosos, entre as quais se destaca a 
iniciativa “Venha tomar chá COmVIDro”. 

Durante as tardes dos dias de semana, 
os utentes podem receber visitas da fa-
mília e, frente e frente, apenas separados 
por um vidro, tomar um chá ou um café, 
ver e conversar com aqueles que lhes são 
mais queridos. “Familiares e utentes es-
tão a reagir muito bem ao chazinho”, diz 
José Braço Forte. O responsável explica 
que a ideia por trás do projeto “Venha be-
ber chá COmVIDro” passa por “descons-
truir a visita institucional e torná-la mais 
pessoal e afetuosa, recriando vivências 
anteriores”. 

Perante o sucesso da iniciativa, a mi-
sericórdia está a ponderar, para a reta 
final de dezembro, “alargar os almoços e 
jantares às famílias de modo a celebrar o 
Natal de uma forma diferente, sem com-
prometer a segurança dos idosos”.

No Montijo não haverá saídas de 
utentes para casas de familiares durante 
o Natal. Será então dentro de portas que 
se celebrará a quadra. “Iremos ter algu-
ma animação, pois temos uma colabo-
radora com experiência em espetáculos 
musicais”, revela o provedor. Haverá um 
presépio vivo e um conto de Natal com 
a participação dos profissionais da ins-
tituição; uma Tarde das Emoções, em 
que serão abertos postais e mensagens 
de Boas Festas das famílias para os seus 
familiares; postais de Boas Festas e fo-
tografias dos utentes enviadas para as 
famílias, e outras atividades a cargo da 

animadora sociocultural e fisioterapeuta 
da instituição. 

Não faltará, como de costume, a dis-
tribuição de prendas aos utentes. Mas um 
dos melhores presentes para quem está 
há tanto tempo confinado deverá mesmo 
ser a saída ao exterior do lar - numa via-
tura da Santa Casa e sem contacto com a 
população - para ver as iluminações de 
Natal da cidade.

O provedor José Braço Forte fala de 
um “ano atípico”. A época festiva que se 
aproxima “será celebrada da forma pos-
sível, não com todos os que desejávamos 
ter por perto”.

SUPERADOS OS TEMPOS DIFÍCEIS, 
SERENIDADE NO LAR DE SINES

A estrutura residencial para idosos 
(ERPI) da Santa Casa da Misericórdia de 
Sines acolhe cerca de 200 utentes e já 
passou por dias muito difíceis nesta pan-
demia, quando contabilizou 64 residen-
tes infetados, dos quais seis acabaram 
por falecer. 

Atualmente a instituição não conta 
com qualquer caso ativo e o seu prove-

dor, Eduardo Bandeira, espera que “tan-
to quanto possível” se possa celebrar o 
Natal. “Haverá ceia de Natal, iluminações 
e decorações alusivas à época, distribui-
ção de presentes e o tradicional almoço 
de dia 25. São os momentos especiais da 
época natalícia e que, com as necessárias 
adaptações, serão mantidos”, garante à 
Semmais o provedor.

Devido às restrições impostas pela 
pandemia, nem todos os idosos poderão 
comemorar a quadra com os familiares. 
Mas provavelmente haverá quem pos-
sa sair da instituição. O provedor revela 
que a Misericórdia de Sines irá “equa-
cionar esta possibilidade se for possível 
operacionalizá-la em condições de se-
gurança”, tanto para os idosos que es-
colham sair como para os utentes que 
permaneçam no lar. “Caso se venha a 
concretizar, teremos de garantir, no re-
gresso, os mesmos requisitos que são 
impostos a qualquer residente que, por 
razões imperiosas e inadiáveis, tenha de 
sair da instituição”. 

No interior do lar, as sessões de grupo 
que tradicionalmente reuniam os uten-
tes dos diferentes edifícios e alas foram 
suspensas. “Estando as alas e edifícios 
da nossa ERPI a funcionar em modo se-
gregado, estes momentos serão celebra-
dos em pequenos grupos, pertencentes 
à mesma ala, e em conjunto com os tra-
balhadores ao serviço”, clarifica Eduardo 
Bandeira.

O provedor nota que os utentes “es-
tão a enfrentar esta situação extraordiná-
ria com muita tranquilidade”. “São tem-
pos muito difíceis e penalizadores para 
os residentes do lar, que estão há vários 
meses impossibilitados de sair e de rece-
ber visitas com proximidade ou contac-
to físico”. O mesmo responsável realça 
ainda que “os familiares têm tido grande 
compreensão pelas restrições que estão 
em vigor”, mas não esconde que “estão 
naturalmente apreensivos e tristes por 
não poderem partilhar tempo e espaço 
com os seus entes queridos”. 
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ENTREVISTA

VICE-PRESIDENTE DO ISS E A SITUAÇÃO SOCIAL E DOS LARES NA REGIÃO

Dar resposta à pobreza  
que a pandemia ajudou a escalar
Catarina Marcelino traça o quadro da situação da pandemia nos lares e residências 
para idosos no distrito. Afirma que tem havido “soluções criativas” para amenizar 
a falta de contato em tempo de Natal e que as Brigadas de Intervenção Rápidas 
estão a cumprir uma grande missão. Os lares ilegais e o aumento da pobreza são 
preocupações adicionais.

ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM DR

Como estão os lares e residências sob a 
tutela da Segurança Social a lidar com 
as visitas de Natal, tendo em conta a 
pandemia?

A situação pandémica tem sido muito 
difícil para as equipas das respostas re-
sidenciais para pessoas idosas, uma vez 
que é necessário e fundamental proteger 
as pessoas do ponto de vista da saúde, 
mas por outro lado estes cidadãos e ci-
dadãs não podem ficar votados ao isola-
mento social e limitados nos seus direi-
tos de contacto e relação com familiares 
e amigos. Neste sentido, tem havido um 
esforço das instituições, diria mesmo 

criativo e inovador, para garantirem estes 
direitos sem porem em causa a proteção 
das pessoas idosas. 

Quer dar alguns exemplos?
Por exemplo, os contactos por meios 

digitais, visitas com acrílicos e boxes, vi-
sitas em espaços exteriores, divisórias de 
plástico que permitem o toque, são al-
guma das situações que se verificam. O 
Natal é um desafio maior, porque é um 
momento de reunião das famílias, mas 
as instituições, tendo em conta a situação 
familiar dos seus residentes, a região do 
país, a sua classificação pandémica e as 

suas próprias infraestruturas e realida-
des, têm procurado encontrar soluções 
à sua medida que assegurem um Natal 
tranquilo aos utentes e famílias e simul-
taneamente segurança no que diz respei-
to ao risco de contágio.

Houve alguma grelha de regras? 
Haverá constrangimentos?

Não há regras emanadas pela Segu-
rança Social relativamente ao período 
de Natal nos Equipamentos Residenciais 
para Pessoas Idosas. Mas não podemos 
dizer que não há constrangimentos por-
que a grave situação pandémica que vi-
vemos é só por si um constrangimento 
ao normal funcionamento das institui-
ções e da vida dos seus residentes.

Que outras indicações estão a ser dadas 
neste domínio?

As indicações dadas no domínio da 
saúde pública cabem à Direção Geral de 
Saúde que emana orientações que a Se-
gurança Social ajuda a disseminar junto 
das Instituições de Solidariedade Social.
Qual é o balanço possível das ações 
de combate à Covid-19 em lares e 
estruturas residenciais do distrito de 
Setúbal?

No nosso distrito toda a estratégia de 
intervenção tem sido coordenada e arti-
culada no âmbito da Comissão Distrital 
de Proteção Civil com resultados fran-
camente positivos na eficácia e eficiência 
da intervenção.

O facto de até agora não ter havido 
evacuações de pessoas idosas de lares 
com surto é um exemplo do bom traba-
lho que tem estado a ser feito de forma 
articulada. 
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Quero aproveitar para deixar aqui 
uma palavra de agradecimento pelo tra-
balho que a Dra. Natividade Coelho e a 
sua equipa têm feito no Centro Distri-
tal da Segurança Social de Setúbal, num 
momento tão difícil e exigente como este 
que nos põe à prova a cada momento.

Ainda assim não tem sido fácil, quais 
têm sido as maiores dificuldades das 
ações no terreno?

No terreno talvez a maior dificulda-
de se prenda com situações de surto em 
que as funcionárias testam positivo para 
a Covid-19 e que, de um momento par o 
outro, o lar fica sem recursos humanos 
que possam cuidar das pessoas idosas. 

Agora o processo está mais facilitado 
com a constituição, desde o final de se-
tembro, das Brigadas de Intervenção Rá-
pida que foram criadas para responder 
nestas situações de emergência e garantir 
que há uma resposta adequada e atem-
pada para estes casos. 

Tem havido reforço dessas brigadas?
Sim. Como disse este mecanismo, 

operacionalizado pela Cruz Vermelha 
Portuguesa num protocolo com o Ins-
tituto de Segurança Social, tem sido 
crucial. No distrito de Setúbal estavam 
previstos inicialmente 23 recursos - au-
xiliares de ação direta, enfermeiros, mé-
dico e psicólogo - e estão no terreno 30 
profissionais.

Neste momento, e no que concerne 
ao distrito, quais as maiores 
preocupações?

No âmbito da Covid-19 o que nos 
continua a preocupar no distrito é a se-
gurança das respostas residenciais para 
pessoas idosas e para pessoas com de-
ficiência. É fundamental continuarmos 
a desenvolver ações preventivas como a 
testagem massiva e prolongada a funcio-
nários e funcionárias, as visitas conjuntas 
da saúde e da segurança social, e funda-
mentalmente o cumprimento escrupulo-
so de todas as medidas de contingência 
por parte das instituições.

No âmbito mais geral as desigualda-
des sociais e a pobreza que a pandemia 
acabou por escalar e para a qual temos 
que continuar a ter resposta.

Foi anunciado um plano de ação para 
lares e residências legais e clandestinos. 
Já se pode ter uma noção e resultados?

Neste momento o que estamos a fa-
zer é a intervir numa perspetiva sanitária 
e humanitária, isto significa que estamos 
a responder a todos os lares e a todas as 
pessoas idosas que estão positivas, in-
dependentemente de serem ou não um 
equipamento licenciado.

Qual a metodologia que tem 
estado a ser desenvolvida. Haverá 
encerramentos?

A fiscalização do Instituto da Segu-
rança Social (ISS) continua ativamente 
no terreno, no cumprimento da legislação 
e na verificação das condições das res-
postas residenciais para idosos que em 
situações graves, que apresentem risco 

elevado, leva a encerramentos imediatos 
e retirada das pessoas idosas. No distrito 
de Setúbal até 30 de novembro foram en-
cerradas 11 estruturas residenciais ilegais.

É uma realidade que a preocupa?
A realidade dos equipamentos sem li-

cenciamento não é linear. Há respostas 
residenciais para pessoas idosas sem li-
cenciamento por questões burocráticas, 
mas que oferecem todas as condições aos 
seus residentes e devem ser feitos todos os 
esforços para serem legalizadas. Mas há 
outras situações, muito preocupantes, de 
locais onde são colocadas as pessoas ido-
sas, e note-se que na maior parte dos casos 
pelas próprias famílias, que são autênticos 
pardieiros, indignos e inaceitáveis. Estes 
locais, logo que detetados, o que nem sem-
pre é fácil porque pela sua natureza estão 
escondidos, têm de ser rapidamente fecha-
dos, os seus proprietários responsabiliza-
dos assim como as famílias dos idosos.

Já se tem uma noção do desemprego e 
o peso que isso tem acarretado para o 
orçamento da segurança social?

Neste momento com todas as medi-
das de apoio ao emprego e às empresas 
criadas durante a pandemia, em que o 
lay-off simplificado é talvez a mais des-
tacada e em que o distrito logo na pri-
meira fase correspondeu a cerca de 6% 
do total nacional de pedidos, conseguiu-
-se manter muitos postos de trabalho, 
mas evidentemente que com a situação 
que vivemos o desemprego cresceu, na 
região há um crescimento significativo 
de pessoas inscritas no IEFP à procura de 
trabalho, face ao mesmo período homó-
logo. Toda esta situação tem, como não 
poderia deixar de ser, um forte impacto 
sobre o orçamento da Segurança Social, 
mas esta é a missão da Segurança Social 
que temos que cumprir.

Tem sido dos agentes políticos em 
Portugal mais ativos quanto à situação 
das minorias. Há ainda muito a fazer...

Há sempre muito a fazer enquanto 
não houver igualdade de direitos e de 
oportunidades para todas as pessoas, in-
dependentemente da sua condição social, 
económica, de origem, género ou per-
tença étnico-racial. É preciso assumir as 
desigualdades estruturais e erradicá-las 
com políticas públicas que combatam a 
discriminação, promovam a inclusão e a 
mobilidade social ascendente. 

20 anos de 
RSI atenuou 
dureza da vida 
para os mais 
desfavorecidos
O Rendimento Social de Inserção 
continua a ser para a ex-secretária 
de Estado para a Cidadania e Igual-
dade “uma medida muito impor-
tante”, sobretudo porque, segundo 
enfatiza, “tem permitido, ao longo 
dos últimos 20 anos, que pessoas 
que não tinham qualquer possibi-
lidade de subsistência pudessem, 
não só ter um rendimento mínimo 
mensal, como desenvolver um pro-
jeto de vida que as ajudasse a sair da 
pobreza”. Catarina Marcelino acres-
centa mesmo que “muitas crianças 
passaram a frequentar a escola 
regularmente, além das pessoas 
que passaram a ter acesso à saúde, 
ao emprego e à formação profis-
sional”. Respondendo aos críticos 
desta medida, a vice-presidente do 
ISS deixa claro: “A redução do RSI, 
como medida de política de com-
bate à pobreza, depende sempre do 
crescimento da economia. Quem é 
socialmente mais frágil é quem tem 
mais probabilidade de ter uma situa-
ção laboral com maior precariedade 
que, como sabemos, em momentos 
de retração da economia como o 
que estamos a viver, são as primei-
ras a ficar sem trabalho”.
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Lares celebram o Natal possível
A pandemia tem castigado todo o país e ainda mais a população idosa.  
Mas a vida continua e o Natal não deixará de ser assinalado nos lares do Alentejo.  
Em Évora os utentes poderão até passá-lo com as suas famílias.

TEXTO HÉLDER BEJA IMAGEM DR 

M
uito se pode dizer de Évo-
ra que a diferencie das de-
mais cidades portuguesas. 
Nestes tempos difíceis, o 

que a distingue é uma nota positiva no 
que toca aos lares da Santa Casa da Mise-
ricórdia: até ao momento nenhum utente 
ou funcionário foi infetado pela Covid-19. 
O provedor da Santa Casa da Misericór-
dia de Évora, Francisco Lopes Figueira, 
sabe que “há uma dose de sorte” neste 
feito. Mas, com o Natal à porta, deixa o 
apelo: “Vamos tentar favorecer essa sor-
te”.

“Tivemos de repensar totalmente o 
Natal e vamos limitar as celebrações den-
tro dos lares, mas queremos manter uma 
presença efetiva e vamos fazê-lo”, diz à 
Semmais provedor. Como? “Será tradu-
zida numa decoração alusiva que já está 
feita, teremos atividades com os nossos 
utentes, uma festa organizada antes do 
Natal e também a própria ceia”, enumera.

Apesar de a Direcção-Geral de Saú-
de (DGS) ter optado por não dar orien-

tações específicas para a época nas es-
truturas residenciais para idosos, parece 
haver um certo consenso de que é mais 
avisado os utentes não irem a casa no 
Natal. Francisco Lopes Figueira revela, 
no entanto, que a situação será diferen-
te para os 164 habitantes dos dois lares 
da Misericórdia de Évora. “Vamos, de 
acordo com as orientações da DGS, per-
mitir que alguns utentes possam passar 
alguns dias em casa de familiares. Para 
além das exigências da DGS, vamos pôr 
ainda outras exigências. Devo dizer que 
não há muitos interessados, porque en-
tre os utentes há algum receio de sair, 
além de um sentimento de segurança 
dentro do lar”.

A ideia é que durante quatro ou cinco 
dias os idosos possam estar com os fami-
liares se estes se responsabilizarem por 
um conjunto de comportamentos com 
os quais terão de comprometer-se “por 
escrito” perante a Misericórdia. “Depois, 
para o reingresso vamos pedir um teste”, 
explica o provedor. Lopes Figueira frisa 

que continuarão a ser permitidas as visi-
tas com distanciamento e deixa uma pa-
lavra aos funcionários da instituição, que 
“alteraram até os seus comportamentos 
no exterior do lar, assumindo o sentimen-
to de responsabilidade” das suas funções. 

Fora dos lares, a Misericórdia de Évo-
ra tem também preparada uma série de 
atividades ajustadas ao atual momento. 
O habitual concerto no começo de de-
zembro não se realizou, mas mantém-se 
a decoração e animação do Largo da Mi-
sericórdia, com música e presépios. “Va-
mos ter ao longo do mês, sem concentra-
ções, a exibição de pequenos grupos que 
vão tocar a cantar músicas de Natal para 
os passantes. Não são espetáculos, é ani-
mação durante períodos curtos do dia”, 
clarifica o provedor. A transmissão de 
concertos realizados em anos anteriores 
através de plataformas digitais e a inicia-
tiva Concerto à Janela - que no dia 13 le-
vou o Grupo Coral de Évora num percur-
so de autocarro durante o qual atuou em 
vários locais da cidade e que culminou na 
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Praça do Giraldo - foram outras das ini-
ciativas organizadas.

O provedor considera que “de uma 
forma geral as famílias têm aceitado bem” 
os desafios colocados pela pandemia, as-
sim como os utentes. Não deixa, no entan-
to, de apontar uma questão: “O problema 
em que vale a pena pensar é que estamos 
a introduzir uma decadência e um esfor-
ço mental de um isolamento que já dura 
há dez meses, que é violento e está a dei-
xar marcas na saúde mental dos nossos 
utentes. Apesar de mantermos animações 
e atividades, há uma certa tristeza que se 
começa a instalar - isto é grave e preocu-
pante em termos de futuro”.

QUADRA ENSOMBRADA PARA UTENTES 
DAS ESTRUTURAS PARA IDOSOS 

Os lares estão entre as instituições 
mais afetadas. Até ao final de novem-
bro o novo coronavírus matou mais de 
1400 idosos residentes nestas estrutu-
ras. No lar da Santa Casa da Misericór-
dia de Portalegre, até 4 de dezembro 
registaram-se 13 óbitos e várias dezenas 
de casos positivos. Em comunicado, a 
comissão administrativa da instituição 
liderada por Ana Bicho fala de uma “ter-
rível pandemia” e destaca o apoio “quer 
das Brigadas de Intervenção Rápida, 
quer dos recursos humanos cedidos 
pela câmara”, bem como do Politécnico 
para fazer face aos “desafios imensos” 
que vem enfrentando.

O caso de Portalegre não é isolado e 
em Vila Viçosa a situação do lar da Mise-
ricórdia também tem sido difícil, com seis 
óbitos registados até ao momento. Vive-se 
ainda “uma situação delicada” com alguns 
dos 59 utentes a permanecem em aloja-
mentos sanitários por estarem infetados, 
refere a diretora técnica Ana Maurício. 
Seja como for, o Natal será assinalado. 
“Neste momento o plano que temos é uma 
pequena ceia que se restringe aos utentes 
e funcionários, e as visitas dos familiares, 
que é um ponto que achamos pertinente 
derivada a esta situação e ao confinamen-
to que têm estado a viver”, diz a responsá-
vel. Ana Maurício nota que a autoestima 
dos idosos “baixou significativamente” 
e que o facto de não verem os familiares 
tem “afetado bastante psicológica e emo-
cionalmente” tanto utentes quanto as fa-
mílias. Daí estarem a ser criadas as condi-
ções com reforço de segurança para que 
possam conviver num espaço dentro da 
instituição antes e durante o Natal. 

Saídas para passar a quadra em famí-
lia estão descartadas. A ceia de Natal na 
instituição, essa, será em tudo semelhan-
te à de uma família tradicional. “Servimos 
os pratos típicos: o bacalhau está sempre 
presente, um prato de carne e os doces da 
consoada”, afirma a responsável. Serão 
também “entregues presentes simbólicos 
aos utentes” como é habitual e haverá 
“um pequeno momento de animação fei-
to pelos funcionários”. 

“QUE ISTO PASSE” É O PEDIDO  
DA MISERICÓRDIA DE ALMODÔVAR 

No Lar da Santa Casa da Misericórdia 
de Almodôvar a principal missão para a 
quadra natalícia passa por tentar “trans-
mitir o máximo de conforto familiar aos 
utentes”, explica à nossa revista a direto-
ra técnica Paula Matias. “Não podemos 
substituir as famílias, mas certamente 
que faremos a ceia e o próprio dia de Na-
tal, como todos os anos”. 

A instituição conta atualmente com 53 
utentes. Todos os anos há quem vá passar 
o Natal a casa de familiares, mas também 
quem fique e assinale a data no lar. Este 
ano, apesar de ainda não estarem definidas 
todas as regras, o mais provável é que não 
haja saídas. Não poder celebrar a quadra 
natalícia como habitualmente já começa a 
pesar no ânimo de todos. “Começamos a 
sentir isso da parte dos utentes e das pró-
prias famílias”, admite a responsável. 

O que resta fazer é tentar “festejar o 
Natal como festejam todas as famílias, 
numa dinâmica similar, mas com uma fa-
mília bastante grande”. Não faltarão pren-
das para desembrulhar, mas Paula Matias 
assegura que o melhor presente seria o 
regresso da normalidade. “Neste momen-
to estamos a viver uma época que nunca 
pensámos viver. É um processo de apren-
dizagem, vamo-nos adaptado, acho que 
nunca podemos estar preparados para 
viver assim. O que esperamos é que isto 
passe e que o nosso normal regresse”. 
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Alfarim: a aldeia onde  
o Natal dura três dias
Antigas questiúnculas com terras vizinhas e a Igreja 
fizeram com que a população criasse, há cerca 
de um século, o hábito de celebrar o dia de Nossa 
Senhora da Conceição a 26 de dezembro, duas 
semanas após o dia oficial.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A
flora um sorriso nos lábios 
de cada habitante de Alfarim 
popular aldeia do concelho 
de Sesimbra, sempre que se 

diz que ali existe o hábito de celebrar o 
Natal a 26 de dezembro, um dia depois do 
que é habitual fazer-se no resto do país 
e em todo o mundo católico. Esta não é 
uma verdade indesmentível, mas antes 
uma espécie de brincadeira que os locais 
aceitam bem, não esquecendo, contudo, 
de lembrar que a data é a da celebração 
de Nossa Senhora da Conceição cujo dia 
oficial é, no entanto, a... 8 de dezembro. 

Confusos? A explicação é fácil e sur-
ge pela boca do presidente da Associação 
dos Costumes e Tradições de Alfarim, 
Tiago Ezequiel. “Há cerca de 100 anos 
não existia uma igreja na aldeia, mas os 
habitantes já festejavam o dia de Nossa 
Senhora da Conceição. Acontece que es-
ses festejos colidiam com os que se rea-
lizavam em honra da Senhora do Cabo 

Espichel e que, entre outros locais, era 
celebrada na povoação vizinha de Azóia. 
Foi a Igreja, diz-se até que por intermé-
dio do Bispo de Setúbal da época, quem 
acabou por impedir as festas de Alfarim”, 
contou à Semmais. 

Se a Igreja fez valer o seu peso (neste 
caso a existência de um templo nas terras 
em compita pelas datas das festividades 
em honra de santas), a decisão acabou 
por não ser bem “engolida” pela popula-
ção de Alfarim que, de imediato, se jun-
tou para ali, recolhidos apoios e dinheiro, 
construir uma igreja. Quando esta ficou 
pronta os naturais quiseram continuar 
a homenagear a Senhora da Conceição, 
escolhendo-se então os dias 26 e 27 de 
dezembro para realizar as festividades. 
“Não se optou, como seria lógico, pelo 
dia 8 de dezembro, porque noutros locais 
já se festejava a data e era aconselhável 
que não houvesse dispersão de fiéis. É 
por esse motivo que, por brincadeira, nas 

terras em redor se diz que em Alfarim o 
Natal se celebra a 26”, diz Tiago Ezequiel.

Agora, ultrapassadas disputas anti-
gas, Alfarim celebra o Natal a 25 e apro-
veita os dois dias seguintes para, com 
duas semanas de atraso, homenagear a 
padroeira da terra e criar polos extra de 
lazer e animação financeira.

NÃO SAI EM PROCISSÃO, MAS TALVEZ 
NO “QUINTAL” DE UMA CARRINHA

As comemorações de Nossa Senhora 
da Conceição estão, este ano, ameaçadas 
ou, pelo menos, em risco de serem ape-
nas uma pálida réplica do esplendor já 
alcançado noutros tempos. Os cuidados 
para evitar a propagação da pandemia de 
Covid-19 assim o determinam. Em 2020, 
na manhã do dia 26, a imagem da santa 
não sairá em procissão, embora se admi-
ta que possa ser carregada no “quintal” 
de uma carrinha e que circule, mais ou 
menos apressada, pela aldeia.

“A decisão final de como se fará al-
gum tipo de festejo pertence à Comis-
são de Festas”, esclareceu o presidente 
da Associação de Costumes e Tradições. 
“Talvez tenha lugar uma cerimónia muito 
discreta e rápida à porta da igreja. Talvez 
se leve a imagem enfeitada numa carri-
nha de caixa aberta pelas ruas. Tudo rá-
pido, para que não se junte um número 
de pessoas exagerado e que coloque em 
causa a saúde pública”, alvitrou.

Sem procissão, e também sem os 
tradicionais restantes festejos, que cos-
tumavam incluir atuações de cantores 
e filarmónicas, bailaricos, foguetório e 
muita animação em redor de mesas e bal-
cões, os negociantes de Alfarim perdem 
este ano aquilo a que alguns chamam “o 
verão do Natal”, que é como quem diz a 
oportunidade de fazerem nesta época o 
dinheiro que por norma se obtém duran-
te o tempo mais quente.

Márcio Almeida, proprietário do res-
taurante “Tasca do Márcio” é um dos 
empresários de restauração que se virou 
para o “take away”. A aldeia, que terá cer-
ca de um milhar de habitantes, não vai 
desta feita contar com outros tantos que 
anualmente ali se deslocam para assis-
tir às festividades religiosas e pagãs. “É, 
evidentemente, um fator negativo para 
o comércio da aldeia. Apesar de ainda 
haver quem se dedique à pesca e à agri-
cultura, são o comércio e o turismo as 
principais fontes de rendimento”, acres-
centou.  
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Tradição ainda é o que era
A ronca de Elvas continua a ouvir-se na noite de Natal, assim como os cantares 
pelas ruas e à volta do madeiro um pouco por todo o Alentejo. A região continua  
a preservar algumas tradições antigas.

TEXTO HÉLDER BEJA IMAGEM DR

Q
uando, há umas décadas, 
Conceição Oliveira Abílio 
dirigia a Pousada de Santa 
Clara, no concelho de Ode-

mira, havia uma coisa que a intrigava na 
noite de Natal: “Em Santa Clara-a-Velha 
na noite de 24 de dezembro havia um 
baile e eu achava aquilo muito estranho”, 
ri-se. “Mas era a maneira das pessoas da 
aldeia se juntarem e festejarem o Natal, 
estavam todas em comunidade”, diz à 
Semmais. 

O Natal não é por natureza uma cele-
bração comunitária, como lembra Jesuí-
na Rosalino, da Confraria Gastronómica 
do Alentejo, mas há tradições que contra-

riam essa natureza mais interior da qua-
dra natalícia. “O Natal em si é uma festa 
de família, portanto não é uma festa so-
cial como é por exemplo o Carnaval, em 
que as pessoas estão mais viradas para a 
rua, pese embora sob o aspeto religioso 
existam algumas tradições que evocam 
a comunidade, como por exemplo o ma-
deiro estar vários dias a arder no centro 
das vilas, das aldeias ou nos adros das 
igrejas, o que leva depois as pessoas a ir 
até lá à noite e entoarem por vezes canta-
res natalícios”, refere. 

Esta tradição é confirmada por Rui 
Arimateia no artigo “O Espírito do Natal 
e o Simbolismo do Presépio”, no qual o 

autor nota que “em algumas aldeias do 
Alentejo, embora seja um costume de 
cariz comunitário hoje praticamente 
inexistente, os vizinhos juntam grande 



18dezembro2020  |    |  13  

COSTUMES | ALENTEJO

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E

quantidade de lenha normalmente no 
adro da igreja paroquial, acompanhada 
por um grande madeiro, que fazem arder 
durante toda a noite de Natal, aí convi-
vendo”.

Jesuína Rosalino considera que “o 
Natal e as tradições que lhe estão arrei-
gadas não têm uma especificidade mui-
to marcante de uns sítios para os outros 
(no Alentejo)”, mas logo outra diferença 
lhe ocorre: “Na zona do Baixo Alentejo 
havia muito a tradição de fazer as seari-
nhas para os presépios, coisa que já não 
era muito marcante no centro ou no Alto 
Alentejo”. A confreira descreve o ambien-
te caseiro do Natal tradicional alentejano: 
“Dentro de casa é onde se passa a con-
soada. Tradicionalmente as mulheres fa-
zem algumas preparações para a ceia na-
talícia e os homens conversam ao lume 
sobre variadíssimas coisas. Os miúdos 
brincam uns com os outros”. Mas con-
ta também que no caminho das famílias 
para a Missa do Galo, durante a consoa-
da, os rapazes e raparigas têm por hábito 
entoar cânticos natalícios enquanto se 

dirigem à igreja. Rui Arimateia aponta no 
mesmo artigo uma das músicas de Natal 
originais de Évora: “O Menino está dor-
mindo” ou “Natal de Évora”, canção tra-
dicional cujo tema é o sono do Menino 
Jesus e a adoração dos anjos. “Consoan-
te mudam as características do sono do 
Menino, os anjos respondem com uma 
cantiga de louvor apropriada”, explica o 
autor.

ENTRE AS ‘ALENTEJANICES’  
ESTÁ A RONCA DE ELVAS 

Uma das tradições mais especiais do 
Natal alentejano é a ronca de Elvas. Este 
instrumento musical que acompanha os 
cantos na cidade é um membranofone 
de fricção constituído por uma estrutura 
cilíndrica com uma pele esticada numa 
das aberturas - simplificando, trata-se de 
uma espécie de panela de barro coberta 
por uma pele. A percussão faz-se por uma 
cana fixada no centro da membrana e os 
tocadores, com a mão molhada, friccio-
nam a cana fazendo vibrar a pele e pro-
duzindo um ronco. 

Conceição Oliveira Abílio diz que em 
Elvas “tocam a ronca ao Menino” no Natal, 
ao passo que em Évora a ronca se toca no 
Carnaval. E Jesuína Rosalino acrescenta 
que, quando estes grupos iam de casa em 
casa a tocar e a fazer os cânticos de Na-
tal, oferecia-se sempre alguma coisa para 
beber no final, “e normalmente era ou um 
copinho de anis escarchado ou de licor, 
que podia ser de tangerina ou outro”.

O grupo Roncas de Elvas tem vindo 
a revitalizar esta tradição desde 2015 e 
a entoar canções que todos conhecem 
na cidade, como “O Menino foi à lenha” 
e “Aqui estou à tua porta”. Mas a ron-
ca, também conhecida por zamburra ou 
zambomba, não é a única particularidade 
de Elvas neste tempo natalício. Rosalino 
refere também as tradições da comu-
nidade cigana “em toda a parte raiana, 
mas muito concentrado na região de 
Elvas, devido à proximidade com Bada-
joz e toda a Extremadura. “No Natal eles 
juntam-se num sítio e cantam e dançam 
a noite toda. Aí sim, para eles é uma festa 
comunitária”. 
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Chefes desvendam segredos 
Nesta época quase todos se aventuram na cozinha com o propósito de fazer este 
ou aquele doce típico. Há quem siga receitas antigas de família, quem procure nos 
livros de culinária ou quem use a Internet para encontrar a tal receita. 

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

E
ste ano, com o objetivo de 
promover o comércio local na 
área da pastelaria e, simulta-
neamente, dar a conhecer os 

mestres da região, a câmara de Setúbal 
realizou um conjunto de vídeos onde os 
chefes pasteleiros ensinam como fazer 
alguns dos principais doces da época. 
Das azevias aos ésses de Azeitão, até a 
opções mais alternativas como o tronco 
de Natal com farinha de alfarroba ou o 
bolo-rei vegan é só seguir passo a passo 
as indicações para, posteriormente, sa-
borear aquelas iguarias tão especiais que 
se encontram nas pastelarias.

A iniciativa denominada “Doces à 
Mesa” decorreu em parceria com a Esco-
la de Hotelaria de Setúbal e contou com a 
participação da pastelaria “O Cego”, com 
José Pinto a desvendar os segredos de os 
“amores de Azeitão”, uma iguaria típica 
“para fazer em família”. Silvina Moreira, 
proprietária do “Doce da Bina”, ensinou a 
fazer os “ésses de Azeitão”, ao passo Do-
mingos Cruz, dos “Doces Afectos” deu a 
conhecer as receitas de coscorões e aze-
vias que, “com recheio de batata doce ou 
de abóbora e noz, prometem fazer as de-
lícias deste Natal”. Para além disso, o chef 

apresenta também a receita de “lampreia 
de ovos” e a pastelaria “Capri” ensina, 
pela mão de Afonso Macedo, a confecio-
nar o seu bem conhecido “bolo inglês”.

Nas opções mais alternativas, a pas-
telaria “Cegas Tradições” sugere uma 
torta de laranja com farinha de alfarroba 
para substituir o tradicional tronco de 
Natal. Francisca Fráguas considera que 

esta é uma forma de usar ingredientes lo-
cais “como as laranjas de Setúbal, apro-
veitadas desde o sumo até à casca, assim 
como a farinha de alfarroba, um produto 
mediterrânico cada vez mais alternativo 
e que substitui o cacau” nesta receita. Os 
doces preparados para serem confecio-
nados em fornos caseiros seguem “os 
métodos tradicionais como nos tempos 
dos nossos avós” e, simultaneamente, são 
pensados com o objetivo de valorizar o 
património e os produtores locais. 

HÁ SUGESTÕES PARA VEGETARIANOS, 
VEGANOS OU INTOLERANTES

Há quem, no entanto, por questões de 
intolerância ou por opção alimentar, não 
se reveja nem aprecie as iguarias tradi-
cionais onde os doces à base de ovos têm 
maior preponderância. Para esses, Ana 
Silveira, da “Cake Boutique”, propõe uma 
“trança de Natal” como alternativa ao 
bolo-rei. Sem ovos e sem glúten é a su-
gestão vegana para esta quadra, mas não 
é a única. Ana Silveira explica que tanto 
na “Cake Boutique” como no restaurante 
vegetariano “O Canteiro” é possível en-
contrar “muita da pastelaria tradicional, 
mas com as versões para vegetarianos, 
veganos e intolerantes, nomeadamente 
doces sem açúcar e sem glúten, ou seja, 
alternativas mais saudáveis para sabo-
rear”.

Sem guiões nem produções especiais, 
os vídeos apresentados no mural do Fa-
cebook da autarquia de Setúbal ensinam 
as receitas ao detalhe, com indicações de 
quantidades e explicações pormenoriza-
das de como fazer cada etapa, num claro 
apelo a que as famílias se juntem à volta 
dos tachos para preparar alguns doces 
natalícios. 

A iniciativa, incluída na programação 
alternativa do “Setúbal Christmas Fest”, 
assegura já que, no próximo ano, outras 
pastelarias e pasteleiros terão oportuni-
dade de mostrar as suas melhores igua-
rias e contar os segredos por trás do su-
cesso das suas receitas. 
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MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Câmara Municipal
EDITAL 

MARIA DAS DORES MARQUES BANHEIRO MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO 
CONCELHO DE SETÚBAL: --------------------------------------------------------------------------------------
FAZ PÚBLICO QUE, por deliberação desta Câmara Municipal de 18 de novembro de 2020, o Municí-
pio, pretende, desafetar do domínio público, uma parcela de terreno com a área de 425,00m2, que 
confronta de Norte com edifício sito na Rua Sílvia Maldonado, de Nascente com Domínio Privado 
Municipal (artigo 5º secção E da União de Freguesias de Setúbal), de Sul com Domínio Público Mu-
nicipal, e de Poente com Domínio Público Municipal para integrar no domínio privado Municipal.---
Assim, e a fim de ser tomada deliberação definitiva sobre o assunto, convidam-se os eventuais 
interessados a apresentar, dentro do prazo de 20 dias a contar da data da afixação deste edital, 
quaisquer objeções à deliberação tomada, que deverão ser formuladas por escrito e entregues na 
Secção de Gestão Documental, nas horas normais de expediente. ----
E para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 
lugares públicos do costume e publicitados num jornal nacional e num jornal local. -------

A PRESIDENTE DA CÂMARA,

Maria das Dores Meira
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Comer peixe é, afinal, 
imposição religiosa
Bacalhau, polvo, borrego, galinha assada e doces 
predominam. Atrás destes pratos há motivos 
históricos que os justificam e que podem remontar, 
por exemplo, aos séculos XII a XVI. D. Sebastião, em 
1576, serviu um banquete com 192 variedades de 
peixe e marisco.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

M
anda a tradição que na re-
gião de Setúbal se coma 
bacalhau na noite da Con-
soada. Nada de diferente 

do que acontece em quase todo o resto 
do país, mas algo surpreendente para os 
leigos por ser este um hábito ditado por 
costumes religiosos. Também o polvo 
marca presença nas mesas sadinas onde, 

no dia 25, por influência de uma grande 
parcela da população proveniente do 
Alentejo, se come borrego. Uma grande 
variedade de doces remata as refeições 
que, desde há muito anos, se caracteri-
zaram pelo aproveitamento de sobras, 
sendo por isso que também a roupa ve-
lha continua a ser um dos pratos predo-
minantes.

O gastrónomo e investigador da His-
tória da Alimentação, Virgílio Gomes, 
conduziu a Semmais pelo repasto nata-
lício imaginário dos setubalenses. Uma 
viagem que acabou por nos fazer recuar 
o palato até aos séculos XVI, ao reinado 
de D. Sebastião e, mesmo ao século XIV, 

MENSAGEM DE NATAL  
E DE ANO NOVO

Os pequenos gestos solidários de cada um de nós são uma 

força transformadora para maiores realizações coletivas. A 

solidariedade tem a dimensão humana que nos indica um 

caminho de mudança. Sabemos que estas ações individuais 

e coletivas podem não resolver em definitivo os problemas 

sociais com que a sociedade se depara. No entanto, servirão 

para amenizar carências, oferecendo esperança e uma nova 

perspetiva de futuro. A época natalícia convoca-nos a essa 

responsabilidade.

A ASMS tem como tantas outras Instituições da nossa região, 

a responsabilidade de concretizar iniciativas para a socializa-

ção, a inclusão e o apoio da população mais carenciada. A 

situação que se vive hoje com a crise pandémica, exige de 

todos e de cada um, empenho, cooperação e solidariedade, 

onde os objetivos individuais ganham a força de uma ação 

coletiva.

O Natal e o ambiente de celebração, evoca e reflete atra-

vés da alegria do nascimento, uma mensagem de confiança 

num futuro que queremos de maior felicidade, mais saúde, 

paz e amor. Vamos acreditar!

O meu é teu!

O Presidente da Direção, 

Fernando Paulino

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS 
MÚTUOS SETUBALENSE

Rua Major Afonso Palla, nºs 63 a 67
Largo da Associação de Socorros Mútuos Setubalense, nº8 Setubal

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária

Dia 29/12/2020

Ao abrigo da alinea b) do nºl, do art.º36 dos Estatutos, convoco to-
dos os associados a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no 
dia 29 de Dezembro de 2019, pelas 20h00, na sede social, sita na Rua 
Major Afonso Palla, nºs 63 a 67 ou Largo da Associação de Socorros 
Mutuos Setubalense, nº8 em Setubal, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1 –  Discussão e Vota ao do Programa de A ao e Orçamento para o 

ano de 2021 e do Parecer do Conselho Fiscal;
2 –   Informações.

Se a hora indicada não estiver presente o numero legal de sócios, a 
Assembleia reunirá sessenta minutos depois, com qualquer núme-
ro de presenças (art.º 40, nºl).

Setúbal, 15/12/2020
0 Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Dr. David da Fonseca Martins
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quando o rei era D. Fernando. Um péri-
plo gastronómico que se veio alterar na 
segunda metade do século XX, quando as 
indústrias pesadas chegaram à cidade e, 
com elas, pessoas de outras regiões com 
hábitos alimentares diversos.

“Quando se fala de hábitos alimenta-
res numa determinada região, sejam eles 
de Natal ou de outra época, é preciso ter 
em conta as regras religiosas. No século 
XII, por exemplo, havia 132 dias de abs-
tinência de carne e até existiam receitas 
para confecionar os pratos que se po-
diam ingerir nesses dias”, contou Virgílio 
Gomes, dando desse modo o mote para o 
motivo pelo qual o peixe ainda hoje é par-
te dominante na alimentação natalícia.

“Poucas pessoas sabem, mas em 1576 
o rei D. Sebastião, que se preparava para 
invadir o Norte de África, resolveu pedir 
auxílio a D. Filipe II, de Castela. Perto do 
Natal comeram um banquete na corte 
portuguesa que ficou célebre. Foram co-
midas 192 variedades de peixe e marisco, 
quase tudo proveniente da zona de Setú-
bal”, adiantou.

Muito antes, no reinado de D. Fernan-
do, já os navios portugueses pescavam 
bacalhau atravessando o Mar do Norte 
depois de um acordo celebrado com os 
reis de Inglaterra e Dinamarca. O peixe, 
explica Virgílio Gomes, “era parte inte-
grante da alimentação dos portugueses 
e puxava carroça, apesar de se dizer o 
contrário”.

A 25 DE DEZEMBRO APRESENTAM-SE  
O BORREGO E OS CAPÕES

O bacalhau era, pois, o símbolo do úl-
timo dia do ano (24 de dezembro) em que 
era obrigatório comer peixe. No dia se-
guinte, desde o período das Descobertas 
até aos tempos atuais, chegaram às me-
sas de Setúbal os pratos de borrego, por 
influência dos alentejanos que foram ha-
bitar para a região, e, também os capões 
e as galinhas assadas.

Virgílio Gomes recorda, por outro 
lado, que o choco frito e as caldeiradas 
fizeram sempre parte das dietas setuba-
lenses em virtude de serem baratos. “O 
choco frito era quase uma comida de 

taberna. Era barato. Assim como era ba-
rato aproveitar as sobras de peixe e fazer 
caldos aos quais se adicionavam massas. 
Até o polvo seco se comia, e ainda hoje 
continua a aparecer em algumas feiras e 
junto a alguns estádios de futebol”, diz.

No cardápio do historiador, autor de 
sete livros já editados que relatam os há-
bitos e costumes alimentares de várias 
zonas do país, há ainda lugar para a do-
çaria consumida na península, sobretudo 
no período das festas.

“Existe uma grande variedade de do-
ces, até porque há agora uma amálgama 
de gente oriunda de muitos locais. Se 
tiver de destacar algo, chamo atenção 
para a Bolacha Piedade, que ainda se 
encontra à venda em algumas feiras e 
que tem um sabor a anis. Mas no Natal 
também se consomem doces de laranja, 
filhós, pudins, broas e arroz doce. En-
tre o arroz doce chamo a atenção para 
uma receita da zona de Palmela, onde 
em vez de leite de vaca é utilizado leite 
e até manteiga de ovelha”, especificou o 
historiador. 



18  |    18dezembro2020

MESA  | ALENTEJO

Uma região no menu de Natal
Da carne de porco frita à sopa de cação, são várias as especificidades 
gastronómicas da quadra natalícia no Alentejo. Mulheres e homens entendidos  
na boa mesa guiam-nos pelas delícias da ceia e do dia de Natal.

TEXTO HÉLDER BEJA IMAGEM DR

P
argo assado, sopa de cação e 
lombo de porco podem não 
parecer os pratos mais habi-
tuais de uma mesa de con-

soada. Mas é assim que várias famílias 
na zona de Estremoz ou Reguengos de 
Monsaraz celebram o Natal à mesa, con-
tam Conceição Oliveira Abílio e o mari-
do Luís Abílio, membros da Confraria da 
Moenga e que por muitos anos dirigiram 
pousadas por todo o Alentejo, entre elas a 
estremocense. 

Com uma vida dedicada a promo-
ver e preservar as tradições alentejanas, 
Conceição, 72, e Luís, 75, continuam mui-
to ligados aos sabores da região. Na sua 
Évora natal, à espera do almoço no res-
taurante Moinho do Cu Torto, enumeram 
o que compõe a mesa da consoada na sua 
cidade: bacalhau cozido com couve por-
tuguesa de talo largo e carne de porco (a 
chamada carne de alguidar) frita e acom-
panhada de couve-flor. No dia de Natal, 
peru assado com arroz tostado e “salada 
de agrião com baguinhos de romã para 
parecer uma árvore de natal pequenina 
na saladeira”, explica à Semmais Concei-
ção, acrescentando que “na noite de Natal 
o peru estava na mesa só como figurante, 
ninguém ia comer”. “Depois tínhamos os 
paios, os enchidos. Agora come-se quei-
jo fresco, mas antes não havia, porque o 
queijo fresco era em abril depois das pas-
tagens - comíamos o queijo duro”, conta.

Enquanto Luís Abílio espalha em cima 
da mesa uma série de livros e recortes de 
imprensa sobre as tradições do Alentejo, 
uma sopa de feijão com catacuzes, pre-
parada pelo proprietário da casa e tam-
bém confrade Ludgero Salvador, ferve no 
forno de lenha. Natural de Ponte de Sor, 
de onde saiu ainda miúdo, o cozinheiro 
regressa todos os anos para o Natal no 
Alto Alentejo. “Na noite de Natal come-se 
o bacalhau com couve e batata, e a carne 
de porco frita também com batata frita. 
No dia 25 é o peru e faz-se uma canja. É 
isto que vejo nas mesas das famílias que 
lá vivem”, conta. 

Muito apegado àquilo a que chama 
“os comeres mais pobres”, Ludgero Sal-
vador pratica no Moinho do Cu Torto 
uma cozinha onde “não há cá chernes, 
mariscos, lombos”. “Estou muito aposta-
do numa ideia que ouvi do Alfredo Sara-
mago: de que a base principal da nossa 
gastronomia é o azeite, o pão, o vinho e 
o porco. Tenho reunido isso tudo e tento 
fazer as coisas, ponho o fogão de lenha a 
trabalhar como antigamente, e só me fal-
ta o azeite, mas já tenho aí um mini lagar 
a ser preparado”, diz com um sorriso.

DAS CASAS ABASTADAS ÀS MODESTAS, 
EMENTAS FARTAS DE TRADIÇÃO 

De Elvas chegam notícias através do 
telemóvel de Luís Abílio. Resultado: uma 
das particularidades da consoada naque-
la cidade raiana é servir-se carne de por-
co com amêijoas depois da meia-noite. 
Isso e o tradicional doce sericaia, acom-
panhado das famosas ameixas d’Elvas.

Jesuína Rosalino, membro da Confra-
ria Gastronómica do Alentejo e estudiosa 
dos saberes e sabores alentejanos, con-
ta que “a ameixa d’Elvas está ainda hoje 
presente na ceia natalícia da família real 
inglesa desde (o rei) Eduardo VII”. “É uma 
ameixa produzida e transformada aqui, é 
seca e passa por umas caldas de açúcar. 
Acompanha com sericaia, que é um doce 

de origem indiana, mas que veio para cá 
há muitos séculos”.

Sobre a mesa da quadra natalícia, Je-
suína Rosalino começa por estabelecer 
uma diferença que considera essencial: 
“Quando falamos do Natal no Alentejo, 
temos sempre que ver se estamos a falar 
sobre uma casa mais abastada ou uma 
casa modesta, porque efetivamente as 
coisas são diferentes. As nuances fazem-
-se entre haver peru ou haver galinha, 
haver doces conventuais ou os chama-
dos doces populares - a carteira pesava e 
ainda pesa naquilo que se come”.

A engenheira de formatação conta 
ainda que “normalmente no Alentejo há 
a matança do porco nesta época, antes 
do Natal” e confirma que a ceia é com-
posta essencialmente por esta carne. Mas 
só a ceia, porque “na noite da consoada 
a tradição era não haver carne”, antes 
as couves, a batata e o bacalhau. A carne 
aparecia, sim, após a Missa do Galo. “As 
pessoas vinham para casa, distribuíam 
presentes, e depois essa ceia era com-
posta por migas e carne de porco frita. 
Também acompanhava muitas vezes 
com ovos mexidos. No fim, tínhamos o 
chocolate quente que se bebia em casa a 
acompanhar alguns doces”.

Com ementas mais ou menos faus-
tosas, as famílias alentejanas continuam 
a celebrar o Natal à mesa. No dia 25, nas 
casas mais fartas a tradição dita o chama-
do peru preto, “engordado vários meses 
à base de bolota e azeitona”. Esse peru, 
conta à nossa revista Jesuína Rosalino, 
“era embebedado com aguardente antes 
de ser abatido uns três dias antes do Natal, 
ficava mergulhado em água com tempe-
ro por dois dias, após os quais era assado. 
Essa água tinha pimenta em grão, rodelas 
de limão, cravinho e sal”. Já nas casas me-
nos abastadas, não se fazia o peru, mas a 
galinha. “A galinha não tinha o tal tempe-
ro, era uma galinha com que se fazia uma 
canja e depois ela era cerejada, barrada 
com alho e sal e ia ao forno a assar. Era 
comida com batatas fritas às rodelas”. 
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Coscorões e azevias
São provavelmente os doces 

mais típicos da época, a par das 

rabanadas. De origem mourisca, terá 

chegado à Europa pelos cruzados e, 

por ter alguma resistência ao tempo, 

era expressamente feito para longas 

viagens, principalmente na Idade 

Média. Fritos simples ou recheados com batata doce, abóbora 

ou grão, não podem faltar na mesa de Natal nacional.

Lampreia  
de ovos
A origem é 

atribuída, 

sobretudo, ao 

Mosteiro de Santa 

Clara. O doce de 

Natal em forma 

de lampreia pode 

ser composto por 

capas e fios de 

ovos e decorado com fruta cristalizada e glacê. Não sendo 

dos mais fáceis de confecionar é, no entanto, dos mais 

apreciados nesta época do ano.
Ésses de Azeitão
É provavelmente o mais conhecido doce regional 

de Setúbal. Pequenos bolos de produção muito 

simples, com um aroma irresistível a canela, ótimos 

para comer ao 

lanche ou somente a 

acompanhar um chá 

ou café. Não sendo 

típicos do Natal fazem 

seguramente parte 

das mesas natalícias 

setubalenses.

Amores de Azeitão
Mesmo não fazendo parte da tradição 

desta quadra, são uma tentação a que 

poucos resistem. Um pequeno suspiro 

com amêndoa laminada torrada por cima 

ou no seu interior, servido numa forma 

de papel frisado. O doce ideal para fazer 

em família especialmente com os mais 

pequenos, pela simplicidade.
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Bolo Inglês
É um bolo assado numa 

forma retangular, com massa 

compacta constituída por 

manteiga, açúcar, frutas 

cristalizadas, passas e 

frutos secos. Em Portugal, 

normalmente é preparado na 

época natalícia, acompanhado 

ou regado com um cálice de 

vinho do Porto. 

Tronco de Natal
O original é oriundo de França e 

chama-se “Bûche de Noël” ou lenha 

de Natal. Característico pela sua 

forma de tronco é um dos doces 

que mais se consome nesta época. 

Uma torta recheada e coberta 

normalmente com creme de 

chocolate enfeitada como se de um 

pedaço de madeira se tratasse.Bolo Rei (Vegan)
É seguramente o doce de 

Natal por excelência. Um bolo 

de massa lêveda com frutas 

cristalizadas cuja história se 

perde no tempo. De acordo 

com a lenda, representa os 

três reis magos e os presentes 

que estes levaram ao menino 

Jesus: a côdea do bolo 

simboliza o ouro, as frutas a 

mirra e o aroma o incenso. 

Nesta alternativa vegan a lenda 

não perde estatuto apesar da 

ausência de ovos e de glúten 

no preparado.
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O ano de 2020 tornou-se extremamente difícil devido à Pandemia de Covid-19.

O combate ao desemprego passou a ser uma prioridade nas preocupações 
da região.

Mesmo nos períodos mais agudos da pandemia a UGT Setúbal manteve a sua 
atividade servindo a região e os trabalhadores.

Apesar das dificuldades, a UGT Setúbal cumpriu os seus objetivos.

Promovemos mais de 2000 horas de formação com centenas de formandos e 
formadores; fizemos mais de 1500 atendimentos presenciais ou à distância 
através do nosso Gabinete de Inserção Profissional; investimos nas condições 
de segurança para o atendimento presencial nas nossas instalações; apoiá-
mos na empregabilidade e na aquisição de competências e trabalhámos em 
rede com o IEFP e Segurança Social. 

A equipa da UGT Setúbal deseja-lhe um bom Natal  
e um ótimo 2021

Boleima
Bolo de origem popular e 
provavelmente judaica, feito com 
ingredientes modestos e processos 
simples, a boleima é típica do 
Alto Alentejo (Marvão, Castelo de 
Vide, Portalegre). Sendo, como 
outras destas sobremesas, um 
doce habitual nas mesas de família 
durante todo ano, no Natal marca 
sempre presença. Hoje há vários 
tipos de boleima, sendo a de 
maçã, atribuída a Alpalhão, uma 
das mais conhecidas.

Morgado
Doce com amêndoa, açúcar, chila, abóbora, laranja e 
fios de ovos. Ferve-se o açúcar até estar em ponto de 

espadana, deita-se a amêndoa e mexe-se até enxugar. 
Juntam-se as gemas batidas. Numa forma, coloca-se 

uma rodela de lata ou de cartão no fundo, põe-se uma 
camada de amêndoa e vai-se alternando camadas de 

fios de ovos, chila, laranja e abóbora. Põe-se amêndoa 
no topo e vai a corar. Depois de desenformada, barra-se 

com glace de açúcar.

Papos de anjo
Batem-se durante meia hora sete gemas e uma clara. Untam-se 
com manteiga formas de queques e deita-se uma parte dos ovos 
lá dentro, sem encher, porque crescem. Vão ao forno, não muito 
quente, e depois de desenformados e frios passam-se por uma 
calda de açúcar e ponto de pérola e põe-se no prato para servir. O 
remanescente da calda apura-se e deita-se sobre os papos de anjo.

Pão de Rala 
Leva o nome de pão, mas 

assemelha-se-lhe apenas no 
formato. O pão de rala, doce 

que faz parte da rica história da 
doçaria conventual do Alentejo 

e que hoje tem grande fama 
em Évora, prepara-se à base 
de farinha, ovos (sobretudo 

as gemas), amêndoa, açúcar, 
limão, doce de gila e canela. 
Da preparação da massa de 
bolo, à calda e à montagem 

antes de ir ao forno, é uma 
sobremesa para mãos mais 

experimentadas.

Toucinho-do-Céu
Feito com farinha, miolo de 
amêndoa, ovos, manteiga, canela 
e açúcar, é um clássico da mesa de 
Natal alentejana.  O seu formato é 
o de um grande queijo polvilhado 
com açúcar em pó. Com origens 
na região, o toucinho-do-céu 
disseminou-se por todo o país 
a partir do século XIX. Existem 
variações da receita, mas na sua 
vertente alentejana mantém-se o 
tradicional uso de especiarias - neste 
caso uma pitada de cravinho-da-
Índia em pó.

Encharcada
Preparada à base de ovos, açúcar e canela - os sabores tradicionais 

do Alentejo, tão marcado pela doçaria conventual - a encharcada 
faz as delícias de todos, mesmo os apreciadores de sabores mais 

requintados. As receitas da encharcada variam entre os conventos de 
Évora, Beja e Mourão, sendo a de Évora a mais comum de todas. Um 
dos seus segredos: depois de polvilhada com canela, deve ser levada 

ao forno para tostar.
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Um século de vida,  
32 mercados conquistados
Casa Ermelinda Freitas já produz no Minho, prepara-se para lançar novos 
produtos a partir do Douro e, em ano de pandemia, aumentou o número de 
funcionários. Em 2019 faturou 28 milhões, parte dos quais se destinados a ações 
de responsabilidade social.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
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D
e Setúbal para todo o mundo, 
com muito trabalho e amor. 
Este poderia ser o lema da 
Casa Ermelinda Freitas, cen-

tenária produtora de vinhos que se assu-
me como bandeira de uma região, não só 
pela qualidade das suas vinhas, mas tam-
bém pelo papel cada vez mais relevante 
que vem assumindo junto das comunida-
des em que está inserida.

A empresa já soma cinco gerações 
dedicadas ao setor da agricultura e, mais 
especificamente, à viticultura. Um sécu-

lo decorrido, e depois de nas três últimas 
décadas se ter optado pela produção 
quase exclusiva de vinho, a Casa Erme-
linda Freitas estendeu a área de cultivo 
de 60 para 500 hectares, consolidando o 
estatuto de maior empregador na área de 
Águas de Moura, onde está sediada.

“A nossa história tem sido feita de 
muito trabalho, de muito amor à terra e, 
felizmente, de muito sucesso. Estas con-
quistas, que se refletem, por exemplo, 
em mais de um milhar de prémios con-
quistados em Portugal e no estrangeiro, 
são resultado do trabalho, da entreajuda 
e da harmonia entre todos, desde a fa-
mília, aos colaboradores, aos clientes e 
amigos”, diz à Semmais a responsável da 
empresa, Leonor Freitas que, impossibi-
litada este ano, devido à pandemia, de ce-
lebrar os 100 anos da empresa, promete 
para 2021, assim as condições sanitárias 
o permitam, “uma festa que será um mar-
co para toda a região”.

Apesar dos constrangimentos, a Casa 
Ermelinda Freitas inverteu a tendência 
verificada na maior parte do mercado de 
trabalho e, assim, em vez de ter diminuí-
do o número de empregados, aumentou-
-o. “Antes tínhamos entre 70 e 80 cola-
boradores. Neste momento temos 90. 
Criámos bolhas de trabalho, dividindo 
os trabalhadores em turnos, de modo a 
tentar minorar os perigos de contágio”, 
explicou.

RESPONSABILIDADE SOCIAL NO ADN 
DE UMA CASA DE RAIZ FAMILIAR 

“A Casa Ermelinda Freitas é uma casa 
familiar, que está na sociedade e com a 
sociedade”, afirma Leonor Freitas, expli-
cando desse modo a participação ativa 
que a empresa tem em ações de caráter 
social.

“Não faço mais do que a minha obri-
gação e considero que tenho o dever de 
partilhar o que posso com aqueles que 
me têm ajudado. Considero que sou uma 
pessoa rural, apesar de ter estudado e de 
ter sido a primeira mulher da família a 
obter um curso superior. Estudei e voltei 
para o campo, onde trabalho por amor”, 
sintetizou a empresária, assegurando, em 
simultâneo, que o destino da empresa 
tem a continuidade assegurada uma vez 
que os seus filhos, por opção, também já 
abraçaram a causa da produção vinícola.

A obrigação de que Leonor Freitas 
fala não é, apenas, a de produzir cada vez 
mais e melhores vinhos, mas também de 

auxiliar a comunidade envolvente. “Te-
nho a obrigação de ajudar”, repete, para 
depois, de modo despreocupado, salien-
tar o orgulho que sente por neste mo-
mento estar a auxiliar lares de terceira 
idade, bombeiros, instituições religiosas 
que se dedicam aos mais necessitados, 
idosos, crianças e jovens em risco. “Sim, 
temos ajudado a recuperar algumas ha-
bitações, temos colaborado de modo a 
que as crianças possam ter melhores 
condições e temos também um proje-
to, que envolve um hectare de vinha de 
moscatel, destinado aos jovens que en-
frentam riscos diversos, contribuindo 
para que os mesmos tenham objetivos e 
esperança”, adianta.

VINHO VERDE PRODUZIDO NO MINHO 
E MADUROS PROJETADOS NO DOURO

A Casa Ermelinda Freitas vende atual-
mente para 32 países em todos os conti-
nentes e, em 2019, obteve uma faturação 
na ordem dos 28 milhões de euros, mon-
tante que a coloca entre as maiores em-
presas vinícolas de todo o país. O êxito 
alcançado não impede, no entanto, que 
estejam a ser procurados novos nichos 
de mercado e, depois de décadas a pro-
duzir vinhos maduros, existe agora uma 
aposta firme nos verdes.

“O meu sonho era mesmo conseguir 
terrenos no Douro, para avançar com no-
vos vinhos maduros, mas para já esse é 
um objetivo complicado. Os preços são 
muito elevados”, diz Leonor Freitas, con-
firmando o avanço da empresa no mer-
cado do vinho verde. “Neste momento já 
estamos a produzir, numa quinta de nove 
hectares que comprámos, com adega, na 
Póvoa do Lanhoso (Braga), vinho verde a 
partir da casta Loureiro”.

“Trata-se de um vinho muito fresco, 
naturalmente de menor graduação al-
coólica e que tem uma excelente relação 
qualidade preço. Esperamos que singre 
no mercado neste período que vai decor-
rer entre o Natal e o próximo verão”, sin-
tetizou a empresária, reportando-se às 
marcas Fugaz (à venda no Recheio), Gá-
bia e Porta Nova (Pingo Doce) e Campos 
do Minho e Corso (Continente).

Para o ano que se aproxima, a em-
presa da península de Setúbal poderá 
ainda concretizar o ambicionado sonho 
de produzir maduros na região do Dou-
ro. A zona de Foz Côa, sabe a Semmais, 
poderá ser a ‘maternidade’ de novos tin-
tos. 
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Vale de Touros
O Vale de Touros é um vinho sóbrio. Um 

monoscasta à base de Castelão que apresenta, 
no rótulo, 15,5 graus. Não é, portanto, um vinho 
de entrada, mas antes um digno acompanhante 

de pratos de carne (caça ou assados) e de 
queijos com aromas intensos. Intenso é também 

o cheiro deste néctar que está preparado para 
aguentar um mínimo de dez anos em garrafa. 

Adega de Palmela
15 euros

Reserva Petit Verdot 2016
É um vinho que acompanha em qualquer ocasião.  
Os 14,5 graus fazem dele um parceiro de nível para 
qualquer refeição, mas sobretudo para as que incluem 
carnes. Oito meses em barricas de carvalho americano e 
francês foram suficientes para lhe dar sabor, consistência e 
um final prolongado na boca. A casta francesa proveniente 
da região de Bordéus é sinónimo de versatilidade e classe.
Casa Ermelinda Freitas
10,99 euros

Adega de Pegões  
Selected Harvest  
Tinto 2016
Este é um dos tintos 
honestos a que a Adega 
de Pegões habituou os 
consumidores. Feito à base 
de Cabernet Souvignon, 
Touriga Nacional, 
Trincadeira e Syrah é 
um acompanhante ideal 
de carnes vermelhas e 
grelhados. Os 14 graus 
dão-lhe estrutura suficiente. 
Aromático e macio na boca.
Adega de Pegões
Até 10 euros
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Casa Ermelinda Freitas, 
sugere vinhos e azeite  
para a ceia de natal
Para acompanhar as melhores iguarias da consoada  
ou oferecer a familiares e amigos, são muitas as propostas  
da Casa Ermelinda Freitas e da Ermelinda Vinhos de Portugal 
para a época natalícia. 

Para acompanhar o típico 
bacalhau ou polvo cozido da 
consoada de Natal, servido 
com ovo, batata e couve 
portuguesa, propõe-se um 
Dona Ermelinda Reserva 
Branco, vinho que apresenta 
uma cor citrina, com um 
aroma frutado persistente, 
fino e complexo.  
(PVP: 9.99€)

Para degustar juntamente com 
o bacalhau e o polvo cozido, 
sugere-se o Azeite da Quinta 
de Canivães, quinta que foi 
comprada pela Casa Ermelinda 
Freitas, situada no douro 
superior (Vila Nova de Foz Côa). 
É um azeite fresco, equilibrado, 
com aromas jovens e notas 
marcadas de alfarroba e frutos 
secos.  
(PVP: 5,99€)

Para o peru assado com creme 
de castanhas, sugere-se um 
Dona Ermelinda Reserva 
Tinto, com aroma intenso, 
doce e maduro marcado por 
notas elegantes de frutos 
pretos e especiarias, o vinho 
que sabe a Portugal. 
(PVP: 8,99€). 
Esta é uma novidade  
em primeira mão.

Se decidir optar pelo o 
leitão, nada melhor que o 
Casa Ermelinda Freitas 
Espumante Bruto Branco, 
que combina na perfeição 
as castas Fernão Pires e 
Arinto, muito fresco e com 
acidez balanceada e fina, que 
equilibra na perfeição com a 
gordura do leitão.  
(PVP: 6.99€)

Borrego ou porco, com 
legumes e batata cozida, 
recomenda-se o nosso 
Terras do Pó Reserva, um 
clássico com sabor aos 
vinhos antigos de Portugal, 
cheio, elegante, complexo, 
mas muito suave. (PVP: 
7,99€)

Se o prato de carne for 
antes cabrito assado, 
sendo este um prato 
mais intenso, poderá 
ser acompanhado 
Dona Ermelinda 
Grande Reserva. Um 
vinho raro e único, 
muito intenso que só 
se produz em anos 
excecionais que exige 
iguarias de grande 
complexidade, para 
permitir o equilíbrio 
perfeito  
(PVP: 25€)

Existe também no portfolio da Casa 
Ermelinda Freitas um produto único 
e distinto da região onde esta inserida, 
Península de Setúbal. Como nesta altura 
existem momentos muito doces, nada 
como os Moscatéis de Setúbal para 
acompanhar as diversas sobremesas, 
tornando a experiência gastronómica 
ainda mais agradável. 

As azevias 
combinem bem 
com o Casa 
Ermelinda Freitas 
Moscatel de 
Setúbal, vinho mais 
acessível, mas de 
grande elegância 
a complexidade, 
cheio de notas de 
mel e casca de 
laranja cristalizada. 
(7,99€)

Estas são as 
sugestões  
da Casa Ermelinda 
Freitas para o 
natal de 2020, que 
esperamos que 
possam tornar 
ainda mais especial 
esta altura tão 
importante do ano.

Bom apetite e grandes degustações.
Feliz Natal…

Leonor Freitas

As fatias douradas ou as filhoses 
(sonhos), harmonizam bem 
com um Casa Ermelinda 
Freitas Moscatel de Setúbal 
Superior Roxo, vinho único 
e raro que só se encontra em 
Setúbal, que apresenta uma 
elevada finesse, combinando na 
perfeição a doçura e frescura, 
com notas de frutos secos e 
especiarias.  
(PVP: 29,99€)
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Carmim reforça valorização  
das marcas tradicionais
A adega alentejana, que vai comemorar o 50º aniversário, fatura por ano cerca de 
20 milhões de euros. São 3.000 hectares de vinhas que produzem vinho para todo 
o mundo e que dão emprego a uma centena de pessoas.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A 
Carmim – Cooperativa Agrí-
cola de Reguengos de Mon-
saraz vai apostar, em 2021, 
no reforço da perceção do 

valor associado a algumas das suas mar-
cas mais conhecidas, tais como a Reguen-
gos, Terras d’el Rei e Monsaraz. Depois de 
um ano que valeu a um dos seus tintos 
um lugar entre os 50 melhores vinhos do 
mundo, a maior adega do Alentejo quer 
lembrar aos mercados nacional e inter-
nacional que dispõe de um vasto leque 
de produtos de qualidade comprovada.

Em declarações à Semmais, o diretor 
geral da Carmim, João Caldeira, salientou 
que para além da aposta na valorização 

das marcas mais tradicionais, a empresa 
vai continuar a apostar forte nos vinhos 
espumantes. “Estamos apostados em 
criar novas dinâmicas, as quais incluem 
não só as marcas mais antigas, como 
passam, por exemplo, por valorizar o 
tinto de talha (Tarefa) que começámos a 
comercializar e também os espumantes e 
rosés”, acrescentou.

“O ano que agora vai terminar ain-
da não trouxe os reflexos da crise que, 
de modo inevitável, vai chegar a toda a 
sociedade”, adiantou João Caldeira. “As 
vendas estão ligeiramente abaixo das 
verificadas em 2019. Em outubro, para a 
Carmim, esse decréscimo era apenas de 

dois por cento, sendo que o maior abai-
xamento se reportou ao mercado interno. 
No entanto, em relação às exportações, é 
de salientar o crescimento do mercado 
brasileiro que pode registar no final do 
ano uma subida de dois dígitos”, disse.

Sobre o mercado internacional (a 
empresa vende para mais de 30 paí-
ses), o mesmo responsável adiantou que 
existem expetativas de crescimento em 
países como a Rússia, Polónia, França, 
Suíça, Finlândia e os EUA. Neste último, 
assim como na China, os resultados já fo-
ram melhores do que os atuais. “Houve 
muitas feiras canceladas, mas é verdade 
que depois de alguns anos muito bons, 
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também se verificou alguma quebra na 
atividade de alguns parceiros locais” ex-
plicou João Caldeira.

Em março do próximo ano a Carmim 
comemora o 50º aniversário e, por isso, 
estão previstas diversas ações promocio-
nais que não apenas a exibição dos lou-
ros conquistados nos concursos inter-
nacionais. O diretor geral diz que já em 
janeiro serão lançados um branco e um 
tinto comemorativos e que até final do 
ano, com uma periodicidade mensal, se-
rão realizados diversos eventos. “Conta-
mos apresentar, possivelmente na nossa 
adega, espetáculos musicais e, também, 
trabalhos de um artista plástico”, adian-
tou. 

UMA BANDEIRA NOS CAMPOS  
DE REGUENGOS DE MONSARAZ

A Carmim, criada em 1971 depois de 
diversos produtores locais se terem uni-
do com o intuito de verem reconhecido o 
valor devido às suas uvas, é atualmente 
um dos principais estandartes do con-
celho de Reguengos de Monsaraz, pois é 
um dos maiores empregadores locais.

“Neste momento temos uma centena 
de empregados e cerca de 900 associa-
dos. A dimensão média das vinhas dos 
nossos associados é de aproximadamen-
te 8 hectares, mas nesta média cabem 
desde muito pequenos (inferiores a 1 hec-
tare) a vinhas de dimensão considerável, 
para todos eles cumpre à Carmim asse-
gurar a infraestrutura e os recursos para 
receber e transformar a sua uva. O vinho 
faz parte da história da terra. As pessoas 
reveem-se nessa atividade e a Carmim é 
uma instituição incontornável”, diz João 
Caldeira explicando o porquê de esta ser 

a principal adega alentejana, que se mo-
derniza anualmente, ao ponto de neste 
momento ter capacidade para, por exem-
plo, vinificar diariamente 1,5 milhões de 
quilos de uva, para engarrafar 21.000 
garrafas por hora ou para armazenar até 
33 milhões de litros de vinho.

Aos cerca de 3.000 hectares de vinha 
onde são produzidas as uvas que dão ori-
gem a inúmeras marcas, a cooperativa 
junta ainda um valor de 20 milhões de 
euros anuais referentes aos resultados da 
comercialização de mais de 11 milhões de 
litros de vinho. 

Por fim, João Caldeira salientou a 
grande expressão que os vinhos do Alen-
tejo estão a atingir, seja através das vi-
nhas plantadas em altitude (Serra de São 

Mamede) seja em locais mais próximos 
do mar (Zambujeira). “Os vinhos alente-
janos, outrora muito marcados nas suas 
características, vêm surgir uma nova 
diversidade que enriquece o todo e me-
lhora a perceção do valor da região como 
um todo”, disse. 

Tinto na elite 
mundial
Um dos principais trunfos que será 
exibido aos mercados é a recente 
distinção obtida no concurso pro-
movido pela Decanter (revista nor-
te-americana que é apontada como 
uma das mais influentes na matéria a 
nível mundial). Trata-se do Monsaraz 
Reserva 2017 (Alicante Bouschet, Trin-
cadeira e Touriga Nacional), um tinto 
de apenas 6,99 euros e que logrou 
competir com vinhos de todo o mun-
do, muitos deles custando centenas 
de euros. “Ter um vinho reconhecido 
como um dos melhores 50 que se 
produziram no mundo num deter-
minado ano é prestigiante e isso fez 
de imediato disparar as encomendas, 
tanto em Portugal como no estran-
geiro”, disse João Caldeira salientan-
do, no entanto, que “as medalhas e os 
prémios só se ganham fazendo bons 
vinhos de forma consistente, porque 
isto de fazer bons vinhos não é alqui-
mia, mas sim fruto de um conjunto de 
circunstâncias onde se inclui o traba-
lho de muita gente”.
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Vidigueira Antão Vaz Branco 2019
Falar dos vinhos da Adega Cooperativa da Vidigueira, 

Cuba e Alvito é falar de qualidade, sobretudo de 

brancos de qualidade, capazes de acompanhar 

qualquer refeição e em qualquer época do ano. Este 

Antão Vaz segue as pisadas de antecessores e até 

foi distinguido com ouro no Concurso Internacional 

Awards Virtus. São 13,5 graus de muita frescura e 

um toque de frutos tropicais que não se esquece.

Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito
5,15 euros

Reguengos Reserva dos Sócios
Afigura-se como um valor seguro. 

Um vinho que nunca desilude, seja 

pelo sabor austero e clássico, com 

toques de café e baunilha, seja 

pela densidade conferida por uma 

maioria de Alicante Bouschet e os 

restantes 50 por cento pela Aragonez 

(30 por cento) e Trincadeira (20 por 

cento). Uma grande escolha para 

acompanhar pratos fortes, entre os 

quais o ensopado de borrego, a caça 

e a carne de porco.

Carmim
8,69 euros

Adega Mayor Reserva
Mais uma excelente escolha 

proveniente de Campo Maior. Um tinto 

moderno, apelativo para os jovens 

e ideal para acompanhar comidas 

mais leves, como sejam as pastas, os 

queijos ou os enchidos. São 14 graus 

conferidos por uma bem conseguida 

mistura de Aragonez, Trincadeira 

e Cabernet Sauvignon, castas que 

acabam por transmitir exuberância na 

prova e um rasto de seda no final.

Adega Mayor
12,00 euros

Esporão Reserva Branco 2018
É um vinho cheio de personalidade, 

que faz figura nas mais diferentes 

ocasiões. Um vinho poderoso, com 

14,5 graus, ideal para ofertar ou para 

saborear, seja num por de sol, seja junto 

à lareira alentejana. A combinação de 

Antão Vaz, Arinto e Roupeiro resulta 

numa explosão de sabor que, depois 

de provado, não mais se esquece. 

Acompanha peixe, marisco e carne 

sempre com distinção.

Herdade do Esporão
12,00 euros

Convento da Tomina Tinto 2019
Mais um vinho que alia uma excelente 

relação qualidade/preço. Vinho que 

cai bem às refeições ou fora delas, 

quando acompanhado de queijo ou 

enchidos. Muito aromático, com toques 

de alguns frutos, nomeadamente 

amoras e framboesas, tem valorosos 16 

graus resultantes de uma combinação 

de Aragonez, Alicante Bouschet, 

Trincadeira e Alfrocheiro.

Convento da Tomina
9,49 euros
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Municípios tentam 
‘iluminar’ o comércio 
Através de concursos ou da promoção dos negócios, 
os municípios estão a tentar dinamizar das mais 
variadas formas do comércio local. Os empresários 
acreditam que as iniciativas podem ajudar. 

TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

C
om o surgimento das gran-
des superfícies, o comércio 
tradicional começou a perder 
clientes, mas há ainda quem 

continue a preferir as lojas de rua. Quem 
o confirma é José Pinto, pasteleiro há 45 
anos naquela que é uma das emblemáti-
cas casas de doces regionais do conce-
lho de Setúbal. O negócio continua “bem 
vivo. Os nossos clientes são quase como 
família”, partilha com a Semmais o fun-
cionário da O Cego, enquanto explica 

que, apesar das adversidades provoca-
das pela pandemia, nunca faltou traba-
lho. 

José Pinto é um dos pequenos comer-
ciantes que participou na iniciativa “Do-
ces à mesa”, promovida pela autarquia 
sadina, com o apoio da Escola de Ho-
telaria e Turismo de Setúbal. Para além 
desta e de outras ações, Eugénia Silveira, 
vereadora responsável pelas atividades 
económicas da câmara, em conversa 
com a nossa revista disse que município 

readaptou o programa “Setúbal Christ-
mas Fest” não abdicando da iluminação 
“para reforçar a atratividade do comércio 
tradicional da baixa”. 

Com o mesmo objetivo, a câmara do 
Barreiro está a realizar o habitual con-
curso de montras de Natal que, segundo 
o vereador Rui Braga, teve maior adesão 
que em 2019, contando com 50 estabe-
lecimentos. Este ano, pela primeira vez, 
o município implementou a iniciativa 
“Barreiro, um Doce de Natal” que desafia 
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os barreirenses a conhecerem a doçaria 
do concelho nos 21 estabelecimentos ins-
critos. “Queremos dar, sobretudo, apoio 
às pequenas empresas e passar a mensa-
gem de que o comércio local está vivo no 
Barreiro”, disse Rui Braga.

DOS CARTÕES DE DESCONTOS AOS 
PRÉMIOS, SÃO MUITAS AS INICIATIVAS 

Numa outra vertente promocional, 
Alcochete e Grândola decidiram lançar 
um cartão de fidelização. O primeiro mu-
nicípio referido criou o “Passaporte do 
Comércio Local”, com o qual os clientes 
das lojas aderentes podem participar no 
sorteio de dois cabazes. Fernando Pinto, 
presidente da câmara de Alcochete, conta 
à Semmais que o executivo decidiu ainda 
iluminar a vila e criar uma exposição de 
presépios “de passagem”, abdicando dos 
tradicionais eventos de Natal. “Enviá-
mos uma carta de alento aos munícipes 
(numa das partes consta o passaporte), 
de modo a divulgar o apoio ao nosso co-
mércio”. À nossa revista, Ana Maria Esca-
la, gerente da ouriversaria Pina, diz que 

com a iniciativa já se nota o movimen-
to na vila. “As pessoas ficam motivadas 
com a coleção dos selos do passaporte, 
e é bom que venham ao centro histórico 
porque o nosso comércio bem que preci-
sa”, desabada a lojista. 

Em Grândola, a implementação da 
campanha “Eu compro em Grândola. Na-
tal é no Comercio Local” dá direito a um 
cartão de descontos em refeições nos cer-
ca de 30 restaurantes aderentes. Segundo 
Rúben Felicidade, adjunto do gabinete 
de apoio à presidência, “a iniciativa para 
além de ajudar o comércio local preten-
de contribuir com 3% das vendas para a 
construção da CERCI de Grândola”. A par 
desta ação, os clientes estão habilitados 
a um sorteio de cinco prémios, com um 
valor total de 2.000 euros. Fátima Men-
des, proprietária da loja Botão Colorido, 
diz trata-se de um “ótimo incentivo para 
as compras de Natal, pois para além de 
ajudar os negócios tradicionais, tem uma 
vertente solidária”. Empresária há qua-
se nove anos, Fátima acredita que o pe-
queno comércio “está agora a renascer 

devido às restrições de circulação” entre 
concelhos. 

Em Almada, as medidas de promoção 
da autarquia começaram em março com 
a criação da plataforma “Almada Estabe-
lecimentos Comerciais”, que permite aos 
consumidores conhecer os 320 estabeleci-
mentos comerciais do concelho registados. 
O município lançou ainda, em setembro, a 
App “Descubra Almada”, uma aplicação 
móvel gratuita que divulga a oferta gastro-
nómica e turística do concelho.

Já o executivo de Alcácer do Sal de-
cidiu presentear os filhos dos trabalha-
dores do município com 112 cheques-
-brindes que podem ser utilizados nas 
lojas aderentes do comércio local. Em de-
clarações à Semmais, o presidente Vítor 
Proença adiantou que serão ainda ofere-
cidos 440 cabazes aos funcionários. Sob 
o lema “Comércio Local, a Estrela deste 
Natal”, a autarquia está também a pro-
mover animação pelas ruas da cidade, 
como a chegada do Pai Natal, atividades 
circenses e a distribuição de lembranças 
aos mais novos. 
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Vouchers e sorteios não tapam 
todos os buracos
Mesmo com todos os apoios dos municípios, o Natal dos comerciantes 
alentejanos está longe de ser tão cintilante quanto outros. Muitas casas têm 
acumulado prejuízos e o espetro dos encerramentos é real.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

U
m pouco por todo o Alentejo 
multiplicam-se as iniciati-
vas para auxiliar o comércio 
local a ultrapassar os nefas-

tos efeitos financeiros provocados pela 
pandemia. Há concursos, doações, isen-
ções de taxas e impostos. Os municípios 
desdobram-se em ações que visam atrair 
mais visitantes e, ao mesmo tempo, sal-
var a contabilidade de cafés, lojas e res-
taurantes. Os resultados, esses, só serão 
conhecidos após as festas, mas há quem 
diga que “entre contentes e descontentes, 
talvez alguém se vá salvar”.

“Sabe, as medidas são as possíveis. 
Por muito dinheiro que se injete, não se 

conseguem tapar todos os prejuízos, ape-
sar de, neste momento, as coisas não es-
tarem assim tão más como já estiveram 
no início da pandemia”, diz à Semmais 
Paulo Nascimento, o arrendatário do 
restaurante “O Parque”, em Santiago do 
Cacém.

A solução que Paulo Nascimento en-
controu para ultrapassar as restrições 
de circulação e de horário surgiu com o 
“take away”. “Antes vendíamos 100 refei-
ções por dia. Agora, à mesa, fazemos 50, 
e depois vendemos outras tantas para 
casa”, explicou.

Mais difícil parece ser a vida de Isabel 
Engrola, dona do café/restaurante com 

o seu apelido, em Serpa. “Já estava tudo 
abaixo da média e agora, com o risco de 
contágio muito elevado decretado para o 
concelho, piorou”, afirma a comercian-
te que, apesar de também ter aderido à 
moda do take away e de gabar as iniciati-
vas da câmara, que “tem ajudado muito”, 
não deixa de tecer críticas à população: 
“Há pessoas que não tomam quaisquer 
cuidados. Esquecem-se que isto (o vírus) 
está atrás da porta”.

CONCURSOS PARA TENTAR MINORAR 
PREJUÍZOS DOS COMERCIANTES 

As autarquias começaram, quando os 
primeiros efeitos da pandemia obrigaram 
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ao encerramento dos estabelecimentos, 
por decretar isenções de pagamentos de 
rendas e impostos. Depois, com o passar 
dos meses e o afundamento do comér-
cio local, surgiram os concursos e os 
vouchers. Acabam por ser as edilidades 
quem, de forma mais ou menos disfarça-
da, disponibiliza mais algum dinheiro.

Em Portalegre, por exemplo, os vou-
chers que o município oferece ascendem, 
neste momento, a 15 mil euros. “Todas as 
compras efetuadas no comércio local va-
lem uma senha desde que o valor gasto 
seja de, no mínimo, dez euros. Depois a 
câmara disponibiliza 600 vouchers de 25 
euros, para que os mesmos sejam utiliza-
dos em estabelecimentos de restauração 
e bebidas”, disse à Semmais o vereador 
João Cardoso. 

Os sorteios foram também a medida 
adotada em Aljustrel, onde se distribuem 
prémios que variam entre 500 e 150 eu-
ros. Para que um cliente se habilite só 
tem de fazer compras num dos cerca de 
200 estabelecimentos do concelho que 
aderiram e, depois, esperar que a sorte os 

contemple. “O objetivo é estimular a eco-
nomia no concelho e dinamizar o comér-
cio tradicional”, sintetiza o presidente da 
câmara, Nelson Brito.

“Esta campanha, que é desenvolvi-
da há cerca de uma década, sempre foi 
muito bem recebida pelo comércio local. 
Excecionalmente, na presente edição, 
em resposta à situação pandémica, serão 
sorteados semanalmente, durante este 
mês, 10 vales de 30 euros em refeições na 
restauração local, num total de 40 vales, 
que deverão ser utilizados nos restauran-
tes aderentes até ao dia 31 de março de 
2021”, adiantou.

A mesma medida, mas também o re-
forço da iluminação de modo a atrair 
mais clientes, são igualmente os meios 
escolhidos em Viana do Alentejo. O pre-
sidente Bengalinha Pinto, disse à Sem-
mais que, “numa altura de grande crise, 
faz todo o sentido apoiar os mais de 80 
estabelecimentos do concelho que ade-
riram aos sorteios de vales de compras”. 

Já em Elvas, cidade que por se situar 
junto à fronteira costuma ter um grande 

movimento nesta época está a ser efetua-
da uma campanha de divulgação, recor-
rendo-se a depoimentos de figuras pú-
blicas, as quais fazem apelos para que se 
compre no comércio local. “No caso dos 
restaurantes, o município fez um levan-
tamento dos que estariam interessados 
em participar nas campanhas nas redes 
sociais”, disse o adjunto da presidência, 
Manuel Carvalho.

Mas, mesmos com os auxílios das 
autarquias, continuam a existir muitos 
empresários em desespero. É o caso de 
Tânia Florêncio, que gere o Sal&Alho, 
um dos mais conhecidos restaurantes de 
Portalegre e que, neste momento, pon-
dera mesmo encerrar. “Em novembro só 
servimos cerca de 30 refeições. Isso era 
o que antes servíamos por dia”, contou.

“Sabemos que a câmara municipal, 
assim como todas as outras, está a fazer 
um grande esforço para apoiar os co-
merciantes, mas os clientes são cada vez 
menos. As pessoas têm receio e os fundos 
que tínhamos de reserva estão a acabar”, 
disse ainda a empresária. 
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Comédia burlesca no palco  
do Teatro Extremo 
O Teatro Extremo desafia o público a sonhar e inventar histórias. O mote é dado 
através do jogo cénico e da representação burlesca das personagens dos contos 
universais na comédia “Era uma vez... ou sei lá o que é”. 

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

O 
Teatro Extremo, de Almada, 
está em cena, até à próxima 
segunda-feira, com a peça 
para a infância e juventude 

“Era uma vez... ou sei lá o que é”, depois 
de a sua carreira ter sido interrompida 
em março, devido à pandemia. 

Em conversa com a Semmais, Fer-
nando Jorge Lopes, diretor e ator do gru-
po almadense, disse que a recetividade 
do público a este trabalho tem sido “a 
melhor”, apesar dos tempos difíceis de 
crise sanitária que atravessamos. E re-
corda que em fevereiro, mês de estreia, a 
sala esteve “sempre cheia”. 

A 53.ª criação original da companhia 
teatral é uma comédia burlesca com di-
reção artística do belga Joseph Collard - 
criativo que tem no currículo a passagem 
pelo Cirque do Soleil - e interpretação de 
Bibi Gomes, Rui Cerveira e Fernando Jor-
ge Lopes. 

Segundo Fernando Jorge Lopes, a 
peça tem “várias camadas de leitura e ca-

berá ao espetador interpretar o que está 
a ver”. Contudo, diz, é uma “mensagem 
otimista que pretendemos passar”. 

A obra, explica, inspira-se “nas histó-
rias que todos conhecemos desde a mais 
tenra idade e é desenvolvida em torno 
da técnica do ‘clow moderno’, o ‘clow´ 
do teatro, procurando, através da inge-

nuidade, espontaneidade e imaginação, 
equacionar as inquietações do público 
contemporâneo de todas as faixas etá-
rias, desenvolvendo-lhe o desejo de so-
nhar e inventar histórias através do jogo 
cénico inscrito na representação burles-
ca das personagens desses contos uni-
versais”. 

Esta produção é mais uma a acres-
centar ao já longo portfólio do Teatro 
Extremo que, afirma o diretor Fernan-
do Jorge Lopes, está a ressentir-se com 
carências de ordem financeira. “A arte 
contemporânea precisa de muito mais 
do que palavras de incentivo, precisa, so-
bretudo, de um apoio sério por parte do 
Estado”, defende. 

Enquanto não chega a nova peça “Su-
pertudo”, uma paródia à volta dos Super 
Heróis, “Era uma vez... ou sei lá o que é” 
pode ser vista, até dia 20, no Teatro Es-
túdio António Assunção, às quintas e 
sextas-feiras, às 20h30, e aos domingos, 
às 11 horas. 

Passatempo
Para se habilitar aos convites du-
plos que temos para oferecer aos 
nossos leitores para esta peça do 
Teatro Extremo, basta responder 
a esta questão: Quem é o diretor 
artístico desta comédia burlesca? 
Envie a resposta, juntamente com 
os seus dados pessoais, para o 
email: semmaisjornal@gmail.com 
e aguarde pelo nosso contato para 
saber se foi um dos felizes contem-
plados.
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Crónicas de Lobo Antunes em palco
O TAS volta à cena com uma peça inspirada em 
crónicas de Lobo Antunes. Um espetáculo para 
quatro atores que promete surpreender com 
conversas íntimas, soltas e confidenciais.

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

O 
Teatro Animação de Setú-
bal (TAS) estreia esta sexta-
-feira, no Teatro de Bolso, no 
ano em que celebra 45 anos 

de atividade, a nova produção intitulada 
“Tantos Ontens”, inspirada em crónicas 
de António Lobo Antunes. 

Com interpretações de Célia David, 
Miguel Assis, Duarte Victor e Susana 
Dagaf, a peça tem como enfoque cinco 
crónicas, nomeadamente “Fado Menor”, 
“O Remédio das Baratas”, “A Solidão 
das Mulheres Divorciadas”, “Orquídea” 
e “Tantos Ontens”.  Nesta produção, 

apresentam-se “conversas íntimas, sol-
tas, falando de tudo e de nada, muitas 
vezes em tom confidencial, a espreitar 
para a vida em seu redor, propondo-se 
por vezes fazer rir pela caricatura, ou 
sorrir e prazer pela cumplicidade que se 
estabelece entre as personagens e os es-
petadores”.

Nas palavras do atual diretor, Duarte 
Victor, a obra do escritor português é “in-
contornável” e, decerto, a peça irá “sur-
preender o espetador incauto que procu-
ra no teatro a surpresa e a revelação dos 
dias”. “As palavras de António Lobo An-

tunes apresentam-se como metáforas do 
decorrer dos dias. Monólogos, por vezes 
diálogos interiores, memórias de vidas 
como as de todos nós. Memórias como 
um universo pessoal e único”, conta à 
Semmais.

Quanto aos 45 anos de vida do TAS, 
Duarte Victor realça que houve “muitos 
cúmplices” neste “longo caminho” do 
grupo que construíram “um património 
humano e artístico assinalável”. Conti-
nuar este legado “tão rico” deixado pe-
los fundadores “tem sido o propósito da 
companhia”, sublinha e acrescenta: “A 
realidade difícil que vivemos hoje consti-
tui um desafio à criatividade e à resiliên-
cia. Estivemos em cena sempre que pos-
sível. O balanço é positivo. Ainda que as 
restrições pandémicas tenham limitado a 
nossa ação, não nos tiraram o palco nem 
a esperança”. 
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Cocktail cultural  
anima Ponte de Sor
Da pintura à literatura, passando pela elaboração de 
murais e cartoons. Ponte de Sor apresenta um vasto 
programa cultural onde se invocam nomes como 
José Saramago ou, o natural do concelho, José Luís 
Peixoto.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O 
concelho de Ponte de Sor 
fervilha de atividades cultu-
rais. Durante este mês, com 
um dia especial de inaugura-

ções a 19, artistas e autores das mais di-
versas áreas e nacionalidades vão preen-
cher um espaço que, pela importância 
das obras apresentadas, irá potenciar ta-
lentos e projetar a região a nível nacional 
e internacional.

A literatura, a pintura e os cartoons 
são as áreas em maior destaque nas 
ações promovidas pelo município que, 
através da realização de vários eventos, 
pretende cimentar uma posição de relevo 
no panorama cultural, ao mesmo tempo 
que busca novos talentos regionais e pro-
jeta autores estrangeiros, sobretudo dos 
países de expressão portuguesa.

Em declarações à Semmais, a verea-
dora Alda Falca, responsável pelo pelouro 
da Cultura no município começou por sa-
lientar a exposição “Saramago Mediterrâ-
neo” que, presidida por Pilar Del Rio, viúva 
do escritor, será inaugurada virtualmente, 
mas pode ser visitada de forma presencial 
até fevereiro. Trata-se de uma mostra de 
pintores, escultores e fotógrafos, num to-
tal de 40 artistas em representação de 11 
países diferentes que irão apresentar 41 
trabalhos. “Foi pedido aos artistas dos vá-
rios países da rede cultural, que ao longo 
dos anos têm participado no projeto ‘Sete 
Sóis, Sete Luas’, que criassem uma obra 
inspirada em Saramago e, de modo espe-
cial, no romance ‘Ensaio sobre a Ceguei-
ra’, que se tornou ainda mais atual com o 
aparecimento da emergência originada 
pela Covid-19”, disse.

A exposição que estará patente em 
Portugal, depois de ter percorrido Fran-
ça e Itália, reúne autores destes três 
países, mas também da Albânia, Brasil, 
Cabo Verde, Eslovénia, Espanha, Israel, 

Marrocos e Palestina. Uma diversidade, 
dizem os organizadores, que simboliza 
a dimensão e o alcance da obra de José 
Saramago, escritor que está imortalizado 
em Ponte de Sor através de uma repre-
sentação num mosaico de rolhas de cor-
tiça que é o de maior dimensão em todo 
o mundo.

149 AUTORES ASPIRAM AO PRÉMIO 
LITERÁRIO JOSÉ LUÍS PEIXOTO

Se Saramago deixou marca no conce-
lho, participando ativamente em diversos 
eventos, o mesmo se pode dizer de José 
Luís Peixoto, o escritor da vila de Galveias 
que tem sido galardoado com diversos 
prémios e levado a cultura e tradições 
alentejanas aos quatro cantos do mundo.

Ao todo, estarão a concurso 188 tra-
balhos literários apresentados por 149 
autores, sendo que três destes são na-
turais e/ou residentes no município de 
Ponte de Sor. Também neste prémio fica 
bem vincada, conforme salientou Alda 
Falca, a grande dimensão internacional 
do evento, o qual conta com obras de 72 
autores brasileiros (os portugueses são 
70), dois angolanos, dois moçambicanos, 
dois cabo-verdianos e um guineense. 
Este ano, a cerimónia de entrega de pré-
mios será virtual, à semelhança das res-
tantes iniciativas de 19 de dezembro.

A vereadora sublinha ainda a impor-
tância de ser José Luís Peixoto o presi-
dente do júri de um concurso que irá 
distinguir com mil euros a melhor obra 
literária apresentada por um autor do 
concelho, assim como a mais apreciada 
entre os concorrentes exteriores.

Alda Falca destaca também o con-
curso “Ponte Cartoon”, cujo prazo para 
entrega de trabalhos termina no último 
dia deste ano. Esta é a primeira edição 
de uma iniciativa que visa valorizar os 
cartoons que terão como tema “100 anos 
da antiga Fábrica de Moagem de Cereais 
e Descasque de Arroz de Ponte de Sor”, 
sendo o mote das obras a expressão “On-
tem indústria, hoje arte e amanhã?”.

Até ao momento, há três autores ins-
critos com quatro trabalhos. A vereadora 
sublinha o facto de existirem alunos nas 
turmas de Artes da escola secundária 
do concelho, sendo esta uma excelente 
oportunidade para que os interessados, 
nacionais ou estrangeiros e com mais de 
15 anos, apresentem a sua visão sobre um 
edifício icónico da cidade e que foi cons-
truído quando o cultivo e tratamento do 
arroz movimentava a economia local.

A concluir as atividades de dezem-
bro, duas residências artísticas, nomea-
damente uma de Lucamaleonte (Itália) 
com a realização do mural dedicado aos 
animais do Alentejo e outra de Mako 
Deuza, onde vão ser criados murais em 
homenagem a Saramago e a Amália Ro-
drigues.. 
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História do Exército visitável  
em 15 hectares de Elvas
Trata-se do museu português com maior área. Ali se reúne e expõe um acervo 
que vai desde o período em que os veículos eram puxados por cavalos até aos 
blindados e carros de reconhecimento que andaram pelo Ultramar.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

N
enhuma visita a Elvas fica 
completa sem uma ida ao 
Museu Militar. São 15 hec-
tares, o maior espaço mu-

seológico do país, onde se sucedem os 
testemunhos históricos do Exército 
português, sejam eles os veículos hipo-
móveis, os carros motorizados, as viatu-
ras ligeiras e pesadas táticas, as salas de 
arreios, de transmissões, os serviços de 
saúde ou os carros blindados e de reco-
nhecimento.

Plantado dentro das muralhas da ci-
dade, o museu está oficialmente aberto 
ao público desde 2009. Desde então, à se-
melhança de outras estruturas visitáveis, 
é alvo de muita curiosidade dos naturais, 
dos vizinhos espanhóis, mas também de 
muitas pessoas provenientes de todas as 
regiões do país. “Aqui funcionou o Centro 
de Instrução de Condutores Automóvel 
(CICA) 4 e por aqui passaram milhares de 
militares, sendo essa a principal explica-
ção para que muitos regressem, vindos 
do país inteiro, e visitem o local onde se 
formaram”, explicou à Semmais o diretor, 
major Carlos Carretas.

O responsável militar (naquele es-
paço estão agora destacados um oficial, 
quatro sargentos, 22 praças e sete civis) 
salienta, para além das visitas de ex-mi-
litares, a procura por grupos escolares, 
muito embora este seja um ano diferente 
(para pior) em consequência da pande-
mia. “Há sempre muito movimento, pois 
para além de acervo militar, existe muito 
mais para visitar. Existe o Centro Inter-
pretativo de Património de Elvas, que 
ocupa quatro salas nos quartéis do Casa-
rão, numa área de cerca de 400 metros 
quadrados, existe também um protocolo 
com o Instituto Politécnico de Portalegre, 
que através da Escola Superior Agrária de 
Elvas, dispõe de dois pavilhões onde são 
ministradas atividades relacionadas com 
a equinicultura, e até existe um infantá-

rio, com duas salas, da responsabilidade 
da câmara”, explicou.

Com cerca de 6.000 visitantes anuais, 
o espaço do Museu Militar proporciona, 
por exemplo, passeios para grupos de jo-
vens e pais em viaturas museológicas, o 
que constitui mais um dos atrativos sa-
lientados pelo diretor do espaço.

DOS ARREIOS AOS BLINDADOS 
PERCORREM-SE VÁRIAS ÉPOCAS

Percorrer as salas, os telheiros e os 
espaços abertos é viajar por diferentes 
épocas e tomar conhecimento dos equi-
pamentos castrenses então uti-
lizados. Há dois espaços que 
demonstram claramente a 
relevância da passagem 
da Cavalaria por aquele 
local, um com capacidade 

para 750 cavalos e outros que permitiu 
albergar 500.

Atualmente, mesmo sem cavalos mi-
litares no local, existe um imenso acervo 
constituído por uma infinidade de acessó-
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rios destinados à arte de montar e também 
aos hipomóveis (viaturas de tração ani-
mal). “Uma das viaturas de tração animal 
mais importante que possuímos é de 1907 
e foi recentemente restaurada pela equipa 
que aqui trabalha especificamente nessa 
área. Trata-se de um carro que servia para 
transportar até seis militares e que era pu-
xado por dois cavalos. É uma viatura que 
dispõe, no alto, de espaço para transpor-
tar bagagens e que era utilizado em servi-
ços de justiça, de pagadoria e de correio. 
Possivelmente poderá ter participado na 
I Guerra Mundial, embora não tenhamos 
neste momento qualquer certeza”.

O Museu Militar de Elvas possui 
também um carro de lagartas da marca 
Vickers, que servia para fazer deslocar 
peças de artilharia. Trata-se de uma peça 
quase única no mundo. “De facto, tan-
to quanto se sabe, apenas existem duas 
viaturas destas, construídas em 1931, no 
mundo inteiro. A que está aqui em Elvas e 
uma segunda que se encontra em Ingla-
terra, país onde era fabricada”, esclareceu 
o major Carlos Carretas, salientando ain-

da que no museu que dirige cerca de um 
terço das viaturas estão operacionais e 
capazes de circular.

O responsável adiantou depois que 
muitas das peças, devido à sua raridade 
e valor histórico, acabam por ser requisi-
tadas por diversos serviços e instituições. 
“Há solicitações para programas televi-
sivos, para filmes e para outros eventos, 
nomeadamente desfiles”, disse.

Entre as viaturas motorizadas (que 
surgiram a partir de 1940) há algumas 
que terão participado na Guerra Colonial 
(1961-1974) e muitas outras que foram 
utilizadas pelo Exército português ao 
longo de décadas. A conservação deste 
material, afirma o major, acaba por ser 
facilitada através de um protocolo cele-
brado com a Associação Portuguesa de 
Veículos Militares, que presta serviços de 
manutenção e restauro.

“O museu está igualmente enrique-
cido com uma sala de material de trans-
missões, uma outra com equipamento 
relativo a serviços de saúde e um espaço 
destinado ao armamento, onde avultam 
metralhadoras e obuses que terão sido 
utilizados na Grande Guerra. Trata-se de 
um importante espaço museológico, que 
atualmente ocupa cerca de 5.000 metros 
quadrados e que, em breve, ficará subs-
tancialmente mais valorizado, uma vez 
que será inaugurada a sala de instru-
mentos musicais, a qual só não foi inau-
gurada em outubro devido à pandemia”, 
acrescenta o diretor do Museu Militar de 
Elvas, espaço que pode ser visitado quase 
diariamente (encerra às segundas-feiras) 
entre as 9h e as 17h30. 
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“Mozart: Sinfonia Haffner” 
A Orquestra Académica 
Metropolitana, conduzida 
pelo maestro Jean-Marc 
Burfin, interpreta um concerto 
especialmente concebido para 
a quadra natalícia, com um 
repertório de música de Mozart 
e de Georges Bizet.

Setúbal
Fórum Municipal Luísa Todi,  

19 de dezembro

“DoReMol | Espetáculo  
de música e humor”
Desde terras longínquas 
e inimagináveis, chega o 
desconhecido Susurro, 
com o seu novo concerto 
em DoReMol e FarDoRenal 

Soltenido. Uma sonata 
ecleticamente única, entre o 
reggae, o blues e os caracóis 
naturais.
Santiago do Cacém
Auditório Municipal António 
Chainho, 30 de dezembro

“Primeira Vez | Companhia 
Nacional de Bailado”
Marco da Silva Ferreira e 
Filipe Portugal coreografam 
pela “Primeira Vez” para a 
Companhia Nacional de 
Bailado num programa 
onde o coletivo é impulso 
para explorar a resiliência e 
a memória dos corpos que 
dançam.
Almada
Teatro Municipal Joaquim Benite, 

29 e 30 de dezembro

“A Incerteza do Trio Certo”
A banda de António Pedro 
Neves (guitarra elétrica), 
Diogo Dinis (contrabaixo) e 
Miguel Sampaio (bateria) vai 
apresentar-se num concerto 
que faz parte do ciclo “Círculo 
de Jazz”
Setúbal
Casa Da Cultura - Sala José Afonso, 
19 de dezembro

“Coro Feminino 
Tuttiencantus | Concerto 
Nativitate”
Dirigido pelo maestro Nuno 
Batalha, o Coro Feminino 

TuttiEncantus, constituído 
por ex-coralistas do Coral 
Infantil de Setúbal, desde a sua 
primeira apresentação pública, 
em 2006, já realizou mais de 
duas centenas de atuações
Setúbal
Igreja do Convento de Jesus,  

19 de dezembro

“Hora do Conto”
A iniciativa vai decorrer em 
formato online, sendo que 
após cada “Hora do Conto”, os 
mais pequenos poderão ainda 
fazer um desenho sobre o que 
ouviram, e com a ajuda dos 
pais, enviá-lo para biblioteca@
mun-montijo.pt.
Montijo
19 de dezembro
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“Artesanato em 
Mármore”
Está em exposição no 
Posto de Turismo de 
Estremoz uma mesa 
construída em mármore 
designada por “Rosa dos 
Ventos” da autoria do 
artesão estremocense 
Carlos Pereira. A obra, 
que demorou um ano a 
ser concluída, é feita de 
vários tipos de mármore, 
oriundos de toda a Europa. 
Estremoz
Posto de Turismo de Estremoz  
Até 31 de dezembro

“Bonecos de Santo Aleixo”
O município de Arraiolos será a terceira e última paragem 

dos pequenos e excecionais bonecos do Centro Dramático 
de Évora (Cendrev). Os Bonecos de Santo Aleixo chegam no 

dia de Reis e terminam a sua minidigressão em Arraiolos a 
dia 10 de janeiro, depois de passarem por Coimbra e Évora. 

Os bonecos alentejanos estarão em exibição em três sessões 
no concelho, ainda sem serem conhecidos os locais. Do 

programa fazem parte o “Auto do Nascimento do Menino 
Jesus” e o “Passo do Barbeiro”. 

Arraiolos
6 a 10 de janeiro

“Exposição de Presépios no 
Museu dos Cristos”

Mostra da autoria de Maria 
de Fátima Carvalho. Na sala 
de exposições temporárias 

podem ser observados 
presépios de vários tamanhos 
e feitios para todos os gostos.

Sousel
Museu dos Cristos

Até 10 de janeiro

“O Barro, da Roda à Cozinha”
Esta exposição mostra uma variedade de 
peças em barro feitas pelas mãos de mestres 
oleiros das três localidades de referência 
- Redondo, Viana do Castela e S. Pedro 
do Corval, cuja história é marcada pela 
mestria de trabalhar o barro, uma arte que 
se conserva e renova na tradição. São os 
pratos e as tigelas da açorda decorados por 
motivos que distinguem cada uma das olarias, 
os fogareiros, as tarefas ou os potes, peças 
estas marcadas por saberes ancestrais, que 
marcaram gerações.
Portel
Capela de Santo António • Até 28 de fevereiro
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