
Edição Alentejo Diretor
Raul Tavares

Edição n.º 1117
9.ª série

DISTRIBUÍDO COM O
  março

2021

+ Chave quinhentista 
conta legado judaico 
em Castelo de Vide
pág.20

+ Puro lusitano entre 
os melhores do mundo 
é ícone da região
pág.28

+ Adelaide Teixeira, edil 
da câmara de Portalegre, 
em entrevista
pág.36

Ofício alentejano pelo mundo
pág.8

REVISTA MENSAL DE INFORMAÇÃO GENERALISTA DIRIGIDA A  TODO O ALENTEJO

tema de capa

Arte na 
calçada
Arte na 
calçada A

 I
M

P
R

E
N

S
A

 É
 S

E
G

U
R

A
!





SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  índice    

MARÇO 2021

3

Ficha Técnica: Diretor Raul Tavares / Editora-chefe Filomena Ricardo / Redação Anabela Ventura, Hélder Beja, 
Irina Verde, José Bento Amaro, José Oliveira, Maria Santos, Marta David / Colaboradores Hugo Alcântara, Paulo 
Nobre / Departamento Comercial Cristina Almeida (coordenação) / Direção de Arte e Paginação Pedro Frade / 
Serviços Administrativos e Financeiros Fábio Tavares, Mila Oliveira / Distribuição José Ricardo e Carlos Lóio / 
Propriedade e Editor Maiscom, Lda; NIPC 513 409 246 / Concessão Produto Maiscom, Lda NIPC 513 409 246 / 
Redação: Largo José Joaquim Cabecinha nº 8-D, (traseiras da Av. Bento Jesus Caraça) 2910-564 Setúbal / Emails: 
editora.semmaisalentejo@gmail.com; redaccao.semmais@mediasado.pt; publicidade.semmais@mediasado.pt / 
telefone: 935 388 102 / Impressão: aPersistente - Chamusca / Tiragem: 17 000 / Distribuição: VASP e Maiscom, Lda. 
/ Reg. ICS: 123090 / Depósito Legal: 123227/98 /                       /   /semmaisedicaooalentejo

TEMA DE CAPA

Os calceiros alentejanos 
continuam a espalhar 
a arte em calcário 
por cidades de vários 
continentes. Com o 
mundo nos mãos.
pág.8

ATUAL

Estórias de como os 
alentejanos fora de portas 
matam saudades das terras 
Natal. Entre memórias, o cante 
é um dos fatores de ligação.
pág.16

Uma chave quinhentista 
oferecida por uma família 
judaica de Castelo de Vide 
continua a atrair turistas, 
jornalistas, investigadores 
e até cineastas.
pág.20

LOCAL

Em tempos de pandemia, 
o município de Elvas 
acelerou a digitalização dos 
serviços. O Balcão Virtual 
é a nova coqueluche desta 
proximidade ‘não presencial’ 
com a população. 
pág.50

CULTURA E LAZER

Sousel vai passar a contar 
com uma nova associação 
cultural pelas mãos de um 
escritor e de uma designer 
gráfica. O objetivo é “criar 
laços mais profundos entre 
a população”.
pág.58

ENTREVISTA

A presidente da Câmara de 
Portalegre, aborda o atual 
contexto estratégico do 
concelho, as obras camarárias 
e o projeto do Pisão.
pág.36

DESPORTO

O futebol de formação tem 
sido abalroado pela crise e 
pode vir a perder, sete mil 
praticantes. A falta de receitas 
nem dá manter os seniores.
pág.54

NEGÓCIOS

A Universidade de Évora 
tem vindo a bater recordes 
no registo de patentes em 
Portugal e no estrangeiro. É 
uma panóplia de utilizações 
para o futuro.
pág.46

Edição Alentejo Diretor
Raul Tavares

Edição n.º 1117
9.ª série

DISTRIBUÍDO COM O
  março

2021

+ Chave quinhentista 
conta legado judaico 
em Castelo de Vide
pág.20

+ Puro lusitano entre 
os melhores do mundo 
é ícone da região
pág.28

+ Adelaide Teixeira, edil 
da câmara de Portalegre, 
em entrevista
pág.36

Obras alentejanas pelo mundo
pág.8

REVISTA MENSAL DE INFORMAÇÃO GENERALISTA DIRIGIDA A  TODO O ALENTEJO

tema de capa

Arte na 
calçada
Arte na 
calçada A

 I
M

P
R

E
N

S
A

 É
 S

E
G

U
R

A
!



MARÇO 2021

4

portfólio  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Destinos



MARÇO 2021

5

Serra 
MARVÃO

Para quem já visitou Marvão, será fácil 
reconhecer a sua silhueta nesta fotografia. 
No entanto, visito Marvão há vários 
anos e na minha perspetiva de fotógrafo 
parece-me que ainda não explorei todos os 
ângulos, todos os recantos e encantos de 
uma das vilas mais belas do país.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  
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Que os milhões da ‘bazuca’ 
não sejam tapa-buracos
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

F
echou no arranque deste mês de 
março a consulta pública sobre 
a proposta do Plano de Recupe-

ração e Resiliência (PRR) com que o 
país pretende aproveitar a ‘bazuca’ 
financeira da União Europeia e, com 
isso, atacar o futuro próximo.

Já se sabe das intenções meritó-
rias e necessárias em áreas como a 
saúde, a digitalização da administra-
ção do Estado, obra pública e alguns 
outros segmentos de um documen-
to que pretende abarcar tudo e mais 
alguma coisa. Mas tenho dúvidas de 
que se aproveite este momento único 
para resolver, de vez, as questões es-
truturais da nossa região.

O diagnóstico está amplamen-
te estudado. O Alentejo precisa de 
gente, de uma certa reindustriali-
zação, melhorar as acessibilidades 
de ligação interna às metrópoles e à 
vizinha Espanha. Precisa de serviços 
públicos de maior proximidade e de 
qualidade, e precisa de um plano que 
integre tudo isto, em nome de um de-
senvolvimento sustentável e de uma 
viragem histórica capaz de aumentar 
as capacidades da região e os seus 
rácios per capita.

Não sou dos que alimentam a ar-
gumentação através do bota-a-baixo. 
Nem isso faz sentido. Mas onde está o 
plano que identifica, em grelha regio-
nal, as fraquezas da região, o que há a 
melhorar e o que faz falta de raiz?

Dou um exemplo, a começar pelo 
ataque ao desperdício. Na próxima 
década a carteira de investimentos lo-
cais deveria conter, ao mínimo indis-
pensável, a construção de pavilhões 
desportivos, culturais, piscinas ou ro-
tundas, bem como outras obras que, 
não raramente, passam a ‘elefantes 
brancos’. Até porque os municípios 
alentejanos já empreenderam, ao má-
ximo, esses equipamentos, e não há 
lugar, vila, cidade ou sub-região que 
não disponha, em demasia, deste tipo 
de estruturas. 

Mas subsistem centros de saúde 
obsoletos, ineficazes, sem condições 
humanas e materiais para oferecer os 
serviços primários de saúde às popu-
lações, quanto mais para tratar de si-
tuações mais especificas, complexas 
ou graves. Porque é que os hospitais 
centrais em cada distrito não são, ago-
ra, apetrechados com essas condições? 
Mas todas as necessárias, nada para fi-
car a meio caminho, e obrigar muitos 
alentejanos a terem que continuar a 
zarpar as suas aflições e padecimentos 
para Setúbal, Lisboa e até Espanha. 

E os correios, e a segurança, e as 
soluções para as ameaças ambientais, 
e a captação de empresas, a procura 
e intensificação de nichos industriais, 
que podem pulverizar a criação de 
outras bolsas empresariais a montan-
te. E tantas outras áreas prioritárias.

Pelo que se conhece, há boas no-
tícias e algumas dezenas de milhões 
para apostar na eficiência hídrica 
alavancando o ataque às insistentes 
secas que avolumam prejuízos na re-
gião a cada ano que passa. E, sim, a luz 
verde para outros projetos essenciais, 
de que são exemplo o Pisão, no dis-
trito de Portalegre, o novo Hospital 
Central do Alentejo, em Évora, e algu-
ma ferrovia. Mas receio que venham 
os milhões em jeito de ‘tapa-buracos’, 
sem que a região se erga definitiva-
mente e em força, forjando um novo 
ciclo que abafe o êxodo dos jovens, 
dos mais qualificados, que faça reto-
mar a natalidade e a integração plena 
de imigrantes e que dê a todos a quali-
dade de vida necessária, numa políti-
ca que coloque as pessoas na linha da 
frente destas intervenções.

Estamos perante um desafio e 
uma oportunidade que justificaria 
uma ampla participação dos agentes 
locais e regionais que, julgo, não ter 
acontecido em pleno. Talvez este PRR 
resulte e que não se verifique estes re-
ceios. Seria bom sinal. Está na hora de 
reivindicar e fazer! 

/semmaisedicaooalentejo

Fique 
seguro

NÓS INFORMAMOS
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Arte aos pés 
do mundo 

tema de capa  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

tema de capa

Enquanto a UNESCO não atribui o título de 
Património Imaterial da Humanidade à calçada 
portuguesa, os artífices alentejanos continuam a 
fazer obras de arte em calcário pelas cidades dos 

vários continentes.

OBRAS ALENTEJANAS EXIBIDAS EM 'MUSEUS DE CHÃO'

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA SEMMAIS / DR
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á um pedaço de Alentejo sob 
os pés de quem calcorreia as 
principais cidades do país, as-

sim como também existe em muitas 
urbes europeias, brasileiras, africa-
nas, norte-americanas e até asiáti-
cas. Trata-se de uma arte que terá 
florescido no final do século XIX, 
depois de as primeiras sementes te-
rem começado a germinar ainda no 
final do século XV, no reinado de D. 
Manuel I. A calçada portuguesa tem 
fortes ligações ao Alentejo e, sobre-
tudo, à vila de Gáfete, no concelho 
do Crato, distrito de Portalegre. É 
de lá que são naturais grande par-
te dos calceteiros que deram forma 
a um trabalho que agora está pro-
posto para Património Imaterial da 
Humanidade.

Em Portugal, a UNESCO já atri-
buiu a classificação de Património 
Imaterial da Humanidade em 25 
ocasiões, cinco das quais no Alente-
jo (Centro Histórico de Évora, Forti-
ficações de Elvas, Cante alentejano, 
Fabrico de Chocalhos e Bonecos 
de Barro de Estremoz). A distinção 
que pode vir a contemplar a calça-

da portuguesa, cuja candidatura foi 
assumida pela Câmara Municipal 
de Lisboa, tem, contudo, uma enor-
me percentagem de talento e perícia 
alentejanas. Na capital, onde o mu-
nicípio afirma querer manter a tra-
dição, isto apesar de alguns trechos 
terem sido levantados e substituídos 
por alegados motivos de segurança, 
existem mestres calceteiros naturais 
de Gáfete. São eles quem ainda man-
têm a tradição iniciada por inúme-
ros conterrâneos que, por exemplo, 
foram responsáveis pelos trabalhos 
ainda hoje visíveis em zonas como 
os Restauradores ou a Avenida da 
Liberdade.

António Marques tem 52 anos e 
aprendeu o ofício de calceteiro aos 14 
anos, quando veio para Lisboa para 
trabalhar com um tio que era funcio-
nário da autarquia alfacinha e que já 
trabalhava a pedra. “Vim para apren-
der e depois de ter saído da tropa, aos 
23 anos, lancei-me por conta pró-
pria”, diz o gafetense, que hoje pos-
sui uma empresa com cinco funcio-
nários. “O trabalho não falta. O que 
falta é gente que o queira fazer”, diz.

“
Vim para (Lisboa) 
aprender aos 14 
anos e depois de 
sair da tropa, aos 23, 
criei uma empresa. 
Trabalho não falta
ANTÓNIO MARQUES
CALCETEIRO, 52 ANOS
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Faltam aprendizes para 
dar continuidade ao ofício 

É na falta de novos aprendizes 
que incide, também, o discurso de 
José Manuel Sequeira, outro cal-
ceteiro de Gáfete, também com 52 
anos. “Agora somos poucos, talvez 
uns 25, mas há 15 anos, só na nos-
sa vila, havia quase 100 calceteiros. 
Mudaram de atividade e deixaram 
de ter dores de cabeça”, avança.

Para José Manuel Sequeira, que 
se lançou no ofício por intermédio 
do padrinho, a falta de interessados 
em seguir a tradição que deu fama a 
Gáfete pode ser explicada “pela falta 
de apoios”. “Na agricultura ou nos 
outros trabalhos todos têm direito a 
subsídios, seja de desemprego ou de 
outra coisa qualquer. Os calceteiros 
não têm nada disso, a não ser os que 
trabalham por conta própria. É que 
isto é um disparate em impostos. É 
uma vida mal comparada, onde nin-
guém tem olhamento por nós”.

É de impostos que fala também 
António Manuel da Luz, calceteiro 
de 59, natural da mesma localidade, 
mas que há oito anos, acompanha-
do de mais três conterrâneos exerce 
a profissão na Bélgica, próximo de 
Liége. “Este é um trabalho bem pago, 
mas os impostos levam metade. De 
4.000 euros, ficamos apenas com 

2.000”, diz o homem que começou a 
trabalhar as pedras de calcário com 
15 anos e cujo primeiro trabalho foi 
uma calçada na fronteira de Caia, El-
vas. “Aqui todos gostam do trabalho 
dos “paveurs” (calceteiros) portu-
gueses”, lembra, contando também 
que o patrão lhes dá casa e transpor-
te para os locais de trabalho. “Só não 
nos dá a comida. Somos nós que co-
zinhamos tudo. Aos fins-de-semana 
fazemos uns churrascos, assamos 
uns chouriços ou umas cacholeiras 
da nossa terra, e assim se vai passan-
do o tempo”, acrescenta o homem 
que, tal como os companheiros, dei-
xou toda a família no Alentejo.

Sobre o futuro da profissão, An-
tónio da Luz entende que o mesmo 
não é brilhante, uma vez que não 
se encontram jovens que queiram 
aprender o ofício. “São muitas horas 
seguidas de joelhos. Faz doer muito 
as costas. Os dois últimos aprendi-
zes que tive, um andou cá um dia 
e o outro aguentou dois”, conta. Já 
José Manuel Sequeira queixa-se, 
também, da concorrência movida 
pela mão-de-obra barata. “Há al-
guns africanos e brasileiros a fazer 
estes trabalhos, mas nem sempre é 
a mesma coisa”, diz.

“
Agora somos 
poucos, talvez 
uns 25, mas há 15 
anos só na vila 
havia quase cem 
calceteiros
JOSÉ MANUEL SEQUEIRA
CALCETEIRO, 52 ANOS
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Apelo para adornar as ruas 
chega de vários países

A calçada portuguesa continua, 
mesmo em tempo de pandemia, a 
ter muitos apreciadores no mundo. 
Se António da Luz anda pela Bélgi-
ca há oito anos seguidos, António 
Marques diz que já teve convites do 
Quatar e José Sequeira refere os tra-
balhos já feitos na Alemanha, Ingla-
terra, França e Espanha.

António da Luz conta que na Bél-
gica a arte centenária portuguesa 
só não é mais requisitada porque as 
baixas temperaturas não são favo-
ráveis à utilização de calcário, a pe-
dra que os empresários portugueses 
compram na zona da Serra de Aires 
e Candeeiros a preços que podem 
oscilar entre os 100 e os 150 euros, 
consoante a qualidade.

“Agora tenho trabalhos em Pon-
te de Sor e Vimieiro. Mas também já 
andei recentemente por Montemor-
-o-Novo, Azambuja e Évora”, acres-
centa José Sequeira que, mesmo 
com alguns convites para trabalhos 
no estrangeiro, vai-se mantendo 
pelo país.

O prestígio que esta atividade 
tem trazido a Gáfete não passa 
despercebido ao presidente 
da Junta de Freguesia, José 
Garcia que, recentemente, para 
homenagear os operários da pedra 
e, também, para promover a terra, 
resolveu colocar nas entradas e 
saídas da povoação placas alusivas 
aos calceteiros. “Estes homens 
deixam a sua marca nas várias 
localidade e lugares por onde 
passam. A Baixa de Lisboa, por 
exemplo, está cheia de trabalhos 
de calceteiros de Gáfete. O mesmo 

acontece um pouco pelo resto do 
país, onde a calçada portuguesa 
continua a ser valorizada, 
apreciada e a ser utilizada como 
objeto de promoção turística. E, 
se dúvidas restassem, lá estão os 
trabalhos feitos em vários países 
de toda a Europa, mas também na 
Ásia, nos Estados Unidos, Brasil e 
nos países africanos de expressão 
portuguesa”, diz José Garcia, 
lembrando que a consagração 
por parte da UNESCO “será justa e 
virá, mais uma vez, engrandecer o 
Alentejo e as suas gentes”.

FREGUESIA ENALTECE OPERÁRIOS
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Tudo terá começado com... 
o rinoceronte fêmea Ganga 

O principal responsável pelo 
calcetamento das artérias lisboetas, 
e depois pelo processo no resto do 
país, terá sido... um rinoceronte fê-
mea, de seu nome Ganga. Estava-se 
no final do século XV (1498) e o exó-
tico animal - que fora oferecido a D. 
Manuel I pelo rei Modofar, senhor do 
reino de Cambaia, na Índia - que che-
gou a Portugal trazido por Afonso de 
Albuquerque, havia de ser passeado 
por algumas zonas da cidade a 21 de 
janeiro, data do aniversário do mo-
narca. Havia, contudo, um enorme 
problema: o corpulento e irrequieto 
animal ameaçava sujar de lama todos 
quantos estivessem a assistir à sua 
passagem assim como os figurantes 
do imenso e engalanado cortejo que 
celebrava o aniversário, pelo que o 
rei resolveu o problema mandando 
vir granito do norte do país para que 
fosse colocado na principal artéria 
do desfile, a Rua Nova dos Ferros, 
hoje Rua Nova dos Mercadores.

Rezam as crónicas que o desfile 
foi um sucesso tendo o animal, no fi-
nal, recolhido ao estábulo no parque 
do Palácio da Ribeira (há quem diga 
que também se albergou na Torre de 
Belém, onde tem uma célebre repre-
sentação em forma de gárgula, que, 
contudo, só foi concluída em 1520). O 
rei, satisfeito porque o séquito não se 
salpicou de lama, depressa mandou 
calcetar mais e mais ruas, processo 
que se veio a verificar demasiado dis-

pendioso, mas, ainda assim, executa-
do um pouco por todo o país.

Em 1755 o terramoto arrasou qua-
se tudo e, em consequência, também 
as manuelinas calçadas de granito. 
Em 1842 ter-se-ão construído cal-
çadas com calcário. Estas terão sido 
executadas pelos “grilhetas” nome 
que então se dava aos presos que 
se encontravam a cumprir pena na 
Cadeia do Limoeiro, então o mais 
importante presídio do país. Nessa 
mesma ocasião terão vindo trabalhar 
para a capital dezenas de calceteiros, 
a maior parte deles alentejanos e de 
Gáfete. A sua arte foi de tal modo re-
conhecida que, ainda hoje, são cha-
mados para os maiores trabalhos.

Quanto a Ganga... Bem, diz-se que 
numa ocasião, para divertimento da 
realeza e do povo, foi posto a comba-
ter contra um elefante, paquiderme 
que terá fugido espavorido pelas ruas 
de Lisboa. Anos mais tarde D. Manuel 
I, para impressionar o Papa, ofereceu-
-lho. O animal foi carregado num 
navio, em Lisboa, embarcação essa 
que haveria de se afundar durante 
uma tempestade ao largo de Génova. 
Morreu toda a tripulação e também 
Ganga que, apesar de saber nadar, não 
resistiu às amarras e ao peso dos mui-
tos enfeites de veludo e outros panos 
finos que lhe haviam colocado para 
parecer ainda mais extraordinária aos 
olhos de Sua Santidade. O corpo terá 
sido recuperado e empalhado. 
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Alentejo 
na 1ª liga?
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“Espero que num tempo difícil em que a 
comunicação sobre a crise sanitária e os seus 
impactos abafa quase tudo o resto, se tenham 
também feito ouvir as múltiplas vozes (…) de 
todos os que têm um compromisso de ação 
ou de estudo e reflexão com o futuro melhor 
da nossa terra.”

D
epois do Conselho Europeu, 
também o Parlamento Europeu 
aprovou na segunda semana de 

fevereiro o mecanismo europeu de 
recuperação e resiliência, vulgo “ba-
zuca”, que se juntará ao quadro plu-
rianual de financiamento 2021/2027 
como instrumento para responder 
à crise pandémica e modernizar a 
União e os seus territórios na próxi-
ma década. 

Para iniciar a aplicação destes re-
cursos, que os mercados e os inves-
tidores em larga medida já antecipa-
ram nas suas decisões, falta agora a 
ratificação em todos os Parlamentos 
Nacionais das normas que autorizam 
a Comissão Europeia a aumentar o 
seu teto de recursos próprios para 
poder contrair dívida conjunta e so-
lidária. Em Portugal, a Assembleia da 
República, procedeu a essa ratifica-
ção em 29 de janeiro deste ano. 

Já aqui manifestei várias vezes 
a minha opinião de que os quadros 
financeiros são muito importantes, 

mas o essencial é a qualidade da sua 
aplicação e a forma como melhoram 
a vida das pessoas de forma imediata 
e a atratividade e sustentabilidade dos 
territórios no médio e longo prazo.

As propostas nacionais e regio-
nais estão em elaboração. O Conse-
lhos de Concertação Económica e 
Social, o Conselho de Concertação 
Territorial e também o Conselho da 
Região, entre outros órgãos relevan-
tes, pronunciaram-se. Espero que 
num tempo difícil em que a comuni-
cação sobre a crise sanitária e os seus 
impactos abafa quase tudo o resto, se 
tenham também feito ouvir as múlti-
plas vozes dos autarcas, dos empre-
sários e dos trabalhadores, das insti-
tuições sociais, dos centros de saber 
e de todos os que têm um compro-
misso de ação ou de estudo e reflexão 
com o futuro melhor da nossa terra.

Da forma como essa voz tiver sido 
interpretada e vier a ser traduzida 
em medidas concretas vai depender 
o facto de nas próximas décadas o 

Alentejo estar ou não na 1ª liga da 
competição pelo crescimento e pelo 
desenvolvimento sustentável, ao ní-
vel nacional, europeu e global. Não 
tenho dúvidas que teremos, como 
sempre tivemos, projetos nesse pata-
mar. O desafio que coloco é sistémi-
co e depende de algumas condições 
transversais que é preciso garantir.

Teremos todo o território coberto 
com redes digitais de elevada quali-
dade e fácil acessibilidade? Teremos 
políticas integradas que nos colo-
quem como uma região de excelência 
na aplicação do pacto ecológico pela 
qualidade de vida, pela biodiversida-
de e contra as alterações climáticas? 
Teremos políticas coordenadas para 
atrair ou fixar no território pessoas 
organizadas em rede, geradoras de 
massa crítica nos seus sectores ou 
atividades? Se a resposta for sim ire-
mos disputar a 1º liga. Senão, esta-
remos noutro campeonato, de onde 
será difícil ascender na próxima dé-
cada. Sem Mais. 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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G
ostar muito, amar, não podem 
ser sinónimos de miopia. É 
verdade que, quando procu-

ramos objetividade, razão e coração 
dificilmente coexistem de forma im-
parcial. Mas, quando a ideia é fazer 
com rigor, a procura determinada 
deve manter o foco sem desvios ou 
distrações.

Não bastam juras balofas de 
amor eterno a regiões mais ou 
menos deprimidas ou intenções 
e declarações redondas e 
politicamente corretas que em nada 
servem territórios decrépitos e com 
índices que não melhoram.

Tapar o sol com uma peneira, 
olhar para o belo e menosprezar 
o competente, são receitas com 
décadas que não cozinharam nada 
de jeito.

E até pode o séquito bem 
organizado de defensores dos 
instalados carpir a defesa da 
enormidade realizada que a 
realidade pinta o quadro todo. Não 
particularizando, e salvaguardando 

as exceções que confirmam a regra 
em que centro o plano, trata-se 
de um grito mais assustador que 
o original e que revela atrasos 
estruturais quase impossíveis de 
recuperar.

Impressiona a necessidade 
constante e procura de “boas 
notícias” quase tanto quanto a 
perseguição à crítica. É intolerável a 
falta de noção, o conformismo.

Mas, coloquem-se as fichas 
todas no quase. Não há dúvidas 
que a região, e agora abro o plano 
saindo do municipal, tem infindáveis 
recursos e bons exemplos capazes 
de agregar investimentos e 
potenciar desenvolvimento. Que 
assim aconteça, ou continue a 
acontecer, mas de forma equilibrada 
e equitativa que potencie a coesão.

A antecâmara do segundo 
desconfinamento e a discussão do 
Plano de Recuperação e Resiliência 
são, mais uma vez, oportunidades 
históricas. Era importante que não 
se perdesse o comboio, as reais 

âncoras, os investimentos que 
fazem falta às pessoas e que não 
são, obrigatoriamente, as grandes 
bandeiras adiadas e com um toque 
a mofo.

Para já o debate monstra mais do 
mesmo e veremos como fecham as 
negociações que seguem ao toque 
do costume com o país atordoado 
pela pandemia.

De boas intenções está... o mundo 
cheio. Cheio e farto. Redondo de 
conversa e sedento de resultados.

Será isto uma questão de litoral e 
interior? Estará o chamado interior 
do interior sempre sujeito ao pior 
dos piores?

Com uma bazuca ou fisga 
de araminhos, das autarquias 
(melhores), da CCDR (veremos se 
com modelo mais ágil), com os 
oito deputados em 230 (e mais 
as alterações que resultem da 
autárquicas) há espaço para fazer e 
caminho para andar.

Boas notícias? Não. Notícias.
Cada um interpreta como quer. 

Quais boas 
notícias?
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

AlentejoAlentejo
pela minhapela minha
câmeracâmera
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Autárquicas: 
o que esperar?
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

E
stes meses de pandemia vieram 
demonstrar à sociedade o que 
há muito já sabemos: perante o 

enorme, nalguns casos quase avas-
salador, número de surtos ocorridos 
no Alentejo e defronte das inúmeras 
deficiências dos diferentes serviços 
envolvidos, foram, uma vez mais, os 
autarcas a terem um papel charneira 
na comunicação e, principalmente, 
na resolução de muitos problemas 
que outros serviços públicos não ti-
veram capacidade para enfrentar e 
solucionar.

Naturalmente, ao tratar-se de 
um caso de saúde, de saúde pú-
blica, a maioria dos autarcas não 
tinha, até à data, qualquer conhe-
cimento de causa e muitas vezes 
notou-se nas palavras, também nos 
actos, a aflição de alguns perante 
casos de quase terror vividos em 
terras alentejanas.

No entanto, no computo geral, 
repito, foram quem, tantas vezes, 
perante a ausência de gente com 
responsabilidade que se remeteu ao 
silêncio, deu a cara e esteve na pri-
meira linha da resolução de proble-
mas, enfrentando ainda uma exigen-
te - às vezes demasiado demagógica 
e alarmista, sublinhe-se -, comuni-
cação social.

Podia aqui elencar uma série de 
iniciativas capazes de testemunhar 
o acima dito. Não só seria exaustivo 
como, certamente, falhar-me-iam al-
gumas importantes, pelo que me fico 
pela generalidade das afirmações.

E servem estes curtos parágrafos 
para demonstrar a importância que 
as autarquias locais têm no desen-
rolar da vida deste pequeno país que 
tem o descaramento de chamar inte-
rior a terras a 200 quilómetros do mar 
que, pelo seu isolamento e abandono, 
parecem situar-se a milhares de qui-
lómetros do grande poder decisor.

Por isto, por tantas outras coisas, 
2021 deveria ser um ano diferente 
dos outros, porque voltamos a ter 
um daqueles momentos que deveria 
ser encarado com grande seriedade: 
a escolha dos autarcas que nos vão 
governar nos próximos 4 anos.

A verdade é muito diferente e até 
confrangedora. Mais uma vez o que 
se vai ouvindo e assistindo por aí é a 
habitual dança dos interesses na es-
colha dos nomes para encabeçar as 
listas. Sem qualquer critério. Longe 
do rigor. Entretanto há ainda uma 
lei, em vias de poder ser revista, que 
tenta, de novo, penalizar grupos de 
cidadãos (alguns, na verdade, não 
passam de personagens descarta-

das dos partidos onde militaram que 
transformam o ato eleitoral em mera 
vingança política).

O mais importante fica por dis-
cutir: que terra queremos; que am-
bições temos ou podemos ter; que 
políticas de desenvolvimento são 
necessárias; como devemos encarar 
o futuro perante as adversidades que 
se levantam… já para não falar do bu-
raco da nossa rua que se alarga en-
quanto o tempo passa.

Nestas alturas os partidos mos-
tram a massa de que são feitos. De-
monstram desrespeito total pelos 
eleitores. Desprezo por aqueles a 
quem daqui meia dúzia de meses 
vão, descaradamente, pedir o voto.

Aos jogos de bastidores, a esta fal-
ta de respeito, muitos têm respondi-
do com a abstenção. Outros lançam 
sinais de alarme escolhendo alter-
nativas de choque que possam levar 
os partidos chamados tradicionais a 
lançarem outros olhares perante as 
realidades.

Talvez eles ainda não tenham per-
cebido. Ou, pior, talvez não queiram 
perceber, entretidos que andam com 
os tais joguinhos. O problema é que 
por aqui se começam a perder os 
pontos fundamentais à Democracia.

Sem Mais! 
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Unidos pelo cante 
às portas de Lisboa

SAUDOSISMO DA TERRA ACALENTA-SE NAS ASSOCIAÇÕES

A maior parte dos grupos tem cantores com 
mais de 70 anos, mas também existem projetos 
femininos e outro que inclui crianças africanas. 

As estórias da história que se começou a desenhar 
no tempo do fascismo, que floresceu a seguir ao 25 

de Abril e que hoje tenta sobreviver à pandemia. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR | ILUSTRAÇÃO FLÁVIO HORTA
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A
s saudades das terras onde nas-
ceram, dos hábitos culturais, da 
gastronomia e do convívio di-

taram o aparecimento, nos anos que 
se seguiram a 1974, nas imediações 
de Lisboa - sobretudo nos concelhos 
da Amadora, Sintra, Almada, Seixal, 
Barreiro e Moita -, de inúmeras co-
letividades alentejanas. O cante, não 
fossem os sócios destes grupos do 
Baixo ou do Alto Alentejo, acabou 
por ser um dos mais fortes elos de 
ligação. Hoje ainda subsistem. Se há 
aqueles que se confrontam com o en-
velhecimento dos seus integrantes, 
também há os que encontram nas 
comunidades onde se inseriram os 
reforços para continuarem a sentir e 
divulgar o Alentejo Natal.

José Simão Miranda é o fundador 
d’ Os Alentejanos, sediado na Damaia, 
Amadora. O grupo coral foi fundado 
em 1980, mas a sua história começou 
a ser desenhada muito antes, quan-
do o homem que havia de o legalizar 
veio um dia “de comboio, de alperca-
tas, lá da Cuba”. Estava-se em 1962 e 
José, que hoje já tem 73 anos e ainda 
exerce medicina, veio para estudar 
e trabalhar de dia e à noite. Primei-
ro foi para uma taberna/carvoaria 
de uns galegos. Depois, juntando-se 
aos alentejanos que já andavam pela 
capital, encontravam-se junto à Casa 

do Alentejo, que “naquela altura só 
abria as portas para quem usava gra-
vata”. Com o tempo foi alargando o 
leque de conhecimentos e foi assim 
que acabou por ir, à noite, trabalhar 
num restaurante. Foi ali que come-
çou a aperceber-se que havia espa-
ço para atuarem grupos de cantares 
e etnográficos de todo o país, exce-
tuando os do Baixo Alentejo. “Havia 
folclore do Minho aos Açores, mas, se 
por acaso aparecia alguém do Alen-
tejo, logo o repertório ia à censura”, 
recorda.

Com a revolução de Abril de 1974, 
os alentejanos que já então eram 
muitos nos arredores de Lisboa, mais 
passaram a ser quando se lhes abri-
ram as portas de diversas empresas 
para, como operários, poderem me-
lhorar o seu sustento. Na Damaia, 
conta à Semmais o médico - que 
ainda hoje, “quando tem de ser”, dá 
muitas consultas à borla para poder 
ajudar conterrâneos em dificulda-
des - aportou um imenso contingen-
te proveniente de Serpa, Vidiguei-
ra, Portel, Cuba e Sobral da Adiça. 
Juntos haveriam então dar asas ao 
sonho, fundando o Grupo Coral Os 
Alentejanos, que até tem estatutos 
publicados em Diário da República, 
isto para além de dois cd’s gravados 
e um terceiro em vias disso.
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Barreiro transformou-se em 
terra de operários/cantores

A história de José Caturra, alen-
tejano do Redondo que escolheu o 
Barreiro como local para viver, não 
difere muito da de José Miranda. 
Chegou do Alentejo em 1966, à pro-
cura de melhor vida, e dali saiu três 
anos mais tarde em direção a França, 
de onde regressou em 1974 pensando 
que já se havia livrado do serviço mi-
litar, o que não aconteceu, pois mes-
mo assim, na condição de refratário, 
teve de cumprir 18 meses em Évora.

No Barreiro e em toda a mar-
gem Sul do Tejo, nos concelhos da 
região de Setúbal que hoje estão in-
tegrados na Área Metropolitana de 
Lisboa, José Caturra conheceu pa-
trícios. “Havia e há gente vinda de 
todo o Alentejo, mas mais do Baixo”, 
lembrando também que a maior 
parte iam trabalhar “para a Lisnave, 
para a Siderurgia, para a CUF, para 
a Guarda Fiscal ou, como foi o meu 
caso, para a CP”.

Com tanto alentejano junto a 
tentarem matar saudades da terra, 

depressa se formaram os habituais 
grupos, primeiro para o petisco e a 
cavaqueira, depois para o cante. As-
sim nasceu em 1976 o Grupo Coral 
Alentejano Os Amigos do Barreiro.

“Antes da pandemia bebia-se um 
copo a acompanhar um bocado de 
toucinho ou de queijo. E depois en-
saiava-se, que quando é para ensaiar 
é mesmo para ser a sério”, conta José 
Caturra, sem esconder as saudades 
do tempo em que o agrupamen-
to fazia uma média de 30 atuações 
anuais, correndo todo o Sul e Cen-
tro do país. “Aqui no Barreiro todos 
os alentejanos cantam, mesmo que 
não tenham uma grande voz. Quem 
vem para o cante vem, também, para 
conviver, para passar o tempo, por a 
conversa em dia”, afirma, ao mes-
mo tempo que salienta que o cante 
não é apenas um exclusivo do sexo 
masculino, dando como exemplo As 
Cantadeiras do Barreiro, grupo que 
surgiu “há meia dúzia de anos e que 
também se apresentam”.

A Casa do Alentejo, nas Rua das 

Portas de Santo Antão, na Baixa 

lisboeta, é talvez a mais conhecida 

instituição ligada ao Alentejo a 

funcionar fora da região. Ponto 

de encontro de alentejanos 

durante quase um século, local 

onde se fizeram centenas de 

apresentações de livros, exibições 

de agrupamentos corais e muitas 

outras atividades, o antigo Palácio 

Alverca, datado do século XVII, 

pode vir a encerrar portas ainda 

este ano. A pandemia fez com 

que diminuíssem drasticamente 

as receitas (cerca de 85%, de 

acordo com a direção) e o futuro 

apresenta-se toldado de escuro 

caso, muito em breve, não surjam 

apoios financeiros. Das 44 pessoas 

que ali trabalhavam desde que 

surgiu a pandemia, em fevereiro 

do ano passado, 12 acabaram por 

ser dispensadas. O restaurante e 

o bar, principais fontes de receita 

e para onde eram encaminhados 

diariamente grupos de turistas 

estrangeiros, quase deixaram de 

funcionar. As receitas são hoje 

insuficientes para fazer face aos 

cerca de 50 mil euros mensais 

necessários.

Nuvens negras sobre a Casa do Alentejo
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Grupos apelam às raízes e 
tentam cativar os mais novos 

Os Amigos do Barreiro, que fazem 
do cante a sua principal razão de ser, 
integram hoje 22 cantadores. “Ao prin-
cípio éramos dos maiores grupos da 
zona de Lisboa e até ganhámos vários 
prémios”, diz o ferroviário já reforma-
do. O futuro, no entanto, não parece 
muito risonho. José Caturra, com 69 
anos, é o mais novo entre todos. O 
mais velho, diz, tem 96, mas “deixou 
de aparecer à coisa de um ano”.

A pandemia, para além de amea-
çar os mais frágeis e idosos, também 
parece estar a minar as anteriores 
práticas de convívio. Ninguém sabe 
quando se poderão voltar a reunir 
na sede, um edifício cedido pela câ-
mara do Barreiro, que também paga 
a água, a eletricidade e ainda dá uma 
determinada quantia para os trans-
portes do coral. “Pagamos um euro 
por mês de cota”, explica o cantador, 
acrescentando que as quotizações 
dos cerca de 60 associados são ape-
nas “uma ajudinha para qualquer 
coisa que seja preciso”.

Para José Simão Miranda o cante 
alentejano nos arredores de Lisboa 
não irá desaparecer tão depressa. 

O responsável do agrupamento da 
Damaia diz que estão a surgir ou-
tros agrupamentos. “Talvez não se 
aguentem todos, porque lhes falta, 
muitas vezes, o apego às raízes e al-
guma identidade e conhecimento do 
que é o cante e do que é a vida no 
Alentejo”, explica, lembrando que a 
média de idades dos atuais cantado-
res anda à volta dos 60 anos.

O médico afirma, por outro lado, 
que existem projetos capazes de va-
lorizar este Património Imaterial da 
Humanidade, os quais não passam 
exclusivamente pelos alentejanos. 
“A minha mulher, que é professora, é 
um desses exemplos. Tem um grupo 
de crianças africanas a interpretarem 
o cante”.

Por fim, José Miranda revela uma 
preocupação bem maior. “Nos últi-
mos tempos mataram-se uns quantos 
alentejanos que faziam parte da nossa 
companhia. Foram três na Brandoa, 
um no Barreiro, outro no Cacém... 
Creio que foram oito ao todo. O que 
lhes queria dizer é que não se matem. 
Venham cantar connosco, porque o 
cante é terapêutico”. 
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É um simples objeto de ferro que se encontra 
na posse de um antigo autarca. Conta uma 

história de mais de cinco séculos e atrai à vila 
do Alto Alentejo centenas de turistas, jornalistas, 

investigadores e cineastas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Chave quinhentista 
‘abre’ turismo  

LEGADO JUDAICO DOS COHEN ATRAI CURIOSOS E ESPECIALISTAS À VILA

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO



MARÇO 2021

21

E
m Castelo de Vide existe uma 
nova atração turística e cultural. 
Uma chave de ferro, que supos-

tamente seria a chave de casa de uma 
família judaica que foi obrigada a fu-
gir depois da perseguição e ordem de 
expulsão ordenada por D. Manuel I. 
É um objeto simples que, desde 2014, 
está na posse do antigo presidente da 
câmara municipal, Carolino Tapade-
jo, e que lhe foi doada por uma des-
cendente dessa família. Desde então 
não param de chegar à vila turistas 
religiosos, jornalistas e até realizado-
res cinematográficos.

Corria o ano de 1492 e os reis ca-
tólicos de Espanha davam início a 
uma saga violenta contra os judeus 
que viviam no país, despojando-os 
dos haveres, prendendo-os e matan-
do-os. Acossados, milhares atraves-
saram a fronteira e acoitaram-se sob 
a proteção de D. João II. Muitos fo-
ram viver para Lisboa, Porto e Évora. 
Muitos outros, mais cautelosos, cria-
ram colónias na zona raiana, num 

conjunto de localidades da Beira Alta, 
Beira Baixa e Alentejo, preparados 
para, em qualquer momento, deixa-
rem o país, adivinhando antecipada-
mente o final da tolerância religiosa 
decidida pelo futuro rei de Portugal, 
D. Manuel I.

A família de Esther Cohen, a mu-
lher judia que acabou por entregar a 
chave a Carolino Tapadejo, foi uma 
das muitas que viu o monarca exigir 
a conversão ou a morte. Incapazes de 
renegarem as suas convicções reli-
giosas fugiram então, na companhia 
de muitos outros agregados, para 
outras paragens mais tolerantes. Es-
tabeleceram-se em Constantinopla e, 
mais tarde, em Esmirna, na Turquia.

Cinco séculos mais tarde, em 
Castelo de Vide, algures pelo final da 
década de 1940 e início da seguinte, 
o jovem Carolino Tapadejo, como o 
próprio contou à Semmais, ficava 
diversas vezes perplexo ao “ver um 
conjunto de estranhas tarefas das 
vizinhas, que à sexta-feira acendiam 
umas candeias na parte mais recôn-
dita do quarto”. O simbolismo de 
tais gestos só o haveria de começar 
a compreender quando já tinha 12 
anos, já depois de o pai, que forja-
va ferro, ter recebido um convite de 
membros da UNESCO para fazer al-
gumas obras destinadas à Califórnia, 
nos Estados Unidos da América.

“Só a partir desse altura comecei 
a ouvir falar mais em pormenor e a 
perceber o que era o judaísmo, os 
batismos forçados, a Inquisição. Foi 
nessa altura que descobri que tam-
bém tinha raízes judaicas e que a mi-
nha família tinha chegado a Castelo 
de Vide em 1492, fugida de Espanha”, 
contou o ex-autarca.
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Castelo-vidense de coração 
sem nunca ter ido à terra

Veio a revolução portuguesa de 
1974 e, pouco depois, Carolino Tapa-
dejo é eleito presidente da Câmara 
Municipal de Castelo de Vide. De-
sempenha o cargo até ao início dos 
anos 80 e é nessa altura que compra 
para o município a sinagoga ali exis-
tente. É também por essa ocasião, 
diz, que se começa a desenvolver o 
turismo religioso na vila.

“Chegam a Castelo de Vide, to-
dos os anos, judeus vindos de todo o 
mundo. Vêm muitos investigadores, 
historiadores e até Mário Soares, que 
era presidente da República em 1989, 
aqui vem e profere o célebre discurso 
em que, em nome de Portugal, pede 
desculpa pelas atrocidades anterior-
mente cometidas sobre os judeus. 
Esse é um gesto de grande dimensão, 
até porque na altura se falava muito 
de tolerância religiosa, que catapul-
tou a vila por todo o mundo”, recorda. 

Totalmente convertido à história 
do judaísmo, Carolino Tapadejo par-
ticipa nos anos seguintes em diversas 
iniciativas. É então que, em 2014, é 
convidado para ir até Israel, para fa-
lar da sua vila e das origens de mui-
tos dos seus habitantes. “Falei para 
uma plateia de 400 pessoas, onde 110 
estavam ligadas ao turismo, e isso foi 
uma grande mais-valia para Castelo 
de Vide. Antes, a televisão local anun-
ciara a minha intervenção e foi assim 
que acabei por conhecer Esther Co-
hen e o marido, David”.

“A senhora estava doente, com 
cancro, e decidira ir morrer a Israel. 

Abordou-me e, num espanhol esqui-
sito, porque também vivera em Bar-
celona depois de ter casado, contou-
-me a história da sua família. Disse-
-me que era de Castelo de Vide sem 
que nunca lá tivesse ido, mas que 
essa era a terra dos seus descentes e, 
num ato que ainda hoje me comove, 
entregou-me a chave de ferro que 
terá sido a chave da casa da sua fa-
mília, considerando que era com al-
guém de lá o seu lugar”, disse ainda o 
antigo autarca.

Um ano e meio depois, Esther 
conheceu finalmente Castelo de 
Vide e o local onde terá sido a casa 
da sua família, na Rua da Fonte, um 
pouco abaixo da sinagoga. “Agora, 
dessa casa, só resta um muro e uns 
quintais. Mas sabemos que era ali 
que residiam. As consultas a diver-
sos documentos assim o provam. A 
senhora morreu um mês depois e 
sem deixar descendência. Nós temos 
uma chave que conta uma história 
única no mundo e que simboliza o 
desejo de os judeus regressarem às 
suas origens”.

A chave, essa continua com Caro-
lino Tapadejo, que a mostra a quem 
por ela pergunta, sejam turistas oca-
sionais, sejam jornalistas, investiga-
dores ou realizadores cinematográ-
ficos. “Já cá veio um de Hollywood 
e outro israelita”, diz Carolino Tapa-
dejo que entende que, no futuro, a 
relíquia deverá ser colocada numa 
vitrina, na sinagoga, com a história 
toda contada. 

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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O Ambiente 
de Negócios: 
A Variável Oculta 
ESTÊVÃO DE MOURA
EMPRESÁRIO / PH.D. GESTÃO UNIV. LISBOA

“Nos últimos anos, criou-se a ideia de 
que são as autoridades locais quem cria o 
ambiente de negócios. Nada mais errado. 
Mas esse é um erro em que se insiste e se 
investe muito.”

N
a nossa última crónica escre-
vemos sobre a importância do 
sistema empresarial e salien-

támos o facto de a tibieza do sistema 
empresarial do Alto Alentejo consti-
tuir um entrave, ao desenvolvimento 
do território.

Considerando que o desenvolvi-
mento do território pode ser visto 
como um triângulo (virtuoso) em 
que em cada um dos vértices co-
locamos: (i) o sistema empresarial; 
(ii) o ambiente de negócios; e (iii) 
as competências locais (os alterna-
tivamente os recursos endógenos) 
facilmente se percebe que se uma 
ou mais destas componentes não 
funciona de forma adequada (ou 
não se apresenta suficientemente 
robusta) não há desenvolvimento, 
mas sim estagnação e regressão 
económica.

Em muitas regiões de Portugal 
(quanto não no País como um todo) 
é isso que acontece.

Analisemos nesta crónica a com-
ponente ambiente de negócios. Esta 
componente do sistema de desen-
volvimento económico é fundamen-
tal para que haja desenvolvimento e 
crescimento. 

Um contexto dominado por um 
mau ambiente de negócios (já vamos 
ver o que é) não atrai investidores, 
nem investimentos e até provoca a 
fuga dos que em tempos aí arrisca-
ram fazer negócios.

Pelo contrário, um bom ambiente 
de negócios é uma componente que 
os investidores levarão em linha de 
conta na hora de elaborarem os seus 
estudos e tomar decisões de investir 
num contexto territorial.

Nos últimos anos, criou-se a 
ideia de que são as autoridades lo-
cais quem cria o ambiente de negó-
cios. Nada mais errado. Mas esse é 
um erro em que se insiste e se inves-
te muito. Para nada.

Um ambiente de negócios capaz 

de promover o desenvolvimento é 
o resultado de décadas de actuação 
dos actores económicos e empresa-
riais. É o corolário de uma cultura e 
de valores sólidos promovidos por 
quem actua dentro do sistema em-
presarial e não o resultado de quem 
está fora deste sistema.

Num bom ambiente de negócios 
são determinantes: (a) a confiança 
(entre os actores económicos); (b) a 
ética (de negócios); (c) a formaliza-
ção (saber com o que se conta); (d) o 
respeito (pelos contratos e pelo pro-
duto); (e) a transparência (na con-
corrência e na competição); (f) a es-
tabilidade (de outros sistemas, como 
o social); e (g) a não-interferência (a 
cada actor o seu papel). 

Um território em que a maioria 
destas componentes se comporta 
muito mal, quando comparada com 
outros territórios, está a hipotecar o 
futuro. No presente, é essa a lição a 
tirar do passado. 
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Pela primeira vez desde que está na paróquia, o 
cónego Tarcísio não irá abençoar os cordeiros. 

Os rebanhos também já são poucos, mas espera-se 
que em 2022 voltem à Igreja de Santa Maria da Devesa. 

O que não faltam são os antigos pratos judaicos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Bençãos
só para o ano

SEM BORREGOS NEM CHOCALHOS, MAS COM MUITA COMIDA PASCAL
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S
erá uma Páscoa como nunca 
houve outra em Castelo de Vide. 
Este ano, por motivos de segu-

rança sanitária, o largo fronteiro à 
Igreja de Santa Maria da Devesa (ou 
da Defesa, conforme algumas fações 
entendem) não terá os habituais re-
banhos de borregos que todos os 
anos são abençoados pelo padre da 
paróquia. Também os chocalhos não 
se farão ouvir dentro do templo e nas 
ruas. Só nas mesas a tradição parece 
apostada em manter-se.

O cónego Tarcísio Alves, que há 
20 anos é o principal eclesiástico de 
Castelo de Vide, diz que irá sentir a 
falta da tradicional benção dos bor-
regos ou cordeiros. “Não havendo 
a cerimónia, como tudo indica, não 
será feita, na rua, em frente à igreja, 

a leitura do texto habitual, que é co-
mum a judeus e cristãos e retirado 
do Antigo Testamento. É um texto 
que lembra a saída dos judeus do 
Egipto e que fala do anjo que matou 
os egípcios que perseguiam os ju-
deus para os exterminarem”, conta 
à Semmais.

No sábado de Páscoa, sem os 
habituais rebanhos encerrados nos 
bardos improvisados para a ocasião, 
também se deve fazer notar a ausên-
cia das muitas centenas de pessoas 
que, ano após ano, acorrem à vila 
para assistir à cerimónia. De acordo 
com o cónego Tarcísio, “as pessoas 
costumam ser tantas, que são mui-
to mais as que ficam na rua do que 
aquelas que conseguem entrar para 
dentro da igreja”.
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Faltam os rebanhos e o culto 
tradicional dos judeus

Sem pessoas para assistir às ce-
rimónias de 2021, o pároco local es-
pera que para o ano, ultrapassados 
que sejam os problemas da pande-
mia, o largo da Igreja de Santa Maria 
da Devesa (ou da Defesa, conforme 
prefere) volte a encher-se de animais 
para poder abençoar. É que, diz, os 
rebanhos também já vão rareando na 
região e, sem eles, mais uma antiga 
tradição corre o risco de desaparecer.

“Nos últimos anos só já aparecem 
duas camionetas com borregos. Os 
animais são descarregados e metidos 
dentro de um bardo, para que toda a 
gente os possa apreciar”, afirma Tar-
císio Alves, confirmando desse modo 
o desaparecimento dos grandes re-
banhos que outrora eram conduzi-
dos pelos pastores, a pé, pelas ruas 
da vila.

O cónego diz que quando chegou 
a Castelo de Vide, há duas décadas, 
havia uma outra tradição pascal que 
estava em vias de se extinguir. É que 
o seu antecessor proibira que os cho-
calhos, guizos e campainhas dos ani-
mais lhes fossem retirados e levados 
para o interior da igreja, onde eram 
abanados em três ocasiões. “As pes-
soas pareciam que estavam de luto 
sem poderem abanar os chocalhos 
na igreja. Eu voltei a permitir o reatar 
da tradição”, disse.

Apesar de a cerimónia da benção 
dos borregos ter origem nos judeus, 
estes já não professam o seu culto. 
“Não tenho conhecimento que façam 
o culto, mas têm tradições que foram 
assimiladas pelos cristãos, o que sig-
nifica que os seus antigos rituais não 
caíram totalmente em desuso em 
Castelo de Vide”, adianta o cónego, 
lembrando que os borregos são um 
animal especialmente importante no 
culto judaico, uma vez que foi o seu 
sangue que serviu para, marcar as 
portas das casas onde residiam, evi-
tando assim que “na sua passagem, 
o Anjo Devorador, os matasse como 
fazia aos egípcios”.

Legado gastronómico ainda 
alimenta os palatos da vila 

Cachafrito, molhinhos, bolo de 
massa, bolo finto, folares, biscoitos 
escaldados e, até, sarapatel, são al-
guns dos testemunhos gastronómi-
cos que a comunidade judia deixou 
em Castelo de Vide.

De acordo com o antigo presi-
dente da câmara, Carolino Tapadejo, 
muitas destas iguarias remontam ao 
século XVI, sendo o sarapatel aquela 
que maior curiosidade desperta, uma 
vez que não sendo um prato judaico, 
acabou por ser adotado, já nos tem-
pos atuais, pelos judeus que ainda ali 
residem.

“Com a chegada da Inquisição a 
Portugal, em 1536, os cristãos novos 
de Castelo de Vide passaram a ter a 
vida ainda mais difícil, também ao 
nível da alimentação. O sarapatel foi, 
seguramente uma violentação ter-
rível naquela época, porque é feito 
com tudo o que é menos nobre do 
borrego ou do cabrito, como as vís-
ceras, as fressuras (coração, fígado, 
bofes) e o sangue do animal que os 
judeus rejeitam na sua religião. Trata-
-se de um refogado onde depois são 
cozidas as fressuras e o sangue. Uma 
vez pronto, o cozinhado é despejado 
numa bacia de barro em cima de fa-
tias de pão duro onde previamente se 



MARÇO 2021

27

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

SABIA QUE...

www.ambilital.pt

PROTEJA O
PLANETA

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

 
SEPARE OS SEUS
RESÍDUOS

P
U

B

colocam folhas de hortelã. É curioso 
que passados tantos anos, este é o 
prato mais apreciado por todos nós 
e é presença obrigatória no almoço 
de domingo de Páscoa”, diz o antigo 
autarca, também ele de descendência 
judaica.

Outro dos pratos mais conheci-
dos é o cachafrito. Consiste em pe-
daços de carne de borrego ou cabrito 
que eram em primeiro lugar metidos 
numa caçarola de barro contendo 
apenas água, para que fossem purifi-
cados. Depois, numa outra caçarola, 
acabavam por ser fritos em azeite.

Ainda com referência ao sécu-
lo XVI aparecem os molhinhos, que 
são feitos com as tripas dos borre-
gos e dos cabritos. Estes pedaços são 
primeiro lavados e purificados com 
uma massa de cal branca. Depois, 
conta Carolino Tapadejo, são enro-
lados e misturados num refogado de 
tomatada.

No que se refere à doçaria surge, 
em primeiro lugar, o bolo de massa, 
que remonta igualmente ao período 

quinhentista. Trata-se de pão ázi-
mo que, em dias de festa, mudava o 
nome para boleima, passando assim 
a iludir a Inquisição. De acordo com 
a tradição judaico-cristã, o pão ázi-
mo foi feito pelos israelitas antes da 
fuga do Egipto, porque Deus revelou 
a Moisés que fizesse uma festa em 
gratidão ao Senhor, que protegeu os 
filhos de Israel (judeus) da décima 
praga do Egito.

Já os biscoitos são feitos escal-
dando a farinha com azeite a ferver 
com a intenção de purificar a farinha. 
Trata-se de pequenos bolos em for-
ma de S ou de argola. O bolo finto, 
feito com a massa do pão tradicional, 
é o bolo mais tradicional da Páscoa 
sendo muitas vezes confecionado 
num dos fornos da vila. Por fim, os 
folares são também tradicionais em 
Castelo de Vide. São feitos especial-
mente para as crianças e são dois os 
modelos tradicionais: um em forma 
de cruz com um ovo cozido no centro 
e outro, com formato de lagarto, com 
um ovo na boca. 
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O cavalo puro sangue lusitano está entre os 
melhores do mundo. Das coudelarias do Alentejo 

saem alguns dos melhores exemplares para outras 
regiões de Portugal e diversos países. Alguns de elite 
marcarão presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

TEXTO HÉLDER BEJA
FOTOGRAFIA RITA FERNANDES / EKATERINA DRUZ / COUDELARIA DE ALTER

Majestoso 
‘Filho do vento’ 

PURO SANGUE LUSITANO: RIVAL DOS MELHORES DA ARTE EQUESTRE

C
omo se aprecia um Monet ou 
um Rembrandt sem pegar no 
pincel, é possível admirar a 

forma e os gestos do cavalo puro 
sangue lusitano sem montar. O lusi-
tano, descendente dos cavalos ibé-
ricos que há séculos viajaram para 
tão longe como a China e a Índia, 
fruto de uma evolução de mais de 
15 mil anos, é hoje “uma preciosa 
herança genética da Andaluzia e de 
Portugal”, nas palavras do arquiteto 
e criador Arsénio Raposo Cordeiro, 
falecido em 2013, autor do livro “Ca-
valo Lusitano - O Filho do Vento”.

Ao longo das últimas décadas, 
galopou rankings e atualmente riva-
liza com as melhores raças da arte 
equestre mundo fora. Em 2021, ca-
valos e cavaleiros portugueses mar-
carão presença nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio na disciplina de Dressa-
ge. O Corado e o Beirão, montados 
respetivamente por Maria Caetano 
e Duarte Nogueira, são alguns dos 
que sairão da histórica Coudelaria 
de Alter rumo ao Extremo Oriente 
para representar o país.

“A Coudelaria de Alter é um mu-
seu vivo, um legado histórico único 
no mundo, cujo património gené-
tico temos obrigação de preservar. 
Faz parte da nossa identidade, da 
nossa história e da nossa cultura”, 
diz à Semmais o diretor do Departa-
mento de Coudelarias da Alter Real, 
Francisco Beja. “Devemos olhar 
para a Coudelaria como um museu 
vivo, com a mesma responsabilida-

de que olhamos para um qualquer 
museu de obras de arte, ou para 
qualquer património estático. A úni-
ca diferença é que este é dinâmico”.

A dinâmica da criação vê-se 
também pelos resultados desporti-
vos e de exportação, cujo número 
tem vindo a crescer, com exceção 
do ano passado, devido à pande-
mia. Em 2019, no Campeonato da 
Europa de Dressage, em Roterdão, 
a equipa equestre nacional garantiu 
uma vaga na disciplina de Ensino 
para Portugal nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio. E no ranking mundial de 
raças de Dressage, o stud-book (re-
gisto genealógico) da raça lusitana 
terminou o ano de 2020 em 6º lugar.

Nas últimas décadas, adita Arsé-
nio Raposo Cordeiro num texto pu-
blicado pela Associação Portuguesa 
de Criadores de Cavalo Puro Sangue 
Lusitano, um grupo presidido por 
Fernando d’Andrade, da coudelaria 
da Herdade do Azinhal, Portalegre, 
tem-se ocupado a promover o re-
gresso da espécie às suas caracte-
rísticas originais, redefinindo “com 
muito rigor o padrão da raça, base 
de partida fundamental para a me-
lhoria na seleção”. “A raça estava 
apenas mascarada, mas estava lá, 
eram milhares de anos de seleção, 
era um património genético que 
sobreviveu a todas as infusões de 
sangue estranho e que só esperava 
que nos uníssemos para se soltar 
e devolver a Portugal o seu cavalo 
milenar”.
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Animal com procura, 
mas não para todas as bolsas 

Se o puro sangue lusitano pode 
ser para todo o tipo de cavaleiros, 
não é para todas as bolsas. Na Her-
dade do Pinheiro estão agora cerca 
de 50 e nascem em média seis por 
ano, contabiliza Gicot. Os principais 
clientes são europeus e “a maioria 
procura cavalos de lazer”. A respon-
sável prefere não especificar preços 
e nota que dependem de vários as-
pectos, “da funcionalidade, dos an-
damentos, da altura, do caráter, da 
idade, do nível de ensino, às vezes até 
mesmo da cor”.

Na Coudelaria de Alter, a mais an-
tiga coudelaria portuguesa, criada em 
1748 e instalada na Coutada do Arnei-
ro, a escala é outra. O total de cava-
los está perto de 500, muitos deles 
protocolados, ao serviço da Escola 
Portuguesa de Arte Equestre e do en-
sino nas diferentes universidades ve-
terinárias e escolas profissionais. “À 
nossa responsabilidade direta devem 
estar 300. Nascem por ano cerca de 
50 animais”, aponta Francisco Beja. 
O principal comprador na Alter Real 
é português, mas o interesse também 
chega de fora. No último ano, países 
europeus como França, Suíça, Espa-
nha, Alemanha, Suécia, Bélgica e Ho-
landa adquiriram exemplares. Fora 
do universo europeu, Estados Unidos 
da América e toda a América Latina 
são “grandes compradores”, expli-
ca o responsável, acrescentado que 
“mais recentemente a China parece 
acordar e tornar-se um destino”.

Os valores envolvidos nas tran-
sações de lusitanos são muito variá-
veis, mas “podem chegar à razão de 
sete dígitos”, garante Francisco Beja. 
O que define esse valor são os resul-
tados desportivos ou o seu potencial 
para os alcançar. “É claro que entram 
nesta equação outros factores, como 
sejam idade, se é garanhão ou não, 
se tem saúde, o seu pedigree e a sua 
descendência. Os cavalos para lazer 
podem valer de 10.000 até 100.000 
euros, a partir daí entramos no uni-
verso dos de competição”.

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Apreciado por muitos. 
O que é que o cavalo tem?

Apreciado por todos, o que faz 
do puro sangue lusitano um cavalo 
diferente? “A sua docilidade, tem-
peramento e facilidade de aprender 
em relação a outras raças, tornando-
-o num animal com características 
únicas para qualquer cavaleiro, com 
muita ou pouca experiência o poder 
montar”, afirma Francisco Beja, da 
Alter Real. “É muito funcional e poli-
valente. Destaca-se em concursos de 
ensino europeus de alto nível, mas é 
um excelente cavalo para qualquer 
cavaleiro. É um cavalo de trabalho, é 
um cavalo para equitação de lazer, é 
um cavalo nobre”, refere à Semmais 
Stephanie Gicot, administradora da 
Herdade do Pinheiro.  

Nesta herdade em Alcácer do Sal, 
o lema é “lusitanos for everyone”, 
explica Stephanie Gicot. “Tentamos 
criar cavalos com boa cabeça, para 
cavaleiros a todos os níveis e de to-
das as idades. Fazemos um esforço 
particular na sociabilização dos pol-
dros. Uma relação de confiança entre 
o homem e o animal começa desde 
o início da vida e pode tornar certas 
situações muito mais fáceis de gerir. 
Um exemplo: um poldro aleija-se 
num pé. Se o animal ainda está bra-
vo, vai ser complicado. Um poldro 
já habituado a manipulações, dócil, 
com confiança, deixa-se tratar sem 
problema, sem stress, sem medo. É 
uma situação muito mais confortá-
vel tanto para o animal quanto para 
o tratador”.



MARÇO 2021

31

Logística da exportação 
implica vários cuidados

Entre os animais vivos exporta-
dos por Portugal, lista dominada lar-
gamente pelas aves de capoeira, es-
tão também os cavalos, alguns deles 
lusitanos. Em 2018 o país exportou 
50 cavalos e em 2019 ficou também 
perto da meia centena, de acordo 
com os números da Direção Geral 
de Alimentação e Veterinária publi-
cados pelo Expresso. Quando um 
cavalo é vendido ao estrangeiro pela 
Alter Real, todas as viagens dentro da 
Europa, incluindo Rússia, são feitas 
de carro, esclarece Francisco Beja. 
Usam-se veículos adaptados para o 
efeito e as viagens são programadas 
para que os cavalos não permane-
çam mais de oito horas por dia nas 
viaturas. Se a viagem é transatlântica, 
vão normalmente de avião, em con-
tentores especiais, acompanhados 
por equipas especializadas.

No caso da Herdade do Pinhei-
ro, “são os clientes que escolhem o 
transportador”, conta Stephanie Gi-
cot. “Temos sempre trabalhado com 
profissionais de alto nível. Estas em-

presas têm que seguir um caderno de 
encargos muito específico, parando 
depois de x tempo, os cavalos têm 
de sair do camião, descansar em bo-
xes durante x tempo antes de poder 
continuar a viagem. Alguns transpor-
tadores tiram fotos a cada paragem 
para mandar com a ‘mensagem do 
dia’ aos novos donos e aos criadores. 
Outros instalaram câmaras nos veí-
culos para verificar o bem estar dos 
animais durante o transporte”.

Chegados ao novo destino, os 
puro sangue lusitanos têm por nor-
ma boa adaptação, mas é preciso al-
gum cuidado. “Parece-me que o me-
lhor é bom senso. Por exemplo, não 
mandamos cavalos para a Escandi-
návia durante os meses de inverno”, 
especifica Stephanie Gicot. “Imagi-
ne o cavalo sair de Portugal onde a 
temperatura é de 16°C para chegar 
ao norte da Suécia com -25°C. Para 
o resto e para o futuro, temos de ter 
confiança que os novos donos vão 
tomar conta do animal da melhor 
maneira possível”. 
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Em Monforte há uma associação que luta pela 
recuperação da espécie desde 1994. Concursos e 

exposições mostram o que de melhores têm os rafeiros 
do Alentejo, tão determinados a defender rebanhos, 

pessoas e propriedades como a brigar com predadores.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  | FOTOGRAFIA DR

Rafeiro mais cobiçado 
é o alentejano  

LUTAM COM LOBOS, DEFENDEM CRIANÇAS E ATRAEM CRIADORES

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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H
á um animal que se destaca em 
todas as paisagens alentejanas. 
Seja nos campos, de volta dos 

rebanhos, seja em redor dos mon-
tes, montando guarda, seja ainda nas 
habitações, relacionando-se com os 
humanos. O Rafeiro do Alentejo, um 
cão imponente, é uma imagem de 
marca que atualmente tem a subsis-
tência assegurada, mas que há cerca 
de 40 anos quase esteve extinto.

A Semmais quis saber mais sobre 
estes exemplares de grande porte, 
tão corajosos a defender rebanhos 
quanto afáveis com crianças ou mes-
mo pequenas crias de outras espé-
cies animais. Os membros da comis-
são executiva da Associação de Cria-
dores do Rafeiro do Alentejo (ACRA), 
em Monforte, Portalegre, traçam o 
perfil de uma raça que não se sabe 
ao certo quando chegou às planícies 
da província, mas cuja identificação e 
catalogação só se iniciou na década 
de 1930, reunindo-se a partir de en-
tão os elementos científicos que hoje 
fazem destes exemplares apetecíveis 
alvos cobiçados por criadores nacio-
nais e estrangeiros.

De acordo com o que foi dito pe-
los membros da comissão executiva, 
até existem fotografias de diversos 
Rafeiros do Alentejo a acompanhar o 
rei D. Carlos, o que prova que estes 
animais, para além das funções de 
guarda de rebanhos e de bens, tam-
bém se adaptam com facilidade às 
tarefas cinegéticas, nomeadamente 
à caça grossa. Esse facto poderá ter 
contribuído também para que a es-
pécie não tenha sido totalmente des-
curada durante os anos mais difíceis 
(final da década de 1970 e a seguinte) 
e que muitos proprietários tenham 
aproveitado a característica para os 
manter.

“Atualmente podemos encontrar 
bastantes entusiastas pela raça, um 
pouco por todo o país, sendo uma 
das de eleição de bastantes famílias 
quando procuram um cão de guarda 
e de companhia”, referem os respon-
sáveis do ACRA.

Estrelas de concursos ‘atrelam’ 
cada vez mais criadores 

Ao longo dos últimos 26 anos, a 
ACRA, que foi fundada em 1994, tem 
desenvolvido inúmeras iniciativas 
para preservar o Rafeiro do Alente-
jo. Depois de contactos com diversos 
apreciadores da espécie, começaram 
a realizar-se periodicamente concur-
sos regionais. Esses eventos são hoje 
atividades regulares em muitos con-
celhos. São também uma possibilida-
de de os criadores se inteirarem so-
bre a preservação e, em simultâneo, 
promoverem negócios.

“A ACRA organiza regularmente 
concursos regionais da raça, inseri-
dos nos mais importantes eventos 
que se realizam nas respetivas re-
giões. Esta é uma forma importante 
de envolver a população no intermi-
nável trabalho da preservação deste 
património genético nacional”, refe-
rem ainda os responsáveis da asso-
ciação de Monforte, que também se 
dedica, entre outras atividades, à pu-
blicação de livros e brochuras relati-
vas à espécie.
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Descendentes de 
molossos trazidos 
por invasores

Pensa-se que os Rafeiros do 

Alentejo sejam descendentes 

dos grandes molossos que 

terão chegado à Península 

Ibérica a acompanhar as legiões 

romanas. Estes cães, que devem 

o nome à região da Molássia, na 

Grécia ocidental, eram utilizados 

em combate, mas também para 

guardarem rebanhos, havendo 

relatos das suas lutas com lobos, 

ursos e, em algumas regiões, até 

com leopardos. Na Península 

Ibérica onde quase não existiam 

cercas para segurar os rebanhos 

e onde, conforme dizem os 

técnicos da ACRA, existia uma 

tradição de transumância 

(movimentação dos rebanhos 

para as pastagens de montanha 

durante o verão, e destas para 

as planícies nos invernos), 

estas características ajudaram 

a moldar o carácter da raça: 

forte, dura e austera, rústica e 

adaptada.

Este trabalho tem dado resulta-
dos que já extravasam as fronteiras 
do Alentejo e do país. De acordo com 
a direção da ACRA, existe um inte-
resse crescente pela espécie vindo de 
criadores de França, Holanda, Bélgi-
ca, Itália, Alemanha, Finlândia, Esta-
dos Unidos da América e Brasil. “Nos 
últimos anos têm, inclusive, surgido 
projetos de criação em alguns países 
que, apesar de ainda se encontrarem 
numa fase inicial, podem vir a ter su-
cesso e a servir como mais um forte 
incremento ao crescimento e reco-
nhecimento deste património único”, 
dizem.

Os dados da associação de Mon-
forte dão ainda conta de que a média 
anual de registos de novos exempla-
res de Rafeiros do Alentejo é de 252, 
número que ilustra de modo muito 
satisfatório o esforço de recupe-
ração da espécie. E, nem os preços 
das crias, que oscilam entre os 500 
e os 600 euros, afastam o interesse 
crescente das muitas pessoas que os 
procuram.

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Trabalhadores, teimosos, 
corajosos e muito protetores 

Dizem os especialistas que o Ra-
feiro do Alentejo é um trabalhador 
autónomo, porque a isso foi habitua-
do desde os tempos que se conhece 
a espécie, mas que também é um 
animal que evidencia alguma teimo-
sia, pela que a sua educação deve ser 
ministrada de forma “ponderada e 
consistente”.

Não se pense, contudo, que ao 
referir-se que alguns exemplares são 
teimosos, que o mesmo significa que 
são agressivos. É que apesar da impo-
nência do seu porte (os machos atin-
gem uma altura ao garrote que pode 
chegar aos 74 centímetros, enquanto 
as fêmeas podem alcançar os 70), es-
tes animais são considerados fiéis aos 
donos e especialmente dedicados às 
crianças. “São muito corajosos e têm 
uma aptidão natural para defender os 
mais pequenos, sejam eles animais 
ou crianças”, dizem os criadores.

“Desenhados” para o trabalho 
nas planícies, os Rafeiros do Alentejo 
possuem uma estrutura óssea forte 
e os pés são têm almofadas grossas, 

possibilitando-lhes uma fácil adap-
tação à dureza dos solos. A cabeça 
forte, a barbela curta, tal como as 
orelhas, e o pescoço curto e grosso 
são outra das características de uma 
raça que, diz-se, chegou mesmo a lu-
tar com lobos e ursos ibéricos.

Alegam os especialistas que o 
Rafeiro do Alentejo se pode apresen-
tar com duas pelagens: uma curta e 
outra meio comprida. Apreciadores 
da vida ao ar livre, têm pelo grosso 
e denso, que os ajuda a defenderem-
-se das temperaturas extremas que 
assolam a região, quer sejam os ve-
rões escaldantes ou os invernos de-
veras rigorosos e onde é habitual os 
termómetros assinalarem valores 
negativos.

Um aspeto que ajuda a determi-
nar a pureza é a predominância da 
cor branca, isto apesar de a espécie 
apresentar uma apreciável panóplia 
de tonalidades, que vão desde os 
amarelos fulvos, passando pelos pre-
tos e lobeiros, podendo ser ou não 
tigrados. 
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Desenvolver em nome da 
competitividade territorial

ADELAIDE TEIXEIRA E A VIRAGEM ESTRATÉGICA DE PORTALEGRE

entrevista

O Pisão é essencial para a revitalização da região e 
pode alavancar um novo ciclo de desenvolvimento 

de todo o Alto Alentejo. Quem o diz é a presidente da 
câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, que fala numa 

carteira de obra pública capaz de colocar o concelho 
numa viragem estratégica.

ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR
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Tudo indica que o projeto para 
a Barragem do Pisão vai mesmo 
avançar, tem novidades sobre 
timings?

Esperamos que a obra possa ar-
rancar com a brevidade possível, já 
que é uma expectativa da região há 
mais de 50 anos, e cada vez se justifica 
mais! Há vários anos que os 15 autar-
cas do distrito de Portalegre são unâ-
nimes na reivindicação da constru-
ção da Barragem do Pisão, enquanto 
empreendimento de Aproveitamento 
Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato, 
ao abrigo de projetos e verbas comu-
nitários, como questão prioritária e 
investimento estratégico para o Alto 
Alentejo.

É prioritário para o Alto Alentejo e 
para o país, porque para além de todos 
os impactes diretos que andam a ser 
discutidos desde 1957, podemos equa-
cionar a sua mais-valia como um in-
vestimento estruturante e vital para a 
região, com reflexo também no desen-
volvimento turístico e na capacidade 
de atrair e fixar população no distrito.

Podemos, portanto, estar 
perante uma alavanca para o 
ciclo de desenvolvimento de 
que tanto faz falta à região?

É claramente um investimento es-
sencial para a revitalização da região, 
sobretudo porque é necessário e im-
perioso dotar a região de mecanismos 
de retenção de água capazes de ga-
rantir a sustentabilidade do território 
e da população e a disponibilidade do 
recurso para múltiplos fins, nomeada-
mente para a agricultura.

Que outros projetos 
podem vir a ‘reboque’?

Como investimento estruturan-
te para o Alto Alentejo, constitui uma 
oportunidade de melhorar a nossa ca-
pacidade de adaptação às alterações 
climáticas, suportada na criação de 
uma reserva estratégica de água num 
contexto de agravamento da escassez 
deste recurso. Neste sentido, reconhe-
cemos também aqui a oportunidade de 
melhorar a produtividade e a rentabi-
lidade da produção agrícola, com uma 
aposta no investimento em culturas de 
regadio. Mas também não pretende-
mos descurar as alterações climáticas 
e a consciência ambiental que estão na 
ordem do dia e nos sensibilizam para 
a poupança de água, a obrigação de a 
aproveitar cada vez melhor, racionan-

do a sua utilização e guardando-a para 
garantir que está disponível quando 
for mais necessária. 

E será desta que as 
infraestruturas rodoferroviárias 
poderão ver a luz do dia?

Há muito tempo que vimos a rei-
vindicar acessibilidades rodoviárias e 
ferroviárias para Portalegre. Por um 
lado, entendemos que as ligações aos 
IC13, IP2 e A23 são essenciais, mas 
não são exclusivas. Defendemos a li-
gação em autoestrada entre a A23 e a 
A6 (a Barragem do Fratel e Estremoz), 
como eixo longitudinal estratégico 
que percorre o interior país; de for-
ma complementar reivindicamos a 
conclusão do IC13. Esta é mais uma 
ligação incompleta que reputamos 
como fundamental para o aumento 
da competitividade territorial, já que 
se configura como o percurso mais di-
reto e eficiente entre Lisboa e Madrid, 
passando por Ponte de Sor, Portalegre 
e Cáceres, potenciando as ligações a 
Alter do Chão, Castelo de Vide, Crato 
e Marvão. 

Pugnamos também pela melhoria 
da acessibilidade a Elvas e Badajoz, 
em concreto no que se refere às EN371 
e EN246, e pela Conclusão do Nó da 
Penha, na medida em que a retifica-
ção deste nó rodoviário facilitará os 
acessos à cidade e evitará a passagem 
obrigatória de veículos pesados pelo 
Centro Histórico de Portalegre.

E no que toca à rede ferroviária?
Precisamos de uma intervenção 

de fundo. Por exemplo, a alteração 

“
A pandemia tem 
sido um desafio, 
com reflexos não 
apenas na saúde, 
mas também com 
um forte impacto 
na economia e na 
sociedade

Doze milhões do 20-20, 
em contas controladas

O conjunto de projetos postos em 

prática neste mandato no âmbito 

do Portugal 20-20 devem fixar-se 

na ordem dos doze milhões de 

euros.  Adelaide Teixeira reafirma 

que a gestão das contas do 

município tem justificado “uma 

grande preocupação e rigor”, ao 

ponto de o município ter saído do 

endividamento excessivo. “Neste 

momento a situação financeira do 

município está controlada e, sem 

descurar esta dimensão, temos 

neste momento de pensar e criar 

o futuro para tornar Portalegre 

mais competitivo”, afirma.  
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do traçado, passando no Parque In-
dustrial, a par da modernização e 
eletrificação da Linha do Leste é uma 
reivindicação antiga de populares e 
empresários, que se justifica mais do 
que nunca com a perspetiva de cons-
trução da plataforma logística do Caia. 
Esta aproximação da cidade permi-
tiria uma redução dos impactos am-
bientais associados a uma circulação 
totalmente dependente da rodovia, a 
conexão ao corredor principal do Alto 
Alentejo e a melhoria de condições 
técnicas.

Não era altura para se pensar 
a sério que destino dar aos 
‘elefantes brancos’ que ficaram 
da industrialização do concelho? 

No caso da Robinson, em articu-
lação com o seu Conselho Diretivo da 
Fundação, estamos a tentar encon-
trar uma solução que possa agregar a 
manutenção da memória do Espaço, 
com a refuncionalização de edifícios 
por exemplo através de um projeto 
turístico, que inclua também a instala-
ção de associações culturais e de uma 
nova residência de estudantes. Tendo 
em conta o que este espaço represen-
ta, não só em termos de património 
para a cidade, para o concelho e para 
o país, mas sobretudo como referência 
incontornável da memória e identida-
de histórica e do seu valor patrimonial 
intrínseco, é unânime a necessidade 
de encontrar uma solução para a sua 
preservação.

Existe uma estratégia delineada 
que congrega todas estas dimensões 
e que já foi apresentada em câmara 
e Assembleia Municipal. Neste mo-
mento estão, também, a ser criadas 
condições para o encerramento do 
processo de insolvência da Sociedade 
Corticeira S.A. de forma a poder poste-
riormente tomar uma decisão o mais 
participada e consensual possível, ba-
seada em pressupostos sólidos, legal-
mente balizados e economicamente 
sustentáveis.

Sabemos que têm estado a ser 
desenvolvidos alguns projetos 
de incubação de empresas, 
nomeadamente em parceira com 
o IPP, o que nos pode adiantar?

Está a decorrer, no âmbito da reno-
vação urbana e revitalização do patri-
mónio na zona histórica, a empreitada 
de criação de uma Incubadora de Em-
presas de base não Tecnológica que 
tem como objetivo criar uma incuba-
dora de artes, capaz de gerar as con-

A cota parte que cabe à 
administração central

Adelaide Teixeira refere que no 

que toca ao que falta fazer, “há 

uma parcela de responsabilidade 

que cabe ao poder central, e que 

significa criar os mecanismos 

conducentes a uma maior 

homogeneidade territorial, 

que se reflita numa dinâmica 

estrutural capaz de inverter 

a tendência verificada nas 

últimas décadas”. E acrescenta: 

“A discriminação positiva tem 

de se aplicar a territórios como 

Portalegre. Acreditamos que 

esse é o trabalho que está a ser 

agora desenvolvido por este 

Governo e aguardamos com 

expetativa e especial atenção 

a concretização da ampliação 

do Hospital de Portalegre, da 

Escola de Formação da GNR, da 

requalificação do Tribunal ou do 

investimento nas acessibilidades 

rodoferroviárias.

dições necessárias ao aparecimento 
de novas unidades empresariais de 
caráter inovador e criativo e capacitar 
eventuais agentes empreendedores, 
locais ou não, que se queiram estabe-
lecer em Portalegre. 

E como está a desenvolver-se 
o projeto da Jerónimo Martins 
de produção de leite?

Este foi assumido por nós como 
um projeto âncora para Portalegre, e 
não só pela criação de postos de traba-
lhos diretos como indiretos. A instala-
ção de uma unidade fabril para produ-
ção de leite, natas e manteigas, numa 
área de 12 hectares na Zona Industrial, 
representou um investimento estra-
tégico para o concelho, que começou 
com a aquisição da Serraleite, e já se 
encontra a criar parcerias ao nível do 
ensino superior da regional para de-
senvolver atividades de investigação 
e desenvolvimento de novos produtos 
lácteos e receber alunos para estágios 
em diferentes áreas.

Falemos agora dos danos da 
Covid-19. Como tem vivido 
este período?

Tem sido um desafio, reconhecen-
do que os impactos da doença não se 
refletem apenas na saúde, mas têm um 
forte impacto na economia e na socie-
dade. Preocupa-nos sobretudo o aces-
so à saúde num momento tão sensível 
e exigente, e sobretudo lamentamos 
as vidas que se perderam neste perío-
do. Este é um trabalho que para nós é 
prioritário, motivo pelo qual os apoios 
foram reforçados e multiplicados, 
para fazer face às necessidades ex-
traordinárias que surgiram em conse-
quência da Covid-19. A câmara tem es-
tado atenta às diferentes necessidades 
da saúde, da Saúde Pública, das IPSS’s, 
das Escolas e, dentro das suas possibi-
lidades tem estado a apoiar cada setor 
com recursos humanos e materiais.

Quais são as maiores 
preocupações?

A prioridade neste momento são 
as famílias mais vulneráveis, os que 
têm mais dificuldades e viram os seus 
rendimentos reduzidos em virtude 
desta pandemia. Há várias respostas 
a funcionar em simultâneo, desde 
a Loja Social aos apoios de Emer-
gência, passando pela realização de 
ações e campanhas de apoio ao co-
mércio tradicional, isenção de taxas e 
rendas em estabelecimentos que são 
propriedade do município. Manteve 

“
O eixo central da 
nossa estratégia 
assenta na 
expansão da zona 
industrial para 
captar investimento
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o apoio alimentar a todas as crianças 
com apoio social escolar fazendo-se 
a entrega ao domicílio. Também a 
CPCJ se encontra a assegurar o seu 
regular funcionamento.

Acredita que este verão 
já podemos desanuviar o 
confinamento ou nem por isso?

Penso que é prematuro estar a de-
senhar cenários de médio prazo. Neste 
momento a prioridade de todos tem 
de ser conter a pandemia e controlar 
a situação epidemiológica, de forma 
a aliviar o número de internamentos 
nos hospitais e, em particular, nas Uni-
dades de Cuidados Intensivos. 

Perante este drama, ainda 
considera o turismo um trunfo 
para esbater as dificuldades?

Neste ponto convém referir que 
falar de turismo é falar de integração e 
valorização, de qualidade e segurança 
e experiências genuínas, que cruzam 
cultura e natureza. É dotar o território 
de melhores condições para o usufru-
to pleno por parte da população. 

Portalegre deve reforçar o seu 
papel enquanto centro urbano multi-
funcional, salientando o facto de ser a 
porta de entrada do Parque Natural de 
S. Mamede, valorizando a tradição e 
os seus ativos patrimoniais singulares 
(naturais e construídos) e investindo 
ao mesmo tempo em atividades em-
presariais inovadoras.

A localização geoestratégica do 
concelho, com o enquadramento do 
Parque Natural da Serra de S. Mame-
de, convida a uma experiência reno-
vada de imersão na cultura local, ao 
refúgio na vastidão da paisagem, à 

criação de memórias e à procura de 
bons motivos para regressar. 

Consideramos que o setor pode-
ria beneficiar com a reorganização da 
oferta e o alargamento de circuitos 
capazes de induzir uma maior atração 
de turistas e públicos diferenciados, 
até porque a nossa geografia favorece 
a aproximação à vizinha Espanha e a 
criação de parcerias ao nível econó-
mico, cultural e social, essenciais para 
o desenvolvimento da região.

Durante a pandemia sentimos um 
claro aumento da procura da região, 
decorrente do reconhecimento dos 
fatores segurança, espaço e qualidade 
do ar da serra que vieram preencher 
as expetativas dos que desejavam 
fugir dos aglomerados urbanos para 
passar a fase de confinamento.

Vê, por exemplo, a 
transformação da Quinta 
da Saúde no Centro de 
Interpretação como um 
desses trunfos?

A Quinta da Saúde é de há muito 
reconhecida como um dos locais mais 
aprazíveis do concelho e da Serra de S. 
Mamede, e dotada de um inigualável 
potencial turístico. Caracterizava-se 
pela “beleza natural e bons ares” e a 
estadia naquele local era, já nos anos 
30 do séc. XX, recomendada inclusi-
vamente a quem sofresse de doenças 
respiratórias não contagiosas.

A criação do Centro de Interpreta-
ção do Complexo Turístico da Quinta 
da Saúde vem dar a conhecer a Serra 
de S. Mamede, não apenas na dimen-
são da sua enorme biodiversidade, 
geomorfologia e tradições, mas tam-
bém através da diferenciação dos seus 

produtos endógenos, desde os queijos 
e enchidos aos vinhos, passando pelos 
doces conventuais. Uma forma de des-
cobrir a riqueza deste território pode 
ser através da degustação e prova dos 
sabores tradicionais e característicos 
da Serra de S. Mamede e do concelho 
de Portalegre. 

 Há também algum projeto para 
o parque de campismo?

Tem havido alguns particulares 
interessados neste espaço, mas ainda 
estamos a analisar as possibilidades de 
desenvolvimento de um projeto estru-
turante e que possa oferecer as con-
dições necessárias para proporcionar 
aos visitantes e turistas uma boa esta-
dia e uma experiência a repetir.

Que outras apostas estratégicas 
estão em cima da mesa?

O eixo central da nossa estratégia 
assenta na expansão da Zona Indus-
trial, para captar investimento, criar 
emprego e fixar pessoas no território. 
Destacamos aqui como essencial a re-
qualificação da Av. Francisco Fino ou 
a venda de lotes e o apoio aos investi-
dores, através de um pacote de incen-
tivos que passa pela oferta de lotes in-
fraestruturados com benefícios fiscais 
e isenção de taxas até ao máximo per-
mitido por lei, incluindo a redução do 
preço dos lotes em função do número 
de postos de trabalho criados. A título 
de exemplo, salientamos a isenção da 
derrama e, para quem crie pelo menos 
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10 postos de trabalho o valor do m2 é 
de 0,01 €.

No que se refere à criação de in-
fraestruturas de acesso à Escola da 
GNR, estamos a tentar que as obras 
comecem ainda este ano. Há uma can-
didatura aprovada, e contamos lançar 
muito em breve o concurso público da 
empreitada, no valor de 3,5 milhões de 
euros.

Ainda no que diz respeito ao inves-
timento na Zona Industrial, de referir 
que temos atualmente mais de duas 
centenas de empresas instaladas, e es-
tamos a precisar de mais espaço para 
crescer e desenvolver novas áreas de 
negócio.

No essencial, pretendemos afirmar 
ainda mais Portalegre como ponto 
geoestratégico ou porta de entrada na 
Europa, o que se traduz numa maior 
procura graças à proximidade com 
Espanha. 

Que obras mais expressivas 
refletem essa carteira de 
desenvolvimento?

Se se refere a intervenções físicas, 
depositamos muita esperança na es-
tratégia em curso de Regeneração Ur-
bana. A valorização e reabilitação dos 
centros históricos está a ser encarada 
como um projeto âncora para o de-
senvolvimento sustentado, quer pela 
dinamização da economia local, quer 
pela via da revitalização da própria ci-
dade. Desde logo, o cuidar da requali-
ficação e refuncionalização de edifica-
ções e do espaço público, investindo, 
como fizemos, na eficiência energé-
tica, e criando oportunidades para a 
criação de emprego de forma direta 
e indireta, como forma de aumentar 
a qualidade de vida das populações e 
aumentar as condições de habitação, 
trabalho e lazer. 

A ideia é que no conjunto destas 
intervenções sejamos capazes de tor-
nar a cidade mais aprazível e adaptada 
às necessidades dos dias de hoje. Por 
isso, incluímos aqui as obras de recu-
peração do edifício dos antigos Paços 
do Concelho, o restauro e recuperação 
da Sé, que prevê também a construção 
de um novo Museu de Arte Sacra, num 
espaço da autarquia cedido à Diocese 
para esse intuito. E, adicionalmente, 
a Recuperação da Igreja do Espírito 
Santo em Alegrete, do edifício-sede do 
Grupo de Forcados, Orfeão de Porta-
legre e Grupo de Cante Alentejano Os 
Lagóias e um prédio na Rua da Mou-
raria, para reconversão em habitação 
social.

Já que toca na habitação, 
há intervenções em bairros?

Sim, foi feita uma grande operação 
de requalificação nos fogos de habi-
tação social do Bairro dos Assentos, 
que se estendeu aos espaços públicos 
comuns e que, na terceira fase, incluiu 
também obras no Bairro do Atalaião, 
entre as quais a requalificação do edifí-
cio do Centro Popular de Trabalhado-
res do Atalaião. Através da Loja Social, 
continuamos a dar apoio a um conjun-
to alargado de famílias para evitar que 
haja situações de exclusão social. 

Já agora, acrescento que estamos a 
trabalhar na mobilidade, acessibilida-
des e infraestruturas. Há um conjunto 
de intervenções, umas já terminadas, 
outras em vias de concretizar, que 
concorre para consolidar os objetivos 
já referidos, desde a modernização das 
redes de água e saneamento, das pavi-
mentações e sinalização horizontal do 
centro da cidade aos espaços exterio-
res do Bairro dos Assentos e Atalaião, 

às remodelações dos parques infantis, 
ou à instalação de um ringue de pati-
nagem ou de um Skate Park.

Na área da educação que ações 
estão a ser desenvolvidas?

Estamos a requalificar equipa-
mentos, como é o caso da beneficia-
ção da Escola dos Assentos já concluí-
da, e a Cristóvão Falcão que será alvo 
de uma renovação, já tem concurso 
público e cuja intervenção ultrapassa 
os 3 milhões de euros.

E no que respeita a equipamen-
tos desportivos e de lazer, refiro os 
polidesportivos e aguardamos a todo 
o momento luz verde do Tribunal de 
Contas para a empreitada de requali-
ficação da Piscina Coberta dos Assen-
tos, que inclui a melhoria dos espaços 
exteriores para que possam ser mais 
vividos e fruídos, com a instalação de 
um Parque Infantil.

Saliento que estas intervenções 
não se ficam pela sede de concelho, 
mas estendem-se às freguesias numa 
ótica de equilíbrio em termos terri-
toriais. Muitas das intervenções têm 
incidido no melhoramento de infraes-
truturas, água, saneamento, pavimen-
tações, escolas e zonas de lazer. 



PARQUE INDUSTRIAL DE VENDAS NOVAS
RUA 4, LOTE 101
7080-341 VENDAS NOVAS

DE VENDAS NOVAS
PARA O MUNDO
Fazemos parte
da nova geração
que valoriza
o ambiente.

Instalada no Parque Industrial de 
Vendas Novas, a Extraoils – Oils 4 
The Future é uma unidade 
industrial modelar, de terceira 
geração, altamente sofisticada, 
que transforma óleos alimentares 
em óleo para a produção
de biodiesel.

A empresa é já hoje um dos 
principais players do setor a nível 
ibérico e, a prazo, pretende ser 
um dos maiores da Europa. 
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Medronho, 
fruto autóctone 

DA AGUARDENTE A NOVOS PRODUTOS HÁ CADA VEZ MAIS INVESTIDORES

Da costa vicentina ao Alqueva, de Odemira a Portel 
passando por Santiago do Cacém, os produtores 
de medronho e da famosa aguardente crescem. 

Falam de uma oportunidade real para a região, mas 
pedem maior valorização e combate às falsificações 

e ao mercado paralelo.
TEXTO HÉLDER BEJA | FOTOGRAFIA DR

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

negócios
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P
ara fazer um litro de aguardente 
de medronho são precisos cer-
ca de 10 quilos de fruta e seis 

meses de processos que levem até 
à garrafa o néctar introduzido em 
Portugal no século X pelas popula-
ções árabes, através de métodos de 
destilação de antanho. Postas as coi-
sas assim, o negócio parece carecer 
de entusiasmo, mas a oportunidade 
existe e Portugal e o Alentejo estão 
a redescobrir e a investir no arbusto 
autóctone e no seu fruto - o país é 
neste momento o maior produtor do 
mundo.

O sudoeste alentejano e o con-
celho de Odemira são casas de um 
desses novos projetos. O medronho 
da marca Júnior Jacques, produzido 
pela destilaria Alma Orgânica, ven-
ceu o mais recente prémio Melhor 
dos Melhores e a Medalha de Ouro 
no 5º Concurso Nacional de Aguar-
dentes Não-Vínicas. O seu respon-
sável, Afonso Pereira, admite que a 
distinção teve um impacto positi-
vo, acima de tudo a nível local e na 
curiosidade que despertou junto das 
pessoas, mas as suas energias estão 
centradas em continuar um cami-
nho de crescimento e valorização do 
fruto, através da aguardente e tam-
bém para além dela, com o medro-

nho desidratado, que pode servir de 
aperitivo e ser usado em cocktails; 
e o medronho congelado, para fins 
gastronómicos.

“Nós fazemos medronho. Há 
muitas marcas por aí que fazem gin, 
fazem outras bebidas e fazem tam-
bém medronho. Acho que isso é uma 
das coisas que nos distingue, estar-
mos inteiramente focados em fazer 
um produto com a melhor qualida-
de possível. Outro aspecto que nos 
diferencia é olharmos para a desti-
lação como um processo químico, 
científico, que envolve com certeza 
muita arte, mas é um processo em 
que cada etapa tem uma explicação. 
Procuramos estudar sobre esses as-
suntos para que a toda a hora consi-
gamos melhorar aspectos relaciona-
dos com o processo de fabrico”, nota 
o responsável pela empresa que tem 
uma área total de pomar a rondar os 
dez hectares e gere outros 50 onde 
colhe medronho florestal.

Afonso Pereira é optimista quan-
to ao momento do setor e reconhece 
“um novo fôlego”. “Temos a opor-
tunidade de valorizar um recurso 
endógeno. Portugal é líder mundial 
na produção deste fruto e podemos 
afirmar-nos como um grande pro-
dutor, alguém que sabe trabalhar 
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um produto fantástico, interessante 
a todos os níveis, desde o combate 
às alterações climáticas, aos fogos, 
até à preservação das serras e das 
florestas autóctones”. Mas avisa: “É 
preciso tomarmos as decisões cor-
retas e fazermos as coisas bem. No 
que toca à aguardente de medronho, 
temos um caminho muito grande 
para melhorar a qualidade do que se 
produz em Portugal”. Afonso Pereira 
nota que a aguardente de medronho 
é “maioritariamente feita por em-
presas de uma escala muito pequena 
e que a fazem de uma forma muito 
artesanal”. Admite que “há grandes 
mestres por aí”, mas ressalva que 
“também se cometem erros muito 
básicos” na produção de aguardente 
que acaba por chegar ao mercado. 

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Em 2015 o medronho ganhou 

um museu no concelho de 

Portel, Alqueva, na Herdade de 

Monte Santos. O administrador 

deste projeto turístico, Samuel 

Pacheco, diz à Semmais que, 

até ao começo da pandemia, o 

Museu do Medronho recebia com 

regularidade muitas excursões que 

visitavam o Alqueva. “As pessoas 

acabam por vir conhecer a planta, 

o fruto, como se faz a apanha, 

depois visitam a destilaria e temos 

a loja onde podem comprar os 

nossos produtos - a aguardente 

de medronho, o gin e outros”. O 

museu tem a sua própria destilaria e 

é, aliás, um dos grandes produtores 

de medronho do país, duplamente 

premiado no último Concurso 

Nacional de Aguardentes Não-

-Vínicas. “Provavelmente seremos 

o maior produtor nacional de 

medronho, temos 160 hectares 

de medronhal plantado. Neste 

momento andamos à volta dos 

cinco, seis mil litros de produção 

(anual) mas o objetivo é chegar aos 

30 mil”, contabiliza o responsável. 

Para Samuel Pacheco, o problema 

do medronho é outro: ser fácil 

de falsificar. “É uma bebida 

que as pessoas misturam com 

outras e acabam por deformar 

a sua qualidade. Quando é bem 

feito é uma bebida única, não 

tem comparação com as outras 

aguardentes”.

Com direito a museu
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Produto referência do país 
ainda é pouco valorizado 

A importância da qualidade da 
aguardente de medronho é igual-
mente destacada por Miguel Nunes, 
da Black Pig, empresa do concelho 
de Santiago do Cacém já com mui-
tos anos de atividade e vencedora de 
vários prémios internacionais, entre 
eles a Medalha de Prata no World 
Brandy Awards em 2020. O empre-
sário lamenta, no entanto, que o me-
dronho seja “um produto ainda não 
devidamente valorizado” e explica: 
“Estamos a falar de uma aguardente 
de referência do país, mas o litro de 
medronho custa 25 euros desde que 
eu me lembro de ser gente. Desde 
2000 que se diz que um litro custa 
25 euros - num mercado paralelo 
brutal que ainda existe e que tem 
de ser devidamente diminuído para 
que as marcas que trabalham bem 
o produto, que não fogem ao fisco, 
possam valorizá-lo pela qualidade e 
pela legalidade”. 

As oito toneladas anuais dos 
medronhos que fazem a aguarden-
te Miróbriga Romana, da Black Pig, 
crescem nos 12 hectares de pomar 
que a empresa detém, e noutros dois 
hectares onde colhe medronho sel-
vagem. “Começámos a plantar os 
primeiros pomares de medronhei-
ros em 2007, foram os primeiros no 
Alentejo e arrisco-me a dizer que a 
sul do Tejo”, aponta Miguel Nunes, 
destacando o carácter até há pouco 
selvagem deste arbusto. Todos estes 
anos depois, e apesar da atual ten-
dência de crescimento do consumo 
de medronho, o representante da 
Black Pig - que também produz gin e 
o único rum de Portugal continental, 
o Ilha do Pessegueiro - pede políti-
cas concretas de apoio ao sector. “As 
medidas de valorização têm de par-
tir das entidades, para que aconteça 
uma mudança cultural”.

O Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas revelou 
que, ao abrigo do Regime Jurídico 
de Ações de Arborização e Rearbo-
rização, já foram “autorizados/va-
lidados cerca de 2951 hectares com 
recurso a medronheiro, maiorita-
riamente no Algarve, seguindo-se a 
região Centro e o Alentejo”. 

A REN - Redes Energéticas Na-
cionais, por sua vez, plantou “mais de 
um milhão de árvores, em cerca de 3 
mil hectares, substituindo espécies de 
rápido crescimento por autóctones, 
mais resistentes ao risco de incêndio”, 
diz à Semmais João Gaspar, responsá-
vel da área de Servidões e Património 
da REN. No Alentejo e no concelho de 
Monchique, a área reconvertida até à 
data pela REN é de cerca de 55 hecta-
res. “Entre 2014 e 2020, a REN plan-
tou 417 hectares de medronho porque 
chegou à conclusão que aquela árvo-
re é a espécie que melhor se adapta 
nesta finalidade, já que não necessita 
de gestão e dá rendimento anual ao 
fim de 7 ou 8 anos aos proprietários. 
Este facto incentiva à gestão da terra 
pelo proprietário”, explica o mesmo 
responsável, que destaca o trabalho 
em parceria com a Cooperativa Por-
tuguesa de Medronho. 

Em todo o país, nestas reconver-
sões da REN, foram abrangidos mais 
de 17 mil proprietários. “Mas esta 
cadeia de valor só termina na filei-
ra da transformação do medronho 
em aguardente, compotas ou outros 
produtos associados”, acredita João 
Gaspar. Para isso, a REN está já a en-
volver todos os players locais, regio-
nais e nacionais, que devem olhar 
para estes novos produtos e novos 
mercados, que trazem benefícios 
para todos: desde o produtor, ao dis-
tribuidor, trazendo também benefí-
cios para o consumidor final”. 
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O registo de patentes em Portugal e no estrangeiro 
é visto como uma grande oportunidade para criar 
trabalho e riqueza. Só no distrito de Évora, em três 

anos, fizeram-se mais de 170 protocolos 
com empresas de diversas áreas.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Investigação top 
na região

UNIVERSIDADE DE ÉVORA PATENTEOU 29 PROJETOS EM TRÊS ANOS

G
eociências, Química, Enge-
nharia Agrícola ou Biotecno-
logia são algumas das áreas 

em que os investigadores da Univer-
sidade de Évora (UÉ) se têm vindo a 
destacar nos últimos anos. As suas 
pesquisas contribuíram para que, 
desde 2018, tivessem dali saído pro-
jetos que resultaram em 83 pedidos 
de patentes, dos quais 57 a nível in-
ternacional. Desse total foram aceites 
22 internamente e sete no estrangei-
ro, números que fazem da instituição 
aquela com maior representativida-
de em todo o Alentejo e das mais sig-
nificativas no país.

Em conversa com a Semmais, o 
vice-reitor da UÉ responsável pelo 
setor das patentes, Soumodip Sarkar, 
disse, a propósito da notoriedade já 
obtida, que “relevância, neste campo, 
é um termo subjetivo, e depende de 
muitos fatores, tal como a dimen-
são do mercado a que nos estamos 
a referir, a sua resposta ou o tipo de 
invenção que é patenteada”.  “O pe-
dido de patenteamento e a concessão 
de patentes a inovações portuguesas 
são motivo de orgulho para as nos-
sas universidades, porque potenciam 

mais inovação, e enriquecem os cur-
rículos dos inventores e dos departa-
mentos que ocupam”, acrescentou.

Soumodip Sarkar deu depois um 
exemplo concreto de um projeto 
saído da UÉ e que triunfou no mer-
cado externo. “O professor Anthony 
Burke dedicou-se, durante as últi-
mas décadas, à invenção de novas 
substâncias químicas (moléculas) 
com potencial aplicação industrial 
(principalmente como precursores 
de medicamentos ou catalisadores 
para a produção de medicamentos). 
Com base no desenvolvimento de 
um novo processo para obtenção de 
uma componente de um catalisador, 
fundou em 2009 uma empresa cha-
mada Chiratecnics para a comercia-
lização desta tecnologia. A tecnolo-
gia foi quase comprada pela grande 
farmacêutica Merck & Co., antes da 
criação da Chiratecnics. O grupo 
do professor Burke tem registado 
várias patentes nacionais e interna-
cionais, que incluem cinco patentes 
internacionais e quatro patentes 
nacionais concedidas, além de exis-
tirem ainda pendentes cinco (uma 
europeia e quatro nacionais).

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Protocolados mais de 170 
projetos com empresas 

Nas universidades portugueses, e 
na UÉ em concreto, existem os cha-
mados “gabinete TT”. É através deles 
que se processa a chamada transfe-
rência de tecnologia para o exterior. 
No caso de Évora esse processo está 
a cargo do Gabinete de Apoio à Ino-
vação, Transferência, Empreende-
dorismo e Cooperação (GAITEC), o 
qual, nos dois últimos anos, estabe-
leceu mais de 170 protocolos de co-
laboração com inúmeras empresas.

“O trabalho do GAITEC tem-se 
pautado pela construção de sinergias 
com empresas, fortalecendo os pro-
tocolos que permitem colaborações 
robustas e de longo prazo”, disseram 
à nossa revista três dos responsáveis 
daquele gabinete, Carlos Godinho, 
Filipe Loureiro e Hernâni Oliveira.

“Se pensarmos que as pontes 
estabelecidas são importantes para 
fortalecer o tecido empresarial da 
região, poderemos perceber que a 
Universidade de Évora contribui e 
é, para muitas empresas, essencial 
para a manutenção dos seus postos 
de trabalho e para o desenvolvimen-

to de riqueza local. São mais de 170 
protocolos de colaboração estabe-
lecidos ao longo de dois anos, sendo 
incontáveis o número de atividades 
formais e informais construídas em 
conjunto com os stakeholders (acio-
nistas) da região”, explicaram os 
mesmos investigadores.

Os mesmos responsáveis di-
zem, contudo, que apesar dos bons 
resultados já obtidos “é necessário 
continuar a promover uma cultura 
de empreendedorismo, permitindo 
que o conhecimento possa ser im-
plementado dentro e fora de portas”. 
“Junto dos empreendedores que são 
membros ativos da comunidade, é 
altamente pertinente o fomento da 
criação de novas empresas. Neste 
âmbito, um marco importante é o 
novo regulamento da chancela Spin-
-off UÉvora, uma marca que per-
mitirá reconhecer e acompanhar as 
empresas que nascem do conheci-
mento produzido na academia. Um 
outro aspeto prende-se com o apoio 
à Gestão da Propriedade Intelectual”, 
acrescentam.
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Blue e Gil Eanes são dois dos 
projetos em desenvolvimento 

Os investigadores eborenses re-
velaram ainda que para promover 
continuamente a capacidade em-
preendedora da região é necessário 
proceder ao mapeamento do conhe-
cimento que tem vindo a ser produzi-
do pela UÉ. Nesse sentido, estão a ser 
desenvolvidos dois projetos estrutu-
rantes a que foram dados os nomes 
de Blue e Gil Eanes.

Segundo explicaram, o projeto 
Blue fará a interligação com a rede 
de incubadoras e empresas da região. 
“Vão criar-se pontes entre investi-
gadores e estruturas de desenvolvi-
mento de novos negócios, pretende-
-se promover o espírito empreende-
dor e a centralização de esforços e de 
conhecimento técnico para auxiliar a 
comunidade científica”. 

Já em relação ao Gil Eanes, en-
globado no Centro de Innovación 
Universitário de Andalucia, Alentejo 
y Algarve (CIU3A), o mesmo é finan-
ciado por fundos europeus, e já per-
mitiu a reabilitação da Casa Cordo-
vil, um palacete da Universidade de 
Évora, para fazer a instalação de um 
laboratório de Empreendedorismo e 
de Inovação aberto à comunidade. 

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

É vasto o leque de inventos 

patenteados ou em fase de 

candidatura da responsabilidade 

dos investigadores da UÉ. Se 

existem, como já foi referido, 

patentes importantes na área da 

química, outros há que se destacam 

noutras atividades. É o caso, por 

exemplo, da tenda de campismo 

capaz de armazenar água através 

da conversão de névoa. É um 

invento que visa, sobretudo, ajudar 

os deslocados (segundo dados 

das Nações Unidas os internos são 

cerca de 60% e os restantes são os 

que foram obrigados a mudar de 

país). De acordo com Inês Secca 

Ruivo, da UÉ, a tenda é de fácil 

transporte e feita com material 

com propriedades hidrófilas 

e hidrógufas, recuperando 

e convertendo a névoa em 

água e possibilitando o seu 

armazenamento, tratamento, 

transporte e consumo. Existe 

também um kit que permite 

às pessoas mais idosas darem 

passadas tendo uma melhor 

perceção da distância a percorrer 

e, por isso, diminuindo o risco 

de queda. Trata-se de um 

equipamento SF-APT que, numa 

primeira fase, estima a distância 

máxima que um idoso julga que 

consegue percorrer numa passada 

e que depois apresenta o valor 

real dessa mesma passada. É a 

diferença entre os dois valores 

que vai permitir que a pessoa 

encontre o ponto certo e assim 

evite quedas, muitas vezes 

causadoras de fraturas ou até 

fatais. Um terceiro invento destina-

se à captura em massa de insetos 

voadores e visa, principalmente, 

ajudar os produtores de azeite, 

limitando particularmente a ação 

da mosca-da-azeitona. Este, dizem 

os responsáveis, ainda aguarda a 

atribuição da patente europeia.

Inventos para variadas utilidades



Visite um alentejo diferente!

Observatório de Avifauna do Outeiro
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O município de Elvas continua, 
em tempo de pandemia, a 
apostar no uso da tecnologia 

para continuar a satisfazer as neces-
sidades dos munícipes, fazendo por 
evitar o contato pessoal ao mesmo 
tempo que visa manter a proximida-
de com a população. Em janeiro de 
2021, o município lançou o seu Balcão 
Virtual, inserido no programa +Digi-
tal. Estão agora disponíveis centenas 
de requerimentos relativos a diversos 
assuntos e áreas municipais e que 
substituem a deslocação ao Balcão 
Único e presencial da câmara. 

“Elvas +Digital é uma política que 
pretende aproximar os munícipes dos 
serviços municipais e iniciou-se até 
antes da pandemia, em 2019”, lembra 
à Semmais o técnico superior da au-

tarquia, Nuno Alfaia. Agora, o Balcão 
Virtual funciona como balcão único 
online. “Neste caso as pessoas podem 
aceder ao balcão a partir do site do 
município. Depois de se registarem e 
fazerem a autenticação, podem fazer 
qualquer tipo de requerimento - to-
dos os requerimentos que se podem 
fazer presencialmente estão também 
disponíveis nesta plataforma”, expli-
ca o mesmo responsável.

A ideia do balcão surgiu antes da 
pandemia, mas ganhou compreensi-
velmente “uma importância maior no 
contexto em que vivemos, uma vez 
que as pessoas estão um bocadinho 
privadas de se deslocarem”, admite 
Nuno Alfaia. “O Balcão Virtual veio 
suprir algumas carências ao nível 
dessa comunicação entre o munícipe 
e a autarquia. Os trabalhos e os servi-
ços municipais não param e os mu-
nícipes também têm a oportunidade 
de, não se podendo deslocar de forma 
presencial, submeterem os seus pedi-
dos online”.

 A adesão, diz o técnico tem sido 
boa. “Obviamente que é um trabalho 
que ainda está em curso. As pessoas 
ainda não se sentem muito à vontade 
com o digital, foi uma mudança mui-
to grande nos processos e na forma 
de se organizarem as coisas. Ainda 
assim, nestes quase dois meses de 
trabalho a aceitação tem sido boa”. 

Ainda a pandemia de Covid-19 não tinha virado do 
avesso a vida dos portugueses, já a autarquia de 

Elvas dava passos na direção da digitalização dos 
seus serviços. Agora que distanciamento é palavra 

de ordem, o município lançou o Balcão Virtual.
TEXTO JOSÉ OLIVEIRA | FOTOGRAFIA DR

Elvas +Digital 
aproxima munícipes

PIONEIRISMO ABRIU CAMINHO À INTEGRAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

local
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Estratégia é  transversal 
à área da Educação 

Já em fevereiro, o município de 
Elvas disponibilizou o Portal da 
Educação que permite aproximar 
todos os intervenientes da comuni-
dade escolar: professores, alunos e 
encarregados de educação. “O Por-
tal da Educação destina-se essen-
cialmente à comunidade escolar e 
as suas principais funcionalidades 
passam por ser um meio de partilha 
de informação e ter também cen-
tralizada toda a informação sobre 
a rede escolar do concelho: a acção 
social escolar, as novidades educa-
tivas e a oferta formativa, desde o 
pré-escolar até ao ensino superior”, 
enumera Nuno Alfaia. Qualquer in-
formação relativa à educação no 
concelho pode agora ser consultada 
em educacao.cm-elvas.pt, não sen-
do necessário qualquer registo ou 
autenticação. 

Parte deste Portal da Educação 
é o +Sucesso Escolar (maissucesso.
cm-elvas.pt), um espaço colorido 
“feito por uma equipa multidis-
ciplinar que apoia a comunidade 
escolar” que disponibiliza um con-
junto de atividades e conteúdos 
curriculares. “Este é um projeto 
anterior à pandemia em que esta 
equipa acompanha os alunos e pre-
tende efetivar a transição do ensino 
presencial para o digital, não subs-
tituindo e ensino presencial mas 
dando aos alunos ferramentas di-
gitais que possam complementar o 
ensino presencial”, refere o técnico.

Elvas disponibiliza um cartão 
escolar municipal, outra das ini-
ciativas da política +Digital e que 
está relacionada com o Portal da 
Educação. O cartão destina-se aos 
estudantes dos diversos agrupa-
mentos e “permite não só a iden-
tificação nas escolas, mas também 
a sua utilização como cartão esco-
lar pré-pago”. Miguel Alfaia expli-
ca que “os pais podem aceder ao 
cartão através de uma plataforma, 
para carregá-lo e os alunos pode-
rem usufruir dos serviços nos seus 
momentos de ensino”.
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Comunicação tecnológica ao 
serviço de turistas e munícipes

Em 2019 a aplicação do muni-
cípio de Elvas, disponível para An-
droid e iOS, foi lançada ainda antes 
da pandemia de Covid-19 virar o 
país do avesso. Continua a ser utili-
zada e melhorada, e serve turistas e 
residentes, diz o mesmo técnico. “A 
aplicação serve para a publicitação 
de notícias e eventos, veiculação de 
informações e promoção turística 
e cultural do município. Tem tam-
bém uma componente virada para 
o munícipe, que diz respeito ao en-
vio de sugestões, à marcação de au-
diências com o executivo municipal 
e ao envio de ocorrências”. Esse foi 
“o primeiro passo para tentar apro-
ximar os cidadãos e descentralizar 

um bocadinho aquilo que são os 
processos da autarquia”, esclarece. 

Os softwares utilizados nesta 
caminhada digital de Elvas são ad-
quiridos pela autarquia, mas “todo 
o trabalho de configurar a platafor-
ma, de implementar e de monitori-
zar é feito exclusivamente de forma 
interna pelo município”. Nuno Al-
faia conclui que o próximo passo 
é “a otimização do Balcão Virtual, 
de acordo com as necessidades dos 
munícipes e as sugestões que che-
gam” à câmara. “Queremos limar 
algumas arestas consoante as ne-
cessidades do concelho e dos muní-
cipes, e pensar noutras plataformas 
que nos possam auxiliar”. 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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PRENÚNCIO DE PRIMAVERA
Uma flor desponta
Num campo cansado de chuva,
Dobra os dias invernosos
Como um canto de liberdade.
Soltam-se as aves planando
No céu limpo,
Abre-se o olhar para lugares distantes,
Renova-se o ar a pulmões cheios.

Tudo parece uma quimera
Todos os anseios são sua medida
Mesmo inverno faz-se primavera
E uma flor é símbolo do vigor da vida.

(Inédito)

Prenúncio 
de primavera
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

B
em sei que quem se dispõe a ler 
um artigo de opinião pretende 
dele recolher alguma valida-

de. Tanto mais neste tempo em que 
ansiamos por dias melhores, sejam 
eles libertos deste sufoco em que vi-
vemos no meio desta pandemia, seja 
porque depois de um tempo inver-
noso, desejamos que o sol nos aque-
ça e traga a luz que precisamos.

E assim sendo, redobra-se a di-
ficuldade para que neste espaço se 
possa motivar o leitor e concretizar 
tal objetivo, quando é nossa inten-
ção desde o primeiro momento, ten-
tarmos conciliar a poesia com um 
texto que se enquadre na atualida-
de e tenha utilidade a sua inserção 
nesta revista. Dificuldades a que não 
foge este pendor do poeta, para se 
reconhecer e valorizar mais os últi-
mos poemas que vai fazendo.

Entre a preocupação e a obriga-
ção, descobri este poema que nos 
fala de uma e outra alegria enuncia-
da num dia em que o sol despontou 

e deu folga aos campos encharca-
dos e aos corpos retorcidos, apri-
sionados pelo confinamento obri-
gatório e pela chuva copiosa, mas 
benfazeja para o nosso Alentejo, 
em particular. Chuva que nos trou-
xe algum descanso e regalo pelo 
enchimento das nossas 
barragens como há muito 
tempo não se via.

Na verdade, “tudo pa-
rece uma quimera”, tal é 
o estado de espírito a que 
chegámos. Daí valorizar-
mos a “flor que desponta” 
tornando-se “símbolo do 
vigor da vida”. Esse mes-
mo vigor que, nos deve 
animar a não desistir e 
ter esperança, tornando a 
quimera um sonho e este, 
torná-lo realidade. 

Avivados por “um can-
to de liberdade”, devemos 
acreditar que “mesmo in-
verno faz-se primavera”. 

“

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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As equipas de formação são as mais afetadas e 
correm o risco de ficar duas épocas sem competir, 

mas os próprios clubes já não têm receitas para 
manter os seniores a jogar. Já há portas fechadas.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Futebol em risco 
de sair de campo 

ESCALÕES DE FORMAÇÃO PODEM PERDER 7 MIL PRATICANTES

desporto
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E
stá agonizante o futebol dos es-
calões de formação no Alentejo. 
No espaço de um ano e depois 

de quase duas temporadas despor-
tivas desperdiçadas devido à pan-
demia de Covid-19, estima-se que, 
entre as associações de Portalegre, 
Évora e Beja, apenas dez por cento 
dos jovens praticantes possa vir a 
retomar a atividade. Pelo caminho 
ficarão mais de 7.000 atletas.

“Esta é uma situação muito grave 
para os miúdos e para os clubes”, diz 
à Semmais o presidente da Associa-
ção de Futebol de Portalegre, Daniel 
Pina que, para além de salientar os 
prejuízos desportivos, coloca a tó-
nica nos problemas de saúde que, 
prevê, se venham a abater sobre os 
jovens. “Muitos deles terão proble-
mas psicológicos, de obesidade e de 
enquadramento social”, afirma.

A situação que se vive no distri-
to de Portalegre, onde se estima que 
dos mais de 2.000 praticantes de 
futebol que existiam, cerca de três 
quartos integrassem as equipas de 
formação (desde os petizes aos ju-
niores), repete-se nas associações de 
Évora e Beja. Na primeira, de acordo 
com o presidente, António Pereira, 
passou-se de um efetivo de 3.000 
atletas jovens para apenas 300. Já 
na segunda o número de praticantes 
decresceu de 3.700 para 900, con-
forme refere o líder associativo, Pe-
dro Xavier.
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Dirigentes temem uma 
catástrofe sem retorno

“A maior parte dos clubes não 
inscreveu os seus jogadores jovens. 
Agora estão todos em casa e, para 
a maior parte, dificilmente haverá 
oportunidade de virem a praticar fu-
tebol como o faziam antes da pande-
mia e da suspensão da competição”, 
diz à nossa revista Pedro Xavier.

A mesma opinião é partilhada 
pelo dirigente associativo de Porta-
legre, que estima que, reportando-
-se apenas aos juniores (o escalão 
de formação que antecede as equi-
pas principais), apenas “uns 20 ou 
25 atletas do distrito” tenham sido 
aproveitados para as formações se-
niores. “Há muitos miúdos defini-
tivamente perdidos para o futebol 
e para a prática de todas as outras 
atividades desportivas”, acrescenta 
Daniel Pina

“Mesmo que seja possível reati-
var as equipas de formação, é certo 
que muitos jovens não vão voltar a 
jogar futebol. Ao fim de duas épocas 
parados, a maior parte já adquiriu 
outros hábitos”, afirma, por sua vez, 

o presidente da Associação de Fute-
bol de Évora, lembrando que “antes 
da catástrofe”, o distrito tinha inscri-
tos 200 futebolistas juniores e 350 
juvenis. “Quando as competições 
forem retomadas, se conseguirmos 
reunir, só nestes dois escalões, um 
total de 200 atletas já será muito 
bom”, remata.

António Pereira acrescenta tam-
bém que, mesmo depois de a pan-
demia poder estar controlada, irão 
sempre subsistir receios entre os 
jovens praticantes e, sobretudo, no 
seio das respetivas famílias. “Muitos 
pais vão perguntar quem teve e não 
teve covid. Vão questionar a segu-
rança das instalações e dos contac-
tos entre os jovens, os treinadores e 
dirigentes. A par dessas dúvidas, te-
remos também de ter em conta que, 
na hora do esperado retorno, pode-
rão subsistir, para os jovens que tra-
balham, problemas levantados pelos 
patrões. Esse poderá ser mais um 
obstáculo para o regresso dos atle-
tas à competição”, diz.

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Sem qualquer receita, clubes 
começam a estrangular 

A falta de competição nos escalões 
jovens não acarreta apenas preocu-
pação devido à diminuição drástica 
de praticantes. Os dirigentes associa-
tivos dizem que a atual situação está 
a deixar muitos clubes com a corda 
no pescoço e até já houve alguns que 
suspenderam todas as atividades.

“A Associação de Futebol de Por-
talegre tinha 32 clubes associados e 
agora tem apenas 16, metade”, diz 
Daniel Pina, salientando que tam-
bém é muito acentuado o desapa-
recimento dos clubes de recriação e 
lazer, os quais, mesmo não compe-
tindo em provas oficiais, tinham o 
condão de movimentar muitos pra-
ticantes, na maior parte jovens.

No distrito de Beja as preocupa-
ções dos dirigentes não param de 
crescer. O presidente Pedro Xavier 
diz que, em 25 clubes que iriam par-
ticipar na 2ª Divisão Distrital (senio-
res), três optaram por nem sequer se 
inscreverem, uma vez que não con-
seguiram reunir o número de prati-
cantes mínimo.

Já na 1ª Divisão Distrital o caso 
tem sido mais grave, uma vez que 
já há quatro equipas desclassifica-
das por terem acumulado faltas de 
comparência aos jogos. Estão nesta 
situação o Odemira, o Praia de Mil-
fontes, o Aldenovense e o Guadiana 
de Mértola. “Sem um mínimo de sete 
jogadores nenhuma equipa pode ini-
ciar ou perseguir um jogo. Os clubes, 
por causa da pandemia, deixaram de 
ter atletas até para cumprirem os 

mínimos, isto para além da falta de 
receitas que lhes possibilitem via-
jar e satisfazer outras obrigações”, 
afirmou ainda o dirigente bejense, 
que salientou ainda o facto de serem 
cada vez menos os apoios institucio-
nais e outros: “Até os carolas já estão 
desmotivados”, acrescenta.

“Os clubes estão quase a fechar 
portas. Não têm competição nem re-
ceitas. Apenas despesas. E todos os 
meses há contas para pagar. Tendo 
em conta essa situação, a Associa-
ção de Futebol de Évora já teve de 
suspender o pagamento das taxas 
dos jogos”, adiantou, por sua vez, 
o presidente António Pereira, lem-
brando ainda que um dos seus clu-
bes filiados, o Valenças, do Ciborro, 
desistiu da competição sénior de-
pois de não ter conseguido reunir 
atletas suficientes.

Tal como os congéneres de Évora 
e Beja, também o presidente da as-
sociação de Portalegre lembra que 
a subsistência dos clubes passa, em 
grande parte, pelas receitas que an-
tes eram amealhadas através dos 
respetivos bares e da quotização. 
“Hoje os bares estão todos encerra-
dos e, na maior parte dos casos, não 
havendo competição, também os as-
sociados não estão a pagar quotas”, 
diz o dirigente, salientando ainda 
que, em muitos casos, até os apoios 
das câmaras municipais desapare-
ceram. “Agora? Agora esperamos 
que possa surgir algum apoio da As-
sembleia da República”. 
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Era uma vez… 
uma voz

CRIATIVOS COMBATEM INTERIORIDADE EM CASA BRANCA

Um escritor e uma designer gráfica são duas das 
pessoas por trás da associação, que se prepara 

para inaugurar uma biblioteca e espaço cultural 
numa freguesia do concelho de Sousel. O objetivo 
é “criar laços mais profundos entre a população”, 

combatendo o isolamento e desertificação.
TEXTO HÉLDER BEJA | FOTOGRAFIA DR
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No lugar onde vive desde 2008 
com a família, freguesia de 
Casa Branca, concelho de Sou-

sel, a calmaria e o silêncio habituais 
são de tal ordem que, conta o escritor 
Afonso Cruz, se alguém dá por um 
carro a aproximar-se ao longe num 
cruzamento, espera que ele chegue 
para saber quem lá vem.

A vida longe dos centros urbanos 
e mais próxima da natureza foi uma 
decisão que fez com que a escrita e 
a ilustração, mais solitárias e execu-
táveis à distância, fossem ganhan-
do espaço a outros afazeres como 
o cinema de animação e a música - 
Afonso Cruz, natural da Figueira da 
Foz, é um dos membros da banda 
The Soaked Lamb.

Agora, em conjunto com Maria 
João Lima e um grupo de pessoas 
residentes em Casa Branca, o autor 
prepara-se para abrir uma biblioteca 
e espaço cultural que servirá a comu-
nidade. A ideia, contam à Semmais, 
surgiu logo depois da mudança para 
o Alentejo, “mas foi ficando na gaveta, 
por falta de tempo, sobretudo”. “Co-
meçou a ficar mais concreta quando, 
ao olhar para a nossa própria biblio-
teca, nos apercebemos que fazia todo 
o sentido partilhar os nossos livros, 
e assim criar, como ponto de parti-
da, uma biblioteca pública, pondo os 
nossos livros à disposição da popula-
ção”, dizem. Para começar, haverá um 
acervo de cerca de 3000 títulos, con-
tando também com algumas doações, 
“garantindo variedade de géneros e 
autores, dos clássicos aos contempo-
râneos, dos de língua estrangeira aos 
de língua portuguesa”.

O novo projeto cultural ainda não 
tem data para abrir: “Estamos a re-
novar e a preparar o espaço que, in-
felizmente nestes tempos de pande-
mia, tem sofrido alguns atrasos. Não 
temos ainda uma data para abertura, 
mas queremos que seja o mais de-
pressa possível”. Nasce da colabo-
ração entre duas associações: a “Era 
uma Voz”, da qual fazem parte Afon-
so Cruz e Maria João Lima, e ainda 
Gito Lima, designer gráfico, publici-
tário e músico; e Lúcia Vicente, au-
tora e atriz, entre outras pessoas; e a 
“G.M.A.D”, a associação albidomense 
criada na década de trinta do século 
passado, mas que estava desativada 
há bastantes anos. O espaço onde 
ficará instalado é, nas palavras dos 
entrevistados, “perfeito”, e pertence 
à “G.M.A.D”. “Fizemos um protoco-
lo entre uma e outra, sendo que a 
“G.M.A.D. dá o espaço e a “Era Uma 
Voz” dá a alma. A câmara de Sousel 
contribuiu com verbas para algumas 
obras de fundo que eram necessárias 
e que já estão concluídas”, explicam. 

A partir da biblioteca, que é “a 
ideia central”, o coletivo está a criar 
um espaço cultural com atividades 
permanentes, como clubes de leitu-
ra e um grupo de teatro, cineclube, 
uma livraria e um pequeno café/loja 
para vender produtos regionais “que 
complementem (não que roubem) a 
oferta que já existe no pequeno co-
mércio local”, além de iniciativas 
temporárias como exposições, ciclos 
de cinema, de teatro e outros, ofici-
nas, conversas e debates, e projetos 
mais complexos que se estendam a 
todo o concelho ou até para fora dele.
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Contra o isolamento, a cultura 
nas mais variadas vertentes 

Viajante, fotógrafo, homem de 
muitos interesses, produtor da sua 
própria cerveja, amante de longas 
caminhadas que o ajudam a pensar, 
Afonso Cruz abraça agora um novo 
projeto com a participação daqueles 
que o rodeiam. Em 2018, quando a 
família ganhou novos vizinhos com 
vontade de se juntar vozes, tudo re-
cebeu um novo fôlego. “O Gito e a 
Lúcia mudaram-se de Berlim para 
Casa Branca em 2018 e é com eles 
que temos desenvolvido e preparado 
o projeto”, refere. Além disso, há duas 
pessoas naturais da freguesia que fo-
ram quem propôs a parceria entre a 
“Era Uma Voz” e a “G.M.A.D.”.

“É muito importante para nós en-
volver a população, de modo a que 
todos possam contribuir, criar e fazer 
parte de projetos, pois esse é um dos 
objetivos axiais da associação, reunir 
uma polifonia numa voz comparti-
lhada”, prossegue. O nome “Era Uma 
Voz”, explica, “não remete somente 
para a infância e para a voz das pri-
meiras pessoas que nos contaram 
histórias, para quem, por amor ou 
amizade, nos fez viver as primeiras 
experiências culturais, mas também 
para a possibilidade de termos uma 
voz, quando isso, para quem vive 
aqui ou alheado de grandes centros 
urbanos, parece cada vez mais difícil”.

A escassez de oferta cultural é, 
como se sabe, mais acentuada no in-
terior. O isolamento, e a desertifica-
ção contribuem para tal. Afonso Cruz 
e Maria João Lima notam que é mui-
to difícil contrariar a centralização, 
mas acreditam ser esse o papel de 
associações como esta: “Travar um 
pouco aquilo que, por agora, parece 

um destino inelutável”. A designer e o 
autor de “A Carne de Deus” e “Princí-
pio de Karenina” lembram, no entan-
to, que “o problema da interioridade 
não se limita à cultura, é muito mais 
grave e abrangente: é social, psicoló-
gico, económico, etc. Pode ser ingé-
nuo, mas há que não desistir”. 

Através de eventos culturais e 
espaços comuns onde experiên-
cias e outros conteúdos possam ser 
compartilhados, a “Era Uma Voz” 
deseja “encontrar e criar laços mais 
profundos entre a população, o que 
funcionaria como retroalimentação 
positiva”. “Eventos culturais são ine-
rentemente sociais e podem promo-
ver a cooperação e envolver toda a 
comunidade, reduzindo a solidão e a 
monotonia e melhorando a circula-
ção dos bens”.

Cruz e Lima apontam que para 
algumas atividades serão necessá-
rias mesas e cadeiras, roupas (tea-
tro), alimentação, educação, etc., 
que envolverão vários tipos de pro-
fissionais, como professores, cozi-
nheiros, trabalhadores domésticos, 
carpinteiros, merceeiros, alfaiates, 
artesãos, queijeiros, produtores de 
vinho e azeite, carpinteiros, pedrei-
ros e outros. “Trata-se de um sistema 
frágil que poderia beneficiar muito 
de uma abordagem sistémica que 
possa desacelerar o êxodo. Mas há 
ainda a hipótese ideal, de que, com 
o tempo, conforme a produção cul-
tural melhore e aumente, isso venha 
a ter consequências em todas as ou-
tras áreas sociais”. É este “o sonho, 
realizável ou não”, desta associação e 
desta história que, bem a propósito, 
podia começar com ‘Era Uma Vez’. 

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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As Imagens 
do Pulo do Lobo
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“Não é um espaço acético ou inócuo. 
É antes, um daqueles espaços que nos 
fazem sentir frágeis e vulneráveis perante 
as forças da natureza que estreitam e 
“tombam” o Guadiana (…)”

P
ara todos aqueles que retêm a 
imagem do som, da vibração, do 
cheiro... que envolve o Pulo do 

Lobo; é impressionante o poder da 
água que nos últimos dias venceu os 
16 metros dessa cascata localizada 
no parque Natural do Vale do Gua-
diana. Um local verdadeiramente 
maravilhoso!

O Pulo do Lobo é daqueles locais 
que nos mobiliza os sentidos. Não é 
um espaço acético ou inócuo. É an-
tes, um daqueles espaços que nos 
fazem sentir frágeis e vulneráveis 
perante as forças da natureza que 
estreitam e “tombam” o Guadiana, 
esse grande rio do Sul peninsular.

Estamos a falar de um espaço 
cuja visita nos permite a “produção” 
de imagens ou “padrões mentais” 
cuja relação sensorial nos irá ali-
mentar o nosso arquivo de imagens 
de memória, num processo mental, 
cuja leitura de “O Sentimento de Si”, 
do neurocientista António Damá-
sio (2013, pp. 377-385), nos ajuda a 
compreender. Um espaço que nos 

desafia a pensar, criar!
Ao pensar neste artigo e nas ima-

gens que retenho do Pulo do Lobo, 
influenciado pelas boas notícias da 
chuva que caiu e correu até ao Gua-
diana nos últimos dias; mas também 
por um pequeno filme (13:21min) 
de Francis Alys, “The Silence of Ani” 
(2015), dei por mim a pensar nos 
desafios performativos que alguns 
espaços nos oferecem no Alentejo 
para a criação de imagens. O Pulo do 
Lobo é um desses espaços, e não só 
pela orografia.

The Silence of Ani condensa uma 
abordagem simultaneamente con-
ceptual, poética e geopolítica, através 
de uma performance audiovisual nas 
ruínas da cidade de Ani. Uma antiga 
cidade da Arménia medieval, conheci-
da como a cidade das mil e uma igre-
jas, agora em território Turco. E tam-
bém sítio arqueológico na lista de pa-
trimónio da humanidade, da Unesco. 

Na performance registada por 
Alys, as ruínas da cidade de Ani vol-
tam a ser habitadas pelos sons das 

ocarinas tocadas por jovens, antes 
de regressarem ao silêncio do seu 
abandono, e à sua circunstância 
geopolítica. Este filme, poderosíssi-
mo, consegue através da performan-
ce, da linguagem audiovisual e dos 
sons, enriquecer-nos o arquivo de 
imagens mentais sobre o património 
da humanidade.

O Pulo do Lobo é um daqueles 
espaços que ao longo dos anos tem 
carregado injustamente uma imagem 
metafórica de um “Portugal profun-
do”, na periferia do desenvolvimento, 
condenado a um certo abandono. 

Mas, no Alentejo, espaços como o 
Pulo do Lobo são muito mais do que 
isso! São espaços de condensação 
de memórias e narrativas, com sig-
nificado e relevância cultural para a 
produção de imagens que nos aju-
dam a uma tomada de consciência 
de nós próprios.

Após o confinamento, o Pulo do 
Lobo será certamente um dos pri-
meiros locais a revisitar com os sen-
tidos despertos a novas imagens. 

+ Damásio, A. (2013). Sentimento de Si: Corpo, Emoção e Consciência. Círculo de Leitores.
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A associação Oficinas do Convento está a receber 
até 16 de abril candidaturas de artistas do Alentejo 

para uma residência de um mês. O programa 
chama-se Tradição-Contemporâneo e visa 

aproximar a comunidade de jovens criativos.
TEXTO HÉLDER BEJA | FOTOGRAFIA DR

Recriar a tradição
IDENTIDADE DESAFIA INSPIRAÇÃO DE ARTISTAS REGIONAIS
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D
esafiar artistas, designers e ar-
quitetos para a criação de obras 
que contribuam para um pro-

cesso continuado de reinterpretação, 
cruzamento e inovação de técnicas 
presentes em Montemor-o-Novo e 
em todo o Alentejo é o propósito do 
programa de residências artísticas 
Tradição-Contemporâneo. A iniciati-
va, da responsabilidade da associação 
Oficinas do Convento, é destinada a 
artistas alentejanos e está agora aber-
ta pelo quarto ano consecutivo, rece-
bendo candidaturas até 16 de abril.

A responsável pela comunicação 
da Oficinas do Convento, Margarida 
Sanches, explica à Semmais que o 
“objetivo é aproximar a comunidade 
artística da região à associação”. “So-
mos uma associação que atua em vá-
rias áreas, fazemos também produção 
de material de construção artesanal 
e temos um centro de investigação 
cerâmica. Temos por isso um leque 
de áreas onde os artistas, também de 
vários quadrantes, podem vir desen-
volver o seu projeto”.

O concurso para o qual haverá 
apenas um vencedor (informação e 
regulamento em www.oficinasdo-
convento.com) atribui uma bolsa de 
700 euros – 500 para o artista, 200 
para materiais e custos de produção 
da obra desenvolvida – e oferece 
alojamento e alimentação durante 
o período passado em Montemor. O 
mês da residência é acordado con-
soante a disponibilidade do criativo 
e da associação. No final, normal-
mente, o premiado faz uma peque-
na apresentação ou exposição do 
trabalho desenvolvido.  O texto que 
apresenta a iniciativa vinca que é 
dada “relevância a propostas que te-
nham preferencialmente referências 
à região, património histórico e na-
tural, cultura local e recursos e que 
contemplem modos de produção 
tradicional bem como novos media, 
refletindo a sua atualização na me-
todologia e na forma”.

Maioria dos projetos são 
de Arquitetura e escultura 

Nos três anos anteriores a Oficinas 
do Convento apoiou projetos de dife-
rente natureza, tendo recebido cerca 
de duas dezenas de candidaturas em 
cada edição. Margarida Sanches espe-
ra que este número cresça e realça que 
por norma há “muitas candidaturas 
nas áreas da arquitetura e da escultu-
ra”, bem como em disciplinas como o 
vídeo ou a instalação. “Curiosamente, 
neste tempo todo, não recebemos ne-
nhum projeto de um artista especifica-
mente aqui de Montemor. Os trabalhos 
que têm vindo a ser desenvolvidos 
nesta área não têm especificamente 
a ver com Montemor, mas sim com o 
património geral do Alentejo”.

A Oficinas do Convento quer pôr 
os contemplados pelo programa de 
residências a “pensar as característi-
cas tradicionais e como podem apli-
cá-las num contexto artístico”. “É im-
portante para a região, para dar a co-
nhecer os projetos de vários artistas e 
criar coisas novas, seja em termos de 
património ou em termos culturais”, 
acrescenta Margarida Sanches. 
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O primeiro trabalho a receber a 
preferência dos jurados da iniciativa 
foi “Anatomia Regional”, de Eduar-
do Freitas. “Este projeto de escultura 
cerâmica consistiu em pegar em ele-
mentos regionais e tradicionais com o 
pão alentejano e o vinho, e ligar cada 
um deles a uma parte do corpo”, des-
creve a mesma responsável. Eduar-
do Freitas fez pães de cerâmica com 
olhos falsos e cabelo real de alente-
janos, recolhido em amostras; cons-
truiu pulmões que encheu de vinho e 
que ao mexerem geravam uma espé-
cie de assobio, encontrou novos cami-
nhos para ligar a tradição alentejana e 
a escultura. 

Na segunda edição, Tiago Canário 
foi o artista apoiado. O seu projeto 
passava por experimentar os vários 
tipos de argila presentes em Monte-
mor, na encosta do castelo, criar peças 
a partir dessa argila e posteriormente 
deformá-las, deixando-as cair, perce-
bendo de que modo a transfiguração 
das peças se relacionava com o tipo 
de barro utilizado.

Finalmente, em 2020 foi selecio-
nado o projeto do artista Pedro Se-
queira, ainda a ser executado, e que 
consiste na construção de abóbodas 
típicas do Alentejo com os materiais 
artesanais produzidos pela Oficinas 
do Convento.

Uma outra residência a partir 
do tão característico tijolo

Como o nome sugere, esta asso-
ciação de Montemor-o-Novo fun-
dada em 1996 tem sede no convento 
da cidade, o de S. Francisco. É centro 
UNESCO desde 2010 e tem-se dedi-
cado, entre muitas outras áreas de 
intervenção, a recuperar e reestrutu-
rar esse sítio patrimonial. A produção 
própria e artesanal de materiais de 
construção para os seus próprios tra-
balhos inspirou a associação a criar 
outro programa de residências, deno-
minado precisamente Tijolo. Trata-se 
de uma iniciativa a nível nacional e in-
ternacional, que “abrange um público 
muito mais diversificado” e por isso 
atrai muito mais candidaturas. “En-
quanto que o outro concurso não tem 
um tema específico, neste caso temos 
um elemento base de criação que é o 
tijolo”, nota Margarida Sanches. “Sen-
do um elemento que produzimos e 
que é também tão característico da 
construção no Alentejo, com o tijolo 
de burro, partimos desta ideia para 
fazer uma residência focada nele”, 
embora o tema possa ser “obviamen-
te aplicado de várias formas, vendo o 
tijolo como objeto de investigação”.

Foi o programa Tijolo que trouxe 
a Montemor-o-Novo, no ano passado, 
a artista espanhola Patricia Bascones. 
Durante o mês passado, no Alentejo, a 
criadora dedicou-se à construção de 
paredes feitas em tijolo feito de terra 
compacta, sem estar cozido, adicio-
nando-lhes uma outra característica 
típica do Alentejo: a cortiça. “A artista 
misturou esses dois elementos e ten-
tou recriar algumas paredes em ruína 
que existem em Montemor”, prosse-
gue Margarida Sanches. No final, Pa-
tricia Bascones devolveu os elemen-
tos ao solo, o tijolo voltou a ser terra. 
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Évora a Saque
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“Não foi só o poder central e os sucessivos 
governos que faliram o projeto alentejano. 
Foi também, com igual responsabilidade, 
o poder local.”

N
os últimos anos, Évora tem 
sido votada ao maior aban-
dono de que há memória por 

parte da autarquia. Atrevo-me a dizer 
que o mandato em curso (da CDU) é 
o mais desastroso desde que há po-
der local. Carlos Pinto Sá não sedu-
ziu Évora. Não teve essa capacidade. 
Nem o PCP de Évora lhe permitiu tal 
ambição. Quiçá a rivalidade bacoca 
entre os dois concelhos se tenha in-
filtrado também na política… o que é 
certo é que o edil não empunha uma 
única bandeira que lhe permita pedir 
o voto nas próximas eleições. Zero. 
Património, urbanismo, limpeza e hi-
gienização, mobilidade, transportes 
públicos, habitação social, são alguns 
exemplos da incompetência na ges-
tão das pastas autárquicas. 

Mas há mais: políticas de juventu-
de, ação social, educação, padecem de 
uma visão raquítica que nunca servi-
rão de elevador social. E a liderança 
ao nível das parcerias que a autarquia 
deveria protagonizar está longe de ter 
algum rasgo de inspiração. Também 
ao nível do desenvolvimento eco-
nómico e atração de investimento, a 

autarquia merece cartão vermelho. 
Nesta matéria em particular, esta-
beleço um paralelo com a cultura 
organizacional que Sá incentivou no 
meu município (Montemor-o-Novo) 
e que grassa até hoje. Investidores? 
Quanto mais longe, melhor. É o lema. 
E tem produzido frutos. A contabili-
dade eleitoral é algo muito sério para 
ser desequilibrado por quem tem a 
coragem de criar emprego em Por-
tugal. A escola comunista sabe disso. 
É por isso que “guarda” os territórios 
como um feudo. É por isso que não 
tem qualquer política de atração de 
investimento, de mão-de-obra quali-
ficada, ou de atração de residentes. A 
escola comunista não lida bem com 
aquilo que não consegue dominar. É 
por isso, também, que temos o Alen-
tejo a definhar… porque o poder local 
nunca se importou com a desertifica-
ção, aliás, de muitas formas, subtis e 
complexas, a incentivou e promoveu. 
Agiu por omissão.

Não foi só o poder central e os 
sucessivos governos que faliram o 
projeto alentejano. Foi também, com 
igual responsabilidade, o poder lo-

cal. Autarcas como Carlos Pinto Sá, 
que a coberto de uma suposta aber-
tura de espírito (?!) financiam os 
agentes culturais para fingir que ser 
comunista… é ser mais alto, como o 
poeta. Mas de facto, o que preten-
dem é fidelizar, fidelizar, fidelizar. E 
cultura é liberdade! Autarcas como 
Carlos Pinto Sá… que vê apenas nas 
associações culturais e recreativas o 
seu eleitorado, desprezando todos os 
outros. Que não teve o arrojo nem a 
competência de transformar a relí-
quia que é Évora, num vídeo promo-
cional que estivesse à altura da bele-
za e do encantamento da cidade. De 
facto, o lançamento da candidatura 
de Évora a cidade europeia da cul-
tura… foi a deceção da década! Bem 
como o projeto de requalificação do 
Rossio… que os comunistas querem 
transformar num passadiço. Carlos 
Pinto Sá, deixou Évora a Saque… tal 
como a deixaram a saque os socia-
listas, que mais não fizeram que falir 
o Município. Feito, aliás, em que o PS 
é pródigo!

Está na hora dos eborenses se li-
bertarem desta geringonça! 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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“Os Quatro e Meia”
BEJA

O grupo dos seis amigos com gosto comum pela 
música, procuram de uma forma descontraída e 
bem-disposta conferir novas sonoridades e olhares 
sobre a música portuguesa. Surgiram em maio de 
2013 e agora, passados quase oito anos, sobem ao 
palco para apresentarem temas do novo álbum 
“O Tempo Vai Esperar” e do seu álbum de estreia 
“Pontos nos Is”.

TEATRO PAX JULIA
29 DE MAIO

“Mundo dos vinhos”
A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana está a 
promover sessões webinar gratuitas para todos os que 
queiram aprender mais sobre o mundo dos vinhos. Provas, 
o enoturismo, a sustentabilidade e o todo o processo de 
criação, desde a uva à garrafa são alguns dos temas a ser 
apresentados pelos especialistas. O evento, a decorrer na 
plataforma Zoom e limitado a 100 pessoas, visa divulgar 
o trabalho dos produtores de vinho da região e manter o 
dinamismo tão característico do território alentejano. 

VINHOS DO ALENTEJO
WWW.VINHOSDOALENTEJO.PT/PT/MEDIA/
NOTICIAS/VINHOS-DO-ALENTEJO
-WEBINAR-SESSIONS
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BALCÃO VIRTUAL

SERVIÇOS ONLINE

Uma ferramenta para usar 
onde e quando quiser.

servicosonline.cm-elvas.pt


