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Ermida
CASTELO DE VIDE
Com a emblemática Ermida da Nossa
Senhora da Penha em primeiro plano,
Castelo de Vide apresenta-se tal como é:
cheia de história, turismo, enquadrada
numa paisagem bela e em simbiose com a
natureza que a rodeia. Podia ser mais uma
vila alentejana como tantas outras, mas
quem por lá passa sabe que é especial.
RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com
/rlourenco82
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A navegabilidade
do Guadiana
em cima de mesa
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

S

Fique
seguro
NÓS INFORMAMOS

/semmaisedicaooalentejo

e as acessibilidades rodoferroviárias são decisivas para o desenvolvimento das regiões, porque
são motores atrativos de empresas e
de emprego, para além da dinamização da economia no geral, o mar e a
navegabilidade dos rios são também
uma aposta a considerar.
Não é em vão, por exemplo, que
Sines tem dos mais elevados per capita nacional e concentra no seu seio e
nas suas redondezas um dos maiores
fluxos empresariais do país. E, não é
menos verdade, que o Alqueva tornou
possível um conjunto de investimentos na área do turismo, assumindo-se
como uma mola exponencial no setor
agrícola e polo de atração de muitas
outras intenções de negócios.
Por isso mesmo, a aposta na navegabilidade do Guadiana, entre Espanha e o Alentejo Central, como refere
nesta edição o edil do Alandroal, João
Maria Grilo, não é despicienda e deve
ser estudada rapidamente e acolhida
pelo Governo, eventualmente, como
sugere o município, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.
Ao que parece, nem sequer se trata de uma empreitada muito onerosa,
tendo em conta as mais-valias estruturantes que um projeto com esta dimensão estratégica poderá oferecer.
E a sua concretização alarga horizontes e aproxima esta nossa região tão
carenciada de grandes metrópoles
da Extremadura espanhola, gerando
uma dinamização pendular entre regiões vizinhas muito considerável.
São projetos com esta visão que
importa definir, no quadro de separar o trigo do joio no que se refere a
investimentos públicos. Mas não podem demorar.

Até porque foi assinado, em 2019,
um protocolo entre a Direção Geral de
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e a câmara de Mértola
para se encontrar soluções para a navegabilidade do troço exclusivamente
português entre o Pomarão e a vila de
Mértola, ligando, por essa via, o Algarve e essa zona alentejana.
Na altura, a então ministra do Mar,
Ana Paula Vitorino, classificou a obra
como “um dos investimentos mais
emblemáticos” do seu Ministério, mas
o financiamento e os alegados constrangimentos de natureza técnica e
ambiental do projeto não deixaram de
encalhar o seu desenvolvimento.
É das tais obras que justificam empenhamento firme e decisão clara por
parte dos governantes, sob pena de
se traduzir em avanços e recuos que
ameaçam o desenvolvimento de que
tanto se clama no Alentejo. E, neste
aspeto como em tantos outros, é imperioso que haja planeamento integrado e vontade comum de autarcas,
entidades intermédias e tutelas governamentais para que se não perca nem
tempo, nem recursos.

PS: O Comendador Rui Nabeiro,
fundador do Grupo Delta Cafés, comemorou 90 anos de idade e continua a ser um exemplo para o empresariado nacional. Dá gosto ouvi-lo falar sobre como gere os seus negócios
e das relações que ainda mantém com
os seus colaboradores. Já deu muito à
região e ao país, numa forma de estar
que evidencia como é tão especial fazer retornar à sociedade o que a sociedade ajudou a criar.
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NISA À CONQUISTA DE MAIS ARTÍFICES E DO TÍTULO PATRIMÓNIO

Terra de barro
empedrado

Só já restam três oleiros e outras tantas pedradeiras,
mas o objetivo passa por preservar e divulgar um
património único no país. Em Nisa procuram-se
novos artesãos, para que com eles possam vir mais
turistas e riqueza.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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“

A olaria
pedrada é um
fator cultural
e histórico
relevante e capaz
de atrair turistas
e gerar riqueza
IDALINA TRINDADE
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE NISA

uando se fala em Nisa há
três palavras que acorrem de
imediato: queijo, ouro e olaria. Não sendo possível quantificar a
importância de cada um destes produtos na promoção deste concelho
do Alto Alentejo é viável, no entanto,
lembrar qual deles é neste momento
o mais falado. Os trabalhos de olaria pedrada levam a palma, ou não
fossem alvo de uma candidatura a
Património Mundial Imaterial da
Humanidade, a qual está a ser conduzida pela câmara municipal.
“O processo para obter a classificação e integração no inventário nacional de bens imateriais está
em curso há dois anos. A partir da
obtenção desse propósito, iremos
avançar para a classificação como
Património Imaterial da Humanidade”, disse à Semmais a presidente da
autarquia de Nisa, Idalina Trindade.
A edil, que entende ser necessário fazer um investimento na etnografia para assim dotar o concelho
das empresas capazes de gerarem
empregos, lembra que o município,
através de um acordo já celebrado
com o Instituto de Formação Profissional (IFP), pretende manter viva a
memória dos antigos ofícios, sendo
que a olaria pedrada é um dos mais

significativos. “Nas instalações da
antiga escola primária, que já foram
recuperadas, haverá um espaço, o
Centro de Artes e Ofícios, para que
as artes mais antigas, como a olaria
e os bordados, estejam representados. Haverá também uma zona dedicada a outras tarefas igualmente
marcantes, como sejam os barbeiros, os latoeiros ou os ferradores”,
acrescentou.
“Sabemos que é difícil encontrar
respostas dos grandes empresários
e, em consequência, criar novos empregos e arranjar novos moradores.
Mas queremos dizer às pessoas que
Nisa tem hoje excelentes acessos,
um excelente sistema de saúde e um
património histórico, paisagístico e
cultural capazes de despertarem o
interesse e de satisfazerem plenamente quem aqui se quiser instalar”,
acrescentou ainda Idalina Trindade,
dando o exemplo da olaria pedrada
como um fator cultural e histórico
relevante e capaz de atrair turistas
e gerar riqueza. “Em breve, todos os
jovens com o 9º ano de escolaridade
poderão aprender o ofício de oleiro,
o qual deve ser visto como uma alternativa muito válida e um meio de
subsistência virado para a modernidade”, adiantou.
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Quando se ia vender água fresca
no comboio a mais de 15 km

10

A riqueza histórica a que alude Idalina Trindade tem origem em
tempos idos, quando grande parte
da vila subsistia à conta da olaria.
De facto, perdem-se na memória os
relatos que testemunham a existência de oleiros em Nisa. Os que ainda
trabalham no ramo, e só já são três,
falam dos tempos dos “visigodos”
e dos “mouros”, os que seguem as
evidências documentadas, apontam
para a segunda metade do século
XIX, quando por aquelas paragens
começaram a passar e a parar os
primeiros comboios que se dirigiam
à Beira Baixa, cujo primeiro troço de
via ficou concluído em 1891.
Será então lógico dizer-se que a
ferrovia ajudou a difundir a olaria
pedrada de Nisa? Para António Pequito, o oleiro mais antigo da vila,
já com 80 anos, as lembranças dos
oleiros e aprendizes de Nisa a venderem bilhas de água fresca aos passageiros dos comboios que paravam
na gare de Vila Velha de Ródão, a
mais de 15 quilómetros de distância,

ainda não se desvaneceram. “Íamos
de carroça. As pessoas estavam de
viagem e nós íamos vender-lhes
água fresca. Água e bilha, como então se anunciava, eram 25 tostões”,
conta quem para se lançar na profissão teve de passar por um “estágio
não remunerado” de cinco anos.
“Quando acabei a quarta classe o
meu pai pôs-me a aprender na olaria
de um mestre. Calhou a ser um oleiro, mas também podia ter sido um
ferrador, um carpinteiro, um alfaiate,
um barbeiro ou outra arte qualquer.
Mas calhou a aprender ser oleiro, e
ainda bem, porque sempre gostei”,
partilha com a nossa revista António
Pequito. O que não lhe terá deixado
grande recordações foram, no entanto, os cinco anos de aprendizagem
“à borla”, uma vez que durante todo
esse período era habitual os jovens
não receberem qualquer pagamento. “Depois, havia alguns que ainda
tentavam manter a coisa (o trabalho
não pago) por mais cinco meses...”,
lembra.

“

A única ocasião em
que não fiz olaria
foi entre 1962 e 1965,
quando estive na
tropa, em Angola
ANTÓNIO PEQUITO
OLEIRO
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Trabalho há, já artesãos
para o ofício escasseiam

RUA DE BARRO
Em maio estarão concluídas
as obras da Rua de Santa
Maria, em Nisa. Trata-se de
uma pequena artéria, no
centro histórico, que está
a ser calcetada de forma
inédita: todo o seu percurso
está a ser preenchido com
cubos de barro vermelho e
desenhos idênticos aos que são
utilizados na olaria pedrada. É
mais uma iniciativa municipal
para promover a vila e os
seus artesãos, assim como o
trabalho dos oleiros de Gáfete,
que são quem estão a executar
a obra. “Será, sem dúvida, a
rua mais bonita do mundo”, diz
orgulhosa a presidente Idalina
Trindade.

António Pequito vai continuar a
fazer olaria pedrada até que o corpo
o permita. No entanto, não acredita que a profissão de oleiro em Nisa
tenha o futuro assegurado. Em 1986
haveria ainda dez artesão a trabalhar.
Agora são três e, segundo diz, não se
vê ninguém a querer continuar.
“Eu nunca abandonei. A única
ocasião em que não fiz olaria foi
entre 1962 e 1965, quando estive na
tropa, em Angola. De resto trabalhei
sempre no barro. Assim que completei os cinco anos de aprendizagem
com o mestre, montei logo a minha
olaria, em 1956. É que nessa altura
ele queria pagar 25 tostões ao dia,
quando os homens que andavam a
apanhar azeitona já ganhavam 14 e
15 escudos por dia”, conta.
O oleiro lembra que não são
apenas os artífices do barro que rareiam. As “pedradeiras”, nome dado
às mulheres (por norma as casadas
com oleiros) que colocam as pedras
de quartzo nas peças também já
não se encontram. “A olaria de Nisa
só faz sentido havendo oleiros e pe-

dradeiras. Nós, os homens, fazemos
os barris, as cantarinhas, os potes,
os asados, as bicheiras, enquanto
elas fazem os desenhos e colocam
as pedras”.
Com o advento do plástico, na
década de 1960, os oleiros de Nisa
que tinham sempre centenas de peças prontas a vender a quem necessitava de manter a água fresca, fossem viajantes ou trabalhadores agrícolas, começaram a ver a profissão
definhar. António Pequito, que chegava a ir para a Beira Baixa, de carroça, vender em feiras que duravam
dois e três dias mas que também
participou em exposições em Espanha e França, diz que hoje “o artesanato está quase extinto e que o que
se faz já não é para o trabalho, mas
para enfeitar (ornamentar, decorar)”,
encontrando nestes motivos mais
uma explicação para o progressivo
desaparecimento de uma profissão
que tinha artesãos em quase todas
as casas de Nisa, chegando mesmo
a existir mais de 20 olarias a laborar
em simultâneo.
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Quartzo esmagado à pedrada
e três misturas de barros

12

O processo para fabricação de
peças de barro pedrado de Nisa começa na Serra de São Miguel, junto
à vila. É nessa elevação, com 463
metros de altitude, que os homens
ainda hoje recolhem as pedras de
quartzo leitoso que, depois de partidas, hão de enfeitar as peças.
As pedras em causa são esmagadas no chão, com a ajuda de um paralelepípedo de granito, sendo os pedaços separados em três categorias,
consoante o seu tamanho. É precisamente o tamanho de cada uma das
pedrinhas que vai decorar o barro
que acaba por determinar os preços.
Nos contrafortes da Serra de São
Miguel os oleiros recolhem também
o barro branco e o barro preto que,
com a ajuda de rodas ativadas por
pedal, vão servir para fazer os diversos objetos. A estes dois tipos de
barro junta-se, mais tarde, o barro
vermelho recolhido para as bandas
de Arronches. Esta argila, misturada
com água, será a que vai dar a cor
final de cada peça manufaturada.
O percurso que os trabalhos efetuam até chegarem aos compradores é, só por si, uma verdadeira lição.
Em primeiro lugar, explicam os profissionais deste ofício, o barro há de
derregar num barreiro, que é como
quem diz que há de escoar dentro de
um tanque. Depois, num outro barreiro, a matéria prima passa por um
crivo de arame, onde outras impurezas lhe serão retiradas. Levado para
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uma atoquina, nome dado à banca
onde o oleiro trabalha, o barro será
sovado, que é como quem diz muito
bem amassado. Fica então três dias
a secar e a enxaguar, após o que o
artífice o há de transformar em pélas (pequenas bolas) que irá atirar
contra uma parede. É este último
processo que faz com que perca as
últimas réstias de humidade.
Já pronto a ser moldado na roda,
o oleiro tem sempre o cuidado de
manter as mãos humedecidas num
barranhão (recipiente com água). As
peças acabam por ser moldadas com
a ajuda de uma aplanata (um pedaço
de feltro) e de uma cana. Os objetos moldados são retirados da roda
com a ajuda de um arame ou de uma
linha presa a um pequeno pau. Segue-se uma secagem ao sol e o tingimento com a massa feita de barro
vermelho e água. Entretanto, já as
“pedradeiras” colocaram as pedras
de quartzo nos desenhos (normalmente de motivos vegetais) que fizeram com a ajuda de uma agulha, mas
também de um dedal ou até de um
casquilho de lâmpada. A cozedura final, que dantes era feita com fornos
de lenha grossa mas que atualmente
se faz em fornos elétricos, vai atingir
temperaturas entre os 800 e os 900
graus. Findas todas estas tarefas, as
peças estão prontas a ser vendidas,
sendo que as mais trabalhadas e de
maior tamanho podem atingir, cada
uma, 40 a 50 euros.

“

Olaria de Nisa
só faz sentido
havendo oleiros
e pedradeiras.
Nós, os homens,
fazemos os barris,
enquanto elas
fazem os desenhos
ANTÓNIO PEQUITO
OLEIRO
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Estaleiro
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“Embora muitos dos recursos propiciados
pelas respostas europeias já estejam a ter
o seu impacto (…) a chegada dos primeiros
financiamentos (…) só deve acontecer no
início do segundo semestre. Até lá não temos
razões para ficar parados. Há muito trabalho
de casa fundamental para fazer.”

É

normal que os territórios, as empresas, as instituições e as mais
diversas associações tudo façam para conseguir captar recursos
financeiros que permitam manter a
sua atividade e desenvolver novos
projetos que as impulsionem para
um futuro melhor. Este sentido de
urgência é ainda maior quando vamos tateando os caminhos para a
saída da brutal crise económica, social e sanitária que nos tem vindo a
assolar.
A União Europeia esteve à altura
do desafio ao aprovar um plano de
apoio solidário e robusto com um
significado político extraordinário e
uma importância prática indiscutível. Foi, no entanto, ainda demasiado
igual a si própria na aplicação dos
procedimentos, que embora mais rápidos que o normal, têm sido indiscutivelmente lentos para aquilo que
a emergência pedia.
Embora muitos dos recursos propiciados pelas respostas europeias já
estejam a ter o seu impacto no nos-

so país, designadamente através dos
programas decorrentes dos financiamentos alavancados pelo Banco
Central Europeu e pela antecipação
pelos mercados dos efeitos do Quadro Plurianual de Financiamento
2021/2027 e pelos Programas de Recuperação e Resiliência, a chegada
dos primeiros financiamentos provenientes destes dois potentes quadros
de financiamento só deve acontecer
no início do segundo semestre. Até lá
não temos razões para ficar parados.
Há muito trabalho de casa fundamental para fazer.
O Portugal 2020 e o Alentejo 2020
estão longe de estar executados. Uma
das razões para esse atraso deve-se
à falta de capacidade instalada no
nosso país para, nas mais diversas
especialidades e competências, para
ser possível concretizar no terreno
os projetos já aprovados. A crise do
início da década anterior, com a estratégia de empobrecimento que foi
aplicada pelo governo de então, submisso aos ditames da troika, dimi-

nuiu muito a capacidade produtiva
instalada no nosso país. Temos um
estaleiro depauperado em muitas
áreas fundamentais da capacidade
criativa, de desenvolvimento, de planeamento e de concretização.
Por tudo o que escrevi, partilho
duas recomendações, com validade para todo o país e em particular
para o nosso Alentejo. Foquemo-nos
a aproveitar todos os recursos de recuperação já disponíveis, a executar
com qualidade o que falta do Alentejo 2020 e a capacitar os territórios e
os agentes promotores para estarem
à altura de tirar rapidamente partido com qualidade do novo ciclo de
financiamentos, assim que estiver
disponível. O tempo de repor o estaleiro é pouco visível, capta pouca
atenção e não é o mais apetecível em
tempo de legítima pré-campanha
eleitoral no plano autárquico, mas é
o mais importante que todos juntos
podemos fazer agora, para que as
coisas corram bem no futuro próximo. Sem Mais.
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Alentejo
pela minha
câmera
Nabeiro
o otimista
realista
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

14

C

ada momento é um privilégio.
Já tivemos vários, sempre de
uma desarmante informalidade. Verdadeiras lições de vida. Aulas
de humildade, empreendedorismo,
saber fazer, humanidade e, principalmente, otimismo.
O homem construiu um império.
Mais de 25 empresas, com perto
de 4000 funcionários e negócios
espalhados por todo o mundo.
Um grupo, o grupo Nabeiro que
nasceu, cresceu e nunca deixou de
estar sediado e com grande parte
da atividade em Campo Maior, no
coração do Alentejo.
Nada disto é novo. Nem o grupo
nem a dimensão do homem que, por
estes dias, comemorou 90 anos de
vida. A festa, por força da conjuntura,
não teve a dimensão merecida, mas
o acontecimento fez jus e, mais
uma vez, revelou um empresário
diferente, inspirador e capaz de
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emocionar-se com a verdade da vida
e com as pessoas.
No aniversário, em formato
digital, veio a público o romance
biográfico, escrito por José Luís
Peixoto, e que revela os mais
deliciosos pormenores de uma vida
de trabalho… um trabalho baseado
em valores e na família. Mas, o mais
interessante é que, em conversa
privada, Rui Nabeiro continua a
dizer que o mais importante é o que
permanece por fazer, os sonhos por
realizar, a obra projetada.
Na primavera de um ano que se
prevê de viragem, ainda no decurso
de uma pandemia que revirou o
mundo, talvez este otimismo realista
de quem sabe bem do que fala seja
um bom ponto de partida. Produzir
com competência, falar na primeira
pessoa do plural, inovar sem
dependência, entender a envolvência
e criar raízes estão no ADN de um

grupo empresarial que não cresceu
isento de problemas, mas que avança
sem perder identidade.
A fórmula, escrita assim, parece
fácil, mas pode ser replicada, à
dimensão, para a recuperação e
resiliência de uma região ou de
um país num dos momentos mais
sensíveis da sua história. Não se
sabendo, ainda por cima, a dimensão
do problema, sanitário e económico,
nem sequer quando ou se terá um
final definitivo.
Fazem falta sorrisos, otimismo,
mas para que a comunidade não
perca a esperança a firmeza de
um rumo que conduza o país para
melhores dias. A hesitação e a
negociação política nos momentos
mais sensíveis, a comunicação
errática só criam instabilidade.
Era mesmo só olhar para Rui
Nabeiro e ver como caminha, firme,
sempre.

Gente da
minha Pátria
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

A

certa altura da conversa, cujo
assunto teria seguramente a ver
com a fábrica do café que visitávamos na altura, não recordo a que
propósito, Rui Nabeiro perguntou-me: “Como é que você escolhe um
hotel para passar férias no verão?”.
Pensei em duas ou três ideias,
respondi e justifiquei a resposta. Rui
Nabeiro olhou-me e disse-me: “O
que deve fazer é escolher um hotel
daqueles que no inverno não despede pessoas, porque esse é o que está,
realmente, dimensionado para o negócio que tem e trata bem os seus
trabalhadores”.
Estas palavras, se não têm já
uma década, não devem estar longe.
Apesar disso não só não as esqueci,
como, a outros propósitos, as recordo e apresento como exemplo. Por
detrás não reside um mero conselho
de ocasião. Nestas palavras mora um
conceito, uma filosofia, um modo de
ser, de estar e de gerir que fez de Rui
Nabeiro um empresário ímpar nesta
região onde a desertificação não é só
física, ela atinge as ideias, o pensamento e até a ação.
Conheço Rui Nabeiro por questões profissionais. Sempre que com
ele estive tal deveu-se a deslocações
em reportagem para a Antena 1, para
a RTP ou para a revista Imenso Sul, já
lá vão quase 30 anos. Nunca tive ne-

gócios com ele, nem o privilégio de
privar com o empresário para lá das
minhas funções enquanto jornalista.
É desse contacto que respingam estes
“restos” de conversas a que Rui Nabeiro nunca se furtou. A sua cordialidade e gosto em conhecer com quem
fala sempre o trouxe à conversa com
os jornalistas com a mesma - atrevo-me - simplicidade (nunca simplismo)
com que cumprimenta, fala e acarinha todos os seus funcionários.
Rui Nabeiro, como todos nós, terá
os seus defeitos. O seu altruísmo, valor e trabalho para e na região superam, estou certo, as imperfeições.
Lembrei esta conversa poucos
dias após ter estado, uma vez mais em
serviço, na Delta, em Campo Maior,
desta vez para testemunhar os 90
anos de Rui Nabeiro. Espero poder
entrevistá-lo no centenário.
Últimas palavras para um longo abraço a todos quantos continuam a persistir, a resistir, trilhando
o duro caminho da imprensa regional. Os tempos são estranhos, ainda mais complicados e exigentes. O
jornalismo, por uma multiplicidade
de razões, mas sobretudo devido às
questões laborais onde abundam a
precariedade e os salários baixíssimos, atravessa uma crise profunda. As ameaças oriundas de vários
quadrantes, quando não mesmo dos

pares, são constantes e levam a uma
crescente autocensura, alheamento
de valores morais, éticos, deontológicos, a que não é também alheia a
extrema necessidade de “clicks” que
tantas e tantas vezes desvirtua e enviesa aquele que deve ser o princípio
básico do jornalismo: “encontrar a
melhor versão da verdade”, como
sublinhava há tempos Carl Bernstein
no Washington Post.
A imprensa regional trilha um caminho muito mais ínvio, pressionada
pela escassez de um mercado publicitário que a lança nas garras de poderes
instituídos que enchem a boca com a
Democracia, mas que esquecem que
a Liberdade de Expressão é um dos
mais nobres e fundamentais exercícios e direitos do poder democrático
que este mês celebra 47 anos. Entramos, pois, no 48º ano de Democracia
e Estado de Direito, tantos quantos os
da última ditadura em Portugal, com
tanto por fazer pela Democracia.
Por último, um abraço de parabéns a uma das mais notáveis personalidades do Alentejo, brilhante
arqueólogo, investigador, pessoa que
estimo e aprecio e que através de concurso internacional é partir deste mês
o responsável máximo do Panteão
Nacional: Santiago Macias.
O Alentejo precisa de pessoas
destas. Sem Mais!
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PINTURAS DA LAPA DOS GAIVÕES ENTRE AS MAIS IMPORTANTES DA PENÍNSULA

Tesouros rupestres
às portas de Arronches

16

Vila do Norte alentejano aposta no património
arquitetónico e paisagístico, sem esquecer a
História e... a carne de porco. Concelho tem quatro
vezes mais óbitos do que nascimentos, mas os
jovens não querem sair.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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Q

uando se fala de Arronches,
os naturais do Alto Alentejo
associam de imediato a terra
à criação de porcos. Outros, mais virados para a História, direcionam os
sentidos para a Guerra da Restauração e, ainda mais atrás, ao período da
conquista do território aos mouros.
Outros, por fim, lembram-se de eras
com vários milénios e trazem à liça
um vasto conjunto de pinturas rupestres que fazem do concelho um dos
mais importantes do país no que se
refere as épocas que vão desde o Neolítico, Calcolítico e Idade do Bronze.
Recuamos no tempo. Seguramente 3.000 anos, embora haja quem admita que lhes podemos juntar mais
dois milénios. Os passos encaminham-nos para próximo da freguesia
de Esperança, mais concretamente
para a Lapa dos Gaivões ou Vale do
Junco. É ali que, já na extremidade
Sul do Parque Natural da Serra de São
Mamede, se podem visitar diversas figuras antropomórficas, zoomórficas,
pectiformes, serpentiformes e ramiformes. Simplificando: são pinturas
milenares onde as figuras humanas
são representadas como animais e
vice-versa, onde se fazem desenhos
serpenteantes ou com aparência de
ramos. É esse o sítio, que alguns dizem ser mítico, que o vereador João
Crespo, lembra ser, até à descoberta
das imagens do Côa, a principal estação de pinturas rupestres do país.

O autarca recorda que, apesar de
apenas a Lapa dos Gaivões poder ser
visitada, o espaço de elevado valor
histórico existente é bem maior, uma
vez que existem imagens na Lapa dos
Louções, na Lapa dos Mouros, no
Abrigo Pinheiro Monteiro, no Pego
do Inferno e na Ermida de Nossa Senhora da Lapa, próximo da aldeia de
Alegrete. É, diz à Semmais, “um património ímpar no Alentejo, um cartão
de visita e um trunfo que o concelho
de Arronches pode apresentar como
sinal de qualidade, até porque não
existem, em toda a Península Ibérica,
muitos locais com tamanha riqueza e
importância histórica”.
Os tons de ocre vermelho, mas
também alaranjados e preto, representando figuras geométricas, representações astrais, caçadas onde
os humanos se podem confundir
com os animais e os animais assumem, supostamente, posições humanas, são um chamariz turístico
que a câmara municipal não consegue contabilizar. É que quem chega
à Lapa dos Gaivões só tem de se dirigir ao sítio onde estão as pinturas
e observá-las sem as tentar tocar ou
danificar. “As grutas ficam próximas
da estrada, a cerca de 400 metros, e
sem controlo de visitantes, pelo que
não é possível quantificar o número
de pessoas que todos os anos ali se
dirigem. Mas são, seguramente, muitos visitantes”, afirma João Crespo.

17
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Porcos para engorda, consumo
e venda com direito a estátua
“Arronches, terra dos porcos”, é
uma expressão conhecida em todo
o distrito de Portalegre. Nada tem de
depreciativo, mas antes serve para
recordar que o concelho tem fortes
tradições culinárias assentes na criação e consumo dos recos. O orgulho
da população local é tal, que existe
mesmo um monumento onde estes
animais são figuras em destaque.
“Dantes, noutros anos do século passado, todas as pessoas tinham
porcos. A engorda e o consumo e venda da carne de porco faziam parte do
sustento de quase todas as famílias”,
explicou à Semmais a presidente da
edilidade, Fermelinda Carvalho. “As
pessoas mandavam os animais, pela
manhã, para algumas pastagens que
eram comuns a toda a população. Os
animais podiam assim alimentar-se
de bolotas e andar no campo, melhorando as suas qualidades e depois, à
noite, regressavam aos quintais e pocilgas dos donos. Assim, havia quase
sempre, porcos que circulavam pela
vila. Esse movimento levou a que
surgisse a expressão “Arronches, terra dos porcos”, adiantou.
Hoje, mesmo já não havendo
porcos à solta entre as ruas da vila e
nos montados em redor, a carne e os
derivados destes animais continuam

18

ABRIL 2021

a evidenciar o concelho, onde a indústria dos enchidos tem dimensão
regional e nacional.
A gastronomia é, pois, um dos fatores promocionais do município e
que, como salientam os autarcas locais, também serve para fazer fixar
população. “Aqui, ao contrário do
que sucede noutros locais, os jovens
têm vontade de permanecer na terra.
Havendo trabalho e incentivos, os
jovens preferem ficar em Arronches,
até porque o concelho é muito forte
na área social, possuindo boas instalações para idosos, mas também
para jovens com problemas”, sintetizou Fermelinda Carvalho, lembrando, contudo, que em Arronches
os óbitos anuais são, em média, entre 60 e 80, enquanto os nascimentos não ultrapassam os 20.
O êxito do modelo social organizativo é, de resto, ilustrado pelas contas públicas do município, que tem
fama de não atrasar pagamentos seja
a quem for. “Três, quatro dias, uma
semana no máximo, e todos os fornecedores recebem o que têm direito.
Essa é uma imagem de credibilidade,
que sem ter a ver com questões partidárias, acaba por ser transmitida
para o exterior e por valorizar a terra”, afirma uma residente.

Até Luís de Camões cantou
Arronches nos “Lusíadas”
O passado histórico, que escorre desde o período da conquista do
território aos mouros até às guerras da restauração da independência, opondo as forças portuguesas
a Castela, estão presentes no imaginário local sendo os feitos históricos
cantados por Luís de Camões nos
“Lusíadas”, onde se refere à “forte
Arronches”.
Fontes, trechos de muralhas, arcos, janelas, há de tudo um pouco,
seja no interior da vila seja nas suas
imediações. O Passeio e a Fonte do
Vassalo, que remontam ao século
XVII, são apenas uma pequena parte
de um grande património histórico
e arquitetónico do pequeno concelho (apenas cerca de 3.100 habitantes de acordo com os censos de
2011). As diversas construções de
cariz religioso, com destaque para
a igreja matriz (edificada no século
XVI) marcam a paisagem da vila,
onde também se recordam os restos do castelo, que foi destruído na
sequência de uma explosão ocorrida no paiol, no decurso de uma das
várias pelejas ali ocorridas com os
exércitos de Castela.
João Crespo salienta, dentro do
espectro turístico da vila, o Museu
do Brinquedo, cujo acervo é constituído por peças ofertadas ou recolhidas por naturais e, também o
Centro Interpretativo, o qual ajuda a
compreender não só todo o passado
histórico/arquitetónico e o legado
dos períodos rupestres, mas também
os modos de vida, sobretudo ligados
à agricultura, que desde sempre têm
caracterizado Arronches.
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PORTUGUÊS ARCAICO E CASTELHANO FALADO COM A MUSICALIDADE DO SUL

‘Quandu bai fazê uma
bizitinha a Barrancu?’
O barranquenho, só falado no concelho e pelos seus
naturais espalhados pelo país, só sobreviverá e poderá
ser ensinado se for reconhecido como a terceira
língua oficial de Portugal. A operação está em marcha
e já se prepara uma gramática e um dicionário.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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A

terceira língua existe e pode,
a médio prazo, vir a ser reconhecida. Falamos do barranquenho, a língua que é falada, pelo
menos desde a Idade Média, naquele
que é o atual concelho de Barrancos,
no distrito de Beja e que, talvez devido ao isolamento geográfico acentuado, se manteve até à atualidade
como uma forma de expressão quase exótica, mas que serviu, e serve,
para fortalecer características únicas de uma população cujo modo de
vida é também um caso singular.
Está nas mãos dos deputados
da Assembleia da República viabilizar o barranquenho como língua.
A desejada terceira língua nacional,
depois do português e do mirandês,
pode vir a ser uma realidade logo
que existam uma gramática e um
dicionário devidamente organizados. Esses projetos, de acordo com
a vereadora Manuela Lopes, estão
já a ser postos em prática, depois de
a edilidade, há cerca de dois anos,
ter recorrido aos préstimos da Universidade de Évora e do Centro de

Linguística da Universidade de Lisboa, instituições que, entre outras
tarefas, têm procurado fazer a recolha e arquivamento de inúmeros
aspetos relacionados com o modo
de vida da população de Barrancos.
As tradições culinárias ou da matança do porco, mas também todo o
cerimonial que envolvia as festas de
casamento, bem como a recolha de
diverso património literário e oral,
assim como contos, ditos populares
e anedotas fazem parte de uma tarefa tida como fundamental para legitimar a nova língua.
“O barranquenho é uma língua e
não um dialeto”, dizem os peritos do
Gabinete de Apoio à Presidência da
câmara de Barrancos que, para além
de salientarem o trabalho que está a
ser feito para “documentar a língua
e proceder à recuperação da memória histórica”, referem também como
importante a criação de “um portal
onde se pretendem reunir todas as
informações sobre o barranquenho,
sejam elas de carácter científico ou
de caráter generalista e informativo”.
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Canção, moda popular
Primeiro documento escrito
remonta ao século XV

22

Datar a origem do barranquenho
- uma mistura de português arcaico e
castelhano, que assume o modo cantado característico da forma como se
expressam os alentejanos do Sul e, em
Espanha, os andaluzes - é um objetivo
difícil de consumar. Diversos estudiosos dizem que esta língua tem, de certeza absoluta, origem na Idade Média.
A câmara de Barrancos afirma, por
sua vez, que o primeiro documento
escrito conhecido é do século XV.
O que se tem igualmente como
certo é que o barranquenho era falado na antiga sede do concelho, Noudar, um castelo acabado em 1307 (século XIV) por ordem do rei D. Dinis.
Hoje o castelo é apenas o guardião
erguido num alto, com vista para o
rio Ardila e para Espanha, mas sem
qualquer ocupação humana, apesar
dos muitos turistas que ali se deslocam, vencendo vários quilómetros, a
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partir de Barrancos, através de uma
estrada de terra batida nem sempre
nas melhores condições.
Quantas pessoas falam o barranquenho, que foi reconhecido como
Património Imaterial de Interesse
Municipal em 2008 e que a autarquia
deseja elevar a Património Linguístico Nacional? A vereadora Manuela
Lopes diz à Semmais que os falantes
serão os cerca de 1700 residentes no
concelho e, certamente, todos os naturais - num número que não consegue quantificar - residentes noutras
paragens e que todos os anos, pelo
menos no verão, regressam às origens tornando a vila raiana numa espécie de enclave português onde se
comunica de um modo musical, pois
que os barranquenhos tão depressa
cantam fados e o cante alentejano,
como interpretam sevilhanas e outras modas espanholas.

Adeu’ bila de Barrancu’
Nã é de ti qu’ê m’alêmbru,
É de que ehtá dentru dela
Que uh mê z ólhu’ nã ehtá
hendu
Mónti de Dona Maria
Tê binti e quatru janelah;
Bai uma pombinha branca
Apoisa ê uma delah
Daqui ó Subrá é lônji,
Túdu é caminhu chãu,
Túdu sã crábu’i roza
Dihpostuh pu minha mãu
Amareleja nã báli nada,
Sant’Aleixu bali um bintêi,
I Barrancu’ báli túdu
Pelah muncinha’ que têi
Barrancu’ pu cê Barracu’
Tamê tei çérrah de pão,
Tamê tei moça’ bunita
I preta cumò carbão

Com um número cada vez mais
diminuto de pessoas a falarem o barranquenho, porque o concelho, à semelhança do que acontece na maioria do Alentejo, envelhece a grande
velocidade, a esperança de não deixar morrer a língua, que também não
pode ser lecionada enquanto não for
oficialmente reconhecida, passa pela
recolha de todos os vestígios, escritos ou falados. Até lá, há sempre a
possibilidade de o escutar pelas ruas
da vila, onde ainda é a forma mais comum de contacto entre a população.
Esta realidade, que é única no país,
também quase que o é no resto do
mundo. Igual, dizem os peritos linguísticos espanhóis que também se
têm dedicado à investigação do barranquenho, só se encontra do outro
lado do Atlântico, num ponto de convergência entre o Brasil e o Uruguaio,
onde se fala “fronteiriço”.

Adivinhas
Branca côm’a lêti
Preta côm’ô pé
Cabeça de calabaça
Denti de turquê?
Resposta: É a formiga
Xega à ribêra i fá que bebi
e nã bebi
Resposta: U xucalhu que u
animá leba pôthu áu pêhcoçu

Fá z onda cômu um má
Tê cerda côm’ õ pôrcu
I é dôradu com’ô ôru?
Resposta. A seara de trigo
Purquê é que u gálu,
quandu, canta,
Fecha uz ólhu?
Resposta: Púrqui sabe
a múzica de có

Que é que é
Tê denti e não come
Tê barba?z ci não é óme?
Resposta: A cabeça de alho
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RETROCESSO DEMOGRÁFICO NO ALENTEJO: RAZÕES E EXPETATIVAS

Nascimentos ao
sabor das migrações

24

Em 2020 nasceram apenas 2.477 pessoas em toda a
região. O despovoamento é um facto, mas pode ser
revertido, segundo os especialistas. Mais do que dar
casas e dinheiro, importa criar emprego qualificado.
Peritos em demografia e autarcas acreditam que há
condições para os jovens.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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S

ão os movimentos migratórios
que determinam o maior ou
menor número de nascimentos
no Alentejo. A conclusão é retirada
após análise dos dados recolhidos
pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE) e revela que, em 2020, apenas
nasceram 2.477 pessoas no total dos
47 concelhos alentejanos, o que dá
uma média de 6,7 novos habitantes
vindos diariamente ao mundo.
Ocupando cerca de um terço do
território nacional e contando com
pouco mais que 500 mil residentes,
o Alentejo é também a região do país
onde o número de nascimentos é
mais diminuto. Uma das explicações
para este fenómeno que se tem vindo
a acentuar nas últimas décadas, sobretudo após 1974, tem a ver com os
fluxos migratórios. Não só se reporta
às pessoas que se instalam de novo,
mas sobretudo às que abandonaram os territórios dos três distritos. A
presidente do concelho de administração do Hospital do Espírito Santo
de Évora e docente de demografia na
Universidade local, Maria Filomena
Mendes, reconhece que o problema

se tem vindo a agudizar realçando,
no entanto, que existem realidades
distintas, com perdas menos graves
no Sul e no Litoral, e contornos mais
sombrios no Centro e, sobretudo, a
Norte.
“Os movimentos migratórios afetam muito o interior. O que se constata é que apesar de surgirem casais
novos e que, portanto, com mais possibilidades de terem filhos, também
há mais jovens a saírem do Alentejo,
a emigrarem. No Litoral Alentejano e
no Baixo Alentejo o decréscimo dos
nascimentos não será tão acentuado
quanto, por exemplo, no Alto Alentejo, porque não houve tanta emigração”, diz à Semmais Maria Filomena
Mendes.
A mesma perita em demografia
salienta também que existe um outro
fator determinante para a redução
dos nascimentos. O mesmo terá a ver
com o aumento da idade das mulheres que dão à luz pela primeira vez.
“Ao adiar-se o primeiro parto cria-se
de imediato um efeito de redução,
efeito esse que só será mais visível
após alguns anos”, explica.

NASCIMENTOS NO ALENTEJO*
(FONTE: HOSPITAIS DE PORTALEGRE, ÉVORA E BEJA)

PORTALEGRE

ÉVORA

BEJA

NASCIMENTOS
POR DIA (MÉDIA)

2018

518

1.090

1.057

7,3

2019

440

1.092 1.082

7,0

2020

438

1.047

6,7

ANO

992

*NO HOSPITAL DO LITORAL, EM SANTIAGO DO CACÉM, NÃO EXISTE MATERNIDADE, PELO
QUE AS GRÁVIDAS ACABAM POR SER ENCAMINHADAS PARA BEJA OU PARA SETÚBAL.
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Recuperação da natalidade
apontada para pós-covid
A presidente do conselho de administração do hospital de Évora
acredita que, mesmo com as condições atuais, que não são favoráveis
para o aumento da natalidade devido
a crise sanitária, se verifique um aumento dos nascimentos em breve.
“Temos de acreditar que tudo vai
melhorar. Lembro-me que os números da natalidade decresceram,
no Alentejo e na generalidade do
país, quando da crise económica de
2010/2011, mas que depois da saída
da Troika assistiu-se a uma recuperação”, adiantou a mesma responsável.
O fator económico é, portanto,
igualmente decisivo na questão da
natalidade. “A minha experiência
diz-me que, em média, as pessoas
querem ter dois filhos. No entanto, as crises económicas e de saúde
também são determinantes. Havendo incerteza quanto ao futuro próximo, quem puder adiar, adia”, refe-
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re Maria Filomena Mendes.
Existem depois outros vetores
decisivos, como sejam as acessibilidades, a existência de empregos ou
de serviços, nomeadamente os de
prestação de cuidados de saúde. A
responsável do hospital eborense diz
que “Portugal tem, felizmente, um
dos melhores indicadores da Europa
e do mundo relativo à mortalidade
infantil. Isso significa que os serviços
de saúde funcionam. Mas ninguém
pode esquecer que as atuais famílias
defendem para os filhos uma maior
possibilidade de progressão social,
melhores cuidados de saúde e de
educação. Houve uma significativa
alteração de mentalidades nas últimas décadas e, sem garantias de futuro, as pessoas não arriscam muito
em ter dois ou mais filhos. Neste momento acredito que os casais jovens
têm condições para criarem filhos no
Alentejo”.

Portalegre aposta no emprego
em prol da estabilidade

Investimento nos incentivos
e na captação de empresas

A presidente da Câmara Municipal
de Portalegre, Adelaide Teixeira, representa a maior autarquia do distrito onde a natalidade é menor. Para a
autarca, a recuperação da população
não se faz com promessas de contrapartidas financeiras ou até de habitação, mas com a criação de emprego.
“O maior incentivo que os municípios podem dar para que aumentem os nascimentos é conseguirem
fixar empresas e, em consequência,
arranjar empregos. Temos visto o
que acontece com algumas câmaras,
que dão casas e até contrapartidas financeiras a jovens casais, na expetativa de eles se fixem, sem, no entanto,
o conseguirem, uma vez que as pessoas acabam por ir embora por não
existirem empregos capazes de os
cativar”, disse a autarca à Semmais.
“É fundamental conseguir fixar os
jovens que ainda estão pelo Alentejo para que se consiga estabilidade,
daí que no município de Portalegre a
atual aposta seja a de criar emprego.
Emprego qualificado”.
Adelaide Teixeira dá depois o
exemplo da Softinsa, uma subsidiária
da IBM que em novembro do ano passado assinou um contrato para ir criar
e ocupar um laboratório tecnológico
nas instalações do Instituto Politécnico da cidade. “A prioridade para o
emprego será concedida aos jovens
do distrito e, em particular, aos licenciados pelo Politécnico de Portalegre.
Abre-se um conjunto de oportunidades que se irá alargar a outros ramos
empresariais, como por exemplo o da
indústria farmacêutica”, refere a autarca, acrescentando que a existência
de um hospital que responda às exigências, mas também outros serviços,
como a Segurança Social, as Finanças ou os estabelecimentos de ensino
qualificado são “fundamentais para
criar massa crítica”.

Na Vidigueira existe um projeto
para fixar jovens e atrair outros residentes que gira muito em redor das
indústrias locais, nomeadamente da
produção de vinho. O presidente do
município, Rui Raposo, conta à Semmais que muitas das pessoas que se
têm ali instalado são estrangeiras e
têm desenvolvido o concelho devido
à produção vinícola, criando postos
de trabalho que cativam os mais jovens. “Temos investidores alemães,
americanos e sul-africanos, com
projetos de muitos milhões e capazes de criar postos de trabalho.
E tudo poderá ainda melhorar se o
aeroporto de Beja avançar em definitivo”, alega.
“Nos últimos tempos os nascimentos são na ordem dos 40 a 50 por
ano. Há, de facto, uma procura da
Vidigueira por casais jovens, ao ponto de os 35 lotes de terreno postos à
disposição para construírem habitação terem sido quase todos vendidos.
Neste momento apenas restam três”,
acrescenta o autarca.
Rui Raposo diz ainda que a câmara tem apresentado diversas propostas que visam a captação de novas e
mais empresas. Esse facto, aliado à
circunstância de se aliciarem jovens
com créditos na compra de habitação, à atribuição de subsídio - como
sejam 800 euros distribuídos por
três anos aquando do nascimento
de uma criança - ou à criação de um
cartão que atribui descontos a pessoas até aos 36 anos, são apontados
como fundamentais na política local.
“Temos também bolsas de estudo
para os jovens que frequentam o Ensino Superior, os quais “pagam” durante o verão, nas suas férias, regressando à terra e ministrando diversas
ações de formação aos mais novos
ou desenvolvendo algum trabalho
comunitário”, afirma o autarca.
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entrevista
AS PRIORIDADES DE JOÃO MARIA GRILO PARA QUE O ALANDROAL VOLTE A CRESCER

Novas vias em marcha
para recuperar atraso
João Maria Grilo aponta as renováveis, a ferrovia
e a navegabilidade do Guadiana no eixo do
Alqueva para recolocar o Alandroal no mapa da
região. Aposta também no património local e na
qualidade de vida das populações.
ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR

28

ABRIL 2021

Em que fase está o projeto
da Hyperion do ponto de vista
do município?
A empresa já manifestou junto do
município intenção para obter parecer favorável para o investimento e,
nesse sentido, estamos a promover a
devida análise de todo o processo. O
que podemos dizer, nesta fase, é que
se trata de um investimento que se
encaixa na estratégia de desenvolvimento preconizado para o concelho,
que assenta muito na atividade das
energias renováveis não poluentes.

Para além de ser um
investimento muito bem-vindo,
o concelho está preparado para
o receber?
Mais do que isso, temos condições privilegiadas para acolher projetos deste tipo, que suportam uma
transição energética, que é fundamental para o país e para o mundo.
Essas condições passam por um território muito vasto, onde este tipo de
indústria pode implantar-se sem sacrifício dos indicadores ambientais e
preservando a natureza.
Neste caso, estamos a falar de
uma zona que pode chegar aos mil
hectares, em terrenos ocupados por
eucaliptos, e não montado, que já tinha desaparecido, para implantação
de um central de produção solar. Trata-se de uma substituição muito positiva para este nosso território. Não
que sejamos inimigos do eucalipto,
mas por entendermos que não tem a
rentabilidade necessária no Alentejo
ao ponto de substituir culturas autóctones pelo que não faz parte das
nossas prioridades.

Qual é a verdadeira importância
estratégica deste projeto?
É importantíssimo, porque este
projeto da Hyperion, que prevê a
produção de energia solar e eólica e,
numa fase posterior, através de eletrolizadores, a produção de hidrogénio verde, coloca-nos no mapa da Estratégia Nacional para o Hidrogénio.
E também reforça a nossa pretensão
de, no contexto da nova linha de ferrovia do Corredor Internacional Sul
– que atravessa o concelho – vermos
a estação técnica do Alandroal transformada em plataforma de carga e
descarga de mercadorias e de passageiros para servir toda a região dos
mármores e toda a região Alqueva.

É condição ‘sine qua no’?
A importância dos mármores e
dos vinhos da região já a justificam.
É mais um fator importante para justificar a importância desse terminal,
uma vez que se pretende que toda a
produção de hidrogénio seja transportada para outros locais, via Sines
e para toda a Europa.
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Pode também trazer muito
emprego à região, há previsões
sobre esse fator?
O que sabemos é que se trata de
um investimento faseado, até 2030,
para um total de 300 milhões de euros, pelo que não tenho um número
de postos de trabalho previstos, para
já. Mas será muito significativo para
o concelho e para a região. E, sobretudo, porque serão criados empregos
em novas funções com grande qualificação, que vão contribuir, certamente, para uma economia diferente
para as próximas décadas.

Requer muita especialização.
Antevê algum efeito de
arrastamento?
Sem dúvida, com as outras centrais que estão em curso, - importa
dizer que temos uma praticamente
concluída e outras três em fase de
licenciamento - que vão requerer
muita especialização em áreas como
a manutenção, conservação e técnicos de produção.

“

O projeto da
Hyperion coloca
o Alandroal no
mapa da estratégia
nacional para o
hidrogénio
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Pode ser um cluster?
Claramente. E muito importante
para o concelho, que por razões históricas, políticas e geográficas - que
não interessa agora analisar -, passou
ao lado das dinâmicas económicas
que sustentaram o desenvolvimento
da região, como fileira dos mármores
ou a viticultura.

Razões históricas,
senhor presidente...
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Algumas opções políticas, por
exemplo. O concelho nunca soube
aproveitar o crescimento dessas fileiras. No caso dos vinhos estamos
agora a tentar recuperar, porque os
nossos solos são tão bons como os
dos nossos vizinhos. O que pretendo dizer é que ficámos um pouco
de fora das dinâmicas do passado e
que, agora, é preciso implementar
novas dinâmicas de crescimento e é
isso que estamos a fazer. No caso das
energias renováveis, temos as condições ideais para a revolução energética que aí vem. Temos sol, bons
ventos, que permite às empresas tirar o máximo dos seus investimentos, pelo que estamos no sítio certo
e consideramos este tipo de projetos
como uma alavanca para o desenvolvimento sustentado do concelho.

No fundo, este pode ser
um projeto âncora?
É o mais emblemático, se quiser,
porque temos outros já em curso e
até mais avançados. Mas este, pela
sua dimensão, representa um novo
posicionamento estratégico para o
futuro.

Fale-nos então dos outros...
Diria que temos dois tipos de investimentos em curso, os que estão
associados às energias limpas, sobretudo os de produção de energia
fotovoltaica, e um outro grupo ligado ao turismo. Pequenas unidades
hoteleiras e alojamentos locais e,
até, uma carteira de intenções para
a instalação de hotéis de média dimensão. Nunca tivemos redução de
procura neste aspeto, mesmo com a
pandemia. E há uma grande expetativa para que quando a crise passar
muitos destes projetos saiam rapidamente do papel.
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Ataque à Pandemia obriga a inversão de prioridades
O município já ultrapassou o

às necessidades que a pandemia

milhão de euros no combate à

iria exigir, tendo criado o fundo”,

pandemia. A autarquia começou

explica João Grilo. Foram muitos

por canalizar 150 mil euros para

os apoios, desde ventiladores ao

um fundo de emergência e não

Hospital de Évora, equipamentos

mais parou de investir no apoio

de proteção individual a

à linha da frente, instituições

bombeiros, autoridades de saúde,

de solidariedade e famílias

segurança de lares e de escolas,

afetadas. “Fomos o primeiro

bem como a famílias afetadas pela

município da região a ter que

doença, entre outros. O município

cancelar um grande evento, a

prepara-se para entregar uma

menos de uma semana do seu

ambulância todo-o-terreno à

início e já com tudo preparado.

corporação local de bombeiros e

E esse facto foi importante

outra à GNR e ainda uma viatura

para nos levar a estar atentos

multifunções ao Centro de Saúde.

Qual é o número de camas
que o concelho dispõe e
passará a dispor?
Neste momento temos entre
400 a 500 camas distribuídas, incluindo as de alojamento local. A
expetativa é de que com estes novos projetos este número mais que
triplique em pouco tempo. Embora,
quero frisar, que não defendemos
que cresça indefinidamente.

Por receios de massificação?
Não, não há esse risco, porque
são projetos associados à recuperação de imóveis já existentes, ou pequenas casas nas aldeias que se encontravam abandonadas ou que por
terem dimensão um pouco maior estão obrigadas a cumprir os requisitos
regulamentares do PDM, que também nos salvaguarda de uma eventual massificação. Portanto, terão
sempre pouco impacto na paisagem,
mas vão trazer mais pessoas e elevar
a nossa oferta turística.

A pandemia atrasou,
de certo modo, algumas
dessas dinâmicas?
É um atraso rapidamente recuperável. Quem já estava no terreno está
apenas à espera para avançar e os
que não estavam aproveitaram para
preparar esse arranque. Posso garan-

tir que nunca tivemos tantos pedidos
de informação prévia. Entendo mesmo que a pandemia, para além dos
aspetos negativos, trouxe algumas
oportunidades, porque mostrou que
a concentração de pessoas no Litoral
não é a solução para o futuro, quer
em Portugal, quer no mundo. Há
muitas pessoas a querer deslocar-se
para o interior, recorrendo ao teletrabalho, ganhando com essa decisão
mais qualidade de vida. Acho mesmo que a pandemia está a fazer mais
pelo interior que muitos dos programas de natureza política ao longo das
últimas décadas.

Por falar em pandemia, quais
foram os setores mais afetados
no concelho?
A restauração e os alojamentos,
pelo facto de terem que encerrar. E
depois todos os outros setores associados. Da nossa parte desenvolvemos programas de apoios excecionais, e esperamos, agora, que recuperem à medida que a situação for
debelada.

Qual é a sua expetativa para
a retoma destas atividades?
Acreditamos que será rápida,
assim que o fator limitador da mobilidade, que tem pesado muito no
turismo, deixar de ser um constrangimento. Tanto em termos nacional
como internacional.

E com o verão à porta, está a
avançar a requalificação da
praia fluvial Azenhas D’El Rei...
Houve um concurso público e já
assinámos contrato com a empresa
adjudicada. A expetativa é que a obra
arranque ainda este mês, com um

prazo de execução de quatro meses.
Estou convencido que será possível
encurtar o prazo a tempo de ainda
este verão poder estar ao usufruto
da população e dos turistas. O atraso
deveu-se ao facto de o primeiro concurso ter ficado deserto.

Está a avançar também a
requalificação da Fortaleza
da Juromenha...
Convém sublinhar que essa fortificação esteve 100 anos ao abandono,
tirando algumas pequenas intervenções que foram sendo feitas. Está num
estado muito crítico, pelo que assumimos que era uma prioridade para
este mandato ser a câmara a conduzir
o processo e a entrar também com
fundos próprios de modo a avançar,
finalmente, para a sua recuperação.
Desenvolvemos os projetos técnicos
e conseguimos os fundos comunitários de apoio ao investimento.

Como está então esse processo?
Neste momento estão em fase final de análise propostas para o concurso público de recuperação das
muralhas, no valor de 5 milhões de
euros. Acreditamos que nos próximos
meses teremos obra. Trata-se de um
projeto estruturante para Juromenha
e para o concelho, fundamental para
a nossa estratégia de recuperação e
revitalização do património, que é,
aliás, um dos pilares da estratégia de
desenvolvimento do Alandroal, a par,
como falámos atrás, da indústria das
energias renováveis e do turismo.
Já agora, no caso da requalificação das muralhas da Fortaleza, que
é da responsabilidade do município,
estão em curso, no âmbito do REVIVE, projetos de ocupação de alguns

espaços interiores daquele património com finalidades turísticas. Estas
intervenções podem vir a arrastar
outros projetos para Juromenha, gerando uma grande dinâmica de desenvolvimento na localidade.

Não deixa de ser um símbolo
do património do concelho?
O concelho tem três centros históricos associados a três castelos,
pelo que o nosso objetivo é desenvolver ao máximo esse património, revitalizando esses centros que nos dão
identidade. No caso da Juromenha,
dizer ainda que pretendemos investir nas acessibilidades, com ligação
a Espanha, bem como com a criação do centro náutico. E transportar
esta dinâmica de investimentos para
a vila de Terena e para o Alandroal,
sendo que, neste último caso, já realizámos alguns investimentos no interior do castelo e vamos avançar com
a criação de um centro interpretativo
e outras ações na sua envolvência.

Que setor acrescentaria como
estratégico para além das
energias renováveis, o turismo
e o património?
A agricultura, que continua a ser
estruturante para o concelho. E neste domínio importa que mantenha
os padrões que apresenta hoje, de
sustentabilidade e respeito para natureza. Posso dizer que são estes os
pilares em que assenta o nosso plano
de desenvolvimento e a nossa visão
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estratégica. Sempre com respeito pelas tradições e cultura locais, valorizando a identidade do concelho e das
suas gentes.

E que constrangimentos
podemos vislumbrar nessa
estratégia de desenvolvimento?
Não lhe chamaria constrangimentos, mas sim oportunidades ainda não concretizadas. Deixe-me colocar a questão deste modo: Há medida
que os projetos avançam nota-se que
há necessidade de os fazer acompanhar de outras dinâmicas, de modo
a que esse crescimento seja pleno e
equilibrado e se aproveitem todas as
potencialidades do território.
Por exemplo, o terminal ferroviário de carga e descarga tem que
ser concretizado, porque enquanto não avançar haverá sempre uma
grande limitação para o desenvolvimento destes projetos com grande
impacto no concelho e na região. E,
depois, quando falamos de Juromenha, Alqueva e do Guadiana deparamo-nos com o constrangimento da
mobilidade.

O que quer significar com isso?
32

O Alqueva veio alterar o paradigma de ligação entre Juromenha
e Villareal (Olivença) e Montejuntos
e Cheles (Espanha), porque as populações das duas margens tinham
profundas interações históricas,
sociais e culturais e deixaram de o
poder fazer. Portanto, é preciso retomar as ligações de pessoas, veículos
e mercadorias.
Por outro lado, há ainda oportunidades do Alqueva por explorar e
que devem ser aproveitadas, como a
navegabilidade do Guadiana a montante de Juromenha. Sabemos que
estão a ser feitos investimentos do
lado Sul para aumentar a navegabilidade de quem vem do Algarve para o
Alentejo (Mértola) é muito importante que, do lado Norte, se comece e a
discutir a navegabilidade de Badajoz
até ao Alqueva.
É um objetivo que sendo ambicioso não é extremamente impactante do ponto de vista do financiamento, mas que tem um conjunto de
possibilidades muito grandes, tanto
para as dinâmicas económicas como
turísticas. Aproveitar toda a área de
influência de Badajoz, que é uma das
maiores cidades de toda a Extremadura espanhola, numa travessia de
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barco até ao paredão de Alqueva, é
uma grande possibilidade para a região e deve ser um desígnio de todos
nós entre fronteiras. Esta zona tem
que deixar de ter barreiras intransponíveis, antes pelo contrário deve passar a ser uma zona de movimentação
dinâmica para os dois lados.

Passar de um milhão para
oito milhões de fundos
comunitários
Uma das apostas de João
Maria Grilo neste seu primeiro
mandato foi aproveitar ao

Tem havido consenso para
implementar essa visão no
futuro próximo?

máximo fundos comunitários.

Nós incluímos nas propostas do
concelho para o PPR - Plano de Recuperação e Resiliência essa questão
da necessidade de ampliar, neste sentido, a navegabilidade do Guadiana
de Badajoz para o Alqueva, porque
é um ponto estratégico para todos
os municípios de fronteira. No mesmo documento, apontamos também
como vital a estação ferroviária que
alavanca a indústria dos mármores e
as dinâmicas do Alqueva. É o nosso
contributo para o desenvolvimento
desta região.

“Quando tomamos posse,

Como vê o concelho
nesse contexto?
Diria que o Alandroal tem sido um
parceiro discreto no Alentejo Central,
passando ao lado das grandes transformações da região, mas quis o tempo que estivesse reservado para este
concelho um novo e mais risonho
papel estratégico, através dos novos
projetos, da ligação entre fronteiras,
de transição energética e do desenvolvimento da ferrovia. Queremos
dar um contributo mais forte nos
próximos anos.

Mas foi preciso, segundo o
próprio, arregaçar as mangas.
em 2017, o município tinha
cerca de um milhão de fundos
assegurados, o que permitia
mais ou menos dois milhões de
investimentos. Neste momento,
temos quase oito milhões
contratados, o que representa
cerca de onze milhões de
investimentos”, afirma. E faz
um “balanço positivo” de um
mandato que obrigou a “inverter
prioridades” face à pandemia,
sem descurar o planeamento
e a procura e gestão de
financiamentos para obra
estratégica no concelho.
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opinião

Ensino superior e
sistema científico
além-covid19
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“(…) se o alargamento da rede de laboratórios
associados é uma boa notícia para os
investigadores e instituições que os acolhem,
é também uma boa notícia para a criação de
emprego qualificado, para a investigação e
transferência de conhecimento (…)”

E

m cada uma das crónicas de opinião que vou escrevendo neste
espaço, com prazer e liberdade, hesito sempre entre “deixar-me
levar” pelo pensamento racional,
pragmático ou pela divergência criativa e emocional. Nem sempre é fácil
articular! A ideia “... além-covid19”
emergiu da leitura o Jornal Expresso, na sua edição n.º2525, de 19 de
março.
Um dos artigos referia o alargamento da rede de laboratórios associados, que passou de uma lista de
“25 laboratórios” de investigação e
desenvolvimento (que se mantinha
desde 2008), para uma lista de 40
unidades cujo estatuto permite um
financiamento adicional, através da
Fundação de Ciência e Tecnologia
(FCT). Uma notícia particularmente
relevante para duas instituições localizadas no interior do país, destacando-se a Universidade de Évora,
que passa a coordenar dois destes
laboratórios, e o Instituto Politécnico de Bragança que conseguiu ver
este estatuto aprovado para um

novo “Laboratório para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões do
Interior”. Este último corresponde
ao primeiro laboratório associado
baseado numa instituição de ensino
superior politécnico.
E, se o alargamento da rede de laboratórios associados é uma boa notícia para os investigadores e instituições que os acolhem, é também uma
boa notícia para a criação de emprego qualificado, para a investigação e
transferência de conhecimento necessário para enfrentar os desafios
que sairão desta crise pandémica.
Mais, os compromissos assumidos
por esses laboratórios junto da FCT,
obrigam à integração na carreira
10% dos investigadores doutorados,
o que é positivo para a estabilidade
dos investigadores, do próprio sistema científico nacional... e algo que
me despertou particular ressonância,
nomeadamente “...desenvolver atividades relacionadas com as políticas
públicas nas mais diferentes áreas e
dar resposta às necessidades do Estado”. Um compromisso exigente com

várias leituras. Que necessidades?
No caderno de economia do mesmo jornal, podemos ler que o Secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional, Carlos Miguel, a propósito
das condições para operacional os
fundos comunitários, “arrasa a burocracia do Estado”. Concordamos
todos! A questão é: de que burocracia
estamos a falar? A que resulta da falta de pro-atividade na organização e
planeamento?
Voltando às condições colocadas
aos laboratórios associados. Um dos
grandes desafios, e “necessidades do
Estado”, é encontrar um equilíbrio
na relação entre o setor público e o
setor privado, na aplicação dos fundos comunitários. Na contratualização pública de bens e serviços, mas
também na agilização dos processos
de transferência de conhecimento
e tecnologias associadas ao desenvolvimento de novos produtos ou
serviços que possam dar origem ou
potenciar investimentos privados no interior do país! A coesão do território agradece.
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MEIO SÉCULO DE CARMIM NUM MERCADO 'ABENÇOADO POR BACO'

Vinhas de referência
clamam pelo Alqueva
A empresa vinícola de Reguengos de Monsaraz
apela para que os seus associados possam usufruir
da água que banha a cidade. Após meio século
de existência, as 70 referências de vinhos são
comercializadas para 30 países.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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A

o atingir meio século de vida,
a Carmim - Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz tem uma posição cimentada
entre os maiores produtores nacionais de vinho e azeite. Tem, também,
novos desafios a vencer, nomeadamente os de carácter ambiental e os
que passam pela obtenção do direito dos seus associados viticultores
em acederem à água da Barragem
de Alqueva.
O diretor geral da empresa alentejana, João Caldeira, considera incompreensível que sendo Reguengos uma localidade ribeirinha, com
os alicerces à beira do Alqueva, não
exista ainda hoje a possibilidade de
os seus viticultores, e são cerca de
quatro centenas os que estão inscritos na cooperativa, terem acesso
à água daquele que é o maior lago
artificial da Europa. “Estamos cercados de água, mas sem acesso a
ela”, sintetiza o responsável, salientando que a situação pode ser revertida em breve, bastando para tal que
as Finanças deem luz verde a um
projeto que já tem a concordância

da EDIA, a empresa que gere o empreendimento hídrico, e que poderá
ser decisivo para o reforço produtivo dos cerca de 3.000 hectares de
vinha integrados.
“Neste momento há um claro
dano ambiental. Os produtores, para
poderem regar as suas vinhas, têm
de abrir furos. Isto acontece porque
as políticas públicas não enquadraram os viticultores no perímetro de
água, como o fizeram em relação a
muitas outras atividades”, afirmou
ainda João Caldeira.
A gestão dos recursos hídricos
é, de resto, um dos principais temas
que esta cooperativa alentejana pretende ver debatida, até porque as
alterações climáticas em curso, e
que já se fazem notar no território,
podem vir a fazer perigar um sem
número de explorações e, em consequência, postos de trabalho. As mudanças no clima podem, igualmente,
determinar o menor ou maior êxito
das diversas castas, pelo que urge
saber quais as que no futuro melhor
se irão adaptar em termos de produção e rendibilidade.
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Marcas de referência e
os prejuízos da pandemia
Os anos que se avizinham serão,
para a Carmim, mais uma aposta no
reforço das suas marcas de referência, de modo a que o mercado continue a absorver alguns dos produtos
que, reconhecidamente, apresentam
melhor relação qualidade/preço.
João Caldeira considera que “é
importante reforçar as marcas estratégicas, como a Reguengos, a
Monsaraz ou a Terras d’el Rei”, assim como criar condições para que
os produtores, afetados com os efeitos da pandemia, não percam tudo
quanto investiram.
“Hoje temos a certeza de que há
muito vinho guardado nas adegas.
Houve, devido à pandemia, alterações significativas nos hábitos de
consumo e, no Alentejo, partes importantes das produções, que antes
eram consumidas pelos turistas estrangeiros, estão agora armazenadas. Os stocks atingiram quantidades nunca antes vistas”, diz ainda o
mesmo responsável, lembrando que
as soluções comunitárias para minimizar as perdas, sendo de elogiar,
não chegam, no entanto, para suprir
o necessário. “Muito do vinho será
vendido para destilação, para criar
álcool e gel. Mas isso só por si não
chega para fazer frente às despesas.
Apesar de a Carmim não ter sido
muito atingida por este fenómeno, a
verdade é que há produtores que estão a enfrentar sérias dificuldades”,
lembra.
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Continuar a apostar na
qualidade e na exportação
A Carmim, que costuma enviar
para as grandes superfícies comerciais nacionais cerca de 50 por cento da sua produção, continua fortemente empenhada em alargar o
mercado estrangeiro. Atualmente a
empresa exporta para cerca de 30
países e, se há alguns que são clientes habituais, outros podem vir a representar, em breve, uma mais-valia
económica considerável.
De acordo com o presidente do
conselho de administração, Miguel
Feijão, a faturação anual de cerca de
20 milhões de euros, resultante da
comercialização de cerca de 70 referências de vinhos e azeites, faz com
que a Carmim seja uma das maiores
empresas do setor em todo o país.
“Registamos com muito agrado os
aumentos de vendas para o Brasil e
as boas vendas realizadas na Polónia, mas queremos também ter uma
maior representação nos Estados
Unidos, em Inglaterra e nos países
nórdicos”, adiantou. Já em relação a
Angola, que já foi um grande comprador, os negócios só irão continuar a frutificar caso existam garantias financeiras, situação que nem
sempre é possível de satisfazer.
João Caldeira, por sua vez, diz
que “todos os mercados são potencialmente apetecíveis. Os Estados
Unidos da América e todo o mercado
do Oriente são apetecíveis, mas não
podemos descurar o que chamamos
de mercado da saudade, que tem a
ver com a França, a Suíça, os países
europeus com forte emigração portuguesa”.
Os responsáveis máximos da
Carmim entendem que a empresa
deve continuar a apostar na produção de vinhos de elevada qualidade
que possam ser comercializados
a preços acessíveis, e dão o exemplo de duas referências, O Monsaraz Reserva Tinto de 2017 e o Mon-

saraz Touriga Nacional 2018, que
recentemente foram galardoados
com prémios que os colocam entre
os 50 melhores do mundo. “São vinhos premiados em dois concursos
dos mais conceituados, sendo que
nenhum deles ultrapassa a barreira
dos sete euros por garrafa. Isso diz-nos que temos muita margem de
progressão neste setor que junta vinhos de elevada qualidade a preços
acessíveis”, salientam.
O diretor geral da empresa, falando ainda sobre a possibilidade
de uma maior penetração em determinados mercados, nomeadamente
no brasileiro, refere que “seria bom
atenuar as barreiras alfandegárias”.
É que os impostos aplicados a vinhos portugueses, franceses, espanhóis e italianos fazem com que, por
exemplo, uma garrafa que custa dois
euros chegue ao circuito comercial
daquele país a valores de 30 reais e
mais. “Assim é difícil, por exemplo,
competir com vinhos do Chile ou
de outros países da Mercosul”, refere João Caldeira, salientando que o
mesmo problema se coloca relativamente ao produtores sul-americanos quando enviam os seus vinhos
para a Europa.
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CERVEJA ARTESANAL CONFIANTE NA CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS

Das cearas e garagens…
ao mundo
Aos poucos, como se estivessem a avançar ao ritmo
de demorados toques de Midas, os produtores
transformam os lúpulos em marcas cada vez mais
desejadas. O negócio artesanal, apesar de ainda
distante do convencional, está em expansão.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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ão uma espécie de alquimistas
dos tempos modernos. Fecham-se, horas a fio, em garagens e
armazéns e, em redor das panelas,
sempre entusiasmados e sem esmorecimentos, vão fazendo experiências atrás de experiências. Controlam
o tempo, fazem medidas e misturas.
Esperam, desesperam e provam vezes sem conta até se darem por satisfeitos. São os cervejeiros artesanais.
Fazer cerveja no Alentejo voltou a
ser, desde o início do século, uma
atividade empregadora e geradora de alguns lucros e, sobretudo, de
muita paixão. Os novos industriais,
cerca de uma dezena, já se firmaram
no mercado e nem a pandemia lhes
tem destruído o negócio.
Um bom nome, apelativo, que
faça fixar os olhos no produto, é o primeiro passo para se alcançar alguma
notoriedade no negócio das cervejas
artesanais. É quase tão vital quanto
o sabor diferenciado e cativante das
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várias referências produzidas. Tal
terá sido o que pensaram os amigos
Diogo Barrigas, Rui Roque e João
Nabo, de Castelo de Vide. Juntaram
a primeira sílaba do apelido de cada
um e o resultado final foi Barona, a
marca que hoje é produzida nas instalações de Santo António das Areias,
Marvão, e que é já uma referência em
todo o Alentejo. “Isto não é apenas
uma moda. É um modo de vida. Um
processo de crescimento contínuo”,
explica à Semmais Rui Roque.
Um modo de vida que começou a
ganhar contornos mais firmes quando, em 2015, os três sócios se lançaram ao trabalho num espaço de 200
metros quadrados o qual, pouco a
pouco, se começou a revelar demasiado exíguo para as encomendas e
ambições empresariais. “Agora, alguns anos depois, vamo-nos mudar
para uma área com 1000 metros quadrados. Cinco vezes maior do que a
inicial”, explica um dos três gestores.

Expetativas de crescimento
elevadas para este ano
Se a marca Barona está repleta de
originalidade, a Velhaca, produzida
em Portalegre, não se lhe fica atrás.
João Pedro Bagina, um dos dois sócios que desde 2016 lançaram os temores para trás das costas para se
aventurarem no fabrico da cerveja
artesanal, diz que “o mercado tem
sido simpático”.
“No ano que findou a nossa empresa movimentou cerca de 30 mil
euros, metade do que obtivemos em
2019, mas ainda assim é algo que nos
faz acreditar no futuro, apesar de todos os contratempos derivados da

pandemia, que praticamente só nos
deixou fazer negócio com os consumidores finais, impedindo-nos de
irmos às feiras e outros eventos sempre tão importantes para esta atividade”, resumiu João Bagina.
“Não nos podemos queixar” afirma, por sua vez, António Rosa, um
dos sócios fundadores e gestores
da Alvoreada, a marca que se impôs
em Beja. “Em 2016 eu e o meu sócio
deixámos os empregos e entrámos
de cabeça no negócio. Desde então
fazemos de tudo, desde mulheres da
limpeza até administradores e, apesar do ano menos bom que passou,
não vamos desistir”, assegura.
“Eu comecei com uma panela
numa garagem. Comprava os kits e ia
fazendo experiências. Tentava replicar
o que via em Portugal e no estrangeiro. Depois comecei a frequentar cursos. Sempre gostei de cerveja e como
não tinha terrenos para me lançar no
vinho, arrisquei nesta atividade. Isto é
uma paixão”, acrescenta o responsável da portalegrense Velhaca.
O proprietário da Alvoreada afirma, por sua vez, que o negócio sofreu
um rombo - talvez de 60 por cento devido ao facto de não ter podido, em
2020, rentabilizar o espaço comercial
onde as suas três referências, de cevada, de trigo e a morena, ajudavam
a empurrar para baixo uns quantos
petiscos. “Estávamos a contar com as
feiras e o Campeonato da Europa de
Futebol. Foi tudo cancelado. Os estabelecimentos, os bares, fecharam.
Agora temos grandes expetativas
para 2021”, sintetiza António Rosa.
O local de venda próprio parece
ser, de resto, um dos motores do negócio, conforme explica Rui Roque,
lembrando que o bar que possui em
Castelo de Vide tinha sido, até serem
decretadas todas as contingências
sanitárias, uma das principais molas
impulsionadoras da Barona.
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Entre a convencional e a
artesanal, está a qualidade

40

Mas porque razão existe um mercado para a cerveja artesanal? João
Rosa, Rui Roque e João Bagina afinam pelo mesmo diapasão: é um
produto de qualidade.
“Cada vez há mais aceitação de
cervejas diferentes. As pessoas começam a ficar um pouca saturadas
das cervejas convencionais, que por
vezes são demasiado aguadas”, diz o
gerente da Alvoreada.
O responsável da Barona refere,
por sua vez, que a qualidade do produto que faz se pode comprovar pelo
número de eventos onde se apresenta, seja em todo o território do continente, seja nos Açores, e até no estrangeiro, nomeadamente na vizinha
Espanha, mas também no Luxemburgo. “Para além das 11 referências
fixas, agora vamos avançar para a
comercialização de uma cerveja em
barril, uma cerveja envelhecida em
barrica de carvalho”, revela.
Já o proprietário da Velhaca salienta a procura crescente do produto. “Se não fosse bom, com todas as
dificuldades surgidas no ano passado, teríamos de certeza de ter fechado. Mas não. As pessoas continuam a
procurar a nossa cerveja”.
As vendas online são comuns às
três marcas (e também a outras em
todo o Alentejo, conforme foi salientado pelos intervenientes). Rui Roque, que diz movimentar cerca de 45
mil euros anuais assegura que ainda
há muito espaço para as cervejas artesanais crescerem, estimando que
a atual quota de mercado desta seja
apenas de um por cento. Já António Rosa, que garante à nossa revista vender em Beja 80 por cento dos
1700 litros produzidos mensalmente,
entende que este é um negócio que
valoriza todo o Alentejo, uma vez que
os produtos utilizados são todos da
região. Por fim, João Bagina alega que
existe um número crescente de novos
consumidores, pelo que as expetativas são de crescimento nos próximos
anos, assim como o surgimento de
novas variedades de cerveja.
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O WATER World Forum for Life, um dos
maiores eventos sobre sustentabilidade
ambiental da Europa pretende, através da
água como essência da vida e ponto de
partida, discutir os temas mais prementes
para o futuro do planeta.
Combinando sessões e debates com

3 6 JUN

personalidades de renome de várias partes
do globo, desportos aquáticos eléctricos

2021

e um espectáculo de Água e Luz, o WATER
World Forum for Life marca um forte alerta
para a urgência de acções imediatas por
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parte da classe política e económica bem
como do público em geral.
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TERRITÓRIO VASTO E DESSEMELHANTE NA GEOGRAFIA E NOS PREÇOS

Casas para todas as bolsas
Da beira-mar até à linha de fronteira pode existir uma
diferença de 3.300 euros por metro quadrado. Grândola
está no topo, e Nisa no extremo oposto. Localização,
acessibilidades e existência ou não de serviços são
determinantes, assim como a qualidade ou, até, as políticas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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uais são os concelhos do
Alentejo onde a habitação é
mais cara e aqueles onde é
mais acessível? Que fatores contribuem para ditar o valor de comercialização por metro quadrado? Como
é que o tipo de atividade e a condição social influenciam os custos? A
Semmais, partindo de uma listagem
de valores concelhios elaborada por
uma empresa de transação de imóveis, recolheu os testemunhos que
ajudam a explicar realidades díspares numa só região.
Olhando para a listagem dos preços médios (referente a dezembro
de 2020) do metro quadrado para
comercialização de imóveis nos 47
concelhos do Alentejo, existe desde
logo uma evidência: Quanto mais
próximo do mar, mais elevado é o
preço. Não surpreende, pois, que no
topo da lista surjam Grândola, com
3.226 euros, Alcácer do Sal, com o
preço médio a atingir os 1.818 euros,
Sines, onde o custo chega aos 1.764,
Odemira, a 1.646 e só depois, já na
quinta posição, apareça um concelho
do interior (Évora, com 1.356 euros).
Por fim, Santiago do Cacém, o último concelho a fazer fronteira com
o Atlântico, aparece no sexto lugar,
atingindo o metro quadrado um preço de 1076 euros.
Será então o Alentejo uma região
cara para comprar casa? De acordo com a Idealista, a imobiliária que
compilou a listagem que serve de
base para este artigo, não é. O Alentejo, entre sete regiões analisadas
(as restantes são o Algarve, a Área
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Metropolitana de Lisboa, o Centro, o
Norte, a Madeira e os Açores) tem um
preço médio por metro quadrado de
1.024 euros, sendo o segundo território mais barato (o primeiro é o dos
Açores, com 999 euros).

Mar é grande mais-valia
determinante no preço
O perito-avaliador Luís Mendes
de Almeida, contactado pela Semmais, diz que existem diversos fatores a ter em consideração quando se
procede à elaboração de uma lista de
valores médios de comercialização
por metros quadrado nos diversos
concelhos. O primeiro a ser realçado é, de imediato, o critério utilizado
por quem faz a listagem, sendo que o
método mais comum se refere ao que
é retirado de anúncios publicitários.
“A localização do imóvel, a qualidade da construção, o tipo de edifício
que se está a negociar são, por exemplo, alguns dos fatores que podem
explicar os preços anunciados, mas
estes não são os únicos critérios”, começou por explicar Luís Mendes de
Almeida. Para o perito-avaliador, engenheiro de formação, existem parâmetros determinantes, como sejam a
localização, daí que qualquer terreno
ou construção junto ao mar sejam,
quase sempre, mais caros. No caso
de Grândola, o concelho mais caro de
todo o Alentejo, o facto de ter a Península de Troia integrada, contribui
decisivamente para os valores obtidos. Para este município, assim como
para o de Alcácer do sal, é igualmente

determinante a Comporta, local de
acrescido valor turístico.
Luís Mendes de Almeida refere
também que o próprio modo como
são projetados alguns empreendimentos acaba por ser determinante, e dá o
exemplo do aeroporto de Beja que, em
sua opinião, poderia ter contribuído
para que os preços das habitações na
região fossem inferiores caso se tivesse optado por outro modelo de conceção da estrutura aeroportuária.

Estratégias políticas e
municípiais também pesam
A Semmais falou também com o
arquiteto Luís Pedro, estabelecido
em Castelo de Vide, que para além de
fazer referência aos aspetos anteriormente salientados, quis ainda aludir
que, por vezes, existem fatores de
outro cariz que podem ditar os preços médios. Um desses fatores, disse,
podem ser os acordos feitos com os
municípios, os quais ditam contrapartidas diversas, nomeadamente a
disponibilização de equipamentos,
a construção de espaços verdes ou
mesmo de meios financeiros.
“Os preços médios de comercialização dependem de muita coisa,
como sejam os transportes, as acessibilidades, a existência de universidades e hospitais, os materiais utilizados na construção, etc. Mas também há a considerar os interesses
políticos que se podem meter pelo
meio ou os interesses dos municípios. A atribuição de um alvará, por
exemplo, pode contribuir para que
um preço médio seja mais ou menos
elevado”, sintetizou o arquiteto, lembrando que o próprio cumprimento
dos planos urbanísticos aprovados
determina as variações dos preços.
O mesmo responsável disse ainda que, em sua opinião, os valores
praticados podem também refletir a
vontade ou não de fixar população
em determinadas áreas. “Existe especulação, como em todos os setores, e
esse pode ser um modo de atrair ou
afastar pessoas”.
ABRIL 2021
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Évora é o distrito mais caro,
Portalegre o mais barato
O levantamento da Idealista, para
além de referir os valores praticados
nos quatro concelhos alentejanos
integrados no distrito de Setúbal, estabelece também o preço médio de
comercialização por distrito. Assim,
constata-se que o de Évora é o mais
caro, com um valor médio de 884 euros por metro quadrado, enquanto
o de Portalegre se situa no extremo
oposto, com 644 euros. Já Beja está
nos 777 euros.
Estes valores, dizem os responsáveis imobiliários, podem refletir
fatores determinantes como sejam
as acessibilidades, a existência de
mais ou menos postos de trabalho e
a especificidade de cada um e, até, a
disponibilidade financeira dos residentes.
Dentro de cada um dos distritos
analisados existem igualmente disparidades acentuadas. Em Beja, por
exemplo, não é a capital que tem os
preços mais altos (790 euros), mas
sim o já referido concelho de Odemira (1.646), seguido de Cuba, com
899 euros, e de Ourique, com 813. No
extremo oposto estão os municípios

de Moura (580), Aljustrel (588) e Vidigueira (591). Não existem, refira-se,
valores disponíveis para Almodôvar,
Alvito, Barrancos e Mértola.
No distrito de Évora existem dois
concelhos que se destacam dos restantes: Évora, com 1.356 euros, e
Montemor-o-Novo, com 1.055. Não
havendo quantificação em relação a
Mora e Mourão, evidencia-se o facto de nos restantes nove municípios,
apenas dois (Arraiolos e Vendas Novas) ultrapassarem os 700 euros por
metro quadrado. Os três mais baratos são Alandroal (629 euros), Portel
(626) e Viana do Alentejo (614).
Por fim, no distrito de Portalegre
é onde se podem encontrar os preços
mais em conta, a começar pelos 505
euros praticados em Nisa, continuando pelos 518 de Alter do Chão e pelos
541 do Crato. No topo da lista deste distrito, onde não foram calculados valores para Campo Maior, Castelo de Vide,
Arronches, Gavião, Marvão e Monforte, encontra-se Ponte de Sor (o único
em 15 que ultrapassa as sete centenas)
com 739 euros, seguido de Elvas, com
689 e Portalegre, com 656.
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Os Baluartes,
o Território e
a Candidatura
ESTÊVÃO DE MOURA
EMPRESÁRIO / PH.D. GESTÃO UNIV. LISBOA

“A ideia mais contrária à de um território
dinâmico, competitivo e sustentável é a de
que possível que isso possa acontecer numa
multiplicidade de territoriozinhos.”

C

om esta crónica conclui-se a
abordagem em torno do triângulo virtuoso que permite a
um território tornar-se competitivo
em termos de atracção de negócios e
desenvolvimento. A varável que falta
analisar é a das competências locais
(ou recursos endógenos).
A ideia mais contrária à de um
território dinâmico, competitivo e
sustentável é a de que possível que
isso possa acontecer numa multiplicidade de territoriozinhos. Para revés de muitos territórios e sobretudo
das pessoas que aí vivem, deixaram
de viver ou foram coagidas a abandoná-lo é isso que está a acontecer
em muitos territórios do interior.
Desperdiçar ou desvalorizar recursos endógenos em teriitórios
onde estes escasseiam é uma atitude
fortemente reprovável. Vamos a um
exemplo real.
Está em curso, há vários anos,
uma candidatura de várias autarquias a património da humanidade,
sob a desiganção de Candidatura a

Património Mundial das Fortalezas
Abaluartadas da Raia.
O processo tem sofrido vicissitudes várias, inclusive a saída do grupo da autarquia de Elvas (que já tem
classificada como Património Mundial da Humanidade as suas fortificações militares) e opacos avanços
e recuos.
A questão de saber se o grupo de
autarquias que está envolvida neste
processo de valorização do património é o único que deve integrar esse
grupo, já foi levantada. As fortalezas
abaluartadas não são um exclusivo
dos integrantes do projecto. Constituem recursos endógenos de várias
terras em Portugal.
Existem pelo menos duas localidades que deviam estar nesta candidatura, porque preenchem os critérios da candidatura: possuem fortalezas com baluartes e estão localizadas na raia e que são Campo Maior
e Castelo de Vide. Mas não estão lá.
A Comissão Nacional da Unesco,
que supervisiona a integração des-

tas candidaturas tem a obrigação
de saber que as duas terras atrás
indicadas são consideradas praças
abaluartadas.
No caso de Castelo de Vide, embora o “progresso” tenha sacrificado
parte dos baluartes e da muralha, o
conjunto, com os seus quase 4km de
extensão e a simbiose entre o moderno e o histórico, até constitui um
bom exemplo de como é que o tempo transformou e integrou praças
militares na malha urbana ao longo
do tempo.
Campo Maior está a investir uma
das somas mais significativas em
termos de património no Alto Alentejo, dando um novo impulso ao seu
conjunto monumental de muralhas
e baluartes.
Criados para serem pontos de
observação para o horizonte longínquo, os baluartes não podem,
no presente, tornar-se exemplos de
como se derperdiçam recursos endógenos em territórios onde estes
escasseiam.
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APOIOS CHEGAM A 2.500 FAMÍLIAS E 1.200 EMPRESAS DO CONCELHO

Elvas apostada
na revitalização
O concelho tenta minorar os efeitos nefastos da
pandemia, injetando na comunidade e no tecido
empresarial apoios que chegam ao 1,5 milhões de euros.
Um vasto conjunto de medidas para que o regresso
à normalidade possa ser uma realidade.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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ara grandes males, grandes remédios. Conscientes de que a
crise pandémica deixou marcas
profundas no tecido familiar e empresarial do concelho, o executivo de
Elvas avançou com um conjunto de
35 medidas que envolvem cerca de
1,5 milhões de euros. Um plano que
contempla todos os escalões etários
e sociais. Uma aposta firme que promete trazer rapidamente a cidade
raiana ao ritmo do progresso, onde o
turismo e o desenvolvimento industrial andam de mãos dadas.
Em conversa com a Semmais, o
presidente da câmara, Nuno Mocinha, considera que todos os residentes, sejam da infância ou da idade de
ouro, como designa os mais idosos,
terão a possibilidade de refazerem as
suas vidas, alertando, contudo, para
o facto de a curto e médio prazo o
concelho não ter possibilidade, pelos seus próprios meios, de devolver
tudo o que pandemia já retirou. “Pelos seus meios, o município de Elvas
não tem condições de promover no
curto e médio prazo o regresso à normalidade laboral, que tem como base
o regresso à normalidade económica.
Mas está disponível para ajudar, no
âmbito das suas competências”, vincou o autarca, deixando uma mensagem de esperança na retoma.
“Para as famílias a autarquia prevê um investimento na ordem dos

772.250 euros, enquanto que para
apoiar as empresas vai canalizar
678.492 euros, totalizando 1.450, 742
euros. Algumas destas medidas têm
efeitos retroativos”, refere.
“As medidas podem chegar a cerca de 2.500 famílias e 1.200 empresas. Nas famílias, as medidas podem
ajudar até 7.500 pessoas, enquanto
nas empresas, se considerarmos proprietários e colaboradores (no fundo,
todos podem ser considerados beneficiados), podemos chegar a sete
milhares de pessoas”, acrescenta o
presidente.
Falando sobre a população mais
idosa, Nuno Mocinha diz que há
cinco medidas que não podem ser
ignoradas. A primeira passa pela
atribuição do “Cartão da Idade de
Ouro”, que aumenta o valor do rendimento mensal do beneficiário de
550 para 665 euros. Depois, destaca
a entrega de bens alimentares nas
residências das pessoas mais vulneráveis, procedimento que irá durar
até ao último dia do ano. Os idosos
do concelho com o já referido cartão
terão também, até 31 de dezembro,
assegurado o pagamento dos apoios
dos medicamentos e, para os que
frequentam a Universidade Sénior,
haverá até final do ano a isenção de
pagamento de mensalidade. Por fim,
haverá o pagamento das pensões,
nas suas residências.
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Desemprego aumentou
cinco por cento no concelho
As estimativas da Câmara Municipal de Elvas apontam para que, no último ano, o desemprego no concelho
tenha sofrido um aumento na ordem
dos cinco por cento, salienta Nuno
Mocinha, especificando que, tal como
acontece em todo o país, os efeitos da
pandemia “são de saúde nas pessoas
e económicos nas empresas”.
Sobre o número de empresas
que encerraram em definitivo, o edil
diz que “não temos atualizada essa
contabilidade, mas, ainda assim, podemos calcular que fecharam definitivamente 15 a 20 empresas, todas
ligadas ao pequeno comércio de base
familiar”.
Não surpreende, pois, que 12 das
medidas de apoio anunciadas pela
câmara se referiram concretamente
às empresas. Essas medidas vão desde a aprovação de isenção de pagamento de taxas de ocupação da via
pública e isenções para esplanadas,
passando pela isenção de averbamentos e licenciamentos para táxis.
Há também estacionamentos gratuitos, isenções de pagamento de derrama e da taxa de renovação de estabelecimentos comerciais e de restauração. O município decretou também
isenções de pagamentos de rendas
de imóveis comerciais de inquilinos sem qualquer rendimento desde

48

ABRIL 2021

março do ano passado, ao mesmo
tempo que instituiu um sistema de
apoio aos empresários através da Fábrica do Empreendedor, em parceria
com a Associação Empresarial de Elvas. Por fim, foram ainda anunciados
apoios relativos aos pagamentos de
faturas de água e o acesso gratuito a
todos os monumentos.
Nuno Mocinha disse depois que
“o turismo, com reflexos na hotelaria, restauração e comércio, é o setor
mais afetado pela pandemia. E, no
concelho de Elvas, com uma dupla
causa: pela situação que se verifica
por todo o país e pela razão da localização fronteiriça, muito dependente da vinda de turistas e visitantes
(espanhóis em primeiro lugar), com
grande agravamento nos dois períodos em que a fronteira terrestre com
Espanha se encontra fechada”.
“Em Elvas temos tentado sensibilizar os residentes no concelho para
fazerem compras no comércio local.
Uma iniciativa que nos parece acertada, mas que tem uma certa perversidade, por ser levada a cabo por um
município que tanto necessita de visitas de pessoas de outros concelhos
e de estrangeiros. Mas pode ter uma
procura interna a ajudar, o que é tão
necessário neste momento”, adiantou o presidente da edilidade.

Valorizar um ensino forçado
a acontecer à distância
Com a suspensão das aulas presenciais já por duas vezes decretada, a câmara de Elvas entende que
é necessário, cada vez mais, promover novas formas de apoiar toda a
comunidade estudantil. Esse apoio,
segundo Nuno Mocinha, vai desde a
atribuição de bolsas de estudo até à
entrega de refeições.
“As crianças e jovens em idade
escolar são afetados por estarem, durante o ensino à distância, afastados
dos seus estabelecimentos de ensino
e do convívio com amigos e colegas.
As pessoas em idade ativa são afetadas pela perda de rendimento dos
seus postos de trabalho. Os reformados e pensionistas são afetados por
se encontrarem mais isolados, pelas
normas dos lares ou pelos comportamentos sociais de familiares e amigos. Porém, escalonar ou quantificar
estas afetações não nos parece possível, mas tão somente admissível dizer que tem sido difícil para todos”,
afirmou o autarca que, reconhecendo a importância de continuar a promover a educação, apontou medidas
como a entrega de cabazes alimentares, as refeições e transportes escolares, o apoio tecnológico, a criação
de salas de apoio ao estudo online e
a atribuição de bolsas de estudo para
licenciaturas, bacharéis, mestrados e
cursos técnicos superiores profissionais como algumas das medidas de
maior impacto.
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ESTAÇÃO NÁUTICA DE ODEMIRA VALORIZA DESPORTO NO ATLÂNTICO E NO MIRA

Plano de água
‘empurra’ turismo
A ideia do município passa por criar condições
náuticas que valorizem todo o concelho e tragam
a reboque novas atividades lúdicas, desportivas e
culturais. Uma delas será um percurso de trilhos de
BTT com 1.500 quilómetros. O maior do mundo.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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ransformar o concelho de Odemira num destino turístico a
tempo inteiro e não apenas
numa estância de verão é um dos
principais objetivos a alcançar com
a conclusão do projeto da Estação
Náutica, empreendimento de grande
monta que irá ainda dispersar os visitantes por todas as freguesias, criando assim novas centralidades e, em
simultâneo, novas possibilidades de
negócio.
Odemira é o segundo concelho
mais populoso do distrito de Beja e,
em determinadas alturas do ano, nomeadamente nos meses mais quentes, chega a duplicar a população de
50 mil habitantes. Este fenómeno
tem como principal explicação “o sol
e mar”, ingredientes fortes e tradicionais do turismo local. Agora, com
certificações em andamento e projetos em fase de aprovação para atri-

ABRIL 2021

buição de subsídios comunitários, a
vocação de mar, mas também de rio,
do concelho apresta-se para sair reforçada, estando já previstos, entre
outros melhoramentos, investimentos nos centros náuticos da Barragem
de Santa Clara-a-Velha, no Cais de
Casa Branca, no cais que se pretende
construir na Praia da Franquia, no rio
Mira, e num outro que irá ser edificado num ponto intermédio do mesmo
curso de água.
“Se aos valores de cada um destes
projetos somarmos ainda 250 mil euros canalizados para o Centro Fluvial
Odemirense, podemos dizer que o
investimento total nestes empreendimentos, que visam melhorar as qualidades do concelho para o turismo
relacionados com os planos de água,
ultrapassa os 650 mil euros”, explicou à Semmais o vereador Ricardo
Cardoso.

Maior circuito mundial
de BTT em marcha
A água, através de 55 quilómetros
de costa atlântica, de 33 quilómetros
navegáveis através do Mira ou, ainda, por intermédio da barragem de
Santa Clara-a-Velha, uma das mais
apreciadas em todo o país, é apenas
uma espécie de complemento do que
está projetado para o turismo, onde
os percursos de BTT se preparam, em
breve, para constituir a maior rede
mundial do género.
“Estamos preparados para, em
breve, termos no concelho a maior
rede mundial de circuitos de BTT. Ao
todo serão cerca de 1500 quilómetros. As rotas, já marcadas, estão em
fase de certificação”, disse o vereador.

Este projeto, que se prevê possa
ser tão importante para o concelho
quanto o Centro Náutico, bate por
larga margem o maior trajeto de BTT
existente no país, o qual tem 200 quilómetros. Ricardo Cardoso, ilustrando a grandiosidade do plano, refere
que o mesmo terá, entre outras mais
valias, oficinas para bicicletas e até
balneários para os utilizadores. “Vamos contar com os núcleos de BTT
em todo o concelho, nomeadamente
nas freguesias de São Luís, São Teotónio, Coles, Santa Clara e Vila Nova
de Milfontes. As freguesias não serão
descuradas neste projeto onde pretendemos valorizar toda a nossa região e dotar cada local de meios para
que os turistas acorram em massa e
ajudem o comércio e economia locais”, salientou o autarca.
Os circuitos de BTT serão, no entanto, apenas uma das apostas que
prevê o reforço do turismo de natureza. É que, de acordo com o que está
projetado pela autarquia, os visitantes do concelho não se irão limitar
aos circuitos à beira-mar, estando em
marcha um plano para os conduzir
ao interior onde lhes serão facultadas
atividades diversas, nomeadamente a observação de aves, a qual tem
cada vez mais seguidores em todo o
mundo. “Pretendemos, claramente,
internacionalizar o nosso turismo.
Pretendemos que nos visitem durante todo o ano e não apenas no verão”,
acentuou Ricardo Cardoso.
Por outro lado, serão desenvolvidos projetos para valorizar os
passeios pedestres. A beleza natural
de vastas áreas do concelho, assim
como o património histórico, cultural e gastronómico são trunfos que a
câmara municipal pretende explorar.
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Incentar desporto escolar
e de competição no território
Ricardo Cardoso diz que outra
das apostas deste novo projeto passa por dar à população, sobretudo à
escolar, a oportunidade de praticar
atividades desportivas, neste caso
as que estão diretamente associadas
com a água.
“Queremos que as atividades
náuticas estejam ao serviço de todos,
e que sejam valorizadas através do
desporto escolar e, também de competição”, refere o autarca, assumindo
desse modo o desejo de que Odemira,
após a conclusão das infraestruturas
projetadas, possa igualmente ser uma
referência nos calendários competitivos nacionais e internacionais.
“A valorização turística via desporto não se pode cingir apenas às
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competições nacionais. Todos os visitantes serão bem-vindos, até porque
a oferta é vasta e diversificada”, refere
o vereador responsável pelo pelouro
do Turismo.
Essa valorização deverá agora
dar passos seguros através da participação do município em feiras e
certames nacionais e internacionais
onde será feita a divulgação de todo
o património. “Temos de potenciar os
negócios”, salienta Ricardo Cardoso,
lembrando que a câmara municipal
tem como parceiros complementares
no projeto da Estação Náutica as empresas de alojamento, as que se dedicam à animação turística, seja através
de atividades náuticas ou outras, e
também os serviços de apoio.
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ATLETAS DE PATINAGEM SÃO APENAS CERCA DE MEIO MILHAR

Alentejo sobre rodas
Antes do início da pandemia havia 1.100 praticantes
de patinagem filiados na Associação, que engloba
cinco modalidades diferente. Há dificuldades
financeiras que entravam a sobrevivência dos
clubes, mas também existem jovens que
não desistem.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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Atletas federados
O número de atletas filiados na APA tem variado nos últimos anos entre
os 900 e os 1100. Os últimos registos são de 2020 e apresentam-se
bastante afetados pelos efeitos da pandemia, e como consequência pela
interrupção da atividade imposta pelo Governo ao desporto de formação.
A formação, recorda o presidente associativo, é a maior área de atividade
da APA. Em 2020 foram registados apenas 877 atletas federados divididos
pelas seguintes disciplinas:

Hóquei
em patins

Patinagem
artística

Patinagem
de velocidade

324 atletas

456 atletas

97 atletas

uando se fala em patinagem
raramente se associa esta
atividade aos desportos mais
praticados no Alentejo. No entanto, a
região tem um órgão representativo,
a Associação de Patinagem do Alentejo (APA) e 11 clubes que se dedicam
a várias modalidades, desde do hóquei em patins à patinagem artística,
do skate e do free style às provas de
velocidade.
“A primeira coisa a reter é que a
Associação de Patinagem do Alentejo
está prestes, 45 anos após a sua fundação, a retomar a antiga e original
designação, que era Associação de
Patinagem do Alentejo e do Algarve,
pelo que o total de clubes filiados
passa automaticamente de 11 para
21”, explica ao Semmais o presidente
associativo, Rui Manuel Mateus, que
reside em Lagos mesmo que a sede
da organização seja em Beja.
Com a fusão das duas associações, que para estar totalmente
consumada necessita apenas de ver
cumpridos alguns formalismos legais, passaram a existir cerca de 1100
praticantes de patinagem nas regiões
em causa (eram em 2019, sensivelmente, de acordo com o dirigente,
550 em cada província). No entanto, no último ano, este número pode
ter sofrido uma diminuição drástica.
A pandemia, à semelhança do que
aconteceu com todas as outras modalidades, suspendeu todo o tipo de
provas. Agora, só este mês ou em
maio, após o regresso aos rinques e
às pistas, é que se terá a verdadeira
perceção da razia temida.
“De certeza que neste período de
paragem houve uma grande quebra.
Mas isso só será possível de determinar com maior rigor quando se retomarem as competições e exibições. O
primeiro teste pode ser o que vamos
realizar em breve, chamado “Vamos
Patinar Juntos” e que irá determinar
se os jovens dos escalões de formação ainda são, ou não, os principais
praticantes das diversas disciplinas
da patinagem”, refere Rui Manuel
Mateus.
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Velocidade reduzida, ainda
que o hóquei vá deslizando
O presidente da APA diz que o hóquei em patins continua a ser a modalidade sobre rodas mais praticada
na região, apesar de atualmente só
existirem dois clubes com categorias
seniores. As provas de velocidade,
que há alguns anos eram das mais
populares, são agora uma memória.
“Houve, de facto, clubes de Serpa,
Beja e Vila Nova de São Bento a praticarem provas de velocidade. No entanto, de momento, não há um só no
Alentejo. Os clubes, por motivos que
desconheço, acabaram e os praticantes ou aderiram a outra modalidade
ou simplesmente deixaram de fazer
desporto”, diz ainda o responsável.
Na sede da associação, em Beja,
uma funcionária conta que em Serpa
até existe uma pista de velocidade,
junto ao estádio de futebol. Trata-se de um equipamento municipal
que ocupa uma área de mais de 1250
metros quadrados e que até dispõe
de uma bancada (descoberta) com
capacidade para 700 espetadores. “A
pista deixou de ser utilizada depois
de o clube ter acabado e agora pa-

56

ABRIL 2021

rece que está ao abandono, a degradar-se”, afirma.
Atualmente, segundo refere Rui
Manuel Mateus, a APA só tem dois
clubes a praticar provas de velocidade. São clubes que, no entanto, não
são alentejanos, mas sim algarvios,
onde a disciplina sobrevive à custa
do Roller Lagos e do Clube Desportivo de Boliqueime.
O skate e o free style são, por
sua vez, modalidades que estão a
conquistar novos praticantes. O
crescimento destas atividades é um
facto e, de acordo com o presidente
da APA, as mesmas poderão mesmo
fomentar o surgimento, para breve,
de um novo clube, em Arronches, no
distrito de Portalegre, onde a patinagem é quase uma memória do
passado. Um passado tão distante
quanto os primeiros títulos mundiais conquistados por Portugal no
hóquei em patins, êxitos esses que
chegaram para dar corpo a uma
equipa surgida na vila do Crato e
cujas atuações são recordações longínquas dos mais idosos.

Autarquias valorizam pouco
importância da formação
irem animar o evento”, avançou.
Apesar das dificuldades financeiras que parecem abater-se sobre os
clubes, o mesmo dirigente associativo refere que ainda há alguns, como
por exemplo o Clube de Patinagem
de Beja, que estão empenhados em
promover a atividade desportiva. “O
Beja é um clube criado no final do século XX. Surgiu após ter sido extinta
a secção de patinagem do Clube Desportivo de Beja. Só que as pessoas,
em vez de baixarem os braços, resolveram continuar a apostar. Hoje é um
dos principais fomentadores da patinagem artística no Alentejo, sendo
esta, dentro da patinagem, a segunda
modalidade mais praticada”.
Com mais praticantes do que a
patinagem, só mesmo o hóquei em
patins. A região tem no Estremoz o
clube mais representado nesta modalidade (os clubes pertencentes aos
concelhos alentejanos integrados no
distrito de Setúbal optaram por outra associação). Atualmente, tal como
outros, os estremocenses só competem nos escalões de formação. Com
equipas seniores filiados na APA restam o Clube Desportivo de Boliqueime, no Algarve, e o Clube de Patinagem de Beja. Ambos disputam o campeonato nacional da III Divisão.

PUB

Rui Manuel Mateus considera
que existem duas realidades distintas na área de influência da associação. Essas realidades, diz, têm a
ver com os apoios concedidos pelas
autarquias de cada uma das regiões.
“No Algarve notamos um apoio efetivo à prática do desporto. Já no
Alentejo, infelizmente, muitas câmaras ou não apoiam nada ou fazem-no
muito pouco”.
“Sabemos de casos onde os municípios do Alentejo nem sequer
querem ceder transporte aos jovens
praticantes de patinagem. Há outros
que até levantam problemas para
cederem os pavilhões para os treinos”, diz, lamentando que, de algum
modo, estejam a ser descurados os
setores de formação e, em consequência, se esteja a contribuir para
o desinteresse dos jovens em relação
à prática desportiva. Já no Algarve,
diz, a prática da patinagem continua
a ser incentivada, até por organizações de outras modalidades desportivas, como é o caso do ciclismo. “Vai
disputar-se em breve a Volta ao Algarve em Bicicleta, que é uma prova
de renome mesmo a nível internacional. A organização, num gesto de
enaltecer, convidou praticantes de
patinagem para, antes de cada etapa,
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RUMO AO CAMPEONATO DA EUROPA DE MINITRAMPOLINS NA RÚSSIA

Margarida é ‘estrela’
de Reguengos

58

Começou por fazer birra, mas depois ponderou
e decidiu experimentar. Passada quase uma
década como ginasta da SAR, Margarida Carreiro
segue para a competição europeia da Rússia para
conquistar o 1º lugar do pódio.
TEXTO ALEXANDRE PAULO | FOTOGRAFIA DR
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omeçou a dar os primeiros
saltos aos sete anos de idade
na Sociedade Artística Reguenguense (SAR) por influência da
mãe, que nutre um gosto especial
pela modalidade desportiva e tinha a
esperança de que, um dia, a filha viria a partilhar da mesma admiração.
A mãe inscreveu a filha numa prova
que o clube reguenguense realizou
e, hoje, Margarida Carreio é uma
ginasta nas modalidades de Duplo
minitrampolim (DMT) e trampolim
a caminho da europa.
“Fui à prova, fiquei assustada, fiz
uma birra e disse à minha mãe que
não gostava daquilo. Ela ficou desanimada por eu não ter demonstrado
interesse pela modalidade. Por isso,
houve um dia em que eu cheguei ao
pé da minha mãe, ela já não tinha
esperança que eu entrasse para os
trampolins, e disse-lhe que afinal
queria experimentar”, partilha Margarida Carreiro com a Semmais durante a pausa do treino para a competição que se avizinha.
A verdade é que já lá vão quase
dez anos desde que jovem é atleta federada na coletividade SAR e,
desde então, a participação em campeonatos nacionais e estrangeiros
passaram a ser uma realidade constante. Ficou em 2.º lugar na Copa
Galiza, tanto no Duplo minitrampolim como no trampolim e em 1.º
lugar em DMT e trampolim numa
prova internacional que aconteceu
em Coimbra.
Aos onze anos de idade, quando
participou na primeira competição
portuguesa de DMT e trampolim,
que decorreu nas Caldas da Rainha,
ficou em 3.º lugar a nível nacional
na modalidade de Duplo minitrampolim. “Senti uma alegria tremenda.
Era tudo uma novidade para mim”,
disse à nossa revista.
Ainda assim, a competição mais
marcante foi o Campeonato do
Mundo por Grupos e Idades (CMGI),
que decorreu em Tóquio, no Japão,

em 2019. “Fui como júnior e senti mais pressão, porque o objetivo
era chegar lá e dar o meu melhor.
O campeonato desafiou-me e nós
crescemos com isso”, conta a atleta
alentejana.
Em breve, a ‘estrela de ouro’ de
Reguengos de Monsaraz, Margarida Carreiro, de 16 anos, vai voltar a
competir, um ano depois de ter suspendido a atividade devido à pandemia, no Campeonato da Europa de
juniores em Duplo minitrampolim
em representação da Seleção Nacional de Juniores da Federação de
Ginástica de Portugal, a decorrer
em Sotchi, na Rússia, entre 29 deste
mês e 2 de maio e que reúne atletas
oriundos de 23 países.
“Estou muito feliz por participar
no campeonato da Europa, nesta
que é uma altura em que estamos a
atravessar uma pandemia. A esperança de voltar às competições era
pouca, porque não sabia quando
é que ia voltar a treinar, quando é
que voltavam os campeonatos. Fico
muito feliz por saber que consigo
mostrar que estou capaz e prometo que vou dar o meu melhor neste
campeonato”, partilha.
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Treinos intensivos, vários dias
por semana, durante três horas
A preparação para a competição
é rigorosa e exigente, ainda mais
porque a atleta esteve parada um
ano devido à crise sanitária. “Começámos lentamente com a condição
física, depois avançámos para a parte técnica com exercícios até chegarmos ao objetivo final, gradualmente”, conta-nos o treinador, José
Rondão, da SAR, que há mais de 30
anos participa em competições internacionais, mundiais e europeias.
Para se ter uma melhor perceção
do que implica a participação numa
prova como o Campeonato da Europa de Juniores, basta referir que os
treinos são intensivos e acontecem
entre cinco e seis dias por semana
durante três horas, uma vez que se
trata de uma modalidade individual
e, este tipo de desporto, requer ainda
mais concentração e nada pode falhar. O investimento também é elevado e distante das possibilidades
financeiras do clube reguenguense.
A participação da atleta no Campeonato da Europa, só é possível graças
ao apoio prestado pela câmara municipal. “Os clubes nesta crise pan-
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démica, estão sem dinheiro, de maneira que se não fosse o município e
também a cooperativa agrícola, estávamos numa condição de não participar no campeonato”, esclarece à
Semmais o treinador.
Após a preparação física e psicológica na Sociedade Artística
Reguenguense pelas mãos de José
Rondão, a ginasta segue para cinco
dias de estágio intensivo na Seleção
Nacional no Centro de Alto Rendimento de Anadia, a 21 de abril. Depois, ruma até à Rússia.
A frequentar o 11.º ano do curso de
Ciências, a atleta alentejana não esconde o difícil que é conciliar os estudos com os treinos e também com as
várias competições em que participa.
Ainda assim, diz ter tempo para os
amigos e para a família e já sabe o que
pretende seguir no futuro em termos
profissionais. “Gosto muito da área
da saúde, sempre tive o objetivo de
ajudar os outros. Estou mais inclinada para seguir a área da fisioterapia,
mas ainda não estou decidida”.
Para além desta presença de
Margarida Carreiro numa competição internacional, a coletividade
SAR, nos mais de 15 a 20 anos de
existência, tem conseguido integrar
outros atletas em provas. “Temos
sempre um atleta presente nas seleções nacionais, tanto masculinos
como femininos, e contamos sempre com o apoio imprescindível da
autarquia de Reguengos de Monsaraz, porque sem este apoio seria impossível”, disse José Rondão.
Dentro de em breve, o município vai inaugurar um novo centro de
treinos, com melhores condições do
que o atual. “O senhor presidente fez
um protocolo com a Federação em
que no futuro, este será o Centro de
Alto Rendimento onde as seleções
podem vir treinar. É uma grande
vontade do município”, partilha o
treinador da coletividade SAR.
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Mulher:
A mão decidida
que toma o leme
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

E

ntre março e abril e a sedução
pelo mais recente da escrita poética, escolhi para este artigo um
poema que fiz e publiquei no dia 8 de
março: Dia Internacional da Mulher.
Um poema que me parece ter todo
o cabimento também na data que se
aproxima em que celebramos o Dia
da Liberdade, o dia 25 de abril. Afinal
a correspondência a este sentimento
profundo de elogio, de exaltação e
reconhecimento do papel da mulher
na família e na sociedade.
Um poema que teve por motivo
principal a minha mãe, o seu jeito e
determinação, para o governo da casa
e tratamento de assuntos de família,
e a sua vontade inquebrável num caminho que levasse o seu “menino”
a patamares superiores no estudo
e na profissão. Claro que pelo meio,
lembro-me dos tempos difíceis que
muitos pretendem ignorar. Tempos
de grandes dificuldades, enfrentadas
por duas pessoas analfabetas: um
trabalhador rural (meu pai) e uma
costureira sem horas (minha mãe),
iguais a tantas outras enfrentadas pelos portugueses na sua generalidade,
em tempos de ditadura, de opressão,
falta de liberdade, em que a jeira mal
dava para o sustento da casa.

Honrar e enaltecer o papel da
mulher não cabe certamente nestas
linhas e será reduzido se não atentarmos a tudo o que se pretende
dizer na conotação deste poema. A
mulher, esse ser feito de “rija fibra
que não teme o caminho pedregoso”, mas que tem “regaço tecido de carinho”
e que é “casa abrigo”,
amainando intempéries
numa coragem determinada e sem tréguas.
HOMENAGEM EM DIA
Com todo o respeito
INTERNACIONAL DA MULHER
por todas as mulheres,
permito-me realçar o
Mulher, a rija fibra que não teme
papel da mulher alenO caminho pedregoso que alisa,
tejana nesses tempos
O vento amaina e torna brisa,
em que se enquadra a
A mão decidida que toma o leme.
intenção deste texto e
deste poema. Num temMulher, regaço tecido de carinho,
po marcado pela mínVertical umbral de antiga porta,
gua e pelo sofrimento,
Que o male espanta e suporta
numa região massacraA casa abrigo de todos o seu ninho.
da pelo árduo trabalho,
exposto à intempérie e
Mulher, verdade no amor e na paixão,
mal pago, as mulheres
A coragem sem tréguas descoberta,
alentejanas foram o deA vontade viva que desperta
cidido e decisivo “verE faz do dia renovado sua razão.
tical umbral de antiga
porta”. O meu obrigado.
(Inédito)
SemMais!
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SIMBIOSE ENTRE ARTE, TURISMO E SUSTENTABILIDADE

Sobe o pano
em Campilhas
Projeto inclui sete edifícios e 46 camas turísticas. A
energia será fornecida por painéis fotovoltaicos e
parte das construções será em taipa. Custo da obra,
que pretende atrair a comunidade ligada às artes,
pode chegar aos quatro milhões de euros.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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I

maginemos um conjunto de edificações quase submergidas pela
vegetação, camufladas na natureza, rodeadas de água e silêncio. Imaginemos um local onde o ar é puro e
a noite permite vislumbrar as estrelas. Não, não é de nenhum conto de
fadas que falamos. É antes um projeto diferenciado que está prestes a
tornar-se realidade. Trata-se de um
eco-hotel, porque será construído
com recurso a materiais que respeitam o meio ambiente e está projetado paredes-meias com a barragem
de Campilhas e a localidade de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém.
A beleza do local e o silêncio que
o abraça são os condimentos certos
encontrados pela companhia de teatro Mala Voadora, que pretende não
só construir uma estância turística
que lhe permita amealhar verbas
para continuar a promover a cultura, como se empenha para que o local, mais do que um modelo de lazer
e tranquilidade, se transforme num
espaço de criação artística.
Jorge Andrade, o diretor artístico da Mala Voadora, companhia que
atua regularmente em todo o país,
tendo sedes em Lisboa e Porto, é um

dos principais entusiastas do projeto, pois foi ele quem, há cerca de 20
anos, quando começou a frequentar
o Alentejo com mais assiduidade,
começou a imaginar o local perfeito
para que artistas das mais diversas
disciplinas pudessem, um dia, vir
a ter um espaço como o que agora
está projetado e já aprovado pela câmara de Santiago do Cacém.
“São 15 hectares de terreno que
comprei há vários anos. Serão sete
edifícios projetados de modo a que se
confundam com o meio ambiente, sendo que até ficarão parcialmente aterrados, construídos com taipa, como eram
na sua maioria as construções mais antigas na região e que serão abastecidos
por elementos fotovoltaicos”, explicou
o artista à Semmais.
A privacidade, mas também a
oportunidade de cada um dos utilizadores poder vir a criar arte, estão
concebidas desde o início. “Serão
sete edifícios dispersos, sendo que
alguns terão um quarto e outros poderão ter até três. Mas o que é importante é salientar que em cada um
destes espaços existirá sempre um
atelier ou um estúdio que permita,
a quem o ocupar, trabalhar e conceber”, adiantou Jorge Andrade.

ABRIL 2021

63

cultura e lazer SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Laboratório de artes aberto
a toda a comunidade

Vêm aí folhetins
radiofónicos

64

Uma das formas já concebidas
pelos profissionais da Mala
Voadora para poderem chegar
à população local passa pela
criação de folhetins radiofónicos.
Jorge Andrade revela que, numa
primeira fase, a companhia
irá procurar interagir com a
comunidade estudantil e também
com os idosos.“Queremos
chegar aos centros de dia, onde
iremos apresentar um folhetim
radiofónico semanal, mas
também queremos criar um
relacionamento de proximidade
com as escolas rurais, oferecendo
aos alunos do primário (primeiro
ciclo) a possibilidade de assistirem
a diversas representações e de
participarem em concursos,
para que no final do ano possam
usufruir de prémios, como por
exemplo a viagem às instalações
da Mala Voadora, no Porto, ou
escolherem eles mesmos a
peça teatral que mais e melhor
impressão lhes causou”, adianta.
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A Mala Voadora vai ser apenas
a entidade gestora do espaço sob o
ponto de vista artístico, uma vez que
será a empresa americana Dam Business, que também tem escritório
em Santiago do Cacém, a tratar de
toda a componente turística e quem
irá financiar o projeto, que tem um
custo estimado entre os 3,5 e os quatro milhões de euros.
A juntar à zona residencial, que
reunirá um conjunto de 46 camas,
aumentando substancialmente a
oferta no concelho, há ainda a acrescentar a prevista construção de um
auditório que, durante todo o ano,
pode acolher os mais variados grupos de artistas.
Ao todo este espaço terá 265
metros quadrados, o que leva Jorge
Andrade a compará-lo a “uma espécie de laboratório de artes”. “Será a
principal novidade de um projeto
que estará ao dispor da comunidade artística nacional, mas também
da estrangeira”, refere o mesmo responsável que adianta ainda que a
ideia de fidelizar, durante todo o ano
e não apenas em tempo de férias, os
artistas ao local “fará com que se
criem laços fortes com a população
local”.
“Queremos que exista uma simbiose entre todos. Os artistas querem agir com a população de um
modo diário, pelo que é importante que se estabeleçam residências
de longa duração. O objetivo não
é, por isso, apenas ganhar dinheiro
para investir na cultura, até porque
essa continua a ser uma função do
Estado, mas sim promover a aproxi-

mação entre todos, de modo a enriquecer o processo criativo”, reforça
o diretor da Mala Voadora.
A aproximação do mundo das
artes à população de Santiago do
Cacém é uma medida saudada pela
edilidade. O presidente do município, Álvaro Beijinha, assim o salientou à Semmais, realçando não
só a componente cultural subjacente, mas também o facto de todo
o empreendimento ser quase único
no país, uma vez que terá vincadas
preocupações ecológicas.
“É mais uma iniciativa diferenciadora para o concelho, que continua a apostar no turismo de média dimensão, também virado para
o espaço rural. É que Santiago do
Cacém tem, felizmente, uma grande diversidade para oferecer, não se
resumindo às praias. Neste concelho
há turismo de natureza, há um conjunto de património arquitetónico
e arqueológico, há barragens, serra,
planícies, gastronomia, mas também existe uma forte componente
humana”, adianta Álvaro Beijinha,
revelando também que são esses
atributos que fazem com que outros
investidores já acenem com mais e
inovadoras propostas.
Atualmente, diz o mesmo autarca, o concelho é aquele que, em todo
o Alentejo, revela um maior crescimento no setor do turismo. “Nos últimos três anos as camas turísticas
aumentaram 60 por cento. O concelho é já, no Alentejo, o quinto com
mais oferta e o número de visitantes
cresceu, em apenas quatro anos, 122
por cento”.
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Autárquicas 2021
— A Força da
Mudança!
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“O PSD apresenta-se a estas eleições
autárquicas com redobrada convicção
na qualidade dos seus candidatos e
projetos autárquicos. Confiamos na sua
competência, idoneidade e perseverança.”

O

PSD tem uma longa história
autárquica fruto da implantação do partido no território
e da proximidade que os nossos autarcas sempre imprimiram nos seus
mandatos, verdadeiramente inspiradora! No Alentejo, a história tem
sido diferente.
PS e PCP encontraram no Alentejo os seus séquitos, acalentando
e enquistando a vida democrática e
o normal funcionamento das instituições, que dominam e financiam,
como forma de fidelizar um eleitorado dependente das boas vontades
do poder instalado. PS e PCP minaram as economias locais impedindo
o desenvolvimento económico e a
expansão empresarial. Estancaram
a iniciativa privada, por não lhes
dever obediência e ignoraram o ímpeto do investimento privado. PS e
PCP desprezaram a urgência da fixação de população jovem e mão de
obra qualificada nos territórios do
interior, porque o seu inverso provocaria desequilíbrios na contabilidade eleitoral, que pretendem evitar
a todo o custo. PS e PCP acuaram
os territórios e os alentejanos numa
teia de poder opaca e subtil, capturando a comunicação social local, as

instituições e organizações e, portanto, a sociedade civil, que prescindiu da cidadania ativa e da liberdade
de expressão e pensamento, receando represálias.
O PSD apresenta-se a estas eleições autárquicas com redobrada
convicção na qualidade dos seus
candidatos e projetos autárquicos.
Confiamos na sua competência, idoneidade e perseverança. Confiamos
na sua capacidade de corresponder aos ensejos das populações e de
apresentar soluções inovadoras para
os problemas de sempre. Confiamos
no eleitorado, porque é visível o cansaço provocado por décadas de poder
local socialista e comunista, que nada
acrescentaram ao futuro dos alentejanos nem ao país. Pelo contrário,
usam uma política castradora, limitada ao exercício do poder pelo poder,
privilegiando a sua rede de contactos
e a troca de favores.
O PSD acredita na liberdade de
pensamento, na iniciativa privada,
nas reformas estruturais como alavanca para o desenvolvimento, económico e humano, no esbatimento
das assimetrias regionais, na descentralização e desconcentração de
serviços públicos, na requalificação

urbana como forma de dinamização
das economias locais e fixação de
população, além da preservação do
património edificado. Acreditamos
no conceito de cidade como espaço
educativo e inclusivo, como palco
por excelência da cidadania ativa, da
solidariedade, da cultura e das forças
vivas da sociedade, que queremos
fomentar.
A força da mudança é inevitável!
O esgotamento dos projetos autárquicos no poder é irreversível! E o
PSD é o único partido em condições
de corresponder à vontade de renovação! Estamos preparados para ganhar a confiança dos eleitores no distrito de Évora!!
Conhecemos o território, conhecemos as pessoas e as suas aspirações. Definimos as nossas prioridades e escolhemos cada um dos
protagonistas.
Comungamos da mesma alma
alentejana, forjada no sol tórrido da
planície, na quietude do horizonte
e na resiliência dos que teimam em
bater-se pelos seus pares. É por isso
que continuamos firmes na defesa do
nosso território.
É por isso que confiamos num resultado surpreendente!
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“Orbis Terrarum
Radices”
ÉVORA

“Morte de um
caixeiro viajante”
PORTALEGRE
Estados Unidos, anos 40. Willy Loman quer dar o
mundo aos seus filhos, quer que o conquistem. Depois
de 34 anos a trabalhar como caixeiro viajante, vê os
seus sonhos desvanecerem--se, perdendo o chão e,
consequentemente, a noção de realidade. Nesta peça,
escrita por Arthur Miller no imediato pós-guerra,
assiste-se a uma tragédia moderna do cidadão comum,
que encontra na impotência do fracasso a derradeira
violência.

Espetáculo que pretende ser uma experiência multicultural
e de partilha com o público ao nível estético, artístico e de
ambiente. Meraki iniciará a viagem, percorrendo o espólio
musical tradicional/icónico dos diversos povos que por
este paraíso à beira mar plantado passaram. As raízes
estão assim assentes para fazer a fusão com o Quinteto de
Metais Alentejano, que com o som poderoso de trompetes,
trompa, trombone e tuba, se juntarão à viagem, aquando
da passagem pelo Médio Oriente.
LARGO DO CONDE DE VILA FLOR
22 DE MAIO, ÀS 19H00

CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO
23 DE ABRIL, ÀS 19H00

PUB
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REABERTURA
FORTE DA GRAÇA E FORTE DE SANTA LUZIA

6 ABRIL

horário | 3ª feira a domingo | 10h00 - 18h00

/carmimreguengos

 
Há cinquenta anos um pequeno grupo de viticultores fundou a Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, a nossa
CARMIM. Inspiraram-nos com os seus princípios fundadores: cooperação entre iguais, comunhão de interesses e união de
esforços. Cumprido o primeiro meio século de existência, mantemos um compromisso inabalável com as nossas marcas
intemporais, os nossos colaboradores, associados e a restante comunidade.
Para o futuro levamos o saber de gerações, o amor à terra das nossas gentes e a enorme paixão de transformar bagos de
uva em vinho.
Um grande bem-haja a todos os que contribuíram para este trajeto.

