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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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Abrigo 
ARRONCHES

O Abrigo do Vale do Junco fica situado 
na freguesia da Esperança, concelho 
de Arronches. É um dos abrigos mais 
importantes do país tendo sido considerado 
Monumento Nacional em 1970. No seu 
interior, são bem visíveis algumas pinturas 
rupestres com figuras antropomórficas e 
zoomórficas pintadas num ocre vermelho.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  editorial

A ‘escravidão’ dos nossos 
tempos mesmo ao pé da porta
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

C
omo sempre na vida há males 
que vêm por bem. É o caso do 
problema dos emigrantes que, 

aos milhares, trabalham em con-
dições desumanas e insalubres em 
muitos pontos do país, com desta-
que para o nosso Alentejo, em múl-
tiplas explorações hortícolas e de 
produção de frutos vermelhos.

É verdade que não se pode to-
mar a parte pelo todo - porque 
nem todos os casos são iguais e há 
situações mais confortáveis - mas 
este fenómeno não é de hoje, já tem 
barbas e tem estado à vista de todos. 
Populações locais, responsáveis po-
líticos e autoridades policiais e de 
fiscalização. 

Não sendo um tema de hoje, há 
que assacar responsabilidades, a co-
meçar pelas autoridades que permi-
tem, sem grandes vistos aparentes, 
que estes trabalhadores sazonais che-
guem ao país aos magotes, trabalhem 
sem papelada e vivam em condições 
miseráveis de forma permanente. 

É certo que não raramente sur-
gem notícias de ações concertadas 
da Autoridade para as Condições 
de Trabalho (ACT) e das polícias. É 
convocada a comunicação social. 
levantam-se autos, aplicam-se mul-
tas, mas a bolha continua a aumen-
tar. E o drama mantém-se. É assim, 
sem mais nem menos. 

Acresce que muitos dos ‘proprie-
tários’ destes imigrantes laboriosos, 
desprotegidos e mal pagos, preferem 
as multas a mudar as condições em 
que mantêm a sua preciosa mão-de-
-obra barata e disponível. É indigno 
e aponta para uma escravidão que 
envergonha o país.

Este tapar o sol com a peneira tem 
mantido a situação presa por um fio 
e agiganta um problema que começa 
a ser gritante, por razões sanitárias e 
por razões sociais. E, por isso mesmo, 
tem que merecer, desta vez, um olhar 
mais fino da administração central, 
porque se trata de uma população 
que o país necessita, dado o cresci-
mento notório destas explorações ru-
rais no setor agroalimentar, com forte 
expressão no mercado exportador.

É preciso acabar com este inde-
coroso aproveitamento de pessoas 
vulneráveis, famílias inteiras, que 
buscam em Portugal um lugar ao 
sol, transformado numa penumbra 
social e num ostracismo político que 
raia o terceiro mundismo. 

E não são só os ilegais que estão em 
causa, mas também os que estão legali-
zados trazidos até nós por gangues que 
se dedicam ao tráfico humano nestes 
tempos modernos, prometendo mun-
dos e fundos que estão longe da reali-
dade e, em muitos casos, afiguram-se 
como crime à luz das leis vigentes. 

/semmaisedicaooalentejo

Fique 
seguro

NÓS INFORMAMOS
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Agigantam-se 
os gigantes 

tema de capa  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

tema de capa

Imponentes na paisagem, já sobra pouco dos 
engenhos que, durante séculos, moeram a farinha 

que a região amassou. Hoje são, sobretudo, episódios 
de um património tradicional que ‘olha a Oeste’ para 

não deixar derrubar a identidade.

SOPRAM VENTOS DE FEIÇÃO PARA OS MOINHOS DA REGIÃO

TEXTO FILOMENA RICARDO | FOTOGRAFIA DR
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avia muitos, lá onde é que eu 
estava (a família era proprie-
tária de um moinho), quando 

comecei, avistavam-se uns 23 moi-
nhos a trabalhar naqueles montes, no 
concelho de Odemira, outros em Ou-
rique e em Silves (Algarve)…viam-se 
trabalhando. E aqui perto havia cinco. 
Agora só este”, recorda António Pezi-
nho, o moleiro do único moinho ativo 
em Castro Verde. 

Aprendeu a arte da moagem aos 14 
anos, com o pai e o avô, e assim tem 
conseguido levar a vida há 56, graças 
ao facto de a autarquia local ter com-
prado a um privado um moinho e o 
ter contratado. O que pertencia à sua 
família já não dava rendimento e aca-
bou por ser vendido para outros fins. 
Assim como aconteceu com tantos 
outros. “Há aqui outro perto mas está 
todo escavacado, não está a traba-
lhar…ninguém quer saber disto, conta 
à Semmais António Pezinho, enquan-
to revisita as memórias dos tempos 
em que as mós trabalhavam 24 horas 
por dia para conseguir dar vazão às 
encomendas de farinhas de trigo e de 
milho moídas de forma artesanal. 

O número de moinhos de vento ou 
água que existem na região não é fácil 
de contabilizar, mas, ainda que ape-
nas os vislumbremos de quando em 

vez, fazem parte da paisagem. “Esta-
mos a falar de engenhos que são pré-
-industriais e que depois se mantêm 
com uma certa ruralidade. Não há 
um cadastro de todos os moinhos. É 
uma tarefa, não digo impossível, mas 
muito difícil de conseguir completar 
e talvez nunca fique completa, por-
que em cada recanto onde era preciso 
trabalho e havia energia disponível, 
aplicava-se um motor. Uns mais ar-
tesanais, outros mais populares, mais 
fracos, mais complexos ou com maior 
potência, mas todos os locais que ti-
nham água e vento - já para não falar 
das atafonas que existiam muito no 
Alentejo e que eram puxadas por gado 
- eram aproveitados”, explica à nossa 
revista Jorge Miranda, coordenador 
da Rede Portuguesa de Moinhos. 

Datados desde o Neolítico, os 
primeiros sistemas de trituração (na 
região ainda existem reminiscências 
de pios de piar, uma espécie de pias 
de pedra com pilões para pisar o mi-
lho) foram-se desenvolvendo ao lon-
go dos vários períodos históricos. Os 
moinhos de água surgem na Idade 
Média e a partir do século XVIII co-
meçam a emergir os de vento. ‘Gigan-
tes’ que, sobretudo no século XIX, se 
impuseram no nosso território, prin-
cipalmente no Litoral. 

“
O vento 
normalmente 
a meio da tarde 
vira mais para 
Oeste, é mais 
certo e seguro
JORGE FONSECA
MOLEIRO EM SANTIAGO 
DO CACÉM
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Engenhos de todos os modelos 
na identidade da região

Só em Santiago do Cacém estão 
identificados 51 moinhos de vento e 
29 de água. Números que aos olhos 
de quem passa pelo município pode 
parecer uma espécie de alucinação, 
à semelhança do que aconteceu a D. 
Quixote no romance do espanhol Mi-
guel de Cervantes, mas que o técnico 
da divisão de Cultura da autarquia, 
José Santiago, garante serem reais e 
dinâmicos, uma vez que os 1.058 qui-
lómetros de área do concelho, onde 
existem várias tipologias, não estão 
totalmente explorados. Destes 80, 
apenas um está ‘vivo’. 

“O moinho da Quintinha, não te-
mos a data de construção, mas sabe-
mos que existia e trabalhava em 1813, 
porque no arquivo histórico temos 
os livros da décima, que era um im-
posto que os moinhos pagavam, e ele 
aparece já a pagar. Foi registado em 
1871 e trabalhou até 1966. Em 1970 foi 
adquirido pelo município e, 12 anos 
mais tarde, depois de recuperado, tem 
funcionado sempre com um moleiro, 
com pequenas paragens de um ou 
dois anos. Estes moinhos sofrerem 
muito com as intempéries e, entre 10 a 
15 anos, têm de ser sujeitos a grandes 
obras de reparação. Depois temos ou-
tro problema com o desaparecimento 
dos carpinteiros que os construíam. 
Atualmente, quem precisa fazer recu-
perações debate-se com a dificuldade 
de conseguir alguém que o saiba fa-
zer. E quem faz, como não tem con-
corrência, pede preços muito eleva-

dos”, avança o mesmo responsável.
Foi precisamente essa ‘tempestade’ 

que derrubou o sonho de Jorge Fon-
seca. Proprietário de um moinho em 
ruínas, a sua maior ambição era pô-lo 
a trabalhar ao sabor do vento. O inves-
timento para as obras necessárias era 
alto e acabou por optar por transfor-
mar o espaço num turismo rural. 

“Desde criança que me lembro 
de ver moinhos a trabalhar e achava 
aquilo engraçado. Sempre foi uma 
paixão, quando era miúdo andava 
sempre a falar neles (nos moinhos), 
então davam-me de prenda daqueles 
de barros e eu tentava rodá-lo e só 
parava quando os partia. Deram-me 
alguns 15”, conta à Semmais o homem 
que, depois de alguns anos a trabalhar 
numa fábrica de arroz, na construção 
civil e com gado, há 16 anos acabou 
por se candidatar a um concurso da 
autarquia de Santiago do Cacém para 
abraçar a profissão que sempre dese-
jou: moleiro. 

Com a mesma arte, encontrámos 
mais a Sul, em Odemira, José Gui-
lherme. A mestria vai na quarta ge-
ração. “O que me contaram é que o 
meu avô já era moleiro. Só na casa do 
meu pai eram oito irmãos moleiros, 
na casa de um tio do meu pai eram 
nove. Todos tinham muitos filhos e 
todos moleiros, mas depois deixaram 
o ofício, tal como eu”, diz, referindo-
-se às mais de três décadas que teve 
de se dedicar à construção civil para 
conseguir sobreviver. 

“
O que me contaram 
é que o meu avô já 
era moleiro. Só na 
casa do meu pai 
eram oito irmãos 
moleiros
JOSÉ GUILHERME
MOLEIRO EM ODEMIRA
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Mas há cerca de seis anos regres-
sou. Não para laborar no moinho da 
família, mas no da vila de Odemira 
que, após ter sido adquirido pela 
câmara, em 1989, foi restaurado e 
tornou-se num dos edifícios histó-
ricos mais visitados do concelho. 
“Está a laborar na sua plenitude aqui 
na vila, no Cerro dos Moinhos Jun-
tos, visível de vários pontos, chama 
a atenção de quem passa e valoriza 
o espaço envolvente. Também temos 
um na Longueira, mas só serve para 
visitação e para realizar algumas 
atividades. No Cerro dos Moinhos 
Juntos, existe um outro - daí o nome 
-, mas está bastante degradado e o 
município até já fez uma candida-
tura para o requalificar, mas infeliz-
mente não houve nenhuma empresa 
a concorrer, mas queremos inves-
tir mais uma vez nesse processo”, 
adianta o adjunto do presidente da 
câmara, António Jorge Campos. 

Do Neolítico  até ao século 
passado, sempre a rodar

Com uma paisagem natural forte-
mente marcada por estes engenhos, 
principalmente os de água, no conce-
lho de Ponte de Sor os moinhos tive-
ram, entre meados do século XIII e o 
século XX, um papel económico e so-
cial preponderante. Em 1952, segundo 
um relatório do Ministério da Econo-
mia, existiam neste território 45 moi-
nhos de água, sendo 27 na freguesia 
de Ponte de Sor, 17 na de Montargil e 
um na de Galveias. Estes equipamen-
tos moíam, anualmente, cerca de 615 
toneladas de milho, 250 de trigo e 33 
de centeio, e todos laboravam mais de 
200 dias no ano e quatro mais de 300. 
Mesmo com o surgimento da moagem 
industrial, durante algum tempo, con-
tinuaram a abastecer o setor tradicio-
nal da panificação de farinha em rama, 
mais grosseira (usada no chamado 
“pão rural”), e a servir de válvula de 
escape para os lavradores quando as 
fábricas tinham excesso de cereal.

Já sobre os de vento, uma escri-
tura notarial de final do século XIX 
documenta o arrendamento de um 
nos subúrbios da cidade, no lugar de 
Barreiras, e outro em Foros de Arrão. 
É precisamente nesta última localida-
de que encontramos o único moinho 
reabilitado pelo município. “Foi recu-
perado com uma componente turísti-
ca para atrair mais visitantes à fregue-
sia. Naturalmente que também tem o 
pendor das tradições e da manuten-
ção do que é a história e as raízes de 
uma freguesia onde a sua atividade 
teve um forte impacto social, cultural 
e económico na vida da comunidade. 
Mas o município também o dinamiza 
com concertos na zona envolvente 
e visitas de escolas. Temos também 
uma senhora que explica como é 
que funcionava”, diz a vereadora da 
câmara, Alda Falca, adiantando um 
novo projeto que espera ver luz verde 
até ao final do ano. 

“Existe nos Foros do Arrão uma 
escola primária desativada que é 
propriedade do município e onde 
pretendemos criar um sítio explora-
tório dos moinhos. O que queremos 
é valorizar, dar a conhecer não só a 
história dos moinhos do nosso con-
celho e perpetuar as nossas tradi-
ções, mas também dos próprios moi-
nhos do Alto Alentejo. Mas o projeto 
tem uma ambição maior, que é fazer 
a ligação entre o que aprendemos em 
termos científicos e a importância 
dos moinhos no mundo, ou seja, com 
a investigação da época que também 
contribuiu para muito do que se faz 
noutras áreas. Porque há aqui uma 
física que está associada ao funcio-
namento dos moinhos que ainda hoje 
continua a ser informação importan-
te para temas que estão na ordem do 
dia, como as energias renováveis ou 
os veículos elétricos”, avança. 
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Arte da moagem tradicional 
ao serviço do conhecimento 

‘Bafejados pelos ventos’ da revita-
lização foram também, nos anos 90, 
dois dos cinco moinhos do Alto de São 
Bento, em Évora. Funcionam, segun-
do a vereadora da Cultura, como uma 
“espécie de minimuseu, um virado 
para a geologia e o outro para a flora”. 
“São utilizados para atividades edu-
cativas para as escolas do concelho, 
focadas nas áreas do ambiente, flora 
e fauna, entre outras”, explica Sara 
Fernandes que, neste momento, tem 
e mãos o projeto de requalificação de 
mais um equipamento. 

“O objetivo deste último é mes-
mo a função tradicional de moagem 
de cereais. Estamos a recuperar para 
ser um moinho a sério. A ideia visa a 
mobilização social em torno daquilo 
que é a origem da nossa sustentabi-
lidade que é o pão, e ir ao encontro 
de memórias de moleiros para poder 
transmitir o saber que ainda exis-
tem”, assegura a vereadora, que já 
tem identificados dois técnicos para 
dar vida ao projeto, um para a ma-
nutenção, outro para exercer a fun-
ção de moleiro. Uma profissão que, 
diz António Pezinho, “não tem horas 
para começar ou acabar”, pois tudo 
depende do “vento. 

Do vento, da mestria e das enco-
mendas dos poucos que ainda estão 
dispostos a pagar pela qualidade. 
“Vendo cerca de 100 ou 150 quilos 
por mês, mas há meses que não ven-
do nada. Esta farinha é pura não tem 
adições como a outra industrial que 

até leva açúcar. Esta é que é para fa-
zer o pão alentejano que tenha uma 
semana de cozido ou 20 dias não 
endurece nem perde o gosto”, atira 
o moleiro de Castro Verde, reforçan-
do: “Os padeiros não querem saber 
desta farinha, eles compram a fari-
nha ao preço que eu compro o trigo, 
a 30 cêntimos e rende-lhes mais, eu 
vendo a 60 cêntimos”.

Reportando os longínquos tem-
pos em que a farinha do pão amas-
sado na região era moída nos moi-
nhos, José Guilherme partilha épo-
cas duras, mas satisfatórias. “Uma 
vez, o meu pai não estava e aparece-
ram pessoas para moer. Eu tinha uns 
14 anos, comecei a armar as velas 
todas porque não havia vento qua-
se nenhum, mas o vento começou a 
crescer… cada vez mais vento …. cada 
vez mais vento…. já não dava conta 
daquilo. Então depois para apanhar 
o moinho?...se não fosse a minha 
mãe, não sei…mas as velhotas levou 
tudo farinha”. 

Aventuras semelhantes às já vi-
vidas por Jorge Fonseca, que não 
quis terminar a conversa com a nos-
sa revista sem explicar que para ser 
moleiro é preciso também conhecer 
o ‘sopro’ dos ventos. “O vento nor-
malmente a meio da tarde vira mais 
para Oeste, é mais certo e seguro. 
Quanto está Este, Norte ou mesmo 
Sul manda uma rajadas mais fortes e 
está sempre a mudar de direção, não 
é tão certinho e é perigoso”. 

“
Esta farinha é pura 
não tem adições 
como a outra 
industrial que até 
leva açúcar. Esta é 
que é para fazer o 
pão alentejano
ANTÓNIO PEZINHO
MOLEIRO EM CASTRO VERDE
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Clima
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“(…) o clima continua na ordem do dia 
e o combate ao aquecimento climático 
deixou de ser apenas uma ideologia de 
sustentabilidade para se tornar o centro 
do desenvolvimento de novas tecnologias 
capazes de o tornar possível”.

E
ra sobre o clima, o seu aqueci-
mento e as catástrofes e maleitas 
por ele provocadas que se cen-

travam quase todos os debates glo-
bais quando de repente irrompeu nas 
nossas vidas a pandemia.  

Num primeiro momento houve 
quem dissesse que o vírus era um 
enviado para nos fazer recuar no ca-
minho para o precipício, quem argu-
mentasse que depois dele nós passa-
ríamos a valorizar muito mais a natu-
reza e a sua biodiversidade e como tal 
a ter comportamentos mais proteto-
res do planeta e quem se tivesse logo 
ali declarado convertido à vida sim-
ples e em harmonia com a natureza.

Agora que se começa a vislum-
brar os traços do que poderá ser o 
pós-pandemia, verificamos que mui-
ta coisa não ficará igual, alguns com-
portamentos e opções poderão ser 
mais racionais e sustentáveis, mas o 
problema do clima ainda está longe 
de estar resolvido.

A União Europeia, que aprovou 
recentemente, com um contributo 
muito relevante da Presidência Por-

tuguesa da União Europeia e do Par-
lamento Europeu uma ambiciosa Lei 
do Clima que procura retomar o seu 
alinhamento com o Acordo de Paris, 
reduzir as emissões de efeito de es-
tufa em 55% até 2030 (em relação a 
1990), atingir a neutralidade carbóni-
ca em 2050 e liderar o pacto ecológi-
co (Green Deal) quer no plano interno 
quer nas parcerias com outros con-
tinentes, tem agora a companhia da 
nova administração americana e de 
Joe Biden para ambicionar esse de-
siderato, como demonstra a recente  
cimeira do clima por ele convocada.

Uma das memórias mais fortes 
que guardo da minha vida política foi 
ter assistido ao vivo ao jogo do gato e 
do rato entre os grandes líderes mun-
diais na Conferência de Copenhaga 
em 2009, em que entre outras pe-
ripécias me cruzei com Obama e os 
seus homens que procuravam o Lí-
der Chinês no centro de convenções. 
Eu só tinha visto passar Lula e foi o 
que disse. Soube depois que Lula ti-
nha ido para uma reunião dos BRICS 
(Brasil, Rússia, India, China, Africa do 

Sul) onde Obama irrompeu e acabou 
por atingir um acordo pouco ambi-
cioso que depois Barroso já pouco 
conseguiu alterar.

Desde 2009 até hoje muita coi-
sa mudou, mas o clima continua na 
ordem do dia e o combate ao aque-
cimento climático deixou de ser 
apenas uma ideologia de sustentabi-
lidade para se tornar o centro do de-
senvolvimento de novas tecnologias 
capazes de o tornar possível. É hoje 
uma prioridade geradora de quali-
dade de vida, mas também de cresci-
mento, emprego e desenvolvimento 
sustentável.

Já escrevi várias vezes neste es-
paço sobre o potencial que tem para 
o Alentejo a digitalização verde, ou 
seja, a capacidade de nos tornarmos 
uma região rica no potencial de pro-
cessar dados com recursos a tecno-
logias limpas. O novo projeto Sines 
4.0 é um exemplo perfeito dessa vi-
são. Nuvens de dados e sol transfor-
mado em energia limpa e acessível é 
um microclima que promete muito. 
Sem Mais. 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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A
té na região onde se canta ouvir 
passarinhos às quatro da madru-
gada impressiona que à mesma 

hora ladrem cães de ordem pública, 
à trela por militares armados. É que o 
pássaro, da cantiga visitava uma ama-
da, mas a Unidade de Intervenção da 
GNR foi mandada, numa operação de 
estranho músculo, para um parque de 
campismo de luxo onde pouco mais de 
meia dúzia de proprietários diziam não 
concordar e fazer frente a uma requisi-
ção governamental do espaço. 

O estado mostrou a sua soberania 
e, através da força, fez cumprir 
a lei para mudar, a coberto de 
uma fria madrugada, cerca de 50 
imigrantes, famílias inteiras, crianças 
incluídas. Foram acordados no sítio 
onde estavam, sem condições de 
habitabilidade, para num número que 
mais parecia um filme mudarem para 
uma pousada de juventude ou para o 
tal ZMAR. 

O mesmo estado, que exerce 
esta força desproporcional, ergueu 
em duas freguesias de Odemira um 
cordão sanitário, justificado por um 
número anormalmente elevado de 
casos de Covid-19, quando sabia, há 

anos, que a realidade da agricultura 
local e fluxos migratórios associados 
faziam prever o que estava em 
marcha, ou mesmo pior. O tráfico 
humano, o auxílio à imigração ilegal, a 
extorsão, as agressões e abusos eram 
conhecidos há mais de uma década 
mas ninguém, nada, nem uma palha 
foi mexida para fiscalizar, regular. 

Com o problema no centro da 
atenção nacional, como sempre, 
vieram políticos, mobilizaram-se 
equipas de investigadores de todos 
os órgãos de policia criminal e, na 
caravana que só demostra a falência 
dum estado que não age e só reage, 
vieram também as tais equipas 
multidisciplinares para avaliar, 
estudar, perceber e tentar resolver. 

Metade do contingente que foi 
às quatro da manhã ao ZMAR, uma 
investigação empenhada e uma equipa 
no terreno a tempo e horas teriam 
produzido, certamente, maiores e 
melhores efeitos de proteção dos 
milhares de imigrantes que chegam 
para trabalhar nas estufas e da 
própria agricultura, parque natural e 
economia local. 

Além do cordão sanitário 

Odemira, o maior concelho de 
Portugal continental, já retrocedeu 
por duas vezes no desconfinamento. 
A região, que contribuí com 
faturações na ordem doa 64 milhões 
de euros só no turismo está a sentir 
um cordão de aço… ao pescoço. 

Confesso: gosto de frutos 
vermelhos. Também me agradam uns 
mais escuros, pretos ou arroxeados. 
Às vezes dizem que são do bosque. 
Não sabia era que se trata de um 
bosque de plástico que tem ganho, 
desenfreadamente, terreno em plena 
área protegida. 

É, mais uma vez, uma questão de 
organização. Tivesse havido e tudo 
poderia conviver, harmoniosamente, 
sem problemas de direitos humanos, 
falta de água ou machadadas na 
economia. 

Nota final: os 15 mil imigrantes 
contam, se testarem positivo à 
Covid-19, para o rácio que decide 
o encerramento da região mas, por 
serem sazonais, não fazem parte da 
população. Por cúmulo, uma aldeia de 
700 pessoas pode aparecer com mais 
de 1000 infetados. Contas simples, à 
portuguesa. 

Eu ouvi um 
cãozinho… 
às quatro da 
madrugada
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

AlentejoAlentejo
pela minhapela minha
câmeracâmera
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Escravos 
XXI
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

H
á largos meses aqui neste mes-
mo espaço abordei a questão 
das novas culturas no Alentejo 

decorrentes do regadio de Alqueva e 
já nessa altura, seguramente mais de 
um ano, chamava a atenção para o 
que estava - está ainda e assim há de 
continuar - a acontecer nos campos 
de regadio desta nova agricultura: há 
situações de autêntica exploração, 
de uma desumanidade que roça, em 
muitos casos, a escravidão. Tudo em 
nome do lucro.

Na altura referia-me aos olivais 
e amendoais, por ser essa a situação 
mais recente no Alentejo. Porque pe-
los campos de Odemira a exploração 
tem à volta de duas décadas. Come-
çou por se explorar a mão de obra 
que acorreu dos países de leste após 
a queda do Muro, continuou com os 
africanos e hoje são aos milhares os 
asiáticos que trabalham por tuta e 
meia vivendo em condições altamen-
te degradantes. Isto na agricultura, 
porque podemos sempre recuar uns 
aninhos para recordarmos o que se 
passou nas muitas obras que enche-
ram o Alentejo no final dos anos 90.

De boca aberta, atónitos e incré-
dulos ficaram muitos portugueses 
que pensavam tratar-se apenas de 
uma meia dúzia os trabalhadores 
que vivem nas condições com que as 

televisões encheram os nossos ecrãs. 
Enganam-se todos esses. O caso não 
é novo, é extenso e, segura e infeliz-
mente, não vai parar por aqui. Apesar 
de ouvirmos políticos indignados, 
muito preocupados com a situação, 
considerando-a inadmissível, atiran-
do culpas uns para os outros.

Quando há escassos meses este 
governo veio permitir a instalação 
de contentores para alojamento de 
trabalhadores e quando ouvimos 
governantes agora a afirmar que as 
más condições não estão nesses tais 
contentores, mas sim nas casas alu-
gadas sem quaisquer condições, te-
mos a prova de que o mal se há de 
prolongar até… quem sabe onde. Vol-
tará a ser notícia e a indignar todos 
um dia que alguma tragédia volte a 
levar as televisões de volta ao paraí-
so das hortícolas e frutos vermelhos. 
É triste, mas é como se nada tivésse-
mos visto.

E esta situação era tão fácil de 
resolver: bastava abrir na zona um 
balcão onde co-habitassem dois ou 
três técnicos do IEFP, da ACT, do SEF 
(seja lá como se chame agora) para 
que esta vergonha não descambasse.

E agora para algo completamen-
te diferente, como diziam os Monty 
Python:

Aí estão as autárquicas!

Aqui e ali uma ou outra surpresa: 
um candidato que fica pelo cami-
nho quando se adivinhava aposta 
certa; uma cara surpreendente; um 
processo judicial para arrumar um 
candidato incómodo; uma traição 
partidária na escolha de candidato… 
enfim. É o quadro habitual da festa 
eleitoral.

Esta é altura em que os partidos 
se agitam na escolha dos nomes que 
vão a concurso e é também a altura 
em que se conhecem histórias do 
arco da velha relacionados com os 
candidatos. Como aquela de uma 
candidata que levou um “chega pra 
lá” e desceu um lugar na lista. Ou 
aquele que, uns dias antes de se lan-
çar à conquista dos votos recebeu 
por debaixo da porta, assim, quase 
de encomenda, um processo judicial 
que deve arrumar com a questão.

Mas a mais inacreditável é a do 
autarca que pensou arrumar as bo-
tas. Talvez cansaço, ou simples fartu-
ra. A verdade é que acabou obrigado 
a lançar-se de novo à luta. Mesmo 
contra vontade.

Agora, vamos imaginar que o ho-
mem, mesmo sem querer, ganhava as 
eleições…

Como será uma terra governada 
por alguém que a não quer governar?

Sem Mais! 
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‘Pérolas’ da terra
FUNGOS E VEGETAIS QUE SURPREENDEM E GERAM BONS PROVENTOS

Túberas, tortulhos e espargos são fungos e um 
vegetal caraterísticos da região, mas desconhecidos 
para muitas pessoas, sobretudo os dois primeiros. 

São de confeção rápida e sabores muito apreciados, 
mas de difícil recolha. Ficam dicas de quem as 

conhece e cozinha nas tabernas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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E
xiste um conjunto de alimentos 
que quase só se consomem no 
Alentejo e num período tempo-

ral muito específico. Tortulhos, túbe-
ras e espargos bravos fazem parte de 
muitas cozinhas da região, sejam elas 
mais ou menos abonadas. São produ-
tos da terra que só são recolhidos por 
quem conhece os terrenos, por quem 
tem a vista treinada para os detetar ou 
por quem conhece muito bem os pró-
prios alimentos, destrinçando os bons 
dos venenosos. São também, em algu-
mas zonas, uma fonte de rendimento, 
pagos mais ou menos de modo gene-
roso por forasteiros e, até, por em-
presários de restauração nacionais e 
estrangeiros.

No final de cada ano, quando che-
gam novembro e algumas chuvadas 
mais intensas, rebentam nos campos 
os tortulhos, nome dado no Alto Alen-
tejo e, também, em algumas zonas 
de Angola, ao fungo (cogumelo) que 
leva dezenas de pessoas aos campos. 
Com um chapéu de grandes dimen-
sões, por vezes com um raio de mais 
de 20 centímetros, carnudo, este é 
um dos alimentos mais procurados. 
“É saboroso, ajuda a beber uns copos 
e não dá trabalho quase nenhum a 
preparar”, explica Jorge Manuel que, 
todos os anos, entre os montados de 
sobro da zona de Alter do Chão, perde 
“umas manhãs para arranjar petisco”, 
conforme contou à Semmais.

Os tortulhos, explica, não são fon-
te de negócio. “São para comer na 
taberna, com os amigos. Depois de 
lavados, para tirar a terra, colocam-
-se numa grelha sobre umas brasas 
e, passados alguns segundos, pou-
cos, estão prontos a comer. Casam 
bem com vinho ou com cerveja”, diz 
o mesmo apanhador. Para além de se 
darem entre os sobreiros, os tortulhos 
podem igualmente ser encontrados 
em zonas de pinhal.

No concelho do Crato, João Fa-
rinha diz que os tortulhos podem ser 
simplesmente assados sobre o fogo 
ou num micro-ondas, como podem 
dar origem a um cozinhado mais ela-
borado. “Podem cozinhar-se tal como 
se faz com os espargos, misturando-os 
com ovos mexidos, mas também po-
dem comer-se depois de se fazer um 
refogado com cebola, alho e azeite”, diz

Espargos para cozinhar e 
para curar várias maleitas

Tanto ou mais procurados que 
os tortulhos são os espargos bravos. 
Aparecem nos campos, muitas vezes 
dissimulados entre outras ervas, sil-
vados e junto a muros de pedra, entre 
os meses de novembro e março. Só 
os que já estão ‘treinados’ conseguem 
apanhar os melhores exemplares 
em quantidade. São também os apa-
nhadores habituais que conseguem 
recolher o caule sem danificar irre-
mediavelmente a espargueira, possi-
bilitando que a mesma possa voltar a 
produzir na época seguinte.

Nelson Martinho, residente no 
concelho de Fronteira, diz que “às 
vezes estão à frente dos nossos olhos 
e não os vemos”, aludindo à dificul-
dade deste tipo de recolha. “Crescem 
no meio das ervas e confundem-se”, 
explica.

Ao contrário dos tortulhos, os es-
pargos bravos não são apenas desti-
nados à alimentação de quem os pro-
cura no campo. Muitos optam por, nos 
meses em que estas plantas crescem, 
fazer negócio. “Vende-se a quem pro-
cura. Seja dentro da vila ou até a pes-
soas de outras terras, diz Nelson, lem-
brando também que em determinadas 
regiões do Alentejo, como por exem-
plo na zona de Mora, há quem passe 
dias na berma das estradas tentando 
vender pequenos molhes por cinco e 
mais euros. “Às vezes as pessoas com-
pram espargos de viveiro pensando 
que estão a comprar espargos bra-
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Espécie de trufa francesa 
apreciada até pelos javalis 

O mais complexo dos três alimen-
tos que dão mote a esta peça é a tú-
bera. Trata-se de um fungo que cresce 
de forma espontânea e que ainda hoje 
é pouco conhecido fora da região, ex-
cetuando, talvez, os empresários de 
restauração espanhóis que, em anos 
bons, chegam a pagar mais de uma 
dezena de euros por quilos.

“Normalmente aparecem entre os 
meses de fevereiro, março e abril. Se 
em janeiro e fevereiro chover bem, 
então nos meses seguintes há mui-
ta túbera”, refere João Farinha para 
quem, no entanto, a qualidade deste 
alimento não reside na quantidade 
de precipitação ou na maior ou me-
nor exposição ao sol. “Para mim, as 
melhores túberas são as que nascem 
em terrenos que não são mexidos (la-
vrados) durante alguns anos. É nesses 
sítios que se costumam encontrar as 
melhores”, afirma.

Apanhar túberas é uma tarefa que 
requer muita atenção e prática. Para a 
maior parte das pessoas estes fungos 
passam completamente despercebi-
dos, mesmo que já estejam a irromper 
da terra (terrenos argilosos). Os mais 
habituados a procurá-los conseguem, 
no entanto, localizá-los mesmo quan-
do se encontram totalmente enterra-
dos. “Têm quase sempre uma erva ca-
raterística junto ao sítio onde nascem”, 
explica João Farinha, salientando que 

os apanhadores utilizam muitas ve-
zes um pau com uma ponta afiada ou 
mesmo um ferro para permitir que 
sejam mais facilmente desenterrados.

Em algumas zonas do Alentejo há 
quem faça da época da túbera uma 
fonte de rendimento adicional, re-
colhendo diariamente muitos quilos 
deste alimento que pode ser comer-
cializado a preços muito atrativos 
(dez ou mais euros o quilo) se for para 
restaurantes, ou outros “mais em con-
ta” (cinco euros) caso se destinem a 
amigos ou vizinhos.

Parente pobre da célebre trufa 
preta pela qual franceses, italianos e 
americanos pagam fortunas, a túbe-
ra do Alentejo, que tanto agrada às 
populações rurais, é também uma 
iguaria que não passa despercebi-
da às inúmeras varas de javalis que 
andam na região. “Cheiram-nas e 
levantam-nas com o focinho. Quan-
do vou para o campo e vejo uma 
porção de terra revolvida sei de ime-
diato que foram os javalis que por 
ali passaram a desenterrar túberas”, 
diz ainda João Farinha, para quem 
este alimento pode ser consumido 
depois de descascado, cortado às 
rodelas finas e assado, ou refogado e 
misturado com ovos mexidos. “Pode 
também ser só comida com sal ou, 
como tenho feito algumas vezes, 
com geleia de marmelo”, afiança. 

vos. O sabor é diferente, os do campo 
são mais fortes, sabem menos a água. 
Limpam melhor os rins”, diz quem 
acredita que este vegetal, rico em fi-
bra, vitaminas, fósforo, cálcio, magné-
sio, ferro, zinco, potássio e ácido fólico 
tem poderes curativos. “A qualidade 
do espargo, se é do campo ou da hor-
ta, nota-se quando uma pessoa urina. 
Nota-se logo pelo cheiro”, refere.

Sendo um bom diurético, os es-
pargos são considerados pelos mé-
dicos como alimentos que devem 
ser consumidos para quem tem pro-
blemas de saúde relacionados com o 
coração, o estômago e o sistema ner-
voso. Também há quem os aconselhe 
para maleitas relacionadas com a vi-
são, problemas ósseos e até de pele, 
unhas e cabelo. Ou seja: os espargos 
curam tudo.

Mesmo tendo múltiplas funções 
na cozinha, podendo ser utilizados, 
por exemplo, em saladas ou sopas, a 
maior parte dos espargos do Alentejo 
acabam consumidos em casas parti-
culares ou em petiscadas nas taber-
nas. Cozidos em água ou misturados 
com ovos mexidos são sempre um 
pitéu apreciado.
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LINGUAGEM OBTUSA

Fala o “papagaio” uma linguagem técnica,
na sua língua materna pouco diz,
fala com termos anglicanos da moda
e ninguém percebe o que dizer quis.

Fala com vaidade, emplumado no sotaque,
pouco lhe interessa perceber a audiência,
vai em frente em termos discursivos,
aos outros só lhes resta a paciência.

Traz fato e gravata como se recomenda,
nem um cabelo mexe na digna careca
que reluz sapiente sem qualquer emenda.
Pode a linguagem não ser percebida,
pouco interessa já debitou a encomenda
que afinal mais não é que seu modo de vida.

(in “A Voz Das Palavras”, 2020)

Linguagem 
obtusa
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

E
ntre a hesitação e o atrevimen-
to, optei pelo segundo fazendo 
jus à irreverência do poeta que 

se sobrepõe ao do bem-comportado 
economista da vida real. (Não é que 
o poeta não viva também num mun-
do real, mas na verdade, mesmo sem 
se esconder num heterónimo, goza 
mais em percorrer tempos avança-
dos de sonho e quimera.)

Numa pesquisa avulsa encontrei 
este poema, a que dei o título de Lin-
guagem obtusa, escrito após frequen-
tar uma ação de formação ministrada 
por um consultor jurídico. Traduz em 
muito os tempos da moda ou a moda 
dos tempos, isto é, de à exaustão ir-
mos ouvindo um palavreado que 
nos vai colonizando. Uma linguagem 
técnica que fica mal quem não a use, 
assim pensam e agem os “papagaios” 
da nossa praça. Termos profusamen-
te ditos em inglês americanizado, que 
são refúgio para quem julga fazer boa 
figura e mostrar sapiência em assun-
tos ditos complicados.

O pior é que já não nos basta ou-
vi-los em ambiente restrito senão “dá 
por cá aquela palha” ouvi-los em jac-
tância debitar essas palavras em ho-
rário nobre de televisão, a horas em 
que o comum dos mortais quer saber 
de notícias e inteirar-se do que se 
passa no país e por esse mundo fora.

Calculem a confusão causada na 
maior parte das pessoas a quem a 
vida madrasta remeteu para o anal-
fabetismo, a quem só o saber da vida 
ajuda a transformar esse palavrea-

do em coisas proveitosas do seu dia 
a dia. A este propósito lembro-me 
sempre dum amigo de Serpa que 
contava uma história de um pedido 
num bar em que, insistentemente, 
pedia uma “sete upi” e o empregado 
se fazia mal-entendido dizendo que 
não tinha, até que, quase 
em vias de facto, encontra-
ram solução e forneceu uma 
“Seven up”. Afinal de contas, 
uma gasosa.

Na verdade, hoje em dia, 
num mundo cada vez mais 
global em que se vai impon-
do a necessidade de uma lín-
gua comum, não serei crítico 
à sua aprendizagem e uso em 
ambientes que requeiram 
essa prática. Mas que se use 
e abuse em circunstâncias 
em que seria mais impor-
tante responder ou informar 
a população em geral, acho 
lastimoso e sinto-me triste 
e porque não, acho falta de 
respeito, a nossa língua ma-
terna não tomar o lugar que 
lhe é devido.

Já nos basta os banquei-
ros, os juristas, os financei-
ros, os economistas e tantos 
outros, terem tomado conta 
da nossa vida, senão ter que 
os ouvir palrando uma lin-
guagem não percebida, debi-
tada como uma encomenda, 
que afinal mais não é que seu 
modo de vida. SemMais! 

“
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São instituições surgidas ainda no século XIX, que 
arregimentaram as populações para as ações de lazer, 

desporto e cultura. Algumas assumiram-se como 
representantes de classe sociais. Hoje, na sua maioria, 

sobrevivem à custa do movimento dos bares.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Sobreviventes centenárias 
da cultura e lazer

DA MÚSICA AO TEATRO, COM PASSAGEM PELO BAR E PELO FUTEBOL

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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A
s fotografias de cavalheiros en-
gravatados e de bigodes retor-
cidos penduradas em lugares 

de destaque nas paredes mostra o 
quão antigas são. Por vezes, em pai-
néis de cortiça, podem ler-se regula-
mentos e outra documentação que 
provam uma longevidade secular. Há 
regras que perduram desde há mui-
to, como a da obrigação de descobrir 
a cabeça debaixo de teto ou a de ter 
quotas em dia para poder dispor do 
conjunto de benefícios atribuídos 
aos associados. Um pouco por todo o 
Alentejo ainda é possível apreciar as 
sociedades recreativas que, no final 
do século XIX e nos alvores do XX, 
surgiram para darem corpo a proje-
tos recreativos e de lazer, mas tam-
bém sociais e culturais.

Na Rua da Igreja, quase no cen-
tro da histórica vila de Barrancos, 
no distrito de Beja, marca presença 
desde 1959 a sede da Sociedade Re-
creativa e Artística Barranquense, 
também conhecida por “Sociedade 
dos Rapazes” e “Sociedade dos Po-
bres”. Apesar da data da construção 
do edifício, esta coletividade, a única 
que ainda sobrevive na vila frontei-
riça alentejana, foi constituída em 
1919. Motivos económicos impedi-
ram, contudo, que se afirmasse mais 
cedo.

O presidente da Assembleia Mu-
nicipal de Barrancos, José Domin-
gos Marques, é um dos cerca de 800 
associados atuais da “Sociedade dos 

Pobres”. É ele quem conta à Semmais 
que esta coletividade rivalizou, em 
tempos, com outra que ocupava um 
lugar a poucos metros de distância, 
na Praça da Liberdade, a Sociedade 
União Barranquense, dita “Sociedade 
dos Ricos”, que foi fundada em 1942, 
tendo encerrado portas há cerca de 
três anos, depois de já não ter sido 
possível encontrar entre os associa-
dos quem quisesse fazer parte dos 
corpos gerentes.

“A Artística Barranquense, Socie-
dade dos Pobres, tem uma sede pró-
pria, coisa que a União Barranquense, 
que era de pessoas mais ricas, nunca 
teve. Ocupavam um edifício alugado. 
No entanto, para que a Sociedade dos 
Pobres tivesse uma sede própria, foi 
necessário que um sócio da dos ricos 
servisse de avalista da obra. É uma 
história curiosa e caricata, tanto mais 
que hoje ainda existe a coletividade 
dos rapazes, mas a dos ricos... faliu”, 
conta José Domingos Mendes.

A diferenciação que se fazia em 
algumas coletividades devido à clas-
se social a que se pertencia foi igual-
mente salientada pelo presidente da 
União Recreativa Matense (1934), 
João Manuel Farinha. “Ver televisão 
na coletividade era coisa apenas para 
os homens que fossem sócios. A fila 
da frente era destinada aos dirigen-
tes, sendo que o presidente tinha um 
cadeirão em lugar central e duas ca-
deiras, ao lado, onde esticava os bra-
ços”, recorda.
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Classe social era elemento 
diferenciador das instituições 

As coletividades nascidas há mais 
de 100 anos em toda a região, con-
forme se pode constatar pela forma 
como são conhecidas, por exemplo, 
as de Barrancos, representaram tam-
bém de alguma forma o distancia-
mento de classes que existiu no país 
durante muitas décadas. Enquanto 
as mais abastadas eram, por norma, 
fundadas e dirigidas por representan-
tes das classes média/alta e alta, as 
menos abonadas eram fruto da união 
das pessoas que tinham ofícios.

No rol destas últimas conta-se, 
por exemplo, a atual Sociedade Musi-
cal Euterpe, coletividade afamada em 
Portalegre e de todo o distrito e que 
quando foi fundada, a 1 de dezembro 
de 1860 (muitas destas coletividades 
assumem um carácter nacionalista 
tendo como data de fundação a equi-
valente a qualquer data de relevo re-
lacionada com a independência) se 
denominava Montepio Euterpe Por-
talegrense.

João Brasão, atual presidente, 
lembra que na lista dos 12 fundado-
res surgem pessoas cujas profissões 
eram barbeiros, sapateiros, serra-
lheiros e metalúrgicos. “Também há 
notícia de se terem realizado espe-
táculos, ainda no reinado de D. Luís, 
cujas receitas revertiam, em parte 
ou totalmente, para as famílias de 

presos”, conta o responsável de uma 
instituição que quando foi criada ti-
nha como objetivo distinguir-se no 
ensino e divulgação da música.

“A escola de música dentro da Eu-
terpe existe desde 1888. Funcionou 
sempre. A banda nunca deixou de to-
car e atualmente tem 55 músicos que 
atuam anualmente em muitos espe-
táculos - procissões, touradas, festas 
- por todo o país”, refere o mesmo 
responsável.

A aceitação da Euterpe, que já 
conta com quase 161 anos de exis-
tência está expressa nos cerca de 
600 associados. “As pessoas de Por-
talegre reconhecem a importância 
da coletividade, tal como acontece 
com a câmara municipal, que nos 
deixa utilizar a antiga escola pri-
mária da serra como sede, local de 
ensaios, escola de música e ponto 
de convívio”, diz ainda João Brasão, 
lembrando também que o dinamis-
mo da coletividade está prestes a 
colher novos dividendos quando, 
ainda este ano, for gravado um pri-
meiro CD. “É um orgulho e um sinal 
de vitalidade. É o reconhecimento 
do trabalho cultural e social desen-
volvido e que se traduz, também, 
nos projetos arrojados que temos 
delineado, como sejam os “filmes em 
concerto”, nos quais a banda toca ao 
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mesmo tempo que são exibidos fil-
mes, tais como o “Padrinho” ou os 
“Piratas das Caraíbas”.

Em Caia, Elvas, existe uma das 
coletividades mais recentes, o Centro 
Popular dos Trabalhadores Caiense. 
Fundada em 1974 e “sem qualquer 
intenção política”, como referiu o 
presidente Edgar Tavares, esta socie-
dade é, “apenas”, o maior polo aglu-
tinador de uma localidade que tem 
vindo a perder população. Atualmen-
te os cerca de 300 associados efeti-
vos (que pagam quotas regularmen-
te), têm acessos a atividades como 
a pesca desportiva, evento que traz 
à localidade dezenas de espanhóis, 
bailes temáticos, noites de fado, zum-
ba e, também, sardinhadas.

Contudo, longe vão os tempos 
em que a coletividade chegou a ter 
uma equipa de futebol que compe-
tia nas provas regionais. A falta de 
gente e de investimento explicam o 
desaparecimento.
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Da sueca ao teatro e, por 
vezes, uns jogos de futebol 

A polivalência destes espaços fica 
também expressa nas palavras do 
vice-presidente da Sociedade Dra-
mática Eborense, instituição criada 
em 1894 e que só manteve as portas 
cerradas no último ano, devido às 
restrições decretadas pela pandemia.

José Florindo conta que esta cole-
tividade foi obra de um grupo de ami-
gos que, dava o século XIX os últimos 
passos, resolveram criar na cidade um 
local onde se pudessem reunir e fazer 
o que mais gostavam: teatro.

“Não há, nesta coletividade, qual-
quer vestígio de ação política. A po-
lítica passa ao lado. Aqui acontecia 
o mesmo que acontecia em todas as 
instituições do género, em todo o país 
(quando foi admitido o associativis-
mo em 1834 apenas os homens po-
diam ser sócios, vindo as mulheres a 
alcançar esse direito, na maior parte 
dos casos, só depois do 25 de abril de 
1974)”, diz José Florindo, salientando 
que, em sua opinião, as sociedades 
alentejanas conheceram um decrés-

Distribuição temática

Os dados estatísticos referentes 

à atividade destas coletividades 

espalhadas por todo o país 

não são abundantes, nem 

se encontram discriminados 

de acordo com a sua área 

de distribuição geográfica. 

Na impossibilidade de obter 

um depoimento de algum 

responsável, a Semmais fez 

uma pesquisa online onde, de 

acordo com dados estatísticos 

de 2007, é possível saber que 

71,9% destes estabelecimentos 

são de “Cultura, Recreio e 

Desporto”, 11,9% pertencem 

exclusivamente à classe dos 

“Clubes Desportivos”, 5,0% 

são IPSS, 4,2% reportam-se a 

“Bandas” e 1,5% são associações 

de Bombeiros.
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cimo de atividade quando passou a 
ser possível, a qualquer família, ver 
em casa os programas de televisão 
que dantes quase só eram possíveis 
de apreciar nas coletividades.

“Hoje temos, de vez em quando, 
espetáculos de poesia, teatro, bailes, 
ginástica, dança, yoga, pintura e, por 
vezes, umas exposições de fotografia. 
Também já tivemos umas sessões de 
cinema, mas isso hoje pouco atrai, 
porque as pessoas podem ver todos 
os filmes em casa. O que é que ofe-
recemos? Olhe, ainda aparecem al-
gumas pessoas para verem, em con-
junto, uns jogos de futebol. Fazem-
-se uns torneios de sueca e, assim, 
também se explora o bar”, avança 
o dirigente da Sociedade Dramática 
Eborense, revelando que a casa tem 
atualmente 670 associados, sendo 
que cada um paga mensalmente um 
euro e meio, receita que “mal dá para 
as despesas, sobretudo agora, que 
muitos deixaram de aparecer e pagar 
devido à pandemia”. 
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O mundo islâmico está quase todo por descobrir em 
Mértola e no leito do Guadiana. Este ano, mesmo 
sem o tradicional festival que atrai mais de 40 mil 

pessoas, houve algumas atividades que ajudam 
a compreender uma cultura caracterizada pela 

tolerância religiosa e a riqueza de hábitos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Em cada esquina... 
o Islamismo

MÉRTOLA E O GUADIANA GUARDAM RIQUEZAS SECULARES
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É impossível chegar a Mértola e 
não sentir a presença árabe. Os 
vestígios arqueológicos são inú-

meros, mas não são tudo. Na conver-
sa com as pessoas é fácil perceber-se 
algum palavreado e um sotaque que 
ainda guardam resquícios do modo 
de vida no Norte de África. No dia-a-
-dia há um prolongar de uma tradi-
ção de tolerância religiosa, que ain-
da hoje é visível observando a Igreja 
Matriz (ou a masjid), onde subiste o 
mirabe, indicando a direção de Meca. 
Mas é no Guadiana, antiga ligação ao 
Mediterrâneo, que jazem incontáveis 
vestígios à espera de voltarem a ver a 
luz do sol para revelarem trechos de 
História ainda desconhecidos.

O passado árabe de Mértola, e de 
todo o Sul do país, vinha sendo aviva-
do, de dois em dois anos, pela câmara. 
No ano passado, tal como neste, man-
dou o bom senso que o Festival Islâ-
mico não se realizasse. “É uma perda 
significativa para a vila, que durante 
os dias do festival acolhe entre 40 a 
45 mil visitantes”, diz a vereadora 
responsável pelo pelouro da Cultura, 
Rosinda Pimenta.

O centro histórico da vila, que por 
ocasião do evento se enche de gente 
e memórias islâmicas, não se trans-
forma agora no imenso suq (tradução 
portuguesa), ou suque (castelhano), 
souk (francês) ou ainda souq (inglês), 
e que é afinal um imenso mercado 
onde se vende de tudo, desde o ar-
tesanato, ao vestuário e também aos 
produtos relacionados com a gastro-
nomia árabe.

“Nesses dias a vila e as terras em 
redor esgotam todos os locais para 
dormir e os restaurantes estão total-
mente cheios. Se fizermos as contas 
a 20 euros gastos diariamente por 
pessoa e tendo em conta as dezenas 
de milhares de pessoas que aqui se 
deslocam, vindas de todo o país, mas 
também do estrangeiro, então pode-
mos facilmente constatar a impor-
tância económica do evento para o 
concelho”, refere a autarca.

Regresso do icónico festival está 
prometido para o próximo ano 

O Festival Islâmico, que junta di-
versas organizações árabes da Pe-
nínsula Ibérica, não regressou ainda 
este ano, mas em 2022, diz Rosinda 
Pimenta, será certamente uma reali-
dade. Nessa ocasião, caso não surjam 
outros imprevistos, a vila já terá para 
apresentar novos polos de interesse 
arqueológico e histórico.

“Estamos a reabilitar o hammam, 
que é o banho árabe que se parece 
com um ritual de purificação huma-
na, e teremos também ao dispor a 
casa do chá”, refere a vereadora, sa-
lientando ainda que tão importante 
quanto o património arquitetónico 
que pode ser apreciado, são os traços 
culturais diferentes “que se podem 
cruzar e conviver na vila”.

A autarca afirma, de resto, que es-
tes dois locais serão zonas em desta-
que já este ano, quando forem promo-
vidas as habituais conferências que vi-
sam trazer um pouco mais de conhe-
cimento sobre o modo de vida árabe 
que esteve enraizado durante muitos 
séculos na Península Ibérica. “Mesmo 
não tendo uma comunidade islâmica 
residente, a cultura dos árabes está 
bem enraizada e um dos exemplos 
que posso dar é a realização, frequen-
te, de concertos de música sufi”.

“O festival é isso mesmo, uma ce-
lebração e um encontro de culturas, 
onde o diálogo e a tolerância são ful-
crais. Lembro, por exemplo, a propó-
sito do respeito religioso, que no suque 
que tem lugar no centro histórico da 
vila não há lugar para a venda álcool 
ou de carne de porco que, como sabe-
mos, são produtos proibidos na reli-
gião islâmica”, refere Rosinda Pimenta.
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Embarcações e milhares 
de objetos por descobrir

A Semmais falou também com 
Cláudio Torres, o homem que há cer-
ca de 40 anos tem sido o responsável 
pelas escavações e levantamentos 
arqueológicos em toda a vila. Para 
este especialista da cultura islâmica, 
ainda está muito pouco descoberto 
em Mértola e, avisa, as descobertas 
aumentarão substancialmente no dia 
em que for possível explorar conve-
nientemente o rio Guadiana.

“Beja tem um porto. Esse porto 
fica a 50 quilómetros da cidade e é 
em Mértola, até onde o Rio Guadia-
na ainda é navegável. Noutras eras, 
mesmo a cerca de 70 quilómetros 
do mar, já o rio era a principal porta 
de entrada de todos os povos prove-
nientes do Mediterrâneo”, explica o 
arqueólogo.

Cláudio Torres diz que “ninguém 
espere descobrir sacos de ouro ou de 
moedas nas escavações que faltam 
fazer”, mas atenta para o elevado 
interesse histórico que pode ser re-
velado no trecho do rio mesmo em 
frente à vila. “Aqui, o rio tem cerca 
de 20 metros de profundidade. Lá em 
baixo há vestígios de dezenas de em-
barcações e de milhares de objetos 
diversos. No dia em que for possível 
fazer essa exploração, então o nosso 
conhecimento sobre a permanência e 

a influência islâmica no Sul de Portu-
gal aumentará consideravelmente”.

Para que tal aconteça é, no entan-
to, necessário que o Estado invista. 
Até hoje, diz o diretor do Campo Ar-
queológico de Mértola, quase todos 
os apoios obtidos são provenientes 
da câmara municipal. É com o di-
nheiro da autarquia que é possível 
manter dois técnicos em permanên-
cia no local, assim como foi graças a 
essa mesma ajuda que, desde há 40 
anos, foi possível trazer para a vila os 
jovens estudantes universitários que 
ajudaram nas escavações. “Nessa al-
tura a autarquia arranjou uma casa 
onde todos ficavam e dava a alimen-
tação”, acrescenta.

Falando ainda sobre as poten-
cialidades arqueológicas de Mértola, 
terra que mesmo nos seus tempos 
áureos pouco mais de um milhar de 
habitantes teve, Cláudio Torres diz 
que o que está escavado é apenas 
uma ínfima parte. “Só estudámos 
o bairro almóada, junto ao castelo. 
A acrópole da classe média/alta. A 
zona mais aristocrática. No dia que 
for possível explorar a zona pobre 
da povoação, assim como as áreas 
rurais, muito mais vai aparecer. As 
partes rurais têm muita coisa de in-
teresse e os museus estão à espera”. 
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Mercado árabe  
‘saliva’ com os Merinos 

UM MACHO COM 40 QUILOS PODE VALER 150 EUROS NO RAMADÃO

Os merinos alentejanos são os preferidos do mercado, 
apesar de uma das suas principais características 

qualitativas ser a da lã. Há cerca de 26.000 animais 
certificados pela ANCORME, associação que faz o 

acompanhamento genético de uma raça que chegou 
ao país ainda antes dos romanos.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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á uma raça de ovelhas que 
pode ser denominada como 
“ovelhas do Alentejo”. São os 

merinos. Exemplares cujas origens 
se perdem nos séculos, que podem 
ser anteriores à chegada à Penínsu-
la Ibérica dos romanos, sendo en-
tão criados por turdetanos, vetões 
e lusitanos, mas que também terão 
atravessado o Mediterrâneo, pro-
venientes do Norte de África. Hoje 
continuam a ser a base dos princi-
pais rebanhos das planícies a Sul do 
Tejo, mas, ao contrário do que acon-
tecia anteriormente, já quase só são 
procurados pela carne. Os árabes 
adoram-nos e pagam bem.

O merino alentejano apresenta-
-se nas cores branca e preta, sendo 
que o livro genealógico da raça, a 
cargo da ANCORME - Associação 
Nacional de Criadores de Ovinos de 
Raça Merina refere a existência cer-
tificada de cerca de 13.000 cabeças 
das primeiras e outras tantas das 
segundas. Para o secretário técnico 
da associação, Tiago Perloiro, nos 

primórdios da raça, predominava a 
tonalidade mais escura. No entanto, 
com o passar dos anos e o aumen-
to da importância da lã, cresceu o 
efetivo de ovelhas brancas, uma vez 
que estas permitem o tingimento de 
todas as cores. “Hoje, no Alentejo, o 
preto está em recuperação, muito 
por ação da associação, mas desa-
pareceu quase totalmente em Es-
panha. Os exemplares pretos têm, 
no entanto, maior rusticidade. Por 
outro lado, a lã deixou de ser tão im-
portante, sendo a produção de carne 
a principal fonte de rendimento”, ex-
plicou à Semmais. 

O secretário técnico da ANCOR-
ME lembra que são poucos os atuais 
criadores que têm como principal ob-
jetivo a produção de lã. Fatores eco-
nómicos assim o determinam, uma 
vez que um quilo de lã custa atual-
mente 50 cêntimos, verba que muitas 
vezes não chega sequer para pagar as 
despesas da tosquia, que pode ir de 
1,90 a 2,00 euros, sendo que cada ani-
mal pode dar de 2,5 a 2,8 quilos.
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Testes e aconselhamento 
podem garantir características

A ANCORME é quem tem a res-
ponsabilidade, em Portugal, de fa-
zer o apuramento genético da raça. 
Tiago Perloiro refere que sendo a lã 
uma das principais características, a 
mesma tem vindo a perder alguma 
espessura e, apesar de existir um 
projeto, desde 2011, que visa voltar 
a valorizar este aspeto dos animais, 
ainda continua a ser a produção de 
borregos o fator mais apelativo.

“Os borregos são o que rende 
dinheiro. No entanto, para que se 
tenham bons borregos, é necessá-
rio que a espécie não perca carac-
terísticas adequadas. É o conjunto 
de características que garante a 
qualidade da raça e, por isso, é im-
portante que os criadores procurem 
a associação, onde são feitos testes 
clínicos e todo o aconselhamento 
científico. O que notamos, muitas 
vezes, é que ainda subsistem aque-
les criadores que ficam com alguns 
animais, sobretudo machos, devido 
ao seu aspeto morfológico, e não 
pelas suas aptidões mais importan-
tes e que têm a ver com a capacida-
de reprodutiva, a qualidade da carne 
e da produção de lã, assim como a 
qualidade do leite que, no caso das 
ovelhas merinas, não sendo muito 

(produzem entre 20 a 25 litros por 
ano) é de elevado valor alimentício e 
garante uma boas possibilidades de 
desenvolvimento das crias”, refere o 
mesmo responsável.

Tiago Perloiro diz que o apura-
mento genético da raça pode ajudar 
a criar rebanhos mais saudáveis e, 
em consequência, a criar melhores 
perspetivas de negócio. “Em França, 
onde o apuramento genético já se 
faz desde a década de 1940, criam-se 
ovelhas que são autênticos ferraris. 
Por cá, entendemos que temos de ter 
ovelhas que sejam realmente ove-
lhas e que não estejamos a transfor-
má-las em elefantes, alterando-os 
de forma a perderem as suas princi-
pais características”.

“Ovelhas com traços das merinas 
existem muitas, mas nem todas reú-
nem as verdadeiras características. 
Esse apuramento, a certificação dos 
exemplares e as subvenções prove-
nientes da Política Agrícola Comum, 
só são possíveis havendo a inscrição 
dos animais na ANCORME, entidade 
que, por exemplo, gasta 18 euros por 
cada teste de paternidade, enquanto 
que cada sócio apenas paga um euro 
anual por cada animal registado”, 
explicou o secretário técnico.

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Árabes são os principais 
compradores da raça
 

Para os especialistas da asso-
ciação, os borregos merinos produ-
zidos no Alentejo (a raça bordalesa 
existe em abundância na Serra da 
Estrela e a churra localiza-se, maio-
ritariamente, em Trás-os-Montes) 
são os de melhor carne em todo o 
país e, também, na Península Ibéri-
ca, daí que exista uma procura cres-
cente dos mercados estrangeiros.

“Os borregos do Alentejo são 
mais de campo e isso é muito va-
lorizado por diversos mercados. Os 
espanhóis, que apostam forte nos 
seus merinos, são exemplares mui-
to mais industriais e, por isso, com 
uma qualidade de carne menos ape-
lativa”, refere Tiago Perloiro.

Segundo este responsável, os 
mercados do Médio Oriente e da 
orla mediterrânica são aqueles que 
apresentam maior taxa de cresci-
mento, ao ponto de por vezes saírem 
dos portos portugueses dois barcos 
semanais carregados de animais. 
“Os árabes apreciam muito os bor-
regos alentejanos com peso entre 

30 e 40 quilos. Ainda recentemente 
fomos procurados por um interme-
diário que dizia precisar de cerca 
de 10.000 machos por semana para 
vender para esses mercados. Isso é 
completamente impossível. O efeti-
vo certificado não tem tantas cabe-
ças”, afirma. 

Atualmente, os borregos alen-
tejanos são vendidos para o Médio 
Oriente a preços sempre acima dos 
80 euros, o que significa um acrésci-
mo de 20 euros desde que os árabes 
começaram a comprar em Portugal. 
No entanto, estes valores podem 
ser bem mais elevados, sobretu-
do durante o Ramadão, quando os 
compradores, por motivos religio-
sos, procuram, sobretudo, machos e 
com um peso superior a 40 quilos. 
Nessa ocasião um só exemplar pode 
ascender a 150 euros. Este preço é 
tão mais importante quando se sabe 
que, no mercado português, uma 
fêmea com idade entre os seis e os 
nove meses, é transacionada por 
cerca de 120 euros. 
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Empresa alentejana comprou a produção de 400 
pequenos agricultores na zona de Portel e já está a 
comercializar, em Portugal e no estrangeiro, azeite 

gourmet. A ideia é, dentro de dois anos, poder chegar 
aos 100 mil litros.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Mais aroma 
e maciez no azeite 

ERVIDEIRA INVESTE NA RECUPERAÇÃO DOS OLIVAIS TRADICIONAIS
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A aposta é a diferenciação. Uma 
diferenciação baseada no que 
é antigo, tradicional. Falamos 

de azeite. Do azeite da Sociedade 
Agrícola Ervideira, casa que recen-
temente resolveu investir cerca de 
30 mil euros na aquisição das azei-
tonas provenientes de olivais com 
muitos anos de idade, que eram pro-
priedade de cerca de 400 associados 
da Cooperativa Agrícola de Portel. O 
produto final, que já está a ser co-
mercializado, promete revolucionar 
o mercado nacional e partir à con-
quista do estrangeiro.

Duarte Leal da Costa, o proprie-
tário da Ervideira, diz que esta é 
uma aposta num produto de elevada 
qualidade e que, portanto, não sur-
preende que a sua casa tenha ad-
quirido a azeitona galega dos olivais 
tradicionais de Portel a um preço 
quase 20 por cento superior ao que 
estava a ser praticado. Pagou, por 
quilo, 3,10 euros, quando o valor de 
mercado era de 2,40 euros.

Já disponível nas quatro lojas fí-
sicas e também online, o novo azeite 

da Ervideira, que se notabilizou de-
vido aos seus vinhos provenientes 
de cerca de 160 hectares nas zonas 
da Vidigueira e de Reguengos de 
Monsaraz, tem uma primeira produ-
ção de 4.000 garrafas de meio-litro. 
Para o empresário, esta é apenas 
uma primeira experiência que se 
presume venha a ser bem sucedida, 
estimando também que no futuro 
a empresa, depois de assegurar a 
compra da totalidade da produção 
dos olivicultores tradicionais de 
Portel, possam vir a ser comerciali-
zados garrafões.

O produto gourmet, conforme 
disse Duarte Leal da Costa à Sem-
mais, prima por uma apresentação 
em garrafa de luxo, facto que se de-
verá mostrar determinante para que 
chegue e se instale com êxito em 
mercados como a Alemanha, o Lu-
xemburgo ou o Brasil. Este último 
país, refira-se é o que mais azeite 
compra a Portugal, absorvendo, de 
acordo com as estatísticas da Casa 
do Azeite, cerca de 38 por cento da 
produção nacional anual.
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Empresa espera chegar aos 100 
mil litros dentro de dois anos

Duarte Leal da Costa salienta 
que a Ervideira, ao enveredar por 
esta compra da azeitona criada em 
olivais tradicionais, muitos deles 
com árvores com muitas dezenas 
de anos, está a querer auxiliar os 
pequenos proprietários. “Queremos 
ser o braço comercial dos agriculto-
res tradicionais”, refere.

Esta nova comercialização, que 
visa a produção de um azeite mais 
parecido com o que se fazia há déca-
das, caracteriza-se, ainda de acordo 
com o empresário, pelo facto de se 
tentar alcançar um produto “mais de 
tempero e menos de culinária”.

“Para além do papel comercial 
que temos com este projeto, que de 
início previa apenas uma produ-
ção de um milhar de litros - apenas 
para divulgação - mas que depressa 
avançou para os 3.000 litros, a Er-
videira quer também ter um papel 
social. Um papel que valorize os pe-
quenos produtores que se associa-
ram a esta iniciativa e que, assim, es-
tão a contribuir para a retoma de um 
produto diferenciado”, diz o Duarte 
Leal da Costa.

Quão diferenciado e que êxi-
to pode ter o azeite da Ervideira? 
O proprietário não tem dúvidas de 
que os mercados irão responder de 
modo satisfatório. “Dentro de dois 
anos esperamos estar a atingir os 
100 mil litros. Esse é um objetivo em 
que acreditamos, porque acredita-
mos na qualidade do que estamos a 
produzir: um azeite muito frutado, 
mas também muito mais macio do 
que aquele que, atualmente, é co-
mercializado, que é muito mais in-
tenso e picante”.

O êxito desta aposta vê-se já, de 
acordo com o empresário, no facto 
de “algumas marcas estarem a com-
prar azeite que depois vendem com 
rótulos próprios, como se fossem da 
sua produção”. “Isso significa que 
têm a noção da qualidade do azei-
te proveniente dos olivais tradicio-
nais”, afirma. 

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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garrafas, frascos, boiões

 

AO SEU ECOPONTO!

TUDO NO CONTENTOR
NÃO DEPOSITE 

DÊ MAIS ATENÇÃO 

Produzir uma tonelada de 
vidro reciclado poupa 
1200kg de matéria-prima 
e 100kg de fuel?

SABIA QUE...

www.ambilital.pt
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Aposta passa por salvar velhas 
oliveiras e preservar a galega 

“Queremos qualidade e tradição 
e, por isso, sabemos que o azeite que 
agora estamos a lançar dificilmente 
irá ganhar prémios. O mercado está 
nas mãos dos azeites picantes e de 
tons dourado/verde. Nós queremos 
o regresso do azeite macio à mesa 
dos consumidores”, adiantou o em-
presário. 

Segundo Duarte Leal da Costa, 
esta viragem aos olivais tradicionais 
pode significar, também, a salvação 
destas mesmas oliveiras que, até há 
cerca de uma década, predomina-
vam. “Para já temos cerca de 800 
hectares de olival que são proprieda-
de dos 400 produtores que se asso-
ciaram à Ervideira. No futuro, graças 
a este tipo de iniciativas, poderemos 
ter uma produção muito superior e, 

sobretudo, ter desenvolvido ações 
que ajudem a preservar a azeitona 
galega, que é a tradicional, salientou 
ainda o mesmo responsável agrícola, 
lembrando que no presente “as oli-
veiras centenárias são muitas vezes 
arrancadas, vendidas e levadas para 
jardins”. “Passaram a ser peças de 
jardinagem e não de agricultura”, diz.

Para este produtor seria igual-
mente importante que “o Estado pu-
desse criar mecanismos para apoiar 
quem tem olivais tradicionais, uma 
vez que, comprovadamente, o azeite 
que estes produzem, pode vir a con-
quistar os mercados”.

O que não está, para já, provado, é 
que a qualidade do azeite provenien-
te de olivais tradicionais se sobre-
ponha às dos olivais de exploração 

intensiva. De acordo com os técnicos 
do Cebal - Centro de Biotecnologia 
Agrícola e Agro-Alimentar do Alen-
tejo, “ainda não existem estudos que 
permitam afirmar que este tipo de 
azeite é melhor ou pior”.

O que se sabe é que um olival 
tradicional pode ter até cerca de 200 
árvores plantadas por hectare, en-
quanto que um intensivo chega, na 
mesma área, às 1.200 oliveiras. Este 
tipo de olival, que começou a flores-
cer no Alentejo sobretudo depois de 
concluída a Barragem de Alqueva, 
pode começar a produzir azeitonas 
ao fim de três anos, ao passo que o 
tradicional, cujas oliveiras antigas 
produzem uma quantidade bem in-
ferior, só dá frutos, por norma, ao fim 
de sete. 
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Um só litro de aguardente, caso seja envelhecida e 
de qualidade superior, pode facilmente ultrapassar 
os 100 euros. Os pomares representam já 30% da 

produção e os europeus já abriram portas a um fruto 
que a câmara não se cansa de promover.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Fruto de ‘ouro’ 
em Odemira

SÃO MAIS DE 200 AS DESTILARIAS DE MEDRONHO NO CONCELHO

O segredo mais bem guardado 
de Odemira? O medronho, 
pois então. A opinião é co-

mum a cultivadores deste fruto ver-
melho, do qual Portugal é o princi-
pal produtor mundial, e a autarcas. 
Produto central de um negócio em 
franca progressão, o medronho já 
não é apenas a aguardente fabrica-
da, um pouco às claras outro tanto 
às escondidas, em cada monte iso-
lado. Hoje é uma imagem de marca, 
com direito a festival promocional, e 
que tem um conjunto de derivados 
de tal modo elevado que há cada vez 
mais agricultores à procura de terre-
nos para plantarem pomares.

Afonso Pereira, presidente da Ar-
butus - Associação para a Promoção 
do Medronho estima que no conce-
lho de Odemira já existam “cerca de 
300 ou mais hectares de pomares de 
medronheiros”. Este número, salien-
ta, serve para confirmar o enorme 
interesse local por um fruto que será 
responsável pela existência de mais 
de 200 destilarias no sopé da Serra 
de Monchique, ou não fosse a aguar-
dente o principal produto da árvore.

O vereador Ricardo Barbosa 
refere à Semmais que “há cerca de 

seis anos apenas existiam três des-
tilarias legalizadas no concelho”. 
Depois, por influência do municí-
pio e da Arbutus, que entenderam 
ser altura de valorizar e promover 
o produto, deu-se início a um pro-
cesso que levou a que outras duas 
dezenas já vissem regularizada a 
sua situação, enquanto mais de 30 
outras aguardam os trâmites pro-
cessuais legais. 

Uma das consequências mais 
visíveis deste processo refletiu-se, 
conforme salienta Ricardo Cardo-
so, no preço por litro da aguarden-
te, que em poucos anos viu o “preço 
por litro passar dos 20 ou 25 euros 
para valores que, em alguns casos, 
podem chegar aos 150 euros”.

O presidente da associação afir-
ma, por sua vez, que o processo de 
legalização das inúmeras destilarias 
serve “para dignificar” o produto, 
que agora “é vendido em garrafas 
de vidro, que podem ir dos 10 aos 75 
centilitros”, acabando também com 
a imagem antiquada e duvidosa dos 
garrafões de cinco litros que não 
ofereciam garantias sanitárias e não 
eram alvo de qualquer fiscalização 
ou aplicação de taxas.

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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dos sabonetes, é uma das áreas mais 
atrativas, pois o medronho tem na 
sua composição pequenos grãos 
que o tornam ótimo para esfoliar a 
pele. Os frutos frescos, por sua vez, 
estão a um passo de poderem vir a 
ser comercializados tal e qual como 
se faz, por exemplo, com as fram-
boesas ou as amoras. Há também 
quem faça vinagre e até já existe 
procura para a indústria farmacêu-
tica”, refere ainda o presidente da 
Arbutus.

Esta multiplicidade de funções 
faz, por outro lado, com que o pro-
duto comece a ultrapassar as fron-
teiras nacionais e a conquistar no-
vos mercados, nomeadamente na 
Europa. “Já se fazem exportações 
para a Alemanha, Holanda, França 
e Bélgica. São, por enquanto, peque-
nas quantidades, só de aguardente, 
mas é o princípio do que pode vir 
a ser um negócio muito rentável”, 
adianta o mesmo responsável asso-
ciativo, que é também um dos prin-
cipais produtores da região.

Sabonetes, bombons, vinagre...
mas também serve a cosmética

O medronho, muito embora con-
tinue a ser maioritariamente utili-
zado no fabrico de aguardente, pois 
é essa a principal substância desde 
sempre associada, é cada vez mais 
um fruto utilizado noutras áreas, 
nomeadamente na culinária, na cos-
mética e na farmacêutica.

“Existe um interesse crescen-
te de novos empresários em plan-
tarem pomares de medronho em 
Odemira. Esse interesse tem a ver 
com a produção de aguardente, que 
representa, possivelmente, mais de 
80% da transformação do fruto, mas 
também resulta da possibilidade de 
explorar novas áreas de comércio”, 
explica Afonso Pereira.

“Os empresários estão hoje mui-
to atentos à produção dos deriva-
dos, nomeadamente de bombons, 
compotas do fruto fresco, mas tam-
bém do congelado, que pode ser uti-
lizado em purés, e do desidratado, 
que pode ser servido como snack e 
misturado com outros frutos secos. 
Por outro lado, a cosmética, através 
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Sabia que?

A apanha do medronho ocorre 

entre os meses de outubro e 
dezembro

Para se obter um litro de 

aguardente são necessários, em 

média, seis quilos de medronho

No concelho de Odemira cerca 

de 70 por cento do medronho 

é recolhido na serra, enquanto 

os restantes 30 por cento são 

oriundos de pomares.

Para além do Alentejo e do 

Algarve, os medronheiros são 

também plantados na Beira 
Baixa e Beira Alta.

Preservar as florestas e 
promover consumo em bares

O vereador Ricardo Cardoso 
considera que o território de Ode-
mira tem uma aptidão natural para 
a exploração do medronho e lembra 
que as serras algarvias associadas 
a este fruto (Monchique, Espinhaço 
de Cão e Caldeirão) confinam, todas 
elas, nas suas encostas a Norte, com 
diversos concelhos alentejanos, no-
meadamente Almodôvar, Ourique e 
Mértola, que são também produto-
res da famosa aguardente.

Esta proliferação de medronhei-
ros nas serras faz com que o presi-
dente da Arbutus lembre que é de-
vido à intervenção humana, para 
recolha dos medronhos, que estes 
locais ficam mais protegidos contra, 
por exemplo, os incêndios. “Existe 
uma clara preservação da floresta e 
as pessoas que apanham os medro-
nhos contribuem para a limpeza dos 
terrenos, fazendo assim diminuir 
as probabilidades da ocorrência de 
grandes fogos”, diz.

Face ao crescente reconheci-
mento da importância económica 
e laboral proporcionada por esta 
cultura, a autarquia de Odemira e a 
associação representativa dos pro-
dutores realizaram este ano, pela 
quinta vez, o Festival do Medro-
nho, que teve lugar nos dias 7 e 8 de 

maio, com uma componente pre-
sencial e outra virtual.

“Tivemos, online, diversos in-
vestigadores da Universidade do Al-
garve, que falaram da rendibilidade 
do medronho e das suas diferentes 
aplicações, mas também investiga-
dores da Escola Superior Agrária de 
Coimbra, que se pronunciaram so-
bre as polpas do medronho e a sua 
utilização na indústria farmacêutica, 
assim como do pão de medronho e 
do medronho liofilizado”, explica 
Afonso Pereira.

Já na parte presencial do festi-
val, ainda de acordo com o mesmo 
responsável, as ações que geraram 
maior expetativa foram as que se 
relacionam com a formação de pes-
soas que possam vir a trabalhar com 
o medronho em bares e restaurantes. 
“Hoje o medronho já não é apenas 
uma bebida de tasca. Pode ser utiliza-
do em cocktails, por exemplo. Tam-
bém é importante conhecer as boas 
práticas de destilação e saber como 
se pode melhorar a qualidade ou se 
pode beneficiar a imagem. Nos ba-
res, a venda de bebidas de medronho 
deve obedecer a determinados pa-
drões, tais como a combinação de sa-
bores, o acompanhamento ou a do-
sagem certa”, explica o empresário. 
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O município de Aljustrel está apostado em casar a 
tradição mineira com os passeios apeados e de bicicleta 

pela natureza. Uma estratégia que visa obter mais e 
melhores resultados turísticos e que aproveita também 

a passagem da Estrada Nacional 2 pelo concelho.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

‘Cocktail’ turístico 
dinamiza Aljustrel

DAS MINAS, ÀS CICLOVIAS, COM PASSAGEM PELA NATUREZA E GASTRONOMIA

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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A
ljustrel e minas são duas pala-
vras impossíveis de separar. A 
vila do distrito de Beja tem um 

passado ligado à exploração das pi-
rites e o minério faz parte do modo 
de vida de todas as famílias. Um le-
gado histórico que não se apaga e 
que é visível em cada passo dado em 
cada rua. Não surpreende que seja 
o testemunho mineiro a ‘alimentar’, 
agora, um processo turístico e cul-
tural que pretende trazer à planície 
alentejana todos os que procuram 
inteirar-se de uma realidade social 
não muito distante.

O “maior percurso urbano minei-
ro do país” não é apenas um slogan 
turístico. É uma realidade com cerca 
de 12 quilómetros de extensão que, 
por um período estimado de três a 
quatro horas, conduz os visitantes 
apeados por caminhos urbanos, ru-
rais e passadiços de madeira. Um 
modo único de conhecer o historial 
da vila, uma vez que é possível, nes-
te passeio multidisciplinar cruzar as 
histórias que os monumentos con-
tam (existe, sobretudo, uma grande 
herança religiosa) com as recorda-
ções que, oralmente, podem ser es-
cutadas por parte da população que 
trabalhou nas minas.

A sinalética estrategicamente co-
locada pela câmara municipal per-
mite que qualquer visitante cumpra 
um trajeto, a que foi dado o nome de 
“Aljustrel tem uma mina”, de tal modo 
variado que, no final, não será apenas 
o legado industrial que terá ficado re-
tido, mas também o patrimonial e o 
modo de vida associado aos trabalhos 
agrícolas. Entre monumentos, por 
ruas, vielas e praças, os turistas aca-
bam também por, a título de exemplo, 
tomar contacto com as tradições gas-
tronómicas e etnográficas da vila.

Este périplo, dizem os responsá-
veis municipais, tem um grau de di-
ficuldade acessível e foi pensado, até, 
para ser efetuado por pessoas com 
mobilidade reduzida. Mesmo os invi-
suais, desde que acompanhados, po-
dem experimentar o trajeto que tem 
como pontos de partida e chegada a 
antiga Escola Primária da Avenida.

Pensado ao pormenor, o “Aljus-
trel tem uma mina” já se encontra 
devidamente homologado e regista-
do, tendo sido criado no âmbito do 
projeto TransAlentejo, que pretende 
valorizar o turismo de natureza e 
que conta, entre outros, com o apoio 
da Entidade Regional de Turismo do 
Alentejo.
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Trilhos de observação passam 
por todas as freguesias

Uma das maiores apostas da au-
tarquia é, agora, a conclusão do de-
nominado projeto “Do Campo à mina 
- Trilhos de Observação do Concelho 
de Aljustrel”. Trata-se, como o pró-
prio nome indica, de um conjunto de 
percursos onde é possibilitado aos 
visitantes desfrutar de paisagens, 
mas também de elementos temáticos 
que sirvam para contar a história do 
concelho.

Com um custo estimado de cerca 
de 1,3 milhões de euros (75 por cento 
subsidiados pelo FEDER), estes sete 
trilhos são percursos pedonais (mas 
que também podem ser percorridos 
de bicicleta) requalificados, benefi-
ciados e preparados para conjugar 
os atributos da natureza com o pa-
trimónio monumental e a própria 
História.

Os trilhos foram pensados para 
valorizar todas as freguesias do 
concelho, não surpreendendo que o 
nome de cada uma delas surja asso-
ciado. Temos, pois, o Trilho dos Moi-
nhos e da Ferrovia, projeto que une 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

a União de Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos. Mas também exis-
te o Trilho das Pedras Brancas (Al-
justrel) ou o Trilho das Termas (São 
João do Deserto). Para quem aprecia 
os monumentos mais antigos, surge 
em destaque o Percurso da Ermida 
e do Castelo, que se desenvolve pela 
freguesia de Messejana e, para os 
que apreciam a cultura enológica, 
nada mais apropriado do que per-
correr, pela freguesia de Ervidel, o 
trajeto ao qual foi dado o nome “Da 
Vinha à Talha”. “À descoberta dos 
cheiros e dos aromas” é o sugestivo 
nome dado ao trilho que valoriza 
São João de Negrilhos. Um percurso 
que, conforme a designação indica, 
relaciona os visitantes com as ervas 
aromáticas que sempre fizeram par-
te da tradição gastronómica alente-
jana. Há, por fim, também em Rio de 
Moinhos, a possibilidade de ficar a 
conhecer o trilho “Uma janela sobre 
a planície”, um percurso por onde o 
olhar se perde e se funde com a be-
leza natural.
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Nacional 2 ajuda a dinamizar 
o turismo no concelho 

O concelho de Aljustrel recebe, 
anualmente, cerca de 5.000 visitan-
tes que recorrem aos serviços de tu-
rismo de câmara municipal. Estima-
-se, no entanto, que o número seja 
muito superior, uma vez que muitos 
chegam à zona ‘ao sabor’ da Estrada 
Nacional 2, a maior via do país, que 
une Chaves a Faro, atravessando três 
distritos alentejanos.

Para já, segundo referem os ser-
viços da autarquia, existe uma de-
zena de alojamentos no concelho, 
entre hotéis, alojamentos locais e 
turismos rurais. “Também existe um 
parque de campismo naturista e um 
outro de caravanismo”, explicaram à 
Semmais, salientando que se “pers-
petivam novos investimentos liga-
dos ao turismo rural e de natureza”.

“Consideramos que existe uma 
capacidade hoteleira suficiente e ra-
zoável que, no entanto, poderá sem-
pre crescer, até porque com a dina-
mização do projeto do parque minei-
ro, que constitui um produto diferen-
ciado e de qualidade, perspetiva-se 
que o número de visitantes aumente 
consideravelmente”, referiram ainda 
os responsáveis municipais.

A autarquia salienta ainda a cola-
boração com os concelhos vizinhos, 
igualmente inseridos na rota da Es-
trada Nacional 2, apontando essa 
parceria como elemento que poten-
cia o território e incentiva o cresci-
mento turístico.

“Estão reunidas todas as condi-
ções para um crescimento efetivo 
através de diferentes mercados”, 
referem ainda os autarcas, conside-
rando como muito positiva a expe-
riência que une, em prol da promo-
ção turística, os trilhos que evocam 
a antiga tradição mineira, os que 
salientam a natureza e os percursos 
traçados para dinamizar os passeios 
a pé e de bicicleta. 

Conhecer a pedalar

A câmara apostou, a par 

da promoção turística, na 

sustentabilidade do concelho, 

construindo um conjunto 

de trajetos que podem ser 

percorridos de bicicleta. Ao 

todo já são cerca de cinco 

quilómetros que integram 

a ciclovia urbana e cujo 

investimento, largamente 

comparticipado por fundos 

diversos, quase ascende a um 

milhão de euros.

Para além da expansão, em mais 

1,06 quilómetros, da Ciclovia 

Urbana de Aljustrel, também 

já se encontra finalizado o 

corredor ciclável Aljustrel/ 

Bairros de Vale d’Oca, Algares e 

Plano. Outra obra em destaque 

é o corredor que une a vila ao 

Bairro de São João.
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desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Miguel Sinfrónio é campeão nacional de voleibol pelo 
Benfica. Aos 22 anos consagrou-se numa modalidade 

que, no Alentejo, quase não tem praticantes. Apela 
aos patrocinadores e câmaras para incentivarem a 

prática desportiva, ao mesmo tempo que não esconde 
o desejo de conquistar títulos europeus.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Ás do voleibol 
brilha no Benfica

ATLETA SUBIU A PULSO DE MOURA ATÉ ÀS SELEÇÕES

desporto
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H
á uma pitada de sabor alente-
jano no recente campeonato 
nacional de voleibol conquis-

tado pelo Benfica. Esse toque, na 
forma de serviço, de bloco, de defe-
sa ou distribuição, chama-se Miguel 
Sinfrónio, o mais novo jogador do 
plantel lisboeta, mas que nasceu e 
despontou para a modalidade na ci-
dade de Moura.

Como é que um jovem de Moura 
salta, um dia, do interior do Alentejo 
para a ribalta do voleibol nacional? 
Miguel Sinfrónio, de 22 anos, explica 
à Semmais que foi tudo por uma con-
jugação de fatores, onde não faltaram 
a sorte de poder ser observado e, so-
bretudo, o espírito de sacrifício a que, 
com os seus pais, se sujeitou.

“A minha mãe queria que eu pra-
ticasse desporto. Achava que era 
muito bom para a minha saúde. Eu já 
tinha feito ténis e natação e também 
queria continuar a praticar qualquer 
outra modalidade. Havia em Moura 
um clube de voleibol, que era muito 

bem falado e, como eu já tinha dado 
os primeiros passos na modalida-
de, através do Desporto Escolar, foi 
para lá que fui”, conta o atleta que, à 
época, tinha apenas 12 anos.

Ainda adolescente, mas já então 
com uma estatura que não lhe per-
mitia passar despercebido (na oca-
sião eram quase 1,90 metros), Mi-
guel Sinfrónio, mesmo tendo idade 
de iniciado, já jogava muitas vezes 
nos escalões superiores, inclusive 
nos juniores. “Talvez na altura não 
tenha evoluído muito em termos 
técnicos e até físicos, porque não 
existiam nem pavilhões nem giná-
sios que permitissem dar esse salto”, 
explicou.

A verdade, no entanto, é que o 
jogador, que atua na posição de cen-
tral, continuou a dar nas vistas. Com 
idade de júnior já tinha 1,95 metros 
de altura. Uma “trave” mestra numa 
modalidade que pouca expressão 
tem no Alentejo e onde os clubes 
praticantes são quase inexistentes.

Sem tempo para 
se sentir só

A viver sozinho em Lisboa, 

o jovem desportista diz que 

a habituação nem sequer é 

complicada. “Esta época, por 

causa da Covid-19, apenas vi os 

meus pais pelo Natal. Não é fácil 

viajar com todas as restrições 

e cuidados”, refere. Por outro 

lado, afirma também não se 

sentir isolado, apesar de viver 

sozinho. “Para falar verdade não 

existem tempos mortos. No 

Benfica há muitas vezes treinos 

bi diários e isso ocupa logo um 

bom bocado do dia. Depois há 

toda a preparação do ginásio. 

Quando não estou no estádio 

estou na Faculdade (frequenta 

o Curso de Ciências Políticas 

e Relações Internacionais). 

Em casa há, também, sempre 

tarefas para realizar, pelo que 

não há tempo para sentir 

solidão ou isolamento”. Apesar 

de afastado de Moura por largos 

períodos, o voleibolista não 

deixa de acompanhar tudo o 

que se passa no Alentejo em 

termos desportivos. “Acho 

que neste momento é preciso 

fazer reformas em todas as 

modalidades”, diz. “Em primeiro 

lugar é preciso dinamizar. Deve 

haver uma maior aposta por 

parte das câmaras, mas também 

das empresas interessadas 

em patrocinar. Os clubes, só 

por si, não têm capacidade 

financeira. Veja-se, por exemplo, 

o caso do voleibol, que tem 

em todo o Alentejo apenas o 

clube de Moura a disputar as 

provas nacionais, estando na III 

Divisão”, lembra.
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Atleta fazia 600 quilómetros 
aos domingos para ir treinar

Aos 14 anos o destino de Miguel 
Sinfrónio no voleibol nacional ficou 
quase decisivamente traçado. Tendo 
sido referenciado no Alentejo, so-
bretudo “porque era muito alto para 
a idade”, acabou por ir aos treinos 
da Associação de Voleibol de Lis-
boa. Era ao domingo e de Moura à 
capital rondam os 300 quilómetros 
(cerca do dobro na viagem de ida e 
volta), mas os pais não se importa-
ram com a distância e lá o levavam, 
crentes de que ali estaria um joga-
dor com potencial.

Esse mesmo potencial foi iden-
tificado pelo Benfica, que então o 
contratou. Essa mesma capacidade 
inata foi também identificada pelos 
responsáveis da seleção nacional, 
que acabaram por o levar para os 
Carvalhos, próximo do Porto, onde 

ficou sujeito a um regime de inter-
nato (treinava e estudava). “Ao fim-
-de-semana saía dos Carvalhos para 
ir jogar pelo Benfica”, conta.

Miguel Sinfrónio revela também 
que no interior do país os atletas aca-
bam por ser identificados e sinaliza-
dos pelos clubes e associações não 
tanto pelo potencial técnico, porque 
a competição nem sempre é evidente 
devido à falta de clubes, mas mais pe-
las aptidões físicas. “O que aconteceu 
comigo, terá também acontecido com 
o Nuno Teixeira, atual central da sele-
ção nacional e que tem 2,14 metros”.

Já com 16 anos e com direito a 
uma bolsa por parte do Benfica, o 
atleta de Moura acabou por se esta-
belecer em Lisboa e ali conquistar, 
pela equipa de juniores, o seu pri-
meiro título nacional.

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Exigência muito elevada nos 
treinos do clube das águias 

A época que agora terminou 
correspondeu ao segundo título de 
campeão nacional sénior de volei-
bol pelo Benfica. Foi também, diz, 
o primeiro ano em que atuou como 
profissional e em que compreendeu 
na plenitude as exigências do clube.

“Aqui (no Benfica) tem sido uma 
experiência incrível. Treino muito e 
ganhei a noção do espírito de sacri-
fício e da união do grupo”, diz. “Fi-
zemos mais de 200 treinos numa só 
época, e posso garantir que todos 
eles foram de elevada qualidade, com 
muito compromisso por parte de to-
dos os jogadores, técnicos e restantes 
pessoal. Nunca se trabalha a menos 
de 100 por cento”, acrescenta.

Como atleta mais novo da equipa 
profissional (22 anos feitos em mar-
ço), Miguel Sinfrónio diz ainda que 
tem sido com o auxílio dos restan-
tes companheiros que tem evoluí-
do. “Apertam-me muito e dão-me 
na cabeça. Sem a cobrança que me 
fazem não seria o que sou hoje”, re-
fere, apontando já alguns objetivos 
para o futuro.

Para a próxima época desporti-
va, Miguel Sinfrónio refere também 
que as ambições do clube vão, como 
já aconteceu noutros anos, “para 
além dos títulos nacionais”. “Que-
remos ganhar sempre e isso inclui 
conquistar títulos europeus, o que 
até já esteve quase a acontecer”.

“Esta época fui o quarto central 
do Benfica. O ideal, para o próximo 
ano, seria ser, pelo menos, o tercei-
ro”. Quanto à seleção nacional de 
seniores, para onde já foi convoca-
do quando tinha apenas 18 anos, diz 
que é um desejo ver repetida a cha-
mada. “Tive, nessa altura, uma le-
são nas costas e tive de ser operado. 
Mais tarde estive pré-convocado. 
Sem dúvida que espero voltar”.

O atleta, que se assume como 
benfiquista desde que se conhe-
ce, refere também que ainda não 
sabe se, na próxima época, irá ou 
não continuar no clube. “O Benfica 
preocupa-se imenso com a evolu-
ção de todos os seus atletas e essa 
evolução passa, muitas vezes, pelo 
empréstimo”, diz. 
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História na antiga 
Manutenção Militar

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA ANTÓNIO TOMÁS PIRES REABRE EM ELVAS

Para além dos vestígios físicos, que relatam antigas 
ocupações civilizacionais, há também um apreciável 
acervo composto pelos relatos escritos e recolhidos 

oralmente, que dão conta do modo como se vivia 
nos séculos XIX e XX.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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Foi, durante anos, um antigo depó-
sito de trigo, cevada e palha. Che-
gou a ser também uma padaria, 

que durante muito tempo serviu para 
abastecer grande parte da guarnição 
militar da cidade. A partir de hoje, 28 
de maio, passa a ser mais um impor-
tante polo cultural em Elvas: o Museu 
de Arqueologia e Etnografia António 
Tomás Pires, que reabriu após uma 
reestruturação iniciada em 2004.

Disposto por dois pisos, numa 
área superior a 1.000 metros qua-
drados, o novo polo museológico, 
cuja instalação, conservação e orga-
nização são da responsabilidade da 
câmara municipal, pretende ser um 
espaço de referência, seja para estu-
dantes ou investigadores. A arqueo-
logia, mas também a etnografia, são 
os pilares de um equipamento onde 
o estudo, mas também a divulgação, 
a discussão e problematização das 
questões diretamente relacionadas 
com o território se assumem como 
temas principais, conforme disse à 
Semmais Isabel Pinto, a técnica mu-
nicipal responsável pelo espaço.

“Conservar, documentar, in-
vestigar e divulgar os espólios que 
lhe estão confiados, no sentido de 
os valorizar, contribuindo para o 
conhecimento e o enriquecimento 
do património cultural material e 
imaterial, de cariz arqueológico e 

etnográfico, é a missão do museu”, 
explicou a técnica.

De acordo com Isabel Pinto, o 
atual museu (a sua fundação remon-
ta a 1880, tendo encerrado em 2004 
para ser reestruturado) tem como 
parte importante do seu acervo o 
conjunto de alfaias agrícolas e ou-
tros objetos representativos da vida 
rural do concelho, os quais foram 
reunidos pelo Grémio da Lavoura 
de Elvas (entidade que existiu entre 
1940 e 1981). Essa coleção, segundo 
refere a responsável museológica, 
traduz-se num valioso conjunto de 
peças que muito contribuem para o 
conhecimento do passado histórico 
do território.

O novo museu, instalado no Lar-
go da Senhora da Oliveira, num edifí-
cio onde outrora funcionou a Manu-
tenção Militar de Elvas, terá sempre 
uma exposição permanente. No pri-
meiro piso, segundo a mesma fonte, 
as temáticas que podem ser aprecia-
das foram denominadas como “Duas 
Instituições, duas coleções, muitas 
pessoas”, “Pão, vinho, azeite” e “Me-
mória do Edifício”. Já no segundo 
piso encontram-se as salas onde os 
temas apresentados são “Contaná-
rio”, “O Território: do passado ao 
presente, das pessoas aos objetos”, 
“Ritos funerários” e “Entre a tradição, 
o sagrado e o profano”.
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“Contanário” e “Pão, vinho e 
azeite” entre as várias atrações 

Uma das principais áreas des-
te museu, que se espera seja muito 
procurada não só pelos grupos de 
estudantes, mas por todos os que 
irão procurar documentar-se so-
bre o modo de vida característico 
do concelho durante décadas, é o 
“Contanário”.

O “Contanário”, explica Isabel 
Pinto, é um espaço de partilha de 
tradições e conhecimentos. Ali es-
tão patentes as centenas de reco-
lhas de António Tomás Pires (etnó-
grafo que viveu entre 1850 e 1913). 
São, sobretudo, expressões e tradi-
ções orais, nomeadamente contos, 
que ajudam a manter conhecidas as 
tradições populares elvenses. Mui-
tas dessas recolhas, salienta a perita 
museológica, mereceram publica-

ção em jornais e revistas nacionais 
e estrangeiras.

Sendo um concelho predominan-
temente rural, é natural que Elvas 
valorize os produtos mais icónicos 
da sua gastronomia, daí que o “Pão, 
vinho e azeite” sejam o mote de um 
outro espaço expositivo. O pão e o 
azeite eram a base da alimentação 
dos ganhões, que depois lhes jun-
tavam uma grande diversidade de 
ervas aromáticas. A estes produtos 
juntava-se o vinho. Neste espaço, a 
edilidade, durante os trabalhos de 
restauro do edifício da antiga Ma-
nutenção Militar, recuperou três dos 
seis fornos que ali existiam para co-
zer o pão que alimentava diariamente 
os muitos milhares de soldados que 
compunham a guarnição da cidade.

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Espólio reunido pela 
comunidade e especialistas 

O Museu de Arqueologia e Etno-
grafia reúne muito do trabalho que, 
desde o século XIX, foi realizado 
por um grupo imenso de cidadãos, 
muitos deles anónimos, os quais fi-
zeram não só a entrega de materiais, 
como ajudaram os investigadores a 
localizar e catalogar peças e vestí-
gios diversos.

“Desde o final do século XIX até 
à segunda metade do século XX, 
arqueólogos, etnógrafos, proprie-
tários, lavradores, militares, mem-
bros da Igreja, funcionários da Câ-
mara Municipal de Elvas e da antiga 
Colónia Correcional de Vila Fernan-
do, para além de muitas outras pes-
soas anónimas, envolveram-se num 
conjunto vasto de trabalhos, na re-
colha de objetos e de testemunhos 
junto das populações”, refere Isabel 
Pinto, salientando que foi esta si-
nergia que ajudou a reunir o acervo 
que hoje permite conhecer melhor 
as tradições locais.

Foi graças a esse trabalho, de-
senvolvido por pessoas de diferen-
tes estratos sociais, que se criou 
uma rede de contactos que rapi-
damente ultrapassou as fronteiras 
do concelho e até do país e que foi 
decisiva para que se pudessem rea-
lizar inúmeros trabalhos arqueo-

lógicos, recuperando-se objetos e 
constituindo coleções que hoje es-
tão em destaque no museu. “Os ob-
jetos arqueológicos e etnográficos 
em exposição simbolizam não só a 
história do território, mas estabele-
cem também a ligação entre o terre-
no e as pessoas que se empenharam 
na recolha e na investigação”, diz a 
técnica camarária.

Muito do trabalho arqueológico 
que foi feito no concelho acabou por 
revelar uma riqueza considerável de 
artefactos diretamente relaciona-
dos com os ritos funerários, sendo 
este outro dos pontos centrais da 
visita pelo museu. Ali será possível 
ver objetos, mas também conhecer 
crenças e valores, que vão desde a 
Pré-História até às épocas romana e 
pré-romana.

Mensagens deixadas gravadas 
em pedra fazem uma caracteriza-
ção geográfica, mas também sócio 
económica, cultural e demográfi-
ca das comunidades que ocupa-
ram a região. São também elas que 
ajudam a compreender as várias 
épocas temporais e a caracterizar 
as populações que o Museu de Ar-
queologia e Etnografia António To-
más Pires volta agora a apresentar 
publicamente. 
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H
á muitos artistas e muitas for-
mas de arte no Alentejo. No 
entanto, nenhum dos seus 

intérpretes vive exclusivamente do 
dom de reproduzir a sua realidade, 
seja pela pintura, pela música, pela 
escultura ou de qualquer outra for-
ma. A arte é uma espécie de fonte 
perdida no meio de uma aparente 
aridez. Centralista, o país parece va-
lorizar apenas o talento do Litoral. 
Em Beja, por intermédio do pintor e 
desenhador Flávio Horta, esta ten-
dência é questionada. A óleo, pela 
fotografia ou com lápis, mostra que 
é possível casar o passado com o 
futuro.

“Todas as pessoas do Alentejo que 
eu conheço e que estão ligadas às 
artes têm uma outra atividade. Uma 
atividade principal”, afirma à Sem-
mais o pintor Flávio Horta, artista 
que encontra forma de enaltecer a 
região nas telas, ao mesmo tempo 
que sustenta a família trabalhando 
na Câmara Municipal de Beja.

“É possível a simbiose entre o 

passado e o presente. Pode-se proje-
tar o futuro sem esquecer o passado”, 
diz o pintor, explicando o porquê de 
muitas das suas obras representa-
rem pessoas com profissões anti-
gas, trajando roupas da época, mas 
ostentando, por exemplo, tatuagens. 
“Foi há cerca de três anos que decidi 
que não devia continuar a represen-
tar camponesas e pastores apenas da 
forma tradicional, dando-lhes a apa-
rência dos tempos atuais”.

Aos 45 anos, Flávio Horta enten-
de que a maior parte das pessoas 
continua sem conhecer a realida-
de alentejana e explica porquê: “O 
Alentejo, tal como todo o interior 
do país que não vem nos roteiros 
turísticos, é pouco conhecido, é ina-
cessível para uma maioria que julga 
erradamente esta região por onde 
acontecem coisas que alguns con-
sideram de pouco interesse. O meu 
Alentejo não é o das cidades maio-
res, mas sim um Alentejo rural que 
vem das aldeias e dos montes, é esse 
o que mais me fascina”, afirma. 

Artista e funcionário na câmara de Beja. Acredita 
que o Alentejo antigo não será esquecido pelos 
jovens, mesmo que as artes sejam, para já, algo 

que cresce mais pelo Litoral e que quase passam 
despercebidas no interior.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | ILUSTRAÇÃO FLÁVIO HORTA

Distintas épocas 
numa paleta

FLÁVIO HORTA PINTA O QUE O CORAÇÃO DITA E OS OLHOS ENXERGAM

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Sabedoria e dignidade em prol 
de uma região com identidade 

O pintor entende também que o 
Alentejo, mesmo que isolado, não 
irá perder as marcas identitárias, e 
realça o papel dos jovens no forta-
lecimento de um modo de afirmação 
que faz da região um caso único de 
perseverança.

“O Alentejo é mais do que paisa-
gens de perder de vista. Tem gente 
incrível, com uma sabedoria e digni-
dade imensa dadas pelas vivências. 
É essa gente que gosto de represen-
tar no meu trabalho, muitas das ve-
zes usando modelos trajados com 
as suas roupas contemporâneas, as 
suas tatuagens, mas usando também 

um pelico de pastor ou um lenço de 
camponesa numa simbiose impro-
vável. Aquele Alentejo imaginário 
do antigamente é transversal às ge-
rações, está no sangue dos mais no-
vos e hoje, por exemplo, é possível, 
felizmente, ver um grupo de jovens 
a cantar à alentejana ao balcão de 
uma taberna”, afirma ainda o artis-
ta, considerando, no entanto, que “o 
tema “Alentejo” é importante no meu 
trabalho, mas também pode ser por 
vezes castrador da criatividade caso 
eu não procure abordar outros temas 
dentro da atividade artística”.

Flávio Horta considera que a for-
ma de estar dos alentejanos é única 
e esse é o motivo pelo qual é neces-
sário preservar as formas de arte 
características da região e impossí-
veis de serem copiadas com rigor. 
“O Alentejo tem uma cultura muito 
própria, que sempre esteve na sua 
natureza e deve ser preservada, uma 
cultura dada pelo Cante, pelo artesa-
nato. Uma gastronomia única com 
vinhos de eleição. As restantes artes, 
como aquela que faço, podem beber 
daí a sua inspiração quando querem 
representar esta terra. Há um modo 
de ser, de estar, de saborear o tempo a 
passar e que por vezes é exalado pela 
arte, pois não é fácil de transmitir de 
outra maneira”, afirma.

Se os alentejanos eram, há cerca 
de 20 anos, mais ou menos felizes? 
“Se calhar éramos mais felizes com 
menos do que hoje somos com mais. 
O tempo era mais saboreado, as coi-
sas conquistavam-se com mais difi-
culdade e eram mais valorizadas. Mas 
julgo que isso é transversal a toda a 
sociedade que acelerou o passo e 
onde a informação é instantânea”.
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Carreira despreocupada, bem 
ao modo de ser alentejano 

A carreira de Flávio Horta é, ela 
própria, uma espécie de narrativa de 
vida de um alentejano: Despreocu-
pado e sem uma obsessão excessi-
va pela fama. Só há cerca de quatro 
anos, quando a família começou a 
aumentar e as redes sociais tiveram 
o condão de exaltar o seu trabalho, 
é que decidiu investir de modo mais 
efetivo no desenho e na pintura.

“Desenvolvi o meu percurso artís-
tico de forma instintiva, desde crian-
ça. A influência de um tio foi decisiva 
para nunca ter largado esta paixão 
que foi crescendo, aprimorada com 
os anos e de forma autónoma. Embo-
ra tenha feito um percurso profissio-
nal que nada tem a ver com as artes, 
sou desenhador técnico na câmara 
de Beja, sempre tive uma enorme 
sede de conhecimento artístico e que 
fui bebendo daqui e dali, arriscando, 
errando, aprendendo com esses er-
ros, tendo a noção que posso sempre 

melhorar no próximo trabalho, pois 
sou extremamente exigente comigo 
mesmo”, assegura.

No entanto, esse mesmo rigor 
e tenacidade que agora reconhece, 
nunca foram sinónimo de uma am-
bição desmedida para chegar aos 
grandes palcos. “Apesar de sempre 
ter feito exposições, sobretudo na 
minha região (Ferreira do Alentejo 
e Beja), há que dizer que fui até há 
pouco mais de quatro ou cinco anos 
um artista algo despreocupado com 
a carreira. Daí ter sido relativamen-
te tarde que julgo ter encontrado 
um caminho que me definisse como 
artista. As redes sociais tiveram um 
certo peso na divulgação do meu tra-
balho, depois ganha-se motivação e 
necessidade de dar o passo seguin-
te”, refere o artista que, atualmente, 
já tem trabalhos espalhados por todo 
o país, mas também pela Europa e 
América do Norte. 

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Trabalho em rede 
na formação de 
“Jovens STEAM”
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“(…) o desenvolvimento de consórcios 
ou trabalho em rede (…) poderá criar 
oportunidades para além do desenvolvimento 
de formações orientadas para suprir 
necessidades de mão de obra qualificada”.

O Plano de Recuperação e Re-
siliência (PRR)1, na versão 
que Portugal apresentou a 

Bruxelas, justifica a nossa atenção 
e análise. Também eu lhe prestei al-
guma atenção “suspendendo a des-
crença” como por norma faço com a 
leitura destes documentos. Precisa-
mos do seu impulso!

Ao consultar o PRR percebi que a 
palavra “rede” ocorria frequentemen-
te. Por curiosidade, verifiquei que nas 
143 páginas, a palavra “rede(s)” ocor-
re 246 vezes. Mais do que “recupera-
ção” (181) ou “resiliência” (240). O que 
fazemos numa sexta-feira à noite...?

A vacuidade do exercício não me 
impediu de pensar sobre o significa-
do da ocorrência. De olhar de forma 
prospetiva para aquilo que podemos 
esperar em termos de “reformas” e 
“investimentos” no que se refere à 
componente de “qualificações e com-
petências”, e o papel das “redes” [e que 
redes?] nessas reformas.

À intenção de introduzir reformas 
no Ensino e na Formação Profissional, 

tal como nos mecanismos de “coo-
peração entre o Ensino Superior e 
Administração Pública e Empresas”, 
perspetivam-se investimentos que 
irão dar corpo a essas reformas (p.7). 
Das várias propostas de investimento, 
destacaria o “Impulso Jovem STEAM”. 

Com uma dotação de 140 M€ de 
investimento, é objetivo aumentar o 
número de graduados no Ensino Su-
perior nas áreas das ciências, tecnolo-
gias, engenharias, artes/humanidades 
e matemática (STEAM - Science, Te-
chnology, Engineering, Arts and Ma-
thematics), naquilo que se pretende 
que seja um ajustamento da forma-
ção às transformações do mercado de 
trabalho e aos requisitos de emprega-
bilidade (p.77). Este investimento irá 
servir para estimular iniciativas das 
instituições de Ensino Superior, que 
se proponham desenvolver consór-
cios com empregadores, no domínio 
da formação inicial baseada no de-
senvolvimento de projetos experi-
mentais interdisciplinares e transdis-
ciplinares às áreas STEAM. 

Se internamente às comunidades 
académicas esta é uma oportunidade 
para incrementar a utilização de me-
todologias ativas de ensino-apren-
dizagem ou “lidar com a comparta-
mentalização” de áreas científicas; 
o desenvolvimento de consórcios 
ou trabalho em rede com empre-
gadores, com outras instituições de 
Ensino Superior ou Profissional, po-
derá criar oportunidades para além 
do desenvolvimento de formações 
orientadas para suprir necessidades 
de mão de obra qualificada.

Se a formação em rede no âmbi-
to do “Impulso Jovem STEAM”, em 
consórcio com empregadores e ou-
tras instituições de Ensino Superior 
e Profissional, nos desafiar a descen-
trar dos currículos, da compartimen-
talização das áreas técnico-científi-
cas, dos muros das instituições e, em 
simultâneo, nos permitir contribuir 
para a formação de indivíduos cul-
turalmente sensíveis e socialmente 
participativos, então estamos peran-
te um desafio bem-vindo! 
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1. https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-

    construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia
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Surgiu há seis anos em Évora. Funciona 
como uma espécie de plataforma, com raízes 

alentejanas, de descoberta de artistas e de 
projetos musicais, apoiando na promoção 

através dos festivais que organiza na região 
e noutros pontos do país.

TEXTO ALEXANDRE PAULO | FOTOGRAFIA DR

Música por detrás 
do Capote 

INCUBADORA ALENTEJANA LANÇA EMERGENTES PARA OS PALCOS

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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C
hama-se Capote Música, ou 
pelo menos é assim que a cha-
mam apesar de ter sido cons-

tituída formalmente como Capote - 
Associação Cultural, no final do ano 
passado. À partida, o termo “capote” 
não nos soa estranho até porque ra-
pidamente associamos ao tradicional 
traje alentejano, comprido e que ser-
ve para abrigar do frio. Neste caso, 
não se trata da típica peça de vestuá-
rio da nossa região, mas de um proje-
to cultural e musical que emergiu no 
coração de Évora em 2011. 

Primeiro, começou por ser uma 
editora e produtora responsável pelo 
lançamento de vários artistas como 
Awaiting the Vultures, Daniel Catari-
no ou Pablo Vidal, mas a filosofia de 
negócio acabou por ser afinada. Hoje, 
é mais do que uma espécie de plata-
forma de agenciamentos.  Assume-se 
como uma associação de raízes alen-
tejanas que aposta na descentraliza-
ção musical e cultural. 

“A Capote, através das suas ati-
vidades, reúne os elementos neces-
sários para ser uma incubadora de 
artistas emergentes da música portu-
guesa, que considera terem potencial 
para desenvolverem uma carreira 
exponencial no futuro”, disse à Sem-
mais a programadora e coorganiza-
dora da associação, Rita Piteira. 

A paixão pela arte do saber fazer 
música e a vontade de levar além-
-fronteiras a diversidade, o livre e 
alternativo meio musical nacional, 
mas, principalmente, aquilo que é 
desconhecido do grande público, une 
a equipa multidisciplinar da Capote 
constituída por músicos, produtores 
e criativos que partilham do mesmo 
fairplay.  

Atentos à efervescência criativa 
musical que existe no país, há cinco 
anos “surgiu a vontade de organizar 
o Capote Fest – Festival da Música 
Portuguesa”, que acontece na cida-
de eborense e que já vai na quinta 
edição. É um evento que promove a 
nova música portuguesa, dando vi-
sibilidade a novas bandas com a tó-
nica de apoiar artistas ou projetos de 
impacto regional “a terem impacto 
nacional e a colocar Évora no roteiro 
dos festivais de música”.

Mas a programação da Capote vai 
além do Capote Fest. Anualmente, 
promove iniciativas na cidade como 
a Capote à Sombra; Noites na Feira 

de S. João, Noites na SHE e os Musi-
cálogos, encontros criativos e impro-
váveis entre músicos. 

Apesar das dificuldades vividas 
em consequência dos tempos con-
turbados causados pela pandemia, as 
palavras “resistir” e “reinventar” são 
as fontes de força para esta equipa 
multidisciplinar manter a esperan-
ça viva de que as oportunidades vão 
ressurgir ainda com mais garra. “Es-
tamos inquietos para voltar a estar-
mos juntos e a proporcionar momen-
tos de descoberta, entretenimento e 
partilha”, partilhou com a Semmais 
a programadora da Capote Música, 
associação que colabora em perma-
nência com quatro bandas. 

Baleia Piloto e Noves Fora Nada 
entre as bandas da Capote
 

A Baleia Piloto é uma das ‘eleitas’. 
O mundo da música não era uma 
novidade para os dois amigos, Nuno 
Lopes e David Matos, que decidiram 
juntar-se para partilhar composições 
e sons. Digamos que se tratava de um 
convívio de amigos, na casa de David, 
onde foram criados os primeiros es-
boços das letras que retratavam me-
mórias antigas com paisagens sóni-
cas ainda por desbravar. “Estávamos 
numa fase onde queríamos assumir a 
composição das músicas. Comecei a 
cantar e a escrever e surgiu a vontade 
de fazer um projeto criativo”, conta-
-nos Nuno Lopes, o guitarrista e vo-
calista dos Baleia Piloto. A vontade 
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de trilhar novos caminhos e cenários 
começou a manifestar-se e é quando, 
em 2017, Antero Assane, antigo bate-
rista dos Praga (banda lisboeta emer-
gente com sons bairristas, que mis-
turava o folk português com sonori-
dades de músicas internacionais), se 
junta a David Matos e Nuno Lopes no 
projeto Baleia Piloto. 

O estilo musical é eclético. “Tanto 
vamos para o rock alternativo como 
para outros estilos musicais”, diz 
Nuno Lopes. O guitarrista e vocalis-
ta da banda é quem faz o bruto das 
canções na guitarra e na voz, além 
de compor as letras. Também Rita 
Piteira, da Capote Música, dá uma 
mãozinha no processo de compo-
sição das letras, além das questões 
de agenciamento. “Sendo uma das 
bandas Capote é muito bom porque 
nos eventos organizados por eles, 
apostam muito em nós e nas outras 
bandas que fazem parte da própria 
associação”, explica. 

O primeiro single, “Contramão”, 
foi a rampa de lançamento da banda 
e chegou aos top de audições nacio-
nais, tendo sido um dos temas mais 
votados em 2019 pelos ouvintes da 
Antena 3, ficando no TOP 30 anual 
da estação de rádio. 

No primeiro ano de existência de-
ram mais de sete concertos. Estrea-

ram-se em palco na segunda edição 
do Capote Fest, que serviu de teste 
para avaliarem a reação de quem os 
ouvia. “A energia do público do fes-
tival foi muito importante para nos 
validar”, sublinha Nuno Lopes, re-
cordando que no mesmo ano passa-
ram pela Praça de Touros do Campo 
Pequeno, em Lisboa. 

Apesar da situação pandémica, 
que ditou o cancelamento de concer-
tos, “continuámos a compor temas e já 
voltámos aos concertos”, no dia 20 de 
maio no Centro Cultural Malaposta, 
em Odivelas, e em junho no Music’al 
dente, evento também organizado 
pela Capote Música, em Lisboa. 

Noves Fora Nada é mais uma das 
bandas com ligação à Capote. Emer-
giu no início de 2018, por iniciativa 
de Dino Récio que, após passagem 
pelo projeto Bichos, reuniu-se com 
o guitarrista Alexandre Tavares, o 
vocalista David Jacinto e o baixista 
profissional, David Santos, para criar 
o grupo. “Fazemos bom rock de gara-
gem dos anos 90”, conta Dino Récio 
que também é o baterista da banda. 

São mais do que uma boysband 
que apenas canta para os males es-
pantar. Assumem-se como os “fazem 
tudo”, desde o design gráfico das ca-
pas dos singles, a inserção das músi-
cas, criação e ideias para os teledis-
cos e para as redes sociais. Todo este 
trabalho é desenvolvido na garagem 
arrendada que serve, também, para 
produzir os videoclips e ensaiar noite 
fora. Este ano vão lançar o primeiro 
álbum, que reúne todos os singles 
que têm sido produzidos desde que 
se deram a conhecer, incluindo o 
mais recente tema, “A Toca da Cota”. 
“Optámos por uma estratégia dife-
rente que foi de lançar singles antes 
do álbum, e temos sempre a preocu-
pação de fazer vídeos para todas as 
músicas”, explica Dino. 

Apesar de já terem desconfinado, 
por mais que tenha sabido a pouco, 
com o concerto no Centro Cultural 
Malaposta de Odivelas, que acon-
teceu a 23 de abril, o calendário dos 
Noves Fora Nada está escasso. Con-
certos nem se ouvem falar e a von-
tade de voltar a tocar em público é 
expectante. “Neste momento esta-
mos em standby constante e dese-
josos que a pandemia acabe. Vemos 
os bares que nos davam mais apoio a 
fechar portas e tem sido muito com-
plicado nesse aspeto”, conclui. 
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Multidisciplinaridade 
na capital 

FESTIVAL IBÉRICO COLOCA PORTALEGRE NO PALCO DA CULTURA

Teatro, música, poesia, animação de rua. Por estes 
dias Portalegre tem sido o epicentro de um cocktail 

cultural que junta também artistas espanhóis de 
Córdoba e Salamanca. Capital do Alto Alentejo 

semeia hoje para colher no futuro.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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A cidade de Portalegre asseme-
lha-se, por estes dias, a um 
imenso palco por onde desfi-

lam dezenas de artistas associados a 
diversas formas de expressão cultu-
ral. Música, teatro, cante, declamação 
de poesia ou até mesmo animação de 
rua fazem parte, até 26 de junho, do 
denominado “Festival Ibérico”, ini-
ciativa que junta à cidade alentejana 
as espanholas Córdoba e Salamanca.

“É um certame multidisciplinar 
e que tem uma abrangência mui-
to grande, uma vez que não divulga 
apenas a área cultural em Portalegre, 
mas antes toda a expressão artística 
das cidades e populações raianas in-
cluídas”, explicou à Semmais a pre-

sidente da autarquia portalegrense, 
Adelaide Teixeira.

A autarca diz que este é um pro-
grama “que ninguém pode perder ou 
descurar” e que foi concebido a pen-
sar em toda a população, desde os 
mais novos aos mais velhos. “Desen-
rola-se, diariamente e desde o dia 20, 
no Centro de Artes e Espetáculos de 
Portalegre. Os espetáculos previstos 
foram concebidos para público de 
todas as idades e serão interpretados 
por artistas das três cidades envolvi-
das. Faz-se, desse modo, a mistura e 
o intercâmbio de expressões cultu-
rais que, por certo, serão do agrado 
de todos os que buscam novos hori-
zontes”, acrescentou.
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Dezenas de espetáculos 
presenciais e também online

Herdeiro de um outro evento cul-
tural que em anos anteriores também 
animou Portalegre e que então se de-
nominou “Imprevistos Culturais”, o 
Festival Ibérico tem a particularidade 
de, este ano, poder ser apreciado ao 
vivo mas, também, online.

“Embora ainda sem números 
concretos disponíveis, creio que a 
adesão online, através da página de 
Facebook do município, tem sido 
muito boa”, afirmou Adelaide Teixei-
ra, referindo que no palco do Centro 
de Artes e Espetáculos o agrado dos 
espetadores tem sido evidente. “O 
anfiteatro tem capacidade para 500 
pessoas, mas, por questões preventi-
vas de saúde, está restringido a me-
tade da sua lotação. Nos espetáculos 
já realizados estiveram, portanto, 250 
pessoas a assistir e as reações têm 
sido de muito agrado”. 

Estas primeiras atuações estive-
ram a cargo do grupo de cante por-
talegrense “Os Lagóias”, do grupo 
“Monda”, que dá destaque às modas 
alentejanas, do Quarteto Ibéria, uma 
formação de cordas já com diversas 
atuações internacionais, e do concei-
tuado cantor (do Redondo) Vitorino.

No segundo dia do festival, a que 
se deu o nome de “Os Sons da Música 
e das Palavras”, o destaque foi para 
a poesia e para a música, salientan-
do-se as declamações de Vítor Sousa, 
Susana Teixeira e Fátima Reis, que ti-
veram a companhia de Miguel Mon-
teiro (saxofone), Luís Zagalo (piano) 
e David González (violino) e ainda da 
cantora Silvie Ornelas.

O carácter multidisciplinar do 
evento também já levou à reali-
zação do “Percurso Animação de 
Rua” (no Mercado Municipal, na 
Praça da República e nas ruas 5 de 
Outubro, Comércio e 19 de Junho), 
mas ainda do espetáculo de teatro 
“La Vida de los Salmones”, de Itziar 
Pascual, e de um apontamento mu-
sical a cargo do CAEP Voices, grupo 
vocal de Portalegre.

Valorizar o território através 
da miscigenação artística
 

A presidente da câmara de Por-
talegre considera que a iniciativa em 
curso, e que se estende até junho, é 
“urbana e inovadora” e, também, 
“uma forma de valorizar o território” 
e de “promover as zonas raianas”.

“As entradas são sempre gratui-
tas, bastando às pessoas interessadas 
fazer antecipadamente a requisição 
dos bilhetes. Essa é uma forma de co-
locarmos à disposição de toda a po-
pulação um conjunto diferenciado de 
ações que, tendo um carácter cultu-
ral e lúdico, são também um modo de 
aproximar portugueses e espanhóis 
residentes no interior dos respetivos 
países”, adiantou Adelaide Teixeira.

A autarca alentejana considera 
que iniciativas como o Festival Ibé-
rico “chamam a atenção para as po-
tencialidades, a todos os níveis, dos 
territórios envolvidos”. Esse alerta 
terá também, assim o espera Adelai-
de Teixeira, repercussões nas econo-
mias locais, nomeadamente através 
do turismo e, posteriormente, da fi-
xação de novos residentes. “O conce-
lho e o distrito de Portalegre reúnem 
condições ímpares. A qualidade de 
vida é notória e o que há para ofe-
recer ganha maior realce quando se 
juntam, por exemplo, atividades cul-
turais e desportivas”, concluiu. 
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Montemor-o-Novo, 
De Novo!
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“Montemor-o-Novo entrou em estado de 
Entropia e, como na natureza, este processo 
é irreversível. Os montemorenses estão 
cansados do comunismo e da sua falta de 
soluções e, sobretudo, dos protagonistas!”

D
urante décadas o meu conce-
lho de Montemor-o-Novo foi 
dominado pelo PCP e pela sua 

visão atrofiante e torpe da cidade, do 
desenvolvimento e da economia. A 
igualdade raquítica, que não empo-
dera, mas retrai e mingua, que nada 
mais proporciona a não ser nivelar 
por baixo, apenas justifica a medio-
cridade e promove a inércia. A pre-
texto de uma solidariedade comuni-
tária, subsidiam-se as instituições na 
subserviência e no favor, que serão 
cobrados mais tarde, nas mesas de 
voto, no dia da contabilidade eleito-
ral. Um poder local que não dialoga 
com a iniciativa privada, que não 
promove as forças vivas da socieda-
de, que não é capaz de congregar si-
nergias, que não tem uma ideia dis-
ruptiva que favoreçam o concelho, 
apesar das suas particulares condi-
ções excecionais de localização, cli-
matéricas, históricas, etc…Um parti-
do totalitário que abafou a cidade e 
o concelho, tornando-o num espaço 
amorfo e apático. 

 Entropia. É um conceito da ter-
modinâmica que mede a desordem 
das partículas de um sistema físico. 
De acordo com a Lei da Termodi-
nâmica, quanto maior for a desor-
dem de um sistema, maior será a 
sua entropia. As entropias são es-
pontâneas, isso quer dizer que se-
guem princípios da natureza, sendo 
irreversíveis. A entropia negativa, 
conceito adaptado à organização 
administrativa, é a definição dada a 
uma empresa, companhia ou siste-
ma que se encontra em processo de 
restabelecimento/recuperação da 
desordem e falência. O conceito da 
entropia negativa consiste em rever-
ter a entropia, o estágio de desordem 
e caos. A entropia negativa também 
é chamada comummente de “infor-
mação”, pois de acordo com o prin-
cípio da entropia, quanto maior a in-
formação, menor a desordem.

Etimologicamente, o termo entro-
pia provém do grego entropêe, que 
significa “em mudança”. Mudança!

Montemor-o-Novo entrou em 

estado de Entropia e, como na na-
tureza, este processo é irreversível. 
Os montemorenses estão cansados 
do comunismo e da sua falta de so-
luções e, sobretudo, dos protagonis-
tas! Os montemorenses querem mu-
dança, ordem e informação! E sabem 
que o PS não pode proporcionar tais 
predicados.

Juntos para fazer a mudança é a 
Coligação partidária que une o CDS e 
PSD em Montemor-o-Novo, supor-
tados por um conjunto de indepen-
dentes que desta vez querem colocar 
o seu contributo ao serviço da sua 
terra. Gente jovem, dinâmica, com 
protagonismo nas várias institui-
ções locais, reconhecidos nas suas 
áreas de atividade e, sobretudo, com 
ideias! Os primeiros a apresentar-se 
ao eleitorado, de forma organizada e 
consistente. Com ordem e informa-
ção, portanto. Um projeto estrutura-
do, pensado e refletido. 

Juntos para fazer a mudança (no 
sentido etimológico) e restabelecer 
Montemor-o-Novo… De Novo! 
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“Sermão de 
Abrantes”
ÉVORA

Interpretação do texto “Sermão de Abrantes” de Gil 
Vicente. O espetáculo fala das maleitas do mundo 
de então, de hoje e de amanhã. Este é um texto 
escrito a pedido da Rainha D.ª Leonor, apresentado 
em Abrantes ao Rei D.Manuel a propósito do 
nascimento do Infante D. Luís em 1506. 

IGREJA DE S. VICENTE
17 DE JUNHO

“Entre Nuvens 
e Papiros”
GRÂNDOLA

São mais de 80 obras da artista Ana Jacinto Nunes. 
A exposição de uma vida inteira que tem a sua vida 
lá dentro retrata a música, os livros, as mulheres, os 
animais, as inspirações do dia a dia. Do processo criativo 
fazem parte as ideias, os erros, as emendas e o prazer. 

BIBLIOTECA E ARQUIVO DO MUNICÍPIO
ATÉ 31 DE JULHO

agenda

Programação

Visite www.cm-palmela.pt

maio/junho

Ciclos Música Santiago

Ciclo Syrah – Syrah a Solo

Jazz nos Miradouros

Noite de Fados

Um Pouco Mais à Frente

Celina da Piedade convida Rodrigo Leão 
e Ausentes do Alentejo

G2
Orquestra Nova de Guitarras 
com Ana Pereira e Bardoada 

– Grupo do Sarrafo
Viagem pela Europa 

P
U

B
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“Ciclo in-ti-mis-ta 
Miranda”
PORTALEGRE

Em Miranda, João compõe as músicas, toca todos 
os instrumentos e faz toda a parte do trabalho 
de estúdio. Guitarra, bateria ou piano são os 
instrumentos que combinam com elementos 
orquestrais e eletrónicos, criando atmosferas épicas, 
fantasiosas e melancólicas. 

CENTRO DE ARTES E ESPETÁCULO
5 DE JUNHO 

“Tiago Bettencourt 
— 2019 Rumo 
ao Eclipse”
BEJA

A digressão nacional que promove o recente álbum “2019 
Rumo ao Eclipse” de Tiago Bettencourt, vai passar por 
Beja. O disco começou a ser criado antes da pandemia, 
mas apanha-a em cheio, com temas como “Viagem”, que, 
entretanto, se tornou extremamente popular nas rádios. 

TEATRO MUNICIPAL PAX JULIA
18 DE JUNHO
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