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Guarda-rios
PORTALEGRE
Na Ribeira de Seda, junto a Portalegre,
um Guarda-rios aproveita as primeiras
luzes do dia para iniciar as suas caçadas.

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com
/rlourenco82
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editorial

Procurar as razões
e resolvê-las é o futuro
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

D

iscutem-se as razões pelas
quais o candidato da extrema-direita tanto apostou no
Alentejo, com os resultados que se
conhecem, obtendo uma fasquia importante dos votantes de Évora, Beja
e Portalegre.
É verdade que o discurso de protesto e anti-sistema de André Ventura
parece ter assentado que nem uma
luva em muitas das terras alentejanas, a braços com alguns estigmas,
mas o fenómeno percorreu muitas
regiões do país.
O que foi então mais óbvio no
caso alentejano? Três questões centrais a meu ver: a questão insana da
‘guerra’ contra os ciganos (veja-se
que Ventura alcança o segundo lugar
em concelhos onde esta comunidade
pontifica, casos de Moura, Monforte,
Estremoz, Elvas e outros); o grande
número de imigrantes que a região
acolheu para trabalhos nos campos;
e a depauperação de muitos serviços
públicos, o que implica a ausência de
Estado por estes lados.
Mas há outros fatores eleitorais
a ter em conta, como seja o facto de
Ventura ter conseguido gerar uma
onda de novos votantes, mais jovens,
que terão ido a reboque desta narrativa fácil assente num maniqueísmo
perigoso, em que há bons e maus.
Uma anarquia argumentativa que
importa não alimentar.
Por outro lado, parece ter havido uma boa fasquia de ausência de
muitos votantes tradicionais que
optaram por ficar em casa. Uma
população mais idosa, que preferiu

o confinamento às urnas.
Portanto, não é certo que este
voto na extrema-direita se fidelize no
território eleitoral alentejano, e muito menos que se venha a consolidar
em eleições de outro tipo. Mas o contrário também não pode ser chutado
para canto.
Em democracia todas as ideias
são válidas, mas deve haver o mínimo de perceção do que estamos
atualmente a vivenciar, e muita vigilância aos sinais perigosos que perturbam ou podem vir a perturbar a
nossa forma de estar e de viver em
sociedade, sem ódios e sem radicalismos bacocos.
O facto é que o discurso argumentativo de André Ventura e do
Chega não aponta nem ideias nem
soluções para nenhum dos problemas, nem da região, muito menos do
país. É uma guerrilha verbal de divisão dos portugueses e de ataque às
minorias e aos mais desprotegidos,
que gera mais desigualdades. Um
verdadeiro pântano que, a não ser
contido, faz perigar a democracia
que tanto tempo levou a construir e
a consolidar.
Mas o combate a este projeto de
radicalização à direita não se deve
combater na lama, mas sim com projetos políticos que entendam o descontentamento dos eleitores e que
promovam soluções. Coesão, mais
serviços públicos, melhor articulação
institucional, investimento na criação de emprego, mais justiça social e
mais segurança, menos desigualdades e mais aposta na formação.
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PROTESTO É A IDEOLOGIA DO VOTO ALENTEJANO

Viragem extrema?
Marcelo venceu em todos os distritos do Alentejo nas
eleições presidenciais, mas foi Ventura a grande surpresa
pela expressão conseguida na região. Analistas falam
de um voto de protesto contra o sistema. Desvalorizam
a questão ideológica, mas confirmam a importância
simbólica do resultado do Chega.
TEXTO HÉLDER BEJA | FOTOGRAFIA DR

FEVEREIRO 2021

“

É um voto
que aposta no
ressentimento,
a ideia dos
deserdados do
sistema, a facilidade
em encontrar bodes
expiatórios
ANDRÉ FREIRE
POLITÓLOGO

! ETOV

U

m dos versos mais conhecidos do Cante vai assim: “É tão
grande o Alentejo / tanta terra
abandonada / a terra é que dá o pão
/ para o bem desta nação / devia ser
cultivada”. É certo que a região já
não é essa onde os campos agrícolas eram o único sustento do povo. O
Alentejo mudou, mas houve também
o que não se alterasse, pelo menos
para melhor: o abandono, a falta de
oportunidades, a fragilidade dos serviços públicos. Em suma, a distância
e o descuido do poder central, a terra
e a gente abandonada, o rancor que
vai fermentando.
É assim que analistas políticos
têm olhado os resultados das eleições presidenciais que reconduziram
Marcelo Rebelo de Sousa (60,7%) no
cargo, tiveram Ana Gomes (12,7%)
como segunda classificada e em André Ventura, candidato e líder do partido Chega, a grande surpresa, ao arrecadar o voto de quase meio milhão
de portugueses: 11,9%.
No Alentejo, Marcelo venceu em
todos os distritos e concelhos. Mas
foi também no Alentejo que Ventura
mais se aproximou dele. Em Mourão,
por exemplo, Marcelo teve 40,7% dos
votos e o candidato do Chega 33,6%.
Em Moura, Ventura ficou apenas a
8,3% do presidente reeleito.
Ao todo, André Ventura conseguiu 28.999 votos, quando somados
os três distritos alentejanos (Portalegre, Évora, Beja) e os concelhos de
Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do
Cacém e Sines, situação “mais preocupante do ponto de vista simbólico”

do que prático, numa região tradicionalmente considerada um bastião
comunista apesar de já não o ser, diz
à Semmais o politólogo André Freire.
Mas o que é que explica o apoio
expressivo dos alentejanos a um candidato populista de extrema-direita,
líder de um partido “sem pedigree
democrático” que propõe “violar os
limites materiais da revisão constitucional”? “Acho que é sobretudo um
voto de protesto contra o sistema,
contra os partidos. É um voto que
aposta no ressentimento, a ideia dos
deserdados do sistema, a facilidade
em encontrar bodes expiatórios, os
dependentes da segurança social, as
minorias étnicas...”, enumera Freire. Para o investigador e professor
de Ciência Política do ISCTE, esta “é
uma votação elevada, porque se isto
fosse transponível para as legislativas dava um grupo parlamentar parecido com o do Bloco de Esquerda
ou até maior, o que é enorme para um
partido que não tem mais de dois ou
três anos”.
O historiador João Madeira considera que a votação de Ventura em
terras alentejanas faz parte de “um
quadro global de deslocação à direita”, um processo de “radicalização e
de reconfiguração” da direita composto de várias motivações: “Motivações intrinsecamente ideológicas,
o que será relativamente residual;
depois, uma reação e deslocação do
eleitorado mais conservador do PSD
face à conjuntura de governo do PS; e
outra componente que não pode ser
ignorada, a dos ressentidos do sisteFEVEREIRO 2021
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ma, daqueles que não se reveem no
quadro do sistema partidário atual,
que entendem que a classe política
não consegue encontrar resposta
para os seus problemas, para a questão da corrupção, para as dificuldades acrescidas.” O investigador da
Universidade Nova de Lisboa nota
que estes últimos são “segmentos do
eleitorado facilmente mobilizáveis
por uma candidatura populista, quase messiânica, invocando uma espécie de missão divina de que o candidato estaria investido”.
Madeira aponta este “caldo” como
justificação para os resultados eleitorais no Alentejo. “Não partilho da
ideia de que se trata de uma votação
fascista, embora haja naturalmente
extremistas de direita nessa votação.
Pode ter havido gente que sempre se
absteve e que foi agora votar, numa
situação de ressabiamento em relação ao próprio sistema democrático,
mas creio que isso não explica por si
só a dimensão deste voto.”

Vazio socialista e cansaço do
sistema entre as motivações
O que é que Sampaio da Nóvoa e
André Ventura têm em comum? Muito pouco, é certo, mas partilham dois
indicadores relevantes no que toca
aos resultados das eleições presidenciais no Alentejo. Em 2016 e 2021,
respetivamente, ficaram logo atrás
de Marcelo nesta região. Sampaio da
Nóvoa, homem da academia, professor catedrático e reitor honorário da
Universidade de Lisboa, concorreu
como independente vindo do camFEVEREIRO 2021

po socialista, teve o apoio de antigos
presidentes da República, do partido
Livre e de figuras do PS, e recebeu
64.119 votos. Ventura, populista de direita radical, fenómeno recente vindo
do comentário televisivo, apresentou-se como candidato pelo seu partido, conseguiu menos de metade dos
votos de Nóvoa, mas foi segundo. Um
não fazia e continua a não fazer parte
do ‘sistema’; outro assume-se como
‘anti-sistema’ mas fundou um partido, já aceitou apoiar o ‘sistema’ (PSD)
nos Açores e almeja o poder. Os dois,
com perfis tão distintos, mereceram
a confiança dos alentejanos.
Os números parecem mostrar
que Ana Gomes, candidata socialista
não apoiada formalmente pelo PS, foi
incapaz de ocupar o espaço de Sampaio da Nóvoa e de Maria de Belém
nestas eleições. No Alentejo, a antiga
eurodeputada teve apenas 18.316 votos. O partido do Governo e António
Costa, estrategicamente, afastaram-se dos seus resultados. “Como havia um vencedor antecipado, o Partido Socialista (PS) não foi a jogo
com clareza e isso não dá orientação
aos seus simpatizantes e votantes”,
aponta André Freire.

Um falso ‘assalto’ ao Partido
Comunista Português
No seu discurso frenético da noite
eleitoral, André Ventura fez questão
de dizer que “nem no Alentejo” João
Ferreira, candidato comunista, lhe
ganhou. Se a afirmação é correta, já
não é certo que foram votos outrora
comunistas a engordar o resultado

“

Pode ter havido
gente que sempre
se absteve e que
foi agora votar,
numa situação de
ressabiamento em
relação ao sistema
democrático
JOÃO MADEIRA
HISTORIADOR

APLICAR OU NÃO UM “CORDÃO SANITÁRIO AO CHEGA?
Uma das estratégias para travar
o crescimento de partidos de
extrema-direita semelhantes ao
Chega adotada noutros países,
como em França com a União
Nacional (antiga Frente Nacional)
de Marine Le Pen, é aquilo a que
André Freire chama de “cordão
sanitário”. “Trata-se de fazer ou
não fazer alianças com estes
partidos, nomeadamente para
governar.” O politólogo nota ser
importante tomar atenção aos
exemplos estrangeiros, como a
ascensão meteórica do Vox em
Espanha, e aponta que a política
do cordão sanitário em França
“tem contido a extrema-direita”.
“Penso que é a via que nos garante
uma ascensão menos fulgurante,
porque ficam isolados. Podem
até ter uma votação, mas não se
converte em poder governativo.
Agora, se me perguntar o que vejo
hoje no PSD, vejo vontade de os
levar (ao Chega) para o Governo.
A bola está no campo do centrodireita”, atira.
O historiador João Madeira, por
seu turno, considera a votação
de Ventura nas presidenciais “um
facto extremamente preocupante

do ponto de vista do regime
democrático, que exige uma
reflexão profunda”. “Vejo com
grande preocupação o modo
como as diferentes forças políticas
parecem olhar este problema,
seja por uma certa tendência
para a normalização à direita; seja
por uma certa incompreensão
da profundidade deste tipo de
expressão à esquerda”. Madeira
tem, no entanto, reservas quanto
à efetividade de um possível
“cordão sanitário”. “Tenho grandes
dúvidas em relação a isso. Ouvi as
declarações dos dirigentes do PSD
e do CDS (em relação às eleições
autárquicas, que acontecerão
ainda este ano) e a imagem que
transmitem é de convergência à
direita com a exclusão do Chega.
Vamos ver no concreto como é
que isso se traduz. Uma coisa são
alianças formais, outra é encontrar
soluções na prática. Apesar
de lhe parecer que “o Chega
não está suficiente vertebrado
organicamente para apresentar um
conjunto de candidaturas” sólido
às autárquicas, Madeira avisa que
tais candidaturas “podem baralhar
um pouco a correlação de forças”.

do líder do Chega. Por um lado, João
Ferreira (4,32%) melhorou o resultado global de Edgar Silva em 2016
(3,95%). Por outro, há muito que o
Alentejo deixou de ser maioritariamente vermelho - hoje, o Partido
Comunista Português (PCP) detém 11
das 43 câmaras da região, PS e PSD
contam 30, nos distritos de Portalegre, Évora e Beja.
“O Ventura fez gala, ao referir-se
ao Alentejo, de dizer que destronou o
PCP, força tradicionalmente hegemónica no Alentejo. Esta situação não
corresponde sequer à verdade. Pode,
isso sim, ter importância simbólica e
terá certamente, na economia daquela retórica do Chega) que pretende
ser galvanizadora atingir proporções
muito mais vastas que a própria realidade em si”, diz João Madeira. “Se
é verdade que esta ideia do Alentejo
hegemonizado pelo PCP é uma coisa
que está na nossa representação de
um passado recente, há várias décadas que a expressão eleitoral se foi
contraindo bastante (...). A própria
configuração sociológica se alterou,
hoje este não é o Alentejo da ceifa à
mão, das representações que continuam a povoar o nosso imaginário”.
André Freire observa que João
Ferreira “fez uma campanha construtiva, que revelou mais abertura
que o próprio PCP em relação a alguns temas como a eutanásia e o casamento homossexual”. Sobre a per-
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VOTOS NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 POR DISTRITO
(FONTE: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA)

CANDIDATO

PORTALEGRE

ÉVORA

BEJA

21 984

31 712

26 910

ANDRÉ VENTURA

7 908

9 720

8 490

ANA GOMES

4 034

5 974

5 613

JOÃO FERREIRA

2 868

6 262

7 877

MARISA MATIAS

1 234

2 079

1 895

VITORINO SILVA

731

1 055

962

TIAGO MAYAN GONÇALVES

703

1 176

708

40 223

59 113

53 442

MARCELO REBELO DE SOUSA

TOTAL DE VOTANTES
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da de influência do partido, lembra
que, “nas câmaras, há lugares em que
estavam há tanto tempo no poder
que as pessoas cansam-se e querem
mudar, é a chamada usura do poder,
não significa necessariamente uma
rejeição. A alternância é um indicador de saúde democrática e também
funciona à esquerda”.
Para o politólogo, “o declínio do
PCP é anterior e não está correlacionado” com a solução governativa designada de ‘geringonça’. “Acho que o
PCP tem de fazer um esforço de renovação, não apenas de quadros, mantendo algumas das suas marcas mas
também abrindo para novos campos
e novos temas. Não tenho qualquer
receita nem estou a dar lições: o que
se passa é que há um declínio também demográfico, o eleitorado do
PCP é mais envelhecido do que a média e do que o do Bloco de Esquerda.”

Ciganos e imigrantes
como arma eleitoral
A maior parte dos concelhos onde
Ventura teve mais votos em termos
relativos ficam no interior, têm baixa

FEVEREIRO 2021

densidade populacional e vêm perdendo habitantes nos últimos anos
- isto também é verdade para o Alentejo. Além da escassez e deterioração
do acesso aos serviços públicos, alguns estão a braços com outras questões. Nenhum dos analistas ouvidos
pela Semmais referiu a comunidade
cigana, vastamente atacada e usada
como arma eleitoral por Ventura. O
líder do Chega ficou à frente de Ana
Gomes em nove dos dez concelhos
onde a comunidade cigana tem mais
expressão e associações como a Sílaba Dinâmica e a Letras Nómadas,
que representam a comunidade, já
expressaram a sua preocupação face
aos resultados eleitorais.
O aumento do número de imigrantes no Alentejo, para trabalhar
nos campos agrícolas e nas estufas, é
outra das situações que causa alguma tensão. Odemira, de onde é natural a família de André Freire, é disso
exemplo. Já em 2019 a autarquia
alertava para a sobrecarga de serviços como as Finanças e Segurança
Social. Hoje, a situação mantém-se.
“Nem os imigrantes têm condições
dignas em muitos casos - veja-se a

legalização da habitação em contentores nas zonas de estufas -, nem os
serviços públicos foram reforçados.
As pessoas já tinham um acesso deficitário aos serviços e isso ficou ainda
pior com a pressão migratória”, corrobora Freire. “Não é que rejeitem os
imigrantes, não vejo convulsões desse tipo, mas há um descontentamento com esta situação, não se criam
condições para pessoas que chegam
e os que estavam não ficarem em
pior situação. Não sei se isto está correlacionado com o voto no Ventura,
mas sei que é um fator de descontentamento ali na zona”. Em Odemira,
André Ventura ficou em segundo lugar, com 11,3% dos votos.
Por isto, o historiador João Madeira acredita ser “necessário dar
combate político e ideológico à extrema-direita e a esta forma de populismo conservador, reacionário”.
Mas, acima de tudo, “têm de haver
políticas públicas capazes de esvaziar aquilo que alimenta, do ponto
de vista de uma componente menos
ideológica e mais ressentida, as votações que estão a ser expressas à
extrema-direita”.

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

opinião

O Alentejo
não mudou
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“Os resultados trazem à tona uma
realidade que já existia e que exige
uma reação inteligente e adequada
a cada segmento do eleitorado da
candidatura que emergiu, esperemos que
pontualmente, na paisagem alentejana”.

O

s resultados das eleições presidenciais de 24 de janeiro
no Alentejo provocaram um
saudável e estimulante debate na região e fora dela. Marcelo Rebelo de
Sousa foi reeleito com uma maioria
robusta em todo o país e também no
Alentejo. Surpreendentes, ou talvez
não, foram os resultados obtidos
por André Ventura, que se posicionou globalmente em segundo lugar e
venceu mesmo em quatro pequenas
freguesias.
Ventura capitalizou a sensação
de abandono decorrente das distorções demográficas e da consequente
erosão dos serviços de proximidade,
a vontade de protesto num contexto
de pandemia em que as desigualdades ficaram mais expostas, e também as perceções de ressentimento
e receio, em relação ao acesso aos
serviços públicos em geral e em particular aos modos de vida das populações de etnia cigana.
Para Ventura também foram canalizados muitos votos de cidadãos

e cidadãs que nunca aceitaram a revolução democrática do 25 de abril e
a viragem que a democracia trouxe
à paisagem social e económica alentejana. São eleitores que andaram
a vaguear na abstenção ou no voto
útil em partidos do espectro mais
à direita como o CDS ou o PSD e
que agora encontraram o seu espaço natural, tendo muitos deles feito
provavelmente o seu primeiro voto
em tempo democrático. São aqueles
para quem, citando Luis Rego num
interessante testemunho publicado
no Expresso Online em 27 de janeiro,
“O MIRN era muito à esquerda”.
Não sei quantos dos 28404 alentejanos que votaram Ventura pertencem à categoria dos desiludidos com
o seu contexto económico e social e
quantos pertencem aos desiludidos
com o princípio de um Alentejo democrático, que deixou de ser uma
coutada de alguns e passou a ser um
território para todos. Os primeiros
serão certamente muito mais numerosos que os segundos. A respos-

ta política dos democratas a uns e a
outros, tem que ser necessariamente
diferente.
Olhando os resultados das eleições presidenciais concluo que ao
contrário do que pude ler em muitas
parangonas, o Alentejo não mudou.
Os resultados trazem à tona uma
realidade que já existia e que exige
uma reação inteligente e adequada
a cada segmento do eleitorado da
candidatura que emergiu, esperemos que pontualmente, na paisagem
alentejana.
Os autoritários e antidemocráticos têm que ser enfrentados política e ideologicamente, reforçando
a qualidade da democracia e continuando a investir na inclusão e no
combate às desigualdades. Os desiludidos ou iludidos pelas perceções
têm que ser ouvidos, compreendidos
e envolvidos nas soluções que poderão dar resposta à frustração que
legitimamente revelaram, para que
possam voltar quanto antes à casa
da democracia.
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Alentejo
pela minha
câmera
Até quando?
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC
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á uns meses não sabíamos,
sequer, se seria possível, há
umas semanas ninguém fazia
a mais pequena ideia se, ou quando,
chegava, no último mês começaram
a receber-se as primeiras doses e
esgrimiram-se galões para ver quem
escoltava melhor, furaram-se esquemas para vacinar quem não era
suposto, desperdiçaram-se doses
sabe-se lá porquê.
A vacina contra a covid-19 foi
só mais um exemplo da profunda
impreparação para tratar de coisas
sérias. Veja-se a quantidade de
lares, sempre os lares, com surtos
importantes já em plena vacinação, o
número de profissionais de saúde em
listas de espera, bombeiros e polícias
sem resposta quando as notícias
trazem sucessivamente casos de
administração abusiva de vacinas.
No Alentejo, e provavelmente
noutras regiões, usa-se muito a
expressão: “se queres ver um pobre
soberbo, dá-lhe a chave de um
palheiro”. Nada mais a propósito
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só que este tem a forma de arca
frigorífica e acaba com uma pica no
braço.
Nos últimos 11 meses, quase
um ano, falámos diariamente de
um novo coronavírus - não sei se
será novo até ir para a tropa – mas,
certo é que nesta caminhada, em
determinados locais, pouco ou nada
se aprendeu. Valem os combatentes,
todos, que estão a aguentar as linhas
numa guerra injusta e, por vezes,
macabra. Sem meios, sem gente, sem
força, sem liderança. Aplaudidos e
desrespeitados.
Durante meses o Alentejo foi
estando longe dos números mais
grossos e chegou a ousar pensarse que, pelas características do
território, poderia estar a salvo.
Cheguei a escrever que os pontos
fracos de toda a vida poderiam ser
grandes oportunidades. Erro!
A pandemia chegou, veio em
força e, mais uma vez, colocou a
nu os problemas de uma região
grande, despovoada, desorganizada,

resistente a alterações de onde, nas
últimas décadas, os investimentos
estruturantes foram sendo desviados.
Agora, mais do que nunca, sente-se
falta das acessibilidades, das redes de
serviços de saúde, dos equipamentos
complementares, da modernidade.
Também fazem falta, em alguns
lugares, muitos lugares, as estruturas
de retaguarda para apoio à covid-19
que foram sendo anunciadas e
instaladas, mas que, salvo honrosas
exceções, nunca funcionaram como
deviam de forma a aliviar pressão
nos hospitais.
Andamos a descobrir, como se
não fosse por demais evidente há
décadas, que fazem falta hospitais,
reforçar os existentes, contratar
médicos e enfermeiros, técnicos e
assistentes, mudar o paradigma da
formação, equilibrar o país.
António Costa quando concorreu
à liderança do PS disse que o interior
era zona de oportunidades porque
estava mais perto do coração da
europa. Continua a estar.

O nosso lar
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

V

ivemos nesta pandemia há
quase um ano. Desde que nos
apareceu, sabemos todos muito mais sobre este vírus? Seguramente! No entanto, muito ainda desconhecemos e, sobretudo, muita gente
ainda desrespeita as mais elementares regras que sabemos serem garante de alguma proteção contra o vírus.
Desta pandemia, além de lamentarmos profundamente as milhares
de mortes, havemos de retirar experiência de modo a estarmos precavidos para quando nos ataque outra
maleita destas.
Enquanto escrevo estas linhas
vão caindo as notícias: lar de sítio
tal com mais N mortes. Lar de… com
X infetados… Os números começam
a ser tão frios, comuns, quase sem
significado… para nosso conforto
mental tendemos a ignorá-los. Mas
o assunto é sério.
Quando em março alguns referiam nas notícias, debaixo da sua
capa de especialistas, que o Alentejo
não estava a ser atingido pela pandemia porque “somos poucos” ou
“temos poucos contactos sociais”,
além de me indignar com tais dados
“científicos” coloquei no ar a questão que me parecia pertinente na altura: sendo o Alentejo uma terra de

gente idosa, estando a região pejada
de lares, quando o vírus aí chegar
como será?
Infelizmente, não preciso hoje
conjeturar nem fazer futurologia ou
armar-me na personagem central
do Canto IV d’ Os Lusíadas. As evidências estão aí e dos milhares de
mortos que choramos a maioria são
os nossos mais velhos. Parte significativamente grande, contraíram o
vírus em lares comunitários.
Serve isto para voltar ao parágrafo de cima: o que devemos aprender
com esta pandemia?
Haverá
seguramente
muito
para retirar e refletir, os cientistas
de todas as áreas saberão, por certo, compilar dados e sabedoria e os
conselhos a transmitir.
O meu pensamento é mais simples e simplista. A primeira e grande
lição a aprender e a não repetir é continuarmos a colocar os nossos idosos nestas casas a que, antigamente,
chamávamos “asilos”, aligeirámos
depois para “lares” e, pomposamente, designamos hoje por Estruturas
Residenciais Para Idosos”. Como se
a mera alteração de nome resultasse
para numa melhoria das condições.
Não é minha intenção colocar
em xeque o trabalho de muita gen-

te empenhada, ou entrar na simples
maledicência contra os lares. Não. A
crítica é contra um paradigma criado
e instalado o qual precisamos urgentemente de questionar, refletir, lançar novas pistas e avançarmos por
outro caminho.
A solução que, em minha opinião,
tem de ser pensada para o futuro terá
de passar por deixar os idosos não
sua própria casa, no seu espaço, na
sua zona de maior conforto e aí receberem os melhores cuidados. Para
isso há que criar equipas que diariamente possam prestar cuidados ou
até acompanhar em permanência os
idosos. Em lugar de se concentrarem
equipas de cuidadores em estruturas residenciais, tais equipas devem
partir de uma estrutura para casa
das pessoas e aí acompanhá-las com
toda a dignidade.
Utopia? Não! Há no país vários
exemplos em funcionamento. Conheço projetos desses e gente que
anda, de momento, a estudar esse
tipo de alternativa. Terá de passar por aí o futuro garantindo mais
qualidade ao resto das nossas vidas.
Sob pena de, no próximo azar, continuarmos a somar perdas dos nossos
mais velhos amores.
Sem Mais!
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LUZES NOTURNAS QUE ILUMINAM A NAVEGAÇÃO MARÍTIMA

Guardiões alerta no farol

16

A Semmais explica como é a vida nos dois faróis da
nossa costa. Para além de uma grande diversidade
de conhecimentos técnicos e científicos, também
é necessário ter estofo mental e físico para
desempenhar uma tarefa que já poucos abraçam.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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D

os 30 faróis que bordejam a
costa continental portuguesa,
dois localizam-se no Alentejo. Construídos em Sines e no Cabo
Sardão (Odemira), são monumentos históricos da atividade marítima
nacional, ambos centenários e, para
além de ainda cumprirem a função
de sinalização do tráfego naval, também costumam ter as portas abertas
aos visitantes (a atualidade é exceção devido à pandemia). Os tempos
de agora já não são aqueles em que
os faroleiros viviam, quase sempre,
afastados do resto das comunidades.
Mas, ainda hoje, para desempenharem a tarefa, têm de ser uma espécie
de homens dos sete ofícios, conhecedores de matérias tão distintas como
a eletrónica, a química ou mesmo a
relojoaria.
“Hoje tudo é diferente. A vida nos
faróis já não tem nada a ver com a de
outros tempos. Mesmo os faroleiros
que não vivem com a família têm
sempre outras condições para, nas
folgas, se poderem deslocar. Há muitas estradas e toda a gente tem carro, coisa que não acontecia noutras
épocas, quando uma viagem até casa

podia ser uma coisa para muitas e
muitas horas”, conta Rui Fernandes,
atualmente destacado na Direção de
Faróis, em Paço de Arcos, mas que já
trabalhou em Sines.
Não se pense, no entanto, que é
fácil a vida das guarnições dos faróis.
Rui Fernandes diz que muitos dos
militares ainda optam por viver sozinhos, pois apesar de lhes ser permitido ter a família junto, isso implica
que esta seja, quase sempre, obrigada
a abandonar as habitações, as escolas e até os empregos. “É, sem dúvida,
uma profissão que foge ao conceito
de emprego. Para as mulheres dos
faroleiros deixa de existir, em muitas
situações, a possibilidade de construir uma carreira laboral”, justifica.

17
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Grande estofo físico e mental
numa profissão sem descanso

18

O subchefe Correia Estevão é o
responsável máximo pelo farol de Sines. Diz que o local onde agora está
destacado, depois de ter passado por
diversos outros, é trabalhoso e ilustra
bem a capacidade física e mental que
todos os faroleiros devem ter para
desempenhar as tarefas.
“Não se pode dizer que este seja
o meu sonho de vida, mas não estou arrependido de ter abraçado esta
profissão”, conta o homem, de 51
anos, que lembra que “nenhuma noite de serviço é uma noite descansada”. “Mesmo que não seja uma noite
de temporal, temos de estar sempre
alerta. Mesmo existindo alarmes, que
reportam eventuais avarias nos equipamentos de navegação, há sempre
uma preocupação acrescida”, explica.
O chefe do farol de Sines recorda
uma noite de temporal, em Ferragudo, Portimão, “com ondas de mais
de dez metros (a meio da tarde já tinha cinco ou seis), que passaram por
cima dos molhes, deslocando pedras
do tamanho de carrinhas de nove lugares”. “Toda a louça dentro da casa
abanava com o impacto do mar. Só
estava à espera que uma onda inutilizasse a ótica ou outro qualquer
aparelho, ou que entrasse pelas casas
dentro”, relembra.
As mesmas preocupações com a
segurança são comuns ao faroleiro
de primeira classe Guerreiro da Silva,
que trabalha no farol do Cabo Sardão.
“Sabemos que os navios possuem todos equipamentos eletrónicos que
lhes possibilitam navegar com alguma segurança, mas a atividades dos
faróis e dos faroleiros continua a ser
essencial. Uma boia desligada ou um
farolim avariado podem provocar
um acidente ou atrasos”, salienta o
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profissional que, aos 46 anos, já fez
comissões em Leça, Cabo Espichel,
Forte do Cavalo e Direção Geral de
Faróis.
Em conversa com a Semmais,
Correia Estevão refere que a profissão “requer muita dedicação” e que
“é de prestígio, porque garante toda a
segurança marítima”. Já Guerreiro da
Silva aborda a questão do isolamento
que hoje “é muito menor” e fez questão de salientar “o bom relacionamento entre toda a equipa do farol”.
“Eu não tenho família comigo, mas
os meus dois colegas têm. Cada um
tem a sua habitação pegada ao farol e
não é raro convivermos, almoçarmos
juntos, por exemplo”.
Os tempos livres - por norma a
um turno de 24 horas segue-se uma
folga de igual duração - são ocupados, muitas vezes, a fazer pinturas e
trabalhos de carpintaria no próprio
farol. “Somos homens dos sete ofícios”, dizem.

Atividade implica ter
conhecimentos múltiplos
A ideia de que o faroleiro é alguém que está fechado numa torre
mantendo operacional uma luz que
avisa e impede as embarcações de
encalharem nos baixios ou colidirem com a costa não é, segundo Rui
Fernandes, mais do que uma ínfima
parte de um vasto naipe de tarefas.
“Há um conjunto de estruturas que
se encontram na dependência de um
farol e cuja manutenção pertence aos
faroleiros. É preciso ter em conta de
que existem farolins, boias e balizas
que são fundamentais para a navegação e cujo bom funcionamento é
da responsabilidade dos faroleiros”,
esclarece quem considera que, dos
dois faróis alentejanos, o de Sines
“implica mais trabalho”, enquanto o
do Cabo Sardão é mais monótono,
por se encontrar mais isolado e não
existirem tarefas portuárias.
Esse conjunto de tarefas aludido por Rui Fernandes faz, portanto,
com que a profissão se mantenha
atual. Em Portugal, para 30 faróis no
continente, 16 nos Açores e sete na
Madeira, existe um quadro de cerca de 130 faroleiros, sendo que na
maior parte dos casos (como acontece no Cabo Sardão e em Sines) a
guarnição seja de três pessoas (nas
Berlengas, devido à especificidade

do local, trabalham sete pessoas).
Os faroleiros não costumam permanecer mais do que cinco anos
(quatro de comissão e, opcionalmente, mais um) no mesmo local de
trabalho. Tal facto, a que também
não é estranho um vencimento que
muitos consideram exíguo, faz com
que existam agora muito menos interessados em abraçar a profissão.
Escolhidos através de concurso interno, dentro dos quadros da Marinha, os candidatos têm de obter
aproveitamento num curso que dura
seis meses e onde são obrigados a
especializar-se em áreas tão distintas como a eletrónica, a eletricidade,
a química, as energias alternativas
e até mesmo a relojoaria (o sistema giratório das luzes assenta nas
mesmas bases do sistema mecânico dos relógios), isto para além de,
obrigatoriamente, terem de possuir
conhecimentos náuticos e outros
relativos ao funcionamento e manobras de embarcações. O problema
maior que depois se levanta é, precisamente, o do ordenado, sendo cada
vez mais frequentes os pedidos para
abandono da instituição e ingresso
noutras forças e serviços do Estado,
nomeadamente hospitais, PSP ou
GNR.
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GALVEIAS: UMA FORTUNA NAS MÃOS E SEM MEIOS PARA A PRESERVAR

Versão alentejana
do suplício de Tântalo
Galveias é uma freguesia sui generis. Tem um
património imenso e valioso, mas não o consegue
preservar como desejam os autarcas. No coração
do distrito de Portalegre, a pequena vila possui um
império de mais de 6800 hectares e 40 prédios em
oito concelhos diferentes.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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alveias é uma pequena freguesia do concelho de Ponte
de Sor, distrito de Portalegre. É conhecida por ser o berço do
escritor José Luís Peixoto, um dos
mais consagrados do país, e que nos
seus livros a tem divulgado por todo
o mundo. O que a maior parte das
pessoas não sabe é que a vila, com
cerca de um milhar de habitantes,
será também a que maior património
possui em Portugal. Uma herança de
há mais de meio século e que consiste em cerca de 6800 hectares de
terrenos e imóveis dispersos por oito
concelhos diferentes.
A riqueza de Galveias foi deixada
pela família Marques Ratão. Quando,
em 1967, morreu o comendador José
Godinho de Campos Marques, o último dos três abastados irmãos que
não deixaram qualquer descendência, o testamento não só tornou rica
a freguesia, como deixou uma obrigação a quem a viesse governar ao
longo dos anos: “Todos aqueles que
venham a administrar obras e direitos que deixo à freguesia de Galveias
jamais descurem o engrandecimento
da vila onde encaminhei os primeiros
passos, dotando-a de tudo o que for
útil e necessário para o conforto dos
seus habitantes e para recreio e enlevo dos que a visitarem. Recomendo-lhes, pois, que administrem de olhos
postos no bem-estar da coletividade,
servindo sempre as mais nobres e
legítimas aspirações da mesma, com
altruísmo e dedicação”, escreveu o
benfeitor nas suas últimas vontades.
Pior para os autarcas vindouros
foi, no entanto, o facto de o testamento não permitir vendas ou doações. Com um património grande

para gerir (por exemplo, os cinco
prédios em Lisboa valem para cima
de 40 milhões de euros, mas as rendas são irrisórias e os custos de manutenção são bem maiores do que
as receitas) e a impossibilidade de o
fazer recorrendo à alienação de bens,
os sucessivos elencos da junta vivem,
por isso, uma espécie de suplício de
Tântalo: estão com água fresca pelo
pescoço e a arder de sede. Mas, de
cada vez que tentam beber, o líquido
evapora-se e o sofrimento aumenta.
No caso das casas na capital, a política da autarquia passa por celebrar
acordos com os arrendatários, para
que sejam estes a suportar obras de
restauro e conservação.
De um momento para o outro,
as Galveias viram-se na posse de
um imenso legado, com terrenos a
perder de vista, um montado de sobro dos mais imponentes do país,
gado com fartura e ainda mais de
40 imóveis (prédios urbanos e rústicos) espalhados por 17 freguesias
dos concelhos de Ponte de Sor, Avis,
Crato, Monforte, Borba, Estremoz,
Torres Vedras e Lisboa. Um património que, aparentemente, poderia garantir um futuro desanuviado,
mas que, conforme diz à Semmais
a presidente da Junta de Freguesia,
Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
não corresponde totalmente à realidade. “Se todo o património estivesse devidamente cuidado e rentabilizado a exploração de alguns dos
bens existentes poderia satisfazer
os compromissos”, afirmou a autarca salientando, no entanto, que
ao contrário do que muitas vezes é
dito, só a cortiça não seria suficiente
para pagar as contas.
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O património é ingerível
sem acesso a fundos

22

Maria Fernanda Bacalhau afirma que uma das primeiras dificuldades para bem gerir a vila e todo o
seu imenso património assenta na
impossibilidade legal de exercer as
funções de presidente da junta de
freguesia a tempo inteiro. Pior é, diz,
o impedimento de se fazerem candidaturas a projetos financiados por
fundos europeus, o que segundo a
autarca não deixa de ser um contrassenso face ao património existente.
“As maiores dificuldades situam-se na falta de reconhecimento das
capacidades desta freguesia, apesar
da pouca dimensão geográfica e da
pouca população”, alega a presidente
da junta. “Pelo seu património, a freguesia de Galveias teria capacidade
para se candidatar a projetos financiados por fundos europeus, mas a lei
não o permite. Também pela sua especificidade poderíamos ter acesso a
soluções de crédito, mas a lei só permite o acesso das freguesias a créditos de curto prazo para solução de
problemas prementes de tesouraria e
que ocorram e tenham solução dentro do mesmo ano civil e num valor
máximo de dez por cento da verba
que é recebida do Fundo de Financiamento das Freguesias”, explica.
Refira-se, a título de exemplo, que
em 2019, em consequência da atual
lei dos empréstimos para as fregue-
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sias, a junta de Galveias teria direito,
mercê do seu orçamento de 67 mil
euros, a apenas 6.700 euros emprestados. No ano passado, seguindo os
mesmos parâmetros, pôde pedir emprestados 7.400 euros. Verbas que,
dizem os autarcas da terra, são manifestamente insuficientes para preservar o património.
Os impedimentos legais para a
obtenção de empréstimos ou candidatura a fundos comunitários explicam, por exemplo, que a Junta de
Freguesia de Galveias sendo um dos
grandes empregadores do concelho
e, de longe, o maior da localidade, tenham, no entanto, apenas preenchidos 50 lugares de um quadro de 79
(neste momento decorre o concurso
para que mais 25 pessoas possam ser
admitidas).
Sem referir concretamente a existência, ou não, de desemprego em
Galveias, e referindo que a junta, em
conjunto com a Fundação Maria Clementina Godinho de Campos são os
maiores empregadores, Maria Fernanda Bacalhau diz que a terra “sofre
dos mesmos problemas que afetam
as freguesias do interior do país”, sublinhando que esses obstáculos são,
sobretudo, a falta de “políticas públicas capazes de fixar os mais jovens
nos territórios de baixa densidade
populacional”.
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Metalúrgica
Alentejana: terra,
memória e futuro
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“(…) a MA emerge como espaço de perceção,
memória e fantasia que nos desafia a cartografar
os testemunhos, a documentação ou os objetos
que nos permitem compreender o papel desta
indústria no espaço sociocultural (…)”

U

m feliz acaso e uma posição
imanente, no âmbito da investigação que atualmente estou
a desenvolver no domínio da arte e
da educação, permitiu-me pousar o
olhar na “Metalúrgica Alentejana”1
(MA) e nas possibilidades narrativas
das memórias desse espaço heterotópico2, nas suas múltiplas camadas
de significação. Memórias [resgatáveis] de um espaço industrial na cidade de Beja.
No contexto da minha investigação, que envolve narrativas visuais
no espaço Alentejo e formação em
artes, interessa-me, como refere
Juhani Pallasmaa3, a nossa “...capacidade inata de lembrar e imaginar
lugares...” através da interação entre
a perceção, a memória e a imaginação que nos permite construir “...
uma imensa cidade de evocações e
recordações...” (p.64) na nossa mente, e que nos lembramos ou imaginamos quando lemos um livro ou
vemos um filme. Conceitos relevantes quando, a partir de Beja, nos de-

safiamos a formar criadores, futuros
cineastas, com competências e aptidões técnicas adequadas ao perfil
profissional, igualmente sensíveis
para ficcionarem memórias, recordações e vivencias.
É neste contexto que a MA emerge como espaço de perceção, memória e fantasia que nos desafia a
cartografar os testemunhos, a documentação ou os objetos que nos
permitem compreender o papel desta indústria no espaço sociocultural,
onde se fundiram alfaias que rasgaram a terra e ajudaram o homem a
“modelar” a paisagem, num período
histórico de grandes transformações
no Alentejo.
No Álbum Alentejano, por volta
de 1932, podemos ler que a MA era
uma “...das mais importantes casas
no género existentes no país...”, especializada em “relhas aceiradas e
bicos” (poético!); e, vamos perceber
através da documentação do fundo
da MA no Arquivo Distrital de Beja4
que nos anos 60-70 esta, para além

de ter clientes um pouco por todo
o Alentejo, possuía uma capacidade
técnica e tecnológica que permitia
desenhar, fundir, fresar... peças para
a indústria naval.
Já nos anos 70-80 a informação
sobre a MA é escassa na documentação e fragmentada no testemunho
da memória, contido por “representações gerais e coletivas” tendencialmente de base ideológica, o que
acaba por se constituir como uma
oportunidade para contar com a ficção (cinematográfica) como meio de
vivenciar a realidade, a partir de resgate das memórias e vivências que
nos estão na pele.
Agora, enquanto o espaço rural é
marcado no Baixo-Alentejo por contínuas transformações proporcionadas pela barragem do Alqueva e a
indústria emergente é a manutenção
aeronáutica, as paredes da MA estão
suspensas na patine de um tempo
extraordinário que justificava um
registo audiovisual5 das memórias
afetivas, antes de as deixarmos ir.

1

Estabelecimentos Industriais Metalúrgica Alentejana (MA).
Michel Foucault.
3
Pallasmaa, J. (2011) Os Olhos da Pele. A Arquitetura e os Sentidos. Bookman.
4
O Arquivo Distrital de Beja (ADBJ – DGLAB) gentilmente e num grande empenho na colaboração
com o IPBeja, organizou o fundo da MA disponibilizado atualmente para consulta no site.
5
Com um agradecimento ao atual proprietário que autorizou o registo fotográfico.
2
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DAS LIDES AGRÍCOLAS ÀS TAREFAS DOMÉSTICAS

Objetos
de outras vidas

24

São centenas de peças, muitas delas centenárias, que
contam como se vivia, trabalhava e comia. Hoje são
itens quase museológicos guardados em casas.
A Semmais dá a conhecer algumas dessas relíquias e
as histórias que lhes estão associadas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA SEMMAIS / DR
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quotidiano, passado e presente, do Alentejo e das suas gentes pode ser contado através
de inúmeros objetos. Ferramentas,
utensílios de um vasto naipe de profissões, apetrechos domésticos. Muitas peças centenárias que relatam a
vivência de outros tempos, quando
a agricultura era a atividade dominante. Hoje, esse espólio encontra-se
espalhado, algum, por núcleos museológicos, mas, maioritariamente,
por casas particulares. Na posse de
pessoas que a cada peça conseguem
associar uma tarefa, uma época e um
modo de vida.
Os cornos de vaca, talhados à navalha e com rolhas de cortiça nos topos, que se observam pendurados na
parede não são meras peças decorativas. “Eram os recipientes que há uns
bons 50 anos os homens que iam trabalhar para o campo utilizavam para
levar azeitonas, sal ou azeite. Eram
conhecidos por ‘cornas’”, diz à Semmais João Manuel Farinha, autarca
no concelho do Crato e uma espécie
de colecionador de uma infinidade de
objetos e histórias que remontam ao
início do século XX e, em alguns casos, mais atrás.
“Tenho cabaças onde se guardava a água fresca, bicos ou relhas de
arados, candeias de azeite, balanças
e medidas... sei lá. São décadas da
História do Alentejo e de histórias de
pessoas com quem os meus avós e os
meus pais trabalharam. As ‘cornas’,
por exemplo, existiam porque as pessoas tinham de ir para o campo ainda de noite, para estarem no local de
trabalho assim que o sol despontava
e, portanto, não tinham tempo nem
possibilidade de comer as refeições
em casa”, conta, lembrando que havia gente, com a regra do trabalho de
sol a sol (desde o nascer ao por), que
acabava por dormir quatro ou cinco
horas por dia.
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Trempes, caçolas e colheres
feitas de côdea de pão
No tempo em que a maior parte
das pessoas fazia quilómetros a pé
para ir trabalhar e outros tantos para,
quando tal era possível, regressar a
casa, as refeições eram quase sempre
confecionadas no campo, numa fogueira acesa sob a copa de uma azinheira ou de um sobreiro.
“Às vezes eram as mulheres que
acendiam o lume. Depois havia uma
grande fileira de caçolas e panelas
de barro a aquecer. Cada uma com a
comida de um trabalhador. Comiam-se couves, batatas, feijões e, com

sorte, um migalho de toucinho ou
de chouriço, por vezes umas ‘costas’
(entrecosto). Quando era para comer
as sopas utilizava-se uma colher feita
com o cu do pão (a côdea). Comia-se
o caldo e, no final, comia-se também
a colher”, conta Francisco António,
que passou “temporadas e temporadas, na monda e nas tiradas de cortiça
desde Alter do Chão, Fronteira e Avis”.
Nessas ocasiões em que se cozinhava no campo não faltavam as
trempes, objetos de ferro com três
pernas onde se colocavam caçolas
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de barro. Não faltavam também os
caldeiros, com os quais se retirava
a água dos poços com o auxílio de
uma picota ou cegonha e, como havia
sempre grandes rebanhos e manadas,
era obrigatório ter sempre aferradas
para onde era recolhido o leite da ordenha e enfusas e cântaros metálicos
para depois o transportar.
“A maior parte das pessoas deslocava-se a pé, fosse de verão ou de
inverno”, explica ainda Francisco António quando confrontado com um
burnil ou melim (consoante se está
mais a Norte ou a Sul da região), objeto de palha e couro que era colocado
no pescoço das mulas e machos e que
onde assentava depois o cangoucho,
uma peça de ferro destinada a ajudar
a atrelagem dos animais à carroça.
“Dantes havia albardeiros em todas
as terras, porque toda a gente tinha
gado. Agora essas profissões ligadas
ao campo já não existem”, lamenta.

Defesa do gado e do alimento
e as provas dadas às câmaras
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De volta às paredes de João Manuel Farinha, ali se descobrem peças
tão antigas quanto intrigantes. Há canas de madeira que tinham o nome de
dedeiras e que serviam para proteger
os dedos de quem andava a ceifar. Há
chocalhos e campainhas. De entre os
primeiros assumem realce as mangas, que eram bem grandes e tinham
um som cavo que se fazia ouvir à distância sempre que as vacas grandes
(amarelas e vermelhas) abanavam o
pescoço.
“Noutros tempos havia muito
mais bicharada. Havia lobos nesta
zona do distrito (Portalegre) e os cães
dos pastores tinham coleiras com picos de ferro, para se protegerem das
dentadas”, diz o autarca, lembrando
que havia mesmo municípios onde
os donos das terras ou os rendeiros
eram obrigados a provar às autoridades locais que, anualmente, abatiam
uma série de animais que podiam por
em causa as sementeiras, os rebanhos
ou os galinheiros.
“Nas décadas até 1950, cada pessoa que tinha terrenos tinha de apresentar na câmara um determinado
número de cabeças de pássaros. Se
levassem lagartos, daqueles grandes,
que hoje é muito raro encontrar, recebiam uma qualquer quantia. Coisa
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pouca. Talvez cinco ou dez tostões
por cada. E até havia uma recompensa entre três e cinco escudos, conforme se provasse que tinham morto um
lobato ou um lobo”, conta.
João Manuel Farinha recorda ainda as pessoas que só vinham a casa
aos fins de semana - “as tabernas enchiam e era frequente haver sessões
de pancadaria por causa do copos”.
“Essas pessoas usavam as ervas que
cresciam nas margens das ribeiras
para temperar a comida. Muitas vezes comiam batatas abafadas (batatas
cortadas às rodelas, que eram fritas
em azeite e enroladas na gema de
dois ou três ovos, sendo que o tacho
onde eram confecionadas era tapado,
abafando assim os ingredientes), mas
também se alimentavam dos coelhos
e lebres que apanhavam, dos peixes
que pescavam nas ribeiras com a ajuda de bateiras (molhos de junco que
eram arrastados pelo fundo prendendo os então abundantes barbos e bordalos). Também havia quem comesse
raposa, cegonha e texugo. Os ouriços
era comida frequente”, diz.

Ninguém casava sem levar
os tão afamados “amarelos”
Já Luísa Chambel, alentejana
nascida no distrito de Portalegre
mas residente no Barreiro, lembra
que nenhuma mulher que se casasse ia para a sua nova casa sem uma
série de apetrechos de cozinha que,
durante décadas, fizeram parte do
enxoval.
“Os pratos, terrinas e travessas
de cavalinho (símbolo associado a
uma marca) mas, principalmente,
os ‘amarelos’”. E o que são os “amarelos”? São, sobretudo, caldeiras
de latão, de grande dimensão, que
eram usadas em todos os lares. Até
ao princípio da segunda metade do
século XX serviam para cozinhar, fi-

cando penduradas sobre a fogueira,
mas mais tarde começaram a cair em
desuso culinário e a ser aproveitadas
apenas como elemento decorativo.
Ainda hoje, conta Luísa Chambel,
muita gente tem caldeiras nas suas
casas, seja nos frisos sobre as chaminés, seja nas cozinhas. “São peças caras, que se vendiam muito nas feiras
que então se faziam por todo o Alentejo, e que ainda hoje são procuradas
por colecionadores. E não são apenas as caldeiras. O mesmo acontece,
por exemplo, com diversas peças de
barro. Os asados, por exemplo, que
se forem de Nisa, com a pedraria incrustada, valem muito dinheiro”.
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SABIA QUE...

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

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

PUB

www.ambilital.pt

PROTEJA O
PLANETA

SEPARE OS SEUS
RESÍDUOS
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ASTRONOMIA E MUITO MAIS COM OS PÉS NUMA REGIÃO CERTIFICADA

Céu ‘cinco estrelas’
visto do Alentejo
Na zona do Alqueva, numa área que envolve uma
dezena de concelhos, há uma empresa que o leva
a ver as estrelas e muito mais. Vende, sobretudo, o
céu escuro e límpido, livre da poluição luminosa.
Descrevemos-lhe este pedaço de Alentejo.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA MIGUEL CLARO

O
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céu do Alentejo, e em especial
o da zona de Alqueva, é um
dos mais bonitos e límpidos
do mundo. As entidades turísticas
internacionais colocam mesmo a região no top 5 dos melhores destinos
para observação astronómica. O reflexo das várias distinções, onde se
incluem diversos prémios internacionais, traduz-se, em 2020, por cerca de 40 mil visitas registadas. Este
ano o reconhecimento além fronteiras já se manifestou através das conquistas do “Europ’s Leading Tourists
Destination” e do “Europe Best Energing Destination 2020”, prémios de
grande prestígio e que acabam por
valorizar ainda mais a empresa da
região.
O rosto do astroturismo é a Dark
Sky Alqueva que, desde que em 2007,
se instalou em Reguengos de Monsaraz tem vindo a potenciar um elevado
número de atividades e iniciativas as
quais conduziram, quatro anos mais
tarde, à certificação do local como
primeiro Starlight Touruism Destination do mundo.
A responsável, Apolónia Rodrigues, disse à Semmais que em 2020,
ano atípico devido à pandemia, a empresa recebeu 3.836 pessoas que solicitaram atividades diretamente relacionadas com o astroturismo. “Estimamos que esse número tenha de
ser multiplicado por dez, análise que
fazemos tendo em conta os contactos que pedem orientação para alojamento e indicam que apenas querem
desfrutar do céu ou, simplesmente,
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passear à noite”. A empresária acrescenta também que estes elementos
são ainda confirmados por um grupo de parceiros estratégicos, onde
se incluem unidades hoteleiras e de
restauração. “Temos também de ter
em conta que as atividades durante
o verão são realizadas muito tarde,
mais propriamente entre as 22h30 e
a 1h30, facto que faz com que cerca
de 90% das pessoas acabem por pernoitar na zona”, acrescenta.

Eliminar a poluição luminosa
é vital para a saúde e economia
A expressão “poluição luminosa” pode parecer estranha mas, na
verdade, ela existe e é hoje a causa
de graves problemas de saúde em
todos os continentes. Na região de
Alqueva a ausência de grandes quantidades de luz artificial é um trunfo
que pode ser constatado através das
imagens das estações espaciais: o céu
apresenta-se, quase sempre, limpo e
tentador para um número crescente
de turistas que procuram o território
para apreciar o astro.
“Começam a ser reconhecidos os
impactos da poluição luminosa no
ambiente, na saúde pública e, acima
de tudo, na economia. Mas, neste último campo, não chega trabalhar a
eficiência energética, pois a mudança para certos tipos de LED’s, apesar
de poder dar a ideia de ser algo bom,
pode representar mais poluição e ter
impactos muito negativos na saúde
pública”, explica Apolónia Rodrigues.
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A responsável da Dark Sky diz
que “a poluição luminosa não fica
limitada ao local em si, porque devido à existência de partículas na
atmosfera o efeito de dispersão é
muito mais alargado”. Apolónia Rodrigues recorre depois ao exemplo
das imagens das estações espaciais
para dar um exemplo concreto: “Ao
observarmos uma imagem é fácil
ver, por exemplo, a mancha que resulta da elevada emissão de cidades
como Lisboa ou Porto, em que a área
afetada é muito maior do que os limites de cada uma dessas cidades. Se
conseguirmos contabilizar o custo
daquela luz a iluminar o céu, decerto
ficaremos escandalizados. É um desafio que deixamos para os estudiosos da temática”.
A empresária alega ainda que a
poluição luminosa também afeta a
fauna e a flora, provocando distúrbios nos seus ciclos diários e desequilíbrios. Para os seres humanos,
refere, este tipo de problema está
normalmente associado a “questões
relacionadas com o sono e ao aumento do cancro da mama, evidenciado em estudos científicos”.
Na Dark Sky Alqueva já vigoram
medidas de controlo, que passam
pela redução da iluminação cénica
a partir de determinadas horas e da
intensidade. “Este trabalho está a
ser realizado em cooperação com os
municípios do território certificado”,
diz Apolónia Rodrigues salientando,
no entanto, que é necessário “eliminar as luminárias tipo globo, cuja
emissão de luz é maioritariamente
desperdiçada, pois emitem, sobretudo, para os lados e para o céu, sendo
por isso responsáveis por muita poluição e elevado desperdício de recursos financeiros. Este é um exemplo entre vários. Sabe-se hoje que
mais de 95% da iluminação pública
provoca poluição”.
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Starlight diz que astroturismo
progride até 400 por cento
A Fundação Starlight, entidade
que certifica os destinos por todo o
mundo, diz que o turismo associado
à observação do céu registou, na última contagem efetuada, um aumento
de 400%.
Em Espanha, onde a atividade
está em franco crescimento, registaram-se em 2018, em Montsec, mais
de 32 mil visitas, que originaram
uma movimentação de 2,5 milhões
de euros. Já nas ilhas atlânticas afluíram mais de 300 mil turistas. A Tenerife chegaram 200 mil visitantes
que foram responsáveis por mais de
três milhões gastos, enquanto que a
La Palma, onde existem mais de 70
negócios projetados e registados, o
montante chegou aos 29,5 milhões.
Um estudo realizado pela Airbnb
nos sítios Starlight revela ainda que o
aumento de reservas em Antofagasta, no Chile, chegou aos 327%, sendo
que em Yarmouth, no Canadá, ascenderam a 221%. Já em La Palma, Espanha, o crescimento foi de 90%.
Apolónia Rodrigues diz que até
2019 eram sensivelmente idênticos
os números de visitantes portugueses e estrangeiros, situação que se al-

terou por completo com a pandemia,
passando o mercado nacional a perfazer desde então 97% dos turistas.
Para cativar os visitantes não
basta, no entanto, mostrar-lhes o céu
imenso e límpido. É por isso que na
Dark Sky se realizam passeios a cavalo e pedestres por entre olivais milenares, visitas a vestígios megalíticos, provas cegas de vinho, corridas,
provas de orientação, canoagem, observação de aves e mamíferos, yoga
e fotografia.
“A observação do céu feita através do observatório localizado na
aldeia de Cumeada, Reguengos de
Monsaraz, permite dar a conhecer a
esfera celeste, as suas constelações
e objetos do céu profundo, como
nebulosas, enxames de estrelas, galáxias, etc. As restantes atividade
despertam os sentidos e enriquecem
os conhecimentos”, explica a empresária, referindo que as atividades
mais procuradas são as observações
astronómicas guiadas, apesar de nos
dois últimos anos ter aumentado a
procura da canoagem noturna, a astrofotografia, as provas cegas de vinhos e os passeios pedestres.

FEVEREIRO 2021

31

atual SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

32

RECUPERAÇÃO DO COELHO BRAVO TEM SIDO FUNDAMENTAL PARA A ESPÉCIE

Vale do Guadiana é habitat
de eleição do lince-ibérico
A espécie está em franca recuperação e até já há
ninhadas com cinco crias. Ao todo, nas zonas de
Mértola, Serpa, Castro Verde e Alcoutim, já vivem
154 dos felinos mais ameaçados em todo o mundo.
Atropelamentos são a principal causa de morte.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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Vale do Guadiana é o local,
em toda a Península Ibérica,
com a mais elevada taxa de
nascimentos (ou produtividade) de
linces. O Instituto de Conservação da
Natureza e Florestas (ICNF) contabilizou, durante 2019, 154 exemplares
distribuídos em quatro núcleos específicos, nomeadamente em Serpa,
Mértola, Castro Verde e Alcoutim,
este já no Algarve.
Quase extinto no início deste século, o lince ibérico, o felino mais
ameaçado em todo o mundo, tem
vindo a recuperar lugar em Portugal
e, sobretudo, no Alentejo. Em 2019,
de acordo com os dados do ICNF, o
seu território aumentou para mais
de 300 quilómetros quadrados. Pela
primeira vez, desde que se deu início à sua reintrodução em território
nacional, três das 13 ninhadas referenciadas atingiram cinco crias cada
quando, anteriormente, o máximo
registado fora de quatro.
Dizem os técnicos do ICNF que
responderam por escrito à Semmais,
que esta recuperação da população
é “reveladora da abundância de alimento, de disponibilidade e adequabilidade de habitat, de tranquilidade
proporcionada pelos proprietários e
gestores do território e de aceitação
pela população residente”.
“A taxa de nascimentos ou produtividade verificada no Vale do Guadiana é a mais elevada da Península
Ibérica, sendo reveladora de abundância de alimentação”, afirmam os
mesmos peritos, confirmando desse
modo outra recuperação na zona: a
do coelho bravo, a peça preferida dos
linces e que, no final do século passado, também esteve ameaçada de
extinção.

Boa relação com os caçadores
ajuda a preservar a espécie
O sucesso obtido nos últimos
anos na reintrodução do lince no
Alentejo tem também a ver, dizem os
responsáveis dos serviços de vigilância, com a atuação dos caçadores.
“É importante realçar que o sucesso
da reintrodução do lince ibérico em
Portugal também se deve aos caçadores, porque continuam a fazer a
gestão dos espaços cinegéticos de
maneira a que a principal presa do
lince, o coelho bravo, mantenha uma
densidade suficiente para que seja
possível a sobrevivência dos felinos”,
adiantam os responsáveis do ICNF,
salientando ainda que “os resultados
obtidos são fruto de um aturado, exigente e continuado trabalho de todos
os intervenientes”.
O ICNF afirma que a coexistência do lince com a população não só
é possível como é benéfica para os
territórios onde os animais podem
ser encontrados. “Da experiência
obtida nestes anos, a presença do
lince-ibérico neste território (o Vale
do Guadiana) traduziu-se em diversas mais valias para a população residente ou que do território depende
economicamente”.
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Quase sete milhões
investidos

Para os mesmos responsáveis a
presença desta espécie no Alentejo
não representa uma “nova condicionante, antes pelo contrário, uma vez
que atraiu visitantes e passou a constituir uma marca de elevada qualidade e com potencialidade para atrair
novos públicos e novas atividades
económicas”.
No que respeita à relação dos caçadores com o lince, os responsáveis
do ICNF dizem que “desde 2012 que
se vem garantindo a existência de
condições biofísicas, sociais e culturais adequadas para a instalação
e sustentabilidade de uma nova população”. Estas condições, afirmam,
“constituem a reposição de uma realidade ancestral que, devido à ação
humana, foi suspensa na segunda
metade do século XX”.
Contudo, os atropelamentos são
a principal causa de morte do lince-ibérico no Vale do Guadiana. Desde
2015 até novembro de 2020 o ICNF
já contabilizou 11 animais mortos nas
estradas. As estatísticas dão conta da
morte de um total de 17 linces nos
últimos cinco anos. Para além dos
11 atropelamentos (os dois últimos
ocorreram em 2020), há ainda casos
de envenenamento e até de afogamento em represas agrícolas.
O facto de a maior parte das mortes ocorrer por atropelamento significa também que é durante o período
noturno que as mesmas acontecem.
“Os animais, que raramente são avistados durante o dia, podem andar a
perseguir coelhos e, ao aproximarem-se das estradas, acabam por se
encadear e, também, por não deixar
grandes hipóteses de reação aos condutores”, dizem os especialistas.
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A reintrodução do lince-ibérico no Alentejo é um
empreendimento difícil e
que, desde 2015, já custou
quase sete milhões de euros.
Segundo diz o ICNF, uma das
entidades nacionais envolvidas
no projeto, existe um grupo
de 20 parceiros estratégicos
(portugueses e espanhóis)
que têm vindo a trabalhar
em conjunto. Estas entidades
têm como objetivo central o
aumento da população e o
reforço da conectividade entre
as subpopulações de Portugal
e Espanha. “Portugal, através
das três entidades envolvidas,
e com o apoio de outras
públicas e privadas, pretende
consolidar a população
criada entre 2015 e 2018 no
Vale do Guadiana e ainda
estabelecer pequenos núcleos
que reforcem a conectividade
com as subpopulações da
Andaluzia, Castilla La Mancha
e Extremadura. Equaciona-se
também a possibilidade de
identificar e caracterizar uma
nova área de reintrodução,
através da avaliação de
potenciais territórios que
reúnam as condições
adequadas de habitat, alimento,
continuidade natural e
tranquilidade e aceitação social”,
esclarece o ICNF.

entrevista SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

entrevista
PRESIDENTE DA CÂMARA DE GRÂNDOLA, FIGUEIRA MENDES, EM ENTREVISTA

Atacar a pandemia e dar
prioridade à recuperação
Com a pandemia sob pano de fundo e a ser a prioridade
mais urgente, o autarca de Grândola afirma que o
Governo vai ter que olhar para o Litoral Alentejano
com outros olhos. Sobre a atividade do concelho,
Figueira Mendes acredita que vai manter a trajetória
de crescimento e no regresso do turismo em força.
ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR
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Não está a ser fácil lidar com
esta nova fase da pandemia, os
investimentos no concelho têm
sido afetados?
Para já nenhum dos investimentos previstos foi cancelado, mas verifica-se em alguns setores que o ritmo
abrandou. Era inevitável com o contínuo aumento de casos e com os vários
estados de emergência.

Quais são os setores
mais afetados?
Os impactos da pandemia têm
sido transversais a todos os setores.
Restauração, hotelaria, turismo, e serviços são dos mais afetados.

Há, naturalmente, muitas
empresas em dificuldade...
Sim, as micro, pequenas e médias
empresas estão a atravessar um período muito complicado, bem como
algumas das grandes. Setores como o
comércio, restauração, turismo e aeronáutica estão numa situação aflitiva.

A experiência acumulada como
autarca tem sido importante
neste cenário de crise.
O que tem mudado da vaga de
março para a atual situação?
Apesar de ser a primeira vez que
estamos a atravessar uma pandemia
deste género, a experiência adquirida
tem ajudado, sobretudo na construção de uma equipa competente e eficaz. Comparativamente com o mês
de março, o facto de termos mantido
ativo, desde o início da pandemia, o
nosso Plano de Emergência e Proteção Civil, bem como, outras medidas
e ações de emergência, faz com que
estejamos melhor preparados para
enfrentar esta nova vaga. Tem sido um
enorme desafio, mas com trabalho,
determinação e empenho tem sido
possível superar os vários obstáculos
que surgem diariamente.

Quais as situações mais
complicadas de gerir?
Continuar a assegurar a intensa
atividade municipal com grande parte
dos trabalhadores em casa, motivado
por diversas razões relacionadas com
a pandemia, tem sido uma situação de
grande complexidade.

Tem sentido articulação por
parte das autoridades de saúde?
Temos tido uma articulação constante com as autoridades de saúde,
prestando grande colaboração, sem a
qual, aliás, não teria sido possível dar
resposta às muitas situações que se
levantam no dia-a-dia.
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De alguma forma ficou mais
visível a falta de investimento
na área da saúde por parte da
administração central?
Claramente. Infelizmente a situação da pandemia veio provar que
tinham razão todos aqueles que há
muitos anos reclamavam mais investimento no setor da saúde.

Em dezembro acreditava que
o projeto da Lauak, embora
tenha abrandado o seu
desenvolvimento, podia retomar
mais atividade em 2021...
Sim, é verdade, mas infelizmente
isso ainda não aconteceu. Esta terceira
vaga da pandemia veio agravar ainda
mais a crise neste setor.

É suposto haver algum
retrocesso ou acredita ser
apenas conjuntural?

“

Esta terceira vaga
veio agravar
ainda mais os
investimentos
na aeronáutica

Vai depender do tempo que durar a
pandemia. Esperamos que seja apenas
conjuntural e que possamos recuperar
o grande desenvolvimento que estávamos a registar no concelho.
FEVEREIRO 2021
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Para além da questão
económica, que outros efeitos
mais se têm feito sentir,
nomeadamente nas áreas
sociais?
O agudizar da pandemia tem agravado a situação socioeconómica da
população. Neste sentido criámos
desde a primeira hora respostas sociais e de emergência para responder
às diversas necessidades. Apoio alimentar, apoio psicológico e isenções
de taxas e tarifas foram algumas dessas medidas.

O turismo continua a ser o trunfo
para a recuperação económica
pós-pandemia?
Claro que continuamos a apostar
no turismo e vai ser muito relevante
para essa recuperação, mas também
apostamos na agricultura e floresta e
na indústria, enquanto setores estratégicos para o desenvolvimento sustentável e harmonioso do concelho.

Mas o rombo do cluster turístico
tem sido grande, sofreu um
grande revés...
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É verdade, mas o concelho de
Grândola tem características ímpares
e uma oferta turística de grande qualidade e diversidade. Não tenho dúvidas
que continuará a ser um destino de
eleição. Sabemos que há quebras significativas, mas neste momento ainda
não dispomos dos números concretos, sendo que os grandes projetos
continuam a rolar.

Mesmo o dos Pinheirinhos,
Costa Terra e outros...
Sim continuam a avançar. Os novos proprietários têm demonstrado
capacidade de investimento e estão
empenhados em concretizar num curto espaço de tempo estes projetos.

Há notícias de que o setor
agroalimentar tem vindo a
crescer em toda a região, qual
é o caso de Grândola?
Também no nosso concelho o
agroalimentar tem ganho expressão,
nomeadamente as hortícolas, leguminosas, cultura do arroz e descasque e
transformação de frutos de casca rija.
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Em termos estratégicos como vê
o posicionamento do concelho,
tanto no distrito de Setúbal,
como no Alentejo?
Grândola tem uma posição central
e estratégica no Litoral Alentejano com ligações privilegiadas com todo
o Alentejo e com o distrito de Setúbal.

Que infraestruturas considera
que ainda fazem falta no que
concerne ao Litoral Alentejano?
A requalificação do IC33, a construção do IP8, a modernização da linha férrea Sines-Ermidas-Grândola
e a construção da via Vasco da Gama
para ligar os concelhos do Litoral
Alentejano continuam a ser investimentos urgentes e fundamentais para
o desenvolvimento da região.
Aliás, precisamos que o Governo
olhe para o Litoral Alentejano como
uma sub-região, com um grande potencial e com grande impacto no desenvolvimento económico e social em
todo o Alentejo e a nível nacional. Os
milhares de milhões de investimentos
previstos a médio prazo para estes
cinco municípios exigem respostas
urgentes a nível das infraestruturas rodoferroviárias, culturais, desportivas,
sociais, de educação e de habitação.

Pedia-lhe uma abordagem ao
papel central do porto de Sines…
O porto de Sines tem condições
excecionais para se afirmar como um
dos principais portos da Península
Ibérica. Importa agora avançar com as
infraestruturas necessárias para o seu
crescimento. Contudo, é fundamental
evitar intervenções que tenham impactos negativos nos territórios vizinhos, como é o caso do traçado ferroviário pela serra de Grândola.

E já agora, não seria altura de dar
mais peso ao aeroporto de Beja?
Concordo. O aeroporto de Beja
continua subaproveitado. É uma infraestrutura de grande importância
para alavancar o desenvolvimento da
região e poderá ter um papel fundamental no presente e no futuro. É fundamental para o Litoral Alentejano.
Todos os promotores turísticos reclamam a sua abertura.

“Cedo” para pensar nas
autárquicas e o “truque”
das CCDR
Figueira Mendes é um dos
autarcas mais experientes da
região e diz que “ainda é cedo”
para pensar em recandidaturas.
“Continuo focado no
cumprimento do plano para
este ano e no combate à
pandemia”. O presidente de
Grândola também não vê razões
para qualquer adiamento das
autárquicas previstas para o
próximo mês de outubro. E sobre
a nova orgânica das CCDRS
mantém a ideia de que pouco
se alterou. “Foi mais um truque
para adiar a criação das regiões
administrativas”, uma vez que,
critica, “continuam a ser o que
são: estruturas desconcentradas
da administração central, por
ela controladas, tuteladas e
dirigidas”.

“

O aerporto de Beja
é fundamental,
todos os operadores
turísticos reclamam
a sua abertura

Já é possível fazer um
balanço deste mandato?
Tem sido um mandato extremamente positivo com a concretização
de importantes investimentos estruturantes em todo o concelho, que
eram há muito necessários. Investimentos que estão a contribuir, de forma significativa, para a melhoria da
qualidade de vida da população, coesão social, desenvolvimento económico e criação de postos de trabalho. É
inquestionável a grande dinâmica que
a câmara tem demonstrado em todas
as áreas de intervenção.

Há carteira de obras
em curso, quais?
Há muitas obras já concretizadas
e há também muitas em curso ou a
começar em curto prazo. Das já concretizadas destaco a requalificação da
EB1 de Grândola e de diversas Escolas
Rurais, do Jardim 1.º de Maio, da antiga Igreja de São Pedro, da estrada
de acesso ao Lousal, a construção da
estrada de ligação da ZIL ao IC1, da
Casa Mostra de Produtos Endógenos,
dos Centros Comunitários da Aldeia
do Pico e de Água Derramada, diversos investimentos em arruamentos e
estradas municipais, recuperação do
parque habitacional municipal, redes
de abastecimento de água e saneamento e equipamentos desportivos.
Em curso, temos a Avenida Jorge
Nunes, a Biblioteca e Arquivo, o reforço de abastecimento de água a Melides, a estrada das Sobreiras Altas, a
Olaria de Melides, o acesso principal à
ZIL, os passadiços de acesso às Praias
Atlântica e Aberta Nova, os Antigos
Paços do Concelho e a Casa Frayões
Metello. Para iniciar em breve, temos a construção de infraestruturas
nos loteamentos L3 e L1 no Carvalhal, a ampliação das infraestruturas
da ZIL – Fase 3, as estradas Aldeia do
Pico-Palhotas, Viso e Aldeia da Justa-Cadoços, a construção de espaços de
lazer nos Cadoços e no Bairro do Ar-

neiro, o Centro de Recolha de Animais,
a requalificação do Cine Granadeiro Auditório Municipal, entre outras.

Algumas destas obras tiveram
apoio comunitário. Como tem
sido a execução desses fundos?
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Sim, grande parte delas teve
apoio comunitário. Temos tido um
desempenho exemplar na captação
de fundos comunitários. Conseguimos concretizar, num curto espaço
de tempo, diversas obras estruturantes - de grande envergadura, que já
ascendem a 20 milhões de euros de
investimento total.

E a situação financeira é estável?
Que rácios dessa performance
quer destacar?
Alcançámos uma situação financeira estável e equilibrada, essencial
para conseguirmos aproveitar em pleno o quadro comunitário. Comparativamente com o ano de 2013, a divida
passou de 14 milhões para 4.4 milhões,
o prazo médio de pagamento a fornecedores passou de 124 dias para 23
dias e reduzimos a zero os pagamentos em atraso.
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VINHO DO ALENTEJO MOVIMENTA 240 MILHÕES DE EUROS POR ANO

Produção DOC
junta 68 castas diferentes
Predominam oito castas tintas e nove
brancas num universo que se tem aberto a
novas experiências e que tem resultado na
conquista de novos mercados. A pandemia
não tem deixado marcas incuráveis, embora o
decréscimo seja de nove por cento.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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O

chão do Alentejo é maternidade de 68 castas (32 tintas e 36
brancas) de uvas que podem
ser utilizadas na produção de vinhos
de denominação de origem controlada (DOC). É uma região rica, que todos
os anos integra o top três das produtoras do país, possuindo uma extensão
de vinha estimada em 23 mil hectares.
Isso vale-lhe, entre vinho e viticultura,
um movimento anual médio na ordem
dos 240 milhões de euros e, naturalmente, um mercado que salta a fronteira e se estende, cada vez com mais
sucesso, pelos cinco continentes.
Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira, Castelão, Touriga Nacional,
Cabernet Souvignon e Syrah são as
castas que predominam entre os tintos, enquanto que Antão Vaz, Arinto, Fernão Pires, Manteúdo, Perrum,
Rabo de Ovelha, Síria (ou Roupeiro),
Tamarez e Trincadeira das Pratas reinam entre os brancos.
O presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA),
Francisco Mateus, em conversa com
a Semmai, explica que a predominância de determinadas castas tem a
ver, naturalmente, “com a capacidade
de adaptação aos solos e ao clima”,
ressalvando, no entanto, que muitos
produtores experimentam anualmente uma grande quantidade de outras
castas que há uns anos não apareciam no território, havendo algumas
que, na totalidade dos três distritos,
não chegam sequer a ocupar mais do
que cinco hectares de terreno. Dando

um exemplo das novas castas que se
encontram em regime experimental,
Francisco Mateus referiu a Souzão,
muito comum no Douro e que desde 2018 se encontra no Alentejo, mas
apenas para fazer vinho regional.
“Hoje, com as muito melhores
condições que existem na viticultura,
até já se podem experimentar castas
menos resistentes, embora a maior
parte dos produtores continue a preferir as mais antigas e mais capazes
de, por exemplo, aguentarem a falta
de água”, esclarece Francisco Mateus.
As estimativas da CVRA dão conta
de que o Alentejo produz atualmente
cerca de 15% do vinho nacional, o que
coloca a região todos os anos entre as
três principais produtoras (Douro, Lisboa e Região do Vinho Verde são as restantes com maior representatividade).

Produção está concentrada
em oito concelhos da região
Existem oito sub-regiões produtoras de vinho. Portalegre, Borba,
Redondo, Évora, Reguengos, Granja-Amareleja, Moura e Vidigueira são,
conforme diz o presidente da CVRA,
responsáveis pelo total da produção
DOC e por 73% de todo o vinho criado
e feito no Alentejo.
Estes concelhos albergam grande
parte dos 1900 viticultores registados
pela CVRA. Alguns tiveram em 2020,
devido à pandemia, graves problemas
de produção. Francisco Mateus diz
que tem conhecimento de casos em
FEVEREIRO 2021
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30% do vinho produzido
vai para o estrangeiro
que as quebras atingiram os 75%. “É
uma situação grave ter decréscimos
tão acentuados, até porque o trabalho
nas vinhas não se resume à vindima.
É necessário trabalhar o ano inteiro,
cuidar sempre das vinhas e isso não
se faz sem investimento, sem dinheiro. Ora o dinheiro é precisamente o
que não deve abundar nos produtores que no último ano perderam três
quartos da produção”.
O presidente da instituição afirma,
no entanto, que a quebra, mesmo que
muito elevada para alguns vitivinicultores, poderá não significar a falência
da atividade, recordando que atualmente muitas casas agrícolas associam à vinha a produção de diversos
outros produtos, nomeadamente os
do olival.
Na totalidade do Alentejo a redução produtiva cifrou-se, no final do
ano, nos nove por cento, o que significa que, entre algumas grandes perdas,
também houve quem conseguisse
aumentar substancialmente o volume
de uvas e vinho. Tal significa que, a
curto trecho, as oportunidades de negócio podem melhorar, sobretudo as
exportações.
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Todos os anos o região exporta,
em média, 30% da produção DOC
para o estrangeiro. Esta quantidade,
diz o presidente da CVRA, traduz-se
em cerca de 20 milhões de litros e num
montante na ordem dos 60 milhões
de euros. Os mercados internacionais,
mesmo em tempo de pandemia, continuam a ser decisivos para o Alentejo que, mesmo com algumas quebras
verificadas em dois ou três países, tem
visto abrirem-se novas portas.
“O mercado brasileiro possui muitos interessados. É, neste momento,
o principal importador. Atualmente
existem 120 empresas alentejanas,
cerca de metade das que estão referenciadas na região, a venderem os vinhos DOC para aquele país”, adianta
Francisco Mateus para, logo de seguida, dar conta de que também o Japão
pode, em breve, engrossar a lista dos
países com mais expressão na compra. “O Japão é um mercado sólido e
profissional, embora ainda não esteja
muito consolidado. No entanto, a experiência diz-nos que os mercados
asiáticos se orientam muito pelos desempenhos dos da América do Norte
e, nesses, a região do Alentejo está a
sair-se muito bem”, explica.
Se países como a China, Rússia e
Angola compram hoje menos vinho
no Alentejo, já outros, como a Suíça,
Canadá ou o Reino Unido estão em
franca progressão. Francisco Mateus
diz que as quebras não se resumem
apenas à pandemia, mas também à
situação económica de algumas nações e dá o exemplo de Angola que “se
estivesse ao ritmo de 2014, isso teria
resultados muito visíveis nos produtores alentejanos”.
Depois destes Estados existem
ainda outros que já são clientes habituais e que ajudam a engrossar o
prestígio e o volume de negócios.
Destacam-se, conforme refere o
presidente da CVRA, os Estados Unidos, a Polónia, a França, a Suécia ou
a Alemanha.
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Aventuras e
Desventuras
várias do Sistema
Empresarial
ESTÊVÃO DE MOURA
EMPRESÁRIO / PH.D. GESTÃO UNIV. LISBOA

“Um dos grandes temas que devia ser
analisado no Alto Alentejo é o da qualidade
do Sist-Emp. Parte dos problemas com que
a região se debate devem ser assacados ao
modo como o Sist-Emp actua”.
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U

m dos factores críticos do desenvolvimento económico a
que se dá pouca atenção é o
da qualidade do Sistema Empresarial
(Sist-Emp). Este sistema em característica próprias diferentes dos da
educação, da justiça, das qualificações profissionais, dos saberes acumulados, etc..
Empresarial, na asserção que lhe
foi dada pelo economista J. Schumpeter, o seu criador, significa disrupção, ou seja uma capacidade de quem
se afirma como empresário de inovar
e agir de forma quase-revolucionária
face aos padrões baseados noutros
sistemas mais estáticos (como o artesanal, o de subsistência, o de planeamento político, o estatal, etc.).
Um dos grandes temas que devia
ser analisado no Alto Alentejo é o da
qualidade do Sist-Emp. Parte dos
problemas com que a região se debate devem ser assacados ao modo
como o Sist-Emp actua. Se um Sist-Emp não funciona bem, não é dinâ-

mico, nem inovador, nem equilibrado
nas suas relações internas e externas,
a sociedade e a economia não podem
funcionar bem.
Identificamos, em resultado da
nossa experiência, oito grandes problemas relacionados com o Sist-Emp:
i) Defenssismo: pouca abertura ao
que vem de fora, quando não pura
hostilização; ii) Monolitismo: baixo
nível de diversificação na oferta; iii)
Informalidade: baixo nível de formalização nas relações sistémicas; iv)
Obscurantismo: confusão entre o sistema político e o Sist-Emp; v) Erratismo: Liderança errática e que tende a
eternizar-se; vi) Patriarcalismo: o sistema parece estar refém de relações
sociais baseadas em laços de sangue
ou outros; vii) Amiguismo: sem surpresa, as coisas são sempre mais fáceis quando se é local e amigo; e viii)
Imobilismo: a mudança significaria
mudança de actores e de métodos e
por isso a luta para a impedir toda e
manter tudo como está.

Para cada um destes oito pontos
poderíamos elencar uma ou várias
“histórias”, que dariam corpo à tese
defendida nesta crónica.
A mudança num Sist-Emp é um
processo de uma dimensão incomensurável e fora do alcance de uma geração. Porque este sistema é daqueles
que se refina durante um largo período de tempo até atingir um grau de
coerência e uma coesão interna dos
seus elementos capaz de o manter
autónomo durante muito tempo.
É por isso que olhamos com muita preocupação para a configuração
deste sistema no território: na sua actual configuração o Sist-Emp local e
regional é totalmente irrelevante no
que toca a influenciar as mudanças
que seriam necessárias para inverter o
curso do declínio social e económico.
Há algo que se possa fazer? Há,
se houver vontade. Mas existirá essa
vontade? Quando o tempo é consumido a especular sobre aventuras e
desventuras?
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MARCA CARNALENTEJANA SALVOU UMA RAÇA DA EXTINÇÃO

Carne certificada
abrange 150 produtores
O negócio da Carnalentejana movimenta oito
milhões de euros anuais. Mesmo com as quebras
surgidas com alguns compradores internacionais,
devido à pandemia, o mercado nacional tem
capacidade para absorver toda a produção.
TEXTO MARIA SANTOS | FOTOGRAFIA DR
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Carnalenteja é um das cerca de
seis dezenas de produtos alimentares nacionais que possui
a certificação de Denominação de
Origem Produzida (DOP). Este tipo
de carne, proveniente de animais
criados no Alentejo, e cuja qualidade
tem feito disparar a procura e que já
movimenta verbas a rondar os oito
milhões de euros anuais, é também
responsável pela recuperação de
uma raça de animais que, no início
da década de 1990, corria riscos de
extinção.
Criado há 27 anos, então com
apenas 14 associados, o agrupamento de produtores de bovinos de raça
alentejana cingia-se, então, a algumas herdades no distrito de Portalegre. Com o passar dos anos e o êxito
na criação de animais robustos engordados de modo natural, surgiram
novos interessados em aderir a este
negócio, ao ponto de atualmente estarem registados 140 produtores em
toda a região, mas também em alguns
concelhos dos distritos de Santarém,
Setúbal e Castelo Branco.
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Marca negoceia cerca de dois
milhões de cabeças por ano

Em conversa com a Semmais,
o presidente do conselho de administração da Carnalentejana DOP,
Fernando Albino, diz que “este é um
negócio especial devido ao tipo de
produto comercializado”. “Trata-se
de uma carne originária de uma raça
autóctone e que é criada em regime
extensivo, usando apenas técnicas
tradicionais na produção. Ao modo
de criação, que se revela amigo do
ambiente e que consiste, sobretudo,
numa alimentação à base de produtos naturais, acrescenta-se a qualidade comprovada”, explica.
Com o crescente reconhecimento da marca que começou a ser
“moldada” em 1993 surgiu, três anos
mais tarde, o selo DOP. Esse foi o
momento, relembra o administrador
do grupo, em que a União Europeia
reconheceu à empresa a capacidade
de produzir produtos alimentares
com padrões de qualidade acima da
média e suscetíveis de integrarem as
listagens da cozinha regional, sendo,
por isso, protegidos através de legislação específica. Em Portugal, segundo refere Fernando Albino, são cerca
de 60 os produtos alimentares com a
denominação DOP.

O presidente do conselho de administração da Carnalenteja diz que,
depois das várias iniciativas que levaram a que mais pessoas se interessassem pela criação da espécie bovina
que dá origem à carne, o negócio não
tem parado de progredir e que, atualmente, o grupo comercializa por ano
cerca de dois milhares de cabeças.
Para que esta progressão negocial
tenha sido possível, Fernando Albino realça as medidas de certificação,
lembrando que todos os animais são
acompanhados desde o nascimento
até ao local de consumo. O responsável garante que a rastreabilidade dos
bovinos é efetuada de acordo com os
livros de nascimento e genealógicos,
ajudando desse modo a que se realize um controlo rigoroso. Os cuidados
com o produto final estão até suportados em acordos celebrados entre a
Carnalentejana e os diversos matadouros, que assim asseguram o cumprimento das medidas de qualidade e
higiene nos locais de abate, desmancha, embalagem e distribuição.
Os cuidados na criação, para que
todo o processo seja uniforme e ateste
a qualidade final do produto, vão ao
ponto, conforme alega o mesmo responsável, de a empresa fornecer aos
criadores quantidades de ração.
FEVEREIRO 2021
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Empresa tem como prioridade
de negócio os acionistas
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Sem muitos recursos humanos
a trabalhar, a Carnalentejana é uma
empresa que tem como principal intuito gerar lucro aos acionistas, que
são também os associados. “O objetivo é criar riqueza a todos os sócios que produzem bovinos de raça
alentejana” e não o de criar postos
de trabalho, sendo que estes são uma
responsabilidade de cada um dos
produtores, explica.
Fernando Albino diz que são os
sócios que tomam todas as decisões
e que gerem o futuro comercial da
mesma. O modelo de negócio, adianta, favorece também as empresas
transformadoras de carne, as quais
têm a capacidade de “concentrar a
produção, de fazer a sua diferenciação e de a comercializar”. Este sistema permite também, diz o mesmo
responsável, “que os produtores se
juntem e consigam vender de uma
forma organizada”.
Pertenceu aos produtores a recente decisão de, por causa da pandemia, não aumentar o custo dos
produtos destinados aos consumidores, apesar de terem subido os custos
de produção. “Os associados preferiram cortar as margens de lucro”, afirma o presidente.
“Não estamos numa altura propícia para aumentar os preços e temos
aguentado, cortando as nossas margens de lucro para podermos ter um
preço que permita ao produtor continuar a criar os seus bovinos”, explica
Fernando Albino, referindo que por
causa da crise sanitária também têm
sido afetados alguns mercados para
onde o produto final costuma ser exportado, nomeadamente Angola, Macau e Bélgica. Estas quebras não são,
no entanto, motivo de especial preocupação para a empresa, uma vez que
o mercado nacional tem capacidade
para absorver toda a produção.
O futuro, diz o líder da empresa,
passa mesmo pela “grande distribuição”, pois são estes estabelecimentos
que “merecem toda a confiança em
termos de higiene”, e pela inovação
e criação de novas marcas. “Temos
uma enorme variedade de tipos de
carne, mas vamos continuar a inovar”, acrescenta Fernando Albino.
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DUAS LINHAS DE ELVAS QUE MARCARAM UMA DAS HISTÓRICAS BATALHAS

‘Rainha da fronteira’
que defendeu Portugal
O dia 14 do mês de janeiro assinala o aniversário
da Batalha das Linhas de Elvas, uma das mais
importantes da Guerra da Restauração, e também
o feriado anual do município. A vitória portuguesa
de 1659 continua a ser recordada e o terreiro de
batalha tem valor arqueológico por explorar.
TEXTO HÉLDER BEJA | FOTOGRAFIA DR
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A

s muralhas que até hoje rodeiam Elvas datam do século
XVII, foram idealizadas pelo
militar e padre jesuíta holandês João
Piscásio Cosmander e são testemunha da Batalha das Linhas de Elvas.
A 14 de janeiro de 1659, um exército português, menor em número do
que o seu congénere espanhol que
cercava a cidade, obrigou as forças
castelhanas a bater em retirada. A
vitória, primeira operação militar do
período que ficou conhecido como
Guerra da Restauração, “foi das mais
importantes ou a mais importante
da guerra, precisamente porque evita a tomada da cidade e o abrir caminho até Lisboa”, diz à Semmais Rui
Jesuíno, historiador elvense e autor
de vários livros sobre a região.
A Guerra da Restauração - que
se desencadeia após a proclamação
da restauração da independência a
1 de dezembro de 1640 e do então
Duque de Bragança como Dom João
IV, Rei de Portugal - teve duas fases,
explica Jesuíno. “Na primeira fase,
Espanha estava mais interessada na
Catalunha do que propriamente em
guerrear com Portugal” e não hou-

ve grandes batalhas, apenas as chamadas escaramuças de fronteira. Os
espanhóis viam-se ainda a braços
com os resquícios da Guerra dos 30
Anos e a sublevação da Catalunha, e
tal deu tempo a Portugal para preparar o seu exército e edificar fortificações. “Como é óbvio, Elvas é a
rainha da fronteira e é aqui que são
construídas as maiores fortificações,
juntamente com o Forte de Santa
Luzia, junto à cidade”.
A segunda fase da guerra fica
marcada pelo conflito às portas da
cidade, na sequência, primeiro, da
tomada de Olivença pelos espanhóis
em 1958 e, no mesmo ano, do cerco
e tentativa gorada de tomar a praça
de Badajoz por parte de um exército
português liderado por Joanne de
Mendes Vasconcelos.
É nesse contexto, em que “o exército espanhol percebe uma fraqueza
do exército português”, recuado em
Elvas, que D. Luis Méndez de Haro,
conde-duque de Olivares, e Francisco de Tuttavilla, duque de San Germán, decidem atacar a praça elvense
com um contingente de cerca de 22
mil homens.
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Resistência das linhas de cerco
que protegeram a cidade

50

O assédio a Elvas começou em
outubro de 1659. Rui Jesuíno explica que foram formadas “duas linhas
de cerco (por isso se chama a Batalha das Linhas de Elvas), duas linhas
de trincheira de circunvalação e de
contravalação, uma de militares virados para a cidade, para atacar a
cidade, e uma linha de militares virados para fora da cidade, para, caso
algum exército viesse em socorro,
poderem guerrear”.
O cerco estendeu-se por meses.
Apesar dos bombardeamentos, da
fome, da peste das muitas baixas,
Elvas não caiu. Como foi possível?
Há várias nuances, prossegue o especialista. “Ainda que a cidade estivesse cercada, Dom Sancho Manuel,
governador da praça de Elvas, consegue trocar correspondência com
a rainha regente (D. Luísa de Gusmão). Entretanto, outro homem, um
dos heróis da batalha, o general André de Albuquerque Ribafria, consegue sair da cidade durante a noite de
14 de novembro e vai para Estremoz
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preparar um exército de socorro”. É
esse exército, liderado por Ribafria e
António Luís de Meneses, o conde de
Cantanhede, e com homens de Lisboa e de todo o Alentejo, que a 13 de
janeiro começa a marcha para Elvas,
estacionando num alto a dois ou três
quilómetros da cidade. “No dia 14, os
portugueses aproveitam uma manhã de nevoeiro para tomarem de
ataque as linhas espanholas”, atira
Jesuíno.
As forças portuguesas logram
romper as linhas num primeiro ataque e tudo o que era alimentação,
canhões e outra artilharia consegue
entrar na cidade. “Depois, durante a
batalha que terminou no dia seguinte de manhã, o exército português,
que tem mais ou menos oito mil
infantes e três mil cavaleiros, cerca
de 11 mil homens, consegue vencer.
Do lado português há cerca de 300
mortos, mas do espanhol há dez vezes mais, entre dois mil a três mil,
e cinco mil prisioneiros”, declara o
historiador.

Passado de glória é assinalado
todos nos anos no concelho
Desde 1659 até ao dia de hoje,
destaca Jesuíno, “todos os anos sem
exceção se comemorou a Batalha
das Linhas de Elvas”. Mesmo em
tempo de pandemia continuou-se a
celebrar uma missa de ação de graças e a hastear a bandeira nos Paços
do Concelho. Outras atividades como as cerimónias militares, caminhadas, corridas, eventos musicais e
gastronómicos - foram canceladas.
Ainda hoje existe muito do que foi
edificado no século XVII e que valeu
a Elvas a classificação de Património
Mundial da Humanidade em 2012. Às
fortificações juntam-se uma série de
edifícios militares dessa época - “embora no século XVIII e XIX muitos se
tenham adicionado a esses”, adita o
historiador. Existem paióis junto às
muralhas, uma série de quartéis, o antigo hospital militar que hoje é um hotel de quatro estrelas, o Quartel do Assento, que vai albergar ainda este ano o
Museu de Arqueologia e Etnografia da
cidade e, claro, o Padrão da Batalha das
linhas de Elvas, no Alto dos Murtais.

O terreiro onde se travou a batalha é outro legado intocado desses tempos, neste caso com valor
arqueológico. Jesuíno explica que
os terreiros onde as batalhas se
travaram estão a ser classificados
pelo Estado português como locais
de interesse público e refere que
“curiosamente a cidade de Elvas
está próxima a esse terreiro, mas
não cresceu para aí, o terreiro está
intacto”. O historiador acredita que,
no futuro, “ali se possa fazer algum
projeto de investigação”.
O carinho dos elvenses à vitória na Batalha das Linhas de Elvas,
esse, mantém-se firme, afiança Rui
Jesuíno: “Apesar de hoje vermos o
lado de lá como irmão e de vivermos numa ‘Eurocidade’ Elvas-Badajoz, este dia tem um significado
especial porque, sem ele e sem esta
batalha, possivelmente a Guerra da
Restauração seria perdida e talvez
Portugal fosse uma província espanhola e pudesse ter mudado todo o
futuro do reino desde então”.
51
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NINGUÉM APROVEITA TÃO BEM OS FUNDOS COMUNITÁRIOS

Aljustrel triplica média
de execução do país
A aposta do concelho, que em 13 projetos já concluiu
dez e tem três em fase de execução, é atrair mais
empresas para poder fixar a população. Taxa de
execução é de 76%. No país ronda os 20%.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

A
52

ljustrel é o concelho do país
com melhor taxa de execução do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Sustentável. Com
um total de 13 projetos avaliados em
mais de seis milhões de euros, a vila
apresenta uma percentagem de 76%
de trabalhos concretizados, suplantando largamente os valores médios
obtidos no resto do Alentejo (25%),
na região Centro (20%) e no Norte
(23%). O objetivo é só um: atrair investimento privado para aumentar
a competitividade, criar trabalho e
fixar população.
O presidente da câmara, Nelson
Brito, diz que, nos últimos anos, o
executivo não tem dado tréguas, desenvolvendo constantemente projetos responsáveis pela mobilização
de cerca de 18 milhões. “Entre 2014 e
2020 foram apresentadas 42 candidaturas. Sabemos que os fundos comunitários são imprescindíveis e para
termos acesso aos mesmos foi igualmente importante a boa relação que
sempre mantivemos com a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento
Regional”, explicou à Semmais.
Segundo o autarca, os muitos milhões de euros movimentados têm
sido utilizados em áreas como a cultura, turismo, urbanismo, património
e a promoção do desenvolvimento
económico. “Não temos parado. Queremos tornar o concelho cada vez
mais competitivo, porque sabemos
que só cá fica quem tem emprego e
que só se consegue cativar alguém
quando se lhe apresenta algo que
permita fazer a vida”, acrescentou.
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Grande aposta no turismo
ligado à mina e à natureza

Estado enaltece o trabalho
executado pelo município

Terra de tradições mineiras, Aljustrel aposta, compreensivelmente, na
recuperação das antigas estruturas
industriais, tornando-as num importante polo turístico, mas também na
requalificação dos vários bairros onde
habitavam e habitam os mineiros.
Se a promoção turística salta à
vista, com um projeto de promoção
do marketing local, não menos importante é o projeto denominado “Do
Campo à Mina”, que consiste em sete
percursos para turismo de natureza e
que hão de conduzir os visitantes pelas diversas freguesias, mostrando-lhes, antigos monumentos, outros
edifícios e a zona termal, revelando-lhes segredos da gastronomia local,
muito ligada à utilização de ervas
aromáticas, ou à produção de vinho
de talha.
O presidente da edilidade salienta
as obras desenvolvidas nos bairros
mineiros de São João do Deserto,
Algares e Plano, onde foram melhoradas a rede viária, construídos passeios e espaços verdes e se construiu
uma rede de drenagem de águas pluviais. Depois, há ainda os trabalhos
desenvolvidos no bairro mineiro de
Vale D’Oca, onde sobressaem a nova
iluminação pública, os espaços verdes e os pavimentos.
Num leque extenso de intervenções que abarcam as mais diversas
áreas, surgem ainda em destaque os
vários troços de ciclovia executados
em diversos locais de Aljustrel, facto que promove a sustentabilidade
ecológica, mas, também as diversas
obras de carácter empresarial, entre
as quais avultam o novo Centro de
Negócios, que será instalado no antigo matadouro municipal e que tem
como objetivo central atrair mais
empresas.
Nelson Brito alerta ainda para a
importância dos empreendimentos
em curso em Ervidel, onde irão ser
criados, em 4,6 hectares, 39 lotes
para instalação de atividades económicas, ou a qualificação da área empresarial de São João de Negrilhos,
com dez lotes projetados.

O trabalho desenvolvido pelo
município de Aljustrel, foi reconhecido em dezembro último, quando a
ministra da Coesão Territorial, Ana
Abrunhosa, inaugurou e visitou algumas das obras em curso e assistiu
ao lançamento de projetos diversos.
Entre os novos empreendimentos visitados conta-se o Centro de
Documentação Local, nascido após
adaptação do antigo centro de saúde.
Trata-se de um projeto de mais de 1,3
milhões de euros e que visa a inventariação, classificação e investigação
de toda a documentação referente ao
concelho.
Ana Abrunhosa inaugurou, na
mesma ocasião, os balneários do
Complexo Desportivo, assistiu à
inauguração do processo de requalificação do bairro de Vale d’Oca,
visitou o Parque Mineiro e esteve
presente no lançamento da obra do
Centro de Negócios de Aljustrel, uma
aposta de 1,7 milhões de euros que
visa atrair mais empresas. Na viagem
incluiu-se ainda uma visita à área industrial de São João de Negrilhos e o
lançamento do já referido projeto turístico “Do Campo à Mina”.
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JOVENS AGRICULTORES PREPARAM EXIBIÇÃO DA EQUIPA DE FUTEBOL

Cabeça Gorda volta
aos relvados e petiscos
Popular “Ferra-o-bico” volta à competição. Clube
alentejano é autor de proezas várias, como as
eliminações do Penafiel e Leixões. Também trocou dois
jogadores por duas bolas e duas fotos autografadas.
Após cada jogo há de haver sempre minis, feijão e grão.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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Não há dinheiro para o plantel,
mas não faltam os petiscos

Q

uando agosto chegar, os campos de futebol do Alentejo
vão ganhar novo colorido. O
popular Grupo Desportivo e Recreativo de Cabeça Gorda, vulgarmente
conhecido por “Ferra-o-bico”, vai
voltar a competir, dois anos depois de
ter suspendido a atividade da equipa
principal por falta de dinheiro. Com
um passado envolto numa aura especial, por ter eliminado equipas
dos principais escalões nacionais em
eliminatórias da Taça de Portugal, o
clube do distrito de Beja prepara o
futuro, estando já a estampar nos novos equipamentos os nomes dos patrocinadores, na sua maioria jovens
agricultores da região.
Corria a época futebolística de
1980/81 e o Cabeça Gorda (a aldeia
deverá o nome ao facto de estar edificada numa elevação que se assemelha a um crânio) preparava-se para
fazer história. Chegava ao pelado do
Campo José Agostinho de Matos o
Penafiel, equipa da I Divisão Nacional e que à época tinha como grande
estrela, o treinador/jogador, António
Oliveira. Parecia tarefa fácil para a
equipa nortenha que, conforme rezam as crónicas de então, terá desvalorizado o adversário, vindo no final a pagar alguma sobranceria com
uma derrota por 1-0. Na eliminatória
seguinte outro histórico do futebol
português, o Leixões, não terá feito
o trabalho de casa, e acabou por ser
afastado pelo mesmo resultado. A
pequena aldeia com um nome engraçado saiu do anonimato e, em menos
de nada, até passou a ser citada na
imprensa estrangeira.
Quatro décadas volvidas, o clube que hoje é presidido por Sérgio
Jacinto, já não enche as páginas dos
jornais desportivos. Andou vários
anos a disputar as competições distritais e também a antiga III Divisão
Nacional. Até que, em 2018, acabou-se o dinheiro. “O nosso treinador
foi para Serpa e levou grande parte
dos jogadores. Os que vieram não se
adaptaram como estávamos à espera
e decidimos suspender a atividade e
arranjar maneira de começar a pagar
o que estava em falta”, contou à Semmais o dirigente, que divide o tempo
entre o clube e a agência funerária
onde trabalha, em Beja.

O regresso do futebol sénior (os
benjamins, infantis e juvenis estão
sem competir devido à pandemia) vai
decorrer nos moldes antigos: Não há
dinheiro para os jogadores, mas não
faltarão os petiscos findos os desafios.
“A rapaziada aqui faz sempre um
petisco depois do jogo. Vamos para
a sede e aparece sempre alguém que
oferece uma grade de cerveja, depois aparece outra, e outra... Não vai
faltar o feijão e o grão, de que todos
gostamos muito”, diz Sérgio Jacinto,
lembrando os convívios entre atletas (quase todos da aldeia, ou então da vizinha Salvada e também de
Beja). Os almoços e jantares fartos
são, de resto, uma imagem de marca,
conforme acrescenta o presidente,
recordando que num funeral acabou
por conhecer um dirigente do Comércio e Indústria de Setúbal, tendo
os clubes acordado dois jogos. Em
Cabeça Gorda “houve a tradicional
feijoada ao almoço e depois, quando
chegou a hora de correr, ninguém se
conseguia mexer...”.

Porquê “Ferro-o-bico”?
Cabeça Gorda é, só por si, um
nome que desperta a atenção,
mas em todo o Alentejo, e
sobretudo no distrito de Beja,
o clube é mais conhecido por
“Ferro-o-bico”. O presidente
explica que a alcunha surgiu
ainda antes da data da fundação
(1976) e é consequência dos
jogos que a equipa local
disputava então nas provas não
federadas do INATEL. “Perdíamos
muitas vezes por três e quatro
golos, mas marcávamos sempre
um. Era 4-1, 5-1 e por aí adiante,
mas marcávamos sempre e as
pessoas, por graça, começaram
a dizer que mesmo a perder, o
Cabeça Gorda ferrava sempre o
bico, daí que tenha ficado esse
nome”.
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Transferência de atletas por
duas bolas e dois autógrafos
Para a próxima época o Campo José Agostinho Matos, que tem
relvado artificial, também já não irá
exibir uma das suas imagens de marca. É que o chaparro (sobreiro) que
existia atrás dos bancos de suplentes
acabou por secar e as pernadas começaram a cair, tendo a direção sido
obrigada a cortá-lo para evitar males
maiores. “Ia toda a gente para a sombra. Deve ter sido a base de alcatrão
colocada sob o relvado sintético que
cortou as linhas de água e fez secar
o chaparro”, adianta Sérgio Jacinto,
para logo de seguida explicar que
era sob a copa daquela árvore que,
anualmente, se reuniam centenas de
pessoas para diversas festividades,
entre elas a “Terras de Mato”, organizada pela secção de BTT do clube.
“Costuma vir o Vítor Gamito (antigo
ciclista vencedor de uma Volta a Portugal) e os Anjos (cantores). Este é, de
facto, um clube que fica no coração
das pessoas e que junta pobres e ricos. Temos futebol, BTT, columbofilia
e dança”, diz.
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Num clube onde a amizade tem
muito mais valor do que o dinheiro,
não surpreende que este tivesse ficado em segundo plano quando, nos
anos de ouro da equipa de futebol,
surgiram propostas para a mudança
de alguns atletas.
“Depois de termos eliminado o
Penafiel e o Leixões, os clubes mais
importantes começaram a olhar de
outro modo para os nossos jogadores. Foi assim que o Salgueiros,
que então era treinado pelo Carlos
Manuel, veio cá buscar o José Luís
Prazeres e o Rui Casimiro. O Cabeça
Gorda ganhou com o negócio duas
bolas de futebol e duas fotos autografadas pelo Silvino e pelo Semedo
(que enquanto jogadores se haviam
distinguido, entre outros, no Benfica
e no FC Porto)”, conta o presidente
do clube alentejano.
Com cerca de 800 sócios (na sua
maioria homens e mulheres da aldeia), o Cabeça Gorda fez este ano
perto de 100 euros em quotas, cerca
de um décimo do que seria normal
caso houvesse jogos (das camadas jovens). O sustento das atividades vem,
como é habitual nestas situações, da
exploração do bar, da junta de freguesia e também da Câmara Municipal
de Beja. “Ao todo, somos capazes de
receber por ano cerca de 5.000 euros,
sendo que a junta também nos paga a
água e a eletricidade. Para a próxima
época? Para a próxima época, se tudo
correr como previsto, não há de faltar
o petisco a seguir a cada jogo”, remata Sérgio Jacinto.
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A Voz
das Palavras
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

A

proveito este título, não para
divulgar o meu último livro de
poemas “A Voz das Palavras”,
nascido e consumido durante a pandemia, sem sessão de apresentação,
mas para exaltar a alegria de ver
coroada de êxito a participação do
alentejano de Beja, Luís Trigacheiro
no “The Voice Portugal”. Isso mesmo, a Voz de Portugal, a mais linda,
a mais sentida, em mais uma edição
deste concurso de talentos musicais.
Num concurso desta natureza que
faz uso e abuso do número de chamadas telefónicas para galardoar os melhores, revelo que, pela primeira vez,
não resisti ao impulso de fazer esses
telefonemas e confesso que, sensibilizado, chorei ao ouvir a canção de “As
Mondadeiras”. Uma canção tão nossa,
do nosso Alentejo, que nos entra alma
adentro e bebe sequiosamente das
nossas origens. Mas que é, ao mesmo
tempo, uma canção de Portugal e que,
pela voz do Luís Trigacheiro chega a
todo o mundo revelando a solidão, o
silêncio e o sofrimento de um povo
que se soergue das agruras da vida,
rasgando os caminhos da liberdade.

Uma voz clara e límpida, deu
sentido profundo às palavras, cosendo-as numa harmonia deliciosa que faz bem ouvirem-se. Nessa
identidade com o que
escrevi na contracapa
do meu livro: “para além
de se reduzirem à função
para que foram criadas,
as palavras têm movimento, têm cheiro, têm
A MAGIA DA PALAVRA
voz que é preciso desProcuro a magia da palavra que acalma,
cobrir, porque a voz faz
desfaz os sons cinzentos trepidantes.
parte intrínseca da palaE todo o silêncio me leva
vra, melhor, é a essência
baloiçando na folha que se desprende
da palavra”, direi que,
e cai, levemente, na calçada.
maravilhado me rendi
sem reservas a uma voz
Um pincel e tinta tivesse e a mão
única que perfumou as
mestra a suave cor certa não falhasse.
minhas memórias e, porE a palavra em movimento toda floria,
que não (?), a saudade do
alegre e viva, a dar vida ao que fenece.
meu Alentejo.
A voz do Luís, a voz
Como pode a palavra ser amiga e companheira
de Portugal, mais realça
feita à medida desta solidão?
a falta de palavras num
tempo de mordaça para os
Solidão que se rende a si própria e se nega,
afetos, desejando, a ele e a
que quer ser folha e aguarela
todos nós, que não percaou quem sabe tão só ser a palavra
mos a magia da palavra.
que desfeita, desperta e se refaz nela.

“

(in “A Voz das Palavras”, fevereiro 2020)
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MILHARES DE PEÇAS DE RELOJOARIA MECÂNICA FAZEM FUROR MUNDIAL

Tempo contado
no Museu do Relógio
É um museu que não vende nada, apesar das
propostas que surgem de todo o mundo mercê do
valor do acervo, repleto de peças únicas. A sede é em
Serpa e tem um polo em Évora. O Museu do Relógio
assume-se como um embaixador do Alentejo.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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O

tempo passa, mas não se esquece. Na cidade de Serpa
um antigo convento de freiras deu, há 25 anos, origem a um
dos mais importantes e imponentes
museus do país. É o Museu do Relógio, que apresenta um acervo de
elevado valor patrimonial e histórico. Um museu diferente, que não
tem apoios públicos, mas que atrai
por ano milhares de visitantes que
dinamizam a economia local e que
coloca o Alentejo na rota dos maiores peritos da relojoaria mundial.
Eugénio Tavares d’Almeida é o
diretor e conduz a Semmais por uma
visita imaginária pelas 46 divisões
do Convento do Mosteirinho, um
edifício do século XVII que, até 1836,
albergou uma comunidade de religiosas. Depois, a família comprou o
edifício e anos mais tarde o seu pai,
António Tavares d’Almeida, acabou

por se tornar o único dono, dando
então início a uma coleção que hoje
reúne cerca de 2900 peças, todas
mecânicas.
“Começou tudo em 1972, com
uma herança de três relógios de bolso. O meu pai, que era engenheiro
mecânico, ficou com eles e depressa se interessou pelo seu funcionamento. Depois, porque por motivos
profissionais era uma pessoa muito
viajada, acabou por ir adquirindo
sempre mais e mais peças. Em meados da década de 1980 já tinha mais
de 600 relógios de bolso e de parede”, conta o atual diretor, lembrando
que nessa época, apesar do acervo
recolhido já ser de grande dimensão
e de qualidade reconhecida, ainda
não havia mostras públicas. “Faziam-se exposições temporárias em
bascos, instituições, empresas, mas
não existia o museu”, explica.

Raízes impedem
deslocalização
A expressão atingida pelo Museu
do Relógio de Serpa fez, com
desde há muito, surgissem
interessados em deslocalizar o
mesmo para outros locais do
país. Eugénio d’Almeida conta
que surgiram propostas para
que o espaço se instalasse
“em Cascais, Vila Nova de
Gaia, Porto, Braga, Vila de Rei,
Funchal... Nunca aceitámos. É
um cartão de visita de Serpa
e do Alentejo. Faz parte da
identidade alentejana”, diz. Foi
para valorizar a região que o
fundador aceitou, em 2011, por
sugestão da Fundação Inatel,
abrir um polo do museu em
Évora. “A inauguração foi a
15 de dezembro desse ano e
numa altura em que o meu pai
já estava gravemente doente.
Com muito sacrifício conseguiu
estar presente na cerimónia
de abertura do polo, que está
instalado no Palácio do Barrocal,
na Praça do Giraldo, e alguns
dias depois faleceu”, conta
Eugénio d’Almeida, lembrando
que esta estrutura museológica
foi, em 2019, a segunda mais
visitada entre as muitas existentes
na cidade.
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Restauros “a favor” e visitas
de todas as partes do mundo
A passagem real do Convento do Mosteirinho a museu ocorre
em 1995, depois de António Tavares d’Almeida ter passado 14 anos
a recuperar o edifício. “Quando em
abril se procedeu à abertura, já havia
cerca de 700 peças para exposição”,
afirma.
A princípio eram cinco salas
onde, para além de se mostrar o espólio proveniente de todo o mundo,
também se efetuavam pesquisas e a
manutenção dos relógios. “Era uma
altura em que o museu era completamente auto sustentável, não
recebendo apoios financeiros de nenhuma entidade, mas funcionando
como um verdadeiro cartão de visita
para Serpa e para esta zona do Alentejo”, diz Eugénio d’Almeida.
“Desde aí e até hoje, o Museu
do Relógio tem sido um autêntico
dinamizador de Serpa e da microeconomia. As pessoas chegam individualmente ou em excursões e acabam por gerar um apreciável fluxo
turístico, porque não visitam apenas
este espaço, antes percorrendo toda
a cidade e movimentando todo o setor económico, seja através dos restaurantes, das lojas de artesanato ou
outros estabelecimentos”, alega.
Os visitantes são provenientes
de todo o país e são eles, conforme
conta Eugénio d’Almeida, que acabam por gerar uma outra importan-
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te dinâmica do espaço museológico.
“Muitos procuram reparar peças.
Sabem que temos uma equipa de
mestres relojoeiros capaz de recuperar muitos relógios antigos e de
valor. Devido a esta crescente procura, e porque, entretanto, reunimos
uma lista grande de relojoeiros espalhados pelo país, decidimos começar a fazer o que denominamos
de ‘restauros de favor’. Atualmente
os nossos cinco relojoeiros fazem
uma média anual de 1000 relógios”.
O êxito desta iniciativa é tal que,
diz ainda o mesmo responsável,
quase todas as semanas chegam peças para ser restauradas, não só de
Portugal, mas também da Europa,
sobretudo de Espanha, país de onde
são provenientes também grande parte dos 25 a 30 mil visitantes
anuais (a exceção é, naturalmente, o
ano transato, com as quebras de visitantes a atingirem 89%).
“A visibilidade do museu passa,
para além da promoção que é feita
pela câmara, através da distribuição
de brochuras a autarquias, dioceses
e instituições diversas, pela grande
divulgação efetuada pelos visitantes nas redes sociais. Tem sido isso
que faz com que tenhamos sempre
contactos e visitas de países como a
Holanda, a Inglaterra, a Noruega, a
Suécia, o Brasil ou os Estados Unidos”, refere.

Peça criada pelo relojoeiro
da casa real inglesa no acervo
A Museu do Relógio de Serpa
orgulha-se de possuir um dos dois
relógios de centro de mesa fabricados no século XVII pelo relojoeiro
da casa real inglesa Edward East. É
uma peça única, sendo que é desconhecido o paradeiro do segundo
exemplar ou se o mesmo ainda existe. O que é um facto é que funciona
na perfeição, tal como todos os restantes relógios que ali se encontram
expostos, e devido à sua raridade e
qualidade constitui o principal atrativo do espaço.
“É um relógio que assinala os
quartos, as meias e as horas que
até já tinha despertador. Depois,
tem uma qualidade de mão de obra
imensa, tudo talhado à mão”, conta
o diretor e curador do museu. Esta
peça terá chegado a Portugal por altura das invasões francesas. Depois,
talvez para que as tropas de Napoleão não lhe deitassem a mão, acabou por viajar para longe, sendo resgatado pela família atual proprietá-

ria numa casa de leilões em Macau.
Eugénio d’Almeida afirma que
esta peça já despertou, naturalmente, a cobiça de muitos colecionadores do mundo. “O Museu do Relógio
nunca vendeu uma peça e assim
deverá continuar a ser. Já uma vez
estiveram aqui em Serpa cinco representantes do Metropolitan Art,
de Nova Iorque, que disseram claramente que ‘o lugar deste relógio
não é aqui, mas nos Estados Unidos’,
mas nós não vendemos. Esta peça é
um dinossauro da relojoaria e, juntamente com muitas outras, coloca
o Alentejo no mapa, que é um dos
nossos objetivos”.
A venda de peças para financiar
o espaço seria, até, uma solução que
muito jeito daria ao diretor, que, no
entanto, rejeita a possibilidade. O
atual momento, em que não há receitas, mas apenas despesas (rendas,
trabalhos de manutenção ordenados
para os oito funcionários, etc) deixa
o normal funcionamento em causa. “Não sabemos se, daqui por uns
meses, poderemos continuar sem
efetuar despedimentos. Há cerca de
duas semanas deixámos de comprar
uma peça, por 8.000 a 9.000 euros,
porque não temos uma entidade
que, através de uma parceria, se disponha a fazer uma permuta com o
museu”, conclui.
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MEMÓRIAS INSPIRAM FILME DE ANIMAÇÃO EM MONTEMOR

Recortes das oito
décadas de Joaquim

62

“O Carpinteiro de Papel”, curta-metragem de
animação da autoria de dois brasileiros deve
estrear nos próximos meses. Conta a história
de Joaquim, homem de 81 anos que cria
personagens e conta estórias com recortes
de caixas de medicamentos.
TEXTO HÉLDER BEJA | FOTOGRAFIA DR / NUNO LEMOS
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U

m homem velho, oito décadas
dobradas, vai cantarolando
enquanto corta com tesoura
aquilo que parecem ser caixas de medicamentos. Matéria-prima não lhe
falta na Casa de Repouso o Monte, em
Foros de Vale Figueira, Montemor-o-Novo, onde vive. Este homem é Joaquim Fernandes Micael e, com mãos
rugosas e uma imaginação prodigiosa, vai fazendo nascer das pequenas
caixas de cartão várias personagens.
Ele é também, agora, a figura central
da animação “O Carpinteiro de Papel”, filme de Renata Bueno e Daniel
Medina, que conta a história e as estórias de Joaquim e que deve estar
pronto em março.
A obra é um pedaço de uma história bem maior, uma relação entre a
arte e a velhice que Renata Bueno, arquiteta e artista visual, vem desenvolvendo desde os tempos em que vivia
em São Paulo com o marido, Daniel
Mediana, cineasta e animador. O casal
passou pela Holanda antes de assentar arraiais no concelho de Montemor-o-Novo, onde reside e trabalha.
Renata começou a fazer retratos
de idosos em São Paulo há mais de dez
anos. Idosos não, ela prefere a palavra
velhos. Morava nas proximidades de
um lar e começou a frequentá-lo, a
fazer retratos dos velhos e também “a
ouvir um pouco das suas histórias”,
conta à Semmais.
Na época, não fez qualquer exposição, mas colecionou muitos trabalhos. Quando se mudou para a Holanda, quis continuar o projeto, apesar da
barreira linguística. “Acabei encontrando uma outra forma de desenvolver o trabalho. A gente conheceu um
senhor que vivia na mesma cidade
que nós perto de Amesterdão, chamada Weesp. Tinha um aspeto físico muito especial, era um senhor que usava
sempre chapéu, óculos, tinha a sua
bicicleta. Aos poucos fui-me aproximando, estabeleci uma relação, e por
volta de um ano, enquanto estive lá,
me encontrava com regularidade com
ele e ia fazendo vários retratos”, diz a
artista vencedora do Prémio Jabuti e
em 2013 e com livros publicados no
Brasil e em Portugal.
Chegados a Portugal no verão de
2016 - Daniel Medina é filho de portuguesa e tem ainda família por aqui

- foram procurando casa, falando
com amigos, e chegaram a Foros de
Vale Figueira. O lugar era pequeno,
mas suficientemente perto da cidade,
como desejavam.
“A gente logo identificou essa
quantidade de velhinhos, aqui no
Alentejo em especial. São velhinhos
que se parecem mais aos do Brasil,
têm mais esse tipo físico do velhinho
mais enrugadinho, baixinho, gordinho, porque os velhos holandeses não
são tão assim”, afirma Renata com um
sorriso. Foi assim que decidiu dar continuidade ao trabalho, primeiro dentro da Festa dos Contos, evento anual
no concelho de Montemor-o-Novo.
“Nessas sessões tinha um contador
de histórias e eu lá na frente com um
cavalete fazendo retratos. Foi muito
bonito, era um momento mais performático, eu estava no palco e ninguém
sabia exatamente de quem eu estava
fazendo o desenho. Aí, quando eu acabava o retrato, virava e mostrava para
eles, foi muito impressionante”.
A saga de desenhar os velhos da
região continuou. Houve mais projetos, uma exposição em 2018 na Galeria
Municipal de Montemor, com o título
“Com ou Sem Chapéu”; e outras duas
na freguesia onde vive e em São Cristóvão. A ideia, entretanto travada pela
pandemia, é continuar pelas restantes freguesias do concelho, em lares e
noutros lugares, como cafés e tascas,
onde os velhos se reúnem. “A minha
vontade é fazer um livro com esses retratos todos e ter um objeto que deixe
aqui uma marca dessa história”.
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Regresso à tradição pela precisão
da tesoura do carpinteiro
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Foi mesmo em Foros de Vale
de Figueira, na Casa de Repouso O
Monte, que Renata se cruzou com
Joaquim Fernandes Micael, “O Carpinteiro de Papel”. “Além de muito
simpático, ele recorta caixas de medicamentos e vai construindo personagens, carrinhos, igrejinhas, coisas ligadas ao universo da tourada”,
explica a artista. “Peguei naquilo e
comecei a conversar um pouco mais
com ele. Aí ele começou a me dar alguns de presente. Achei aquilo muito
lindo, trouxe para casa, mostrei para
o Daniel”. Estava plantada a semente
para o filme de animação.
Renata começou por fazer serigrafias tendo por base os recortes
de Joaquim e isso animou-o. “Ele
não via a importância daquilo e, de
repente, quando os viu num formato
maior, com cor, ele se surpreendeu
com o seu próprio trabalho”. Com o
tempo, a artista começou a perceber
que as figuras esculpidas a tesoura
por Joaquim contavam histórias da
sua vida: carros dos tempos em que
trabalhara numa bomba de gasolina;
elementos das touradas que o faziam
vibrar em criança; o seu passado em
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Estremoz, onde trabalhara para as
produções teatrais e musicais do orfeão, como ajudante de carpinteiro
de cena. São aliás as músicas desses
espetáculos que Joaquim sabe de cor
e cantarola enquanto recorta, conta
Daniel Medina.
O cineasta, autor de vários filmes
de animação - incluindo “Palito”, que
esteve a concurso no festival Monstra de 2018 -, lembra que “O Carpinteiro de Papel” veio do encontro que
Renata teve com o Joaquim. “É aquela coisa que o acaso traz numa bandeja e cai em suas mãos. Sou um animador formado em 1995, não tinha
computador quando me formei, fazia
em mesa de animação de 35 milímetros, um disparo a cada movimento.
Sou fascinado e treinado nas técnicas
tradicionais e de mesa de animação,
principalmente”, explica. No computador, Daniel Medina segue os mesmos preceitos tradicionais através
das ferramentas tecnológicas, “com
ganhos de velocidade, de precisão,
mas com a mesma tradicionalidade”.
“O Carpinteiro de Papel” fê-lo
regressar à mesa de animação para
animar coisas orgânicas: os recortes

de Joaquim. “Para mim foi um presente poder fazer algo que eu sempre
busquei na animação”, diz.
O filme, que conseguiu apoio do
Instituto do Cinema e do Audiovisual,
terá cerca de 13 minutos - dez de animação e três documentais. O pedaço
documental, registado pelo fotógrafo Vítor Ferreira, está focado em
mostrar o mundo de Joaquim, o seu
dia-a-dia no lar. “Mostra o Joaquim
fazendo as coisas quotidianas e toda
essa produção incrível dos elementos (os recortes) que são a composição e a alma do filme”, afirma Daniel.
Na obra, a locução é praticamente toda feita pelo protagonista,
acrescenta Renata. “A gente levou
ele para um estúdio de som. Veio um
técnico de som para cá, Tiago Raposinho, e gravámos”. A voz de Joaquim Fernandes Micael, velha como
ele, carregada de histórias, ressoará
em breve nas salas de cinema.
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opinião

Apanhados!
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“Os interlocutores governamentais contraíram
um vírus para o qual não há vacina nem cura:
desrespeito pelos portugueses”.

N

uma altura em que os portugueses precisavam de lideranças carismáticas e inspiradoras para ultrapassar uma fase negra
da história nacional, por ventura
das mais negras, deparamos com figurinhas de projeção nacional, que
desempenham altos cargos na administração pública, em posições-chave, e que nos envergonham até
ao tutano. Não há outra forma de o
dizer. Insólito, surreal e inacreditável! A seriedade da mensagem exigiria mensageiros à altura. Refiro-me,
naturalmente à troca de compotas
durante as visitas no quintal e ao
pequeno-almoço natalício. Ridículo!
Mas o primeiro-ministro de Portugal não ficou atrás. Este, consegue
envergonhar a língua de Camões. Já
todos percebemos que a sua dicção
é péssima, engolindo compulsivamente sílabas com uma fome voraz,
o que já é intolerável. Mas no anúncio do sétimo estado de emergência,
Costa bateu todas as expectativas
dizendo exatamente o contrário do
que pretendia dizer. Não preparou a
mensagem porque não respeita os
portugueses, a quem se dirige numa

postura de infantilização.
Os interlocutores governamentais contraíram um vírus para o qual
não há vacina nem cura: desrespeito
pelos portugueses. Cabrita – aquele
que já não é ministro e é o único que
ainda não sabe – personifica a falta
de tudo: de respeito, de vergonha,
de dignidade, de responsabilidade …
e não vale a pena continuar. Pedro
Nuno Santos, o Peter Pan do PS versão burguesa – foi ver os aviões à
casa da democracia e acabou incendiado pelo primeiro-ministro, numa
desautorização em toda a linha, bem
à maneira da prepotência de Costa.
Marta Temido e Graça Freitas, essa
“dupla maravilha” têm interpretados
os melhores contos infantis aos portugueses… os meus preferidos são “a
mentira escandalosa sobre a vacina
da gripe” e “onde param os ventiladores?” Best sellers! No mundo da
alta finança, Leão é um gatinho doméstico que se conformou com a
capa da invisibilidade. Quanto mais
passar despercebido, melhor. O ministro da educação, esse pensador,
tirou uma licença sabática e oxalá prolongada, porque as escolas já

provaram que conseguem gerir as
crises sozinhas. A segurança social
anda a reboque das Uniões das IPSS,
sem nenhuma capacidade de liderança, planeamento ou prevenção.
Na capital do Alentejo, Évora,
discute-se o projeto do Rossio. Do
que sei, a sua pobreza arrepia. Sem
apontamentos inovadores, sem arrojo, sem visão para a “capital da
cultura” que ambiciona ser, sem estratégia, sem ideias. Évora definha às
mãos de um executivo depauperado
e uma plateia passiva.
Entretanto, na Casa do Alentejo, os
deputados da república eleitos pelo
PS no círculo do nosso amado distrito, e um conjunto de comparsas, em
número superior ao permitido pelo
estado de emergência, resolveram
repastar e gravar o momento para a
posteridade. Não fosse o caso de haver duas versões: a fotografia pública
e oficial para a comunicação social,
em que são cumpridas as normas de
segurança instituídas e a outra fotografia, a da vaidade Facebookiana…
Aquele momento Kodak, que não
passou despercebido aos eborenses.
É caso para dizer “apanhados!”

FEVEREIRO 2021

65

agenda SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
agenda

“Património
(I)Material do
Concelho de Serpa”
SERPA
O concurso de fotografia tem como objetivo
fomentar a observação, a descoberta e a revelação
que contribuem para definir os contornos de
uma identidade, promover e registar diferentes
olhares sobre o património material e imaterial e
estimular o gosto por esta arte. Podem participar na
sétima edição, todos os profissionais e amadores,
portugueses e estrangeiros, residentes em Portugal.
As fotografias concorrentes serão apresentadas em
exposição, em local e data a designar, à semelhança
das edições anteriores.
INSCRIÇÕES EM WWW.CM-SERPA.PT
ATÉ 18 DE OUTUBRO
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“Ciclo
in-ti-mis-ta”
PORTALEGRE
Tiago Sousa apresenta o seu novo álbum, “Oh Sweet
Solitude”, sucessor de “Um Piano nas Barricadas”,
lançado em 2016. As novas composições para
piano solo continuam e expandem o caminho
estético inaugurado por “Insónia”, de 2009,
em que o carácter livre e improvisativo de
abordagem minimalista dialoga com a música
contemporânea e exploratória, com o jazz e com a
música impressionista francesa, para formar uma
identidade muito própria que desafia as fronteiras
dos diferentes estilos e fórmulas musicais.
CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO
5 DE MARÇO

de casa

“Retratos Falados”
“Ilhéus” é uma exposição de retratos fotográficos de
habitantes da ilha de Moçambique que Moira Forjaz
expõe, acompanhados de narrativas na primeira
pessoa dos fotografados. Previamente publicados em
livro, os relatos abandonam agora esse lugar para,
de viva voz, irem ao encontro dos seus ouvintes.
“Retratos Falados” prolongam, assim, a exposição
“Ilhéus”, levando as suas vozes mais longe.
FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
WWW.FEA.PT/
CENTRODEARTEECULTURA/
RETRATOS-FALADOS
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