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EDITORIAL

RAUL TAVARES
DIRETOR

Embarque numa 
viagem com mil 
experiências

P
elo segundo ano consecutivo abrimos 
espaço para juntar os dois territórios, Se-
túbal e Alentejo, onde a marca Semmais 
exerce a sua ação editorial. São duas re-

giões vizinhas com muitas diferenças e identidades 
muito próprias, mas com óbvias ligações culturais.
Mas esta revista de verão é sobretudo um roteiro 
através do qual o leitor pode percorrer algumas das 
marcas mais relevantes dos distritos de Setúbal, 
Évora, Beja e Portalegre. Em férias ou simplesmente 
para as conhecer melhor.
São territórios completos, diversificados e com 
muito por descobrir. Mil experiências para todos 
os gostos, capazes de nos contagiar os sentidos e 
consagrar um regresso em épocas mais sazonais. 
As praias, o património, a gastronomia, as paisagens, 
as áreas protegidas, os lugares, os sítios com 
história, as gentes e as culturas constituem uma 
carteira de interesses que certamente entusiasmarão 
o mais incauto dos visitantes.
E nesta fase, em que a procura do mercado 
externo está mais dificultada é também 
importante olhar e sentir o que o turismo interno 
pode oferecer, nomeadamente nestes territórios 
com tanto para vivenciar.
Parta pois à descoberta, ou simplesmente 
acomode-se nos lazeres que estas duas regiões 
oferecem, com a certeza de que terá sempre uma 
oferta à disposição. 

PS: Publicamos nesta edição as quatro últimas 
entrevistas de balanço de mandato dos presidentes 
de câmara do distrito de Setúbal. As duas últimas de 
autarquias da península (Almada e Setúbal) e duas 
outras de municípios do Litoral Alentejano (Alcácer 
do Sal e Sines). Está fechado este ciclo de entrevistas 
que o leitor pode acompanhar integralmente em 
semmais.pt.
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A região de Setúbal  
tem um Tejo
TEXTO JORGE HUMBERTO IMAGEM DR

M
uitos Tejos existem no 
Tejo. Uma longa via-
gem foi preciso ser feita 
para o Tejo ser aquele 

que identificamos como nosso. Como 
se alguma coisa pudesse, no mundo 
dos rios, ser nossa. Esse rio, acreditem, 
passou por muito para aqui chegar.

Esse Tejo fez cidades, aldeias, pai-
sagens, sal e praias fluviais. Fez barcos 
únicos para si próprio. Esse Tejo deu 
sentido a nomes e identidades. Muitas 
e diversas. 6 são as para aqui chama-
das: Almada, Seixal, Barreiro, Moita, 
Montijo e Alcochete.

Acredite que muito se revela nes-
tes 6 nomes: património; muitos Tejos; 
um casario ribeirinho; e, muito impor-
tante, uma gastronomia que junta rio, 
atlântico e saberes (do prazer do pe-
tisco ao tempo mais longo dos pratos 
de sabor a mar).

O Tejo por tudo o que permitiu, 
civilização e história, não é apenas 
aquela corrente permanente de água, 
que ao chegar ao Atlântico desaparece 
e diz adeus a tudo o que construiu.

Quando o que nos interessa é, pre-
cisamente, o que construiu.

O Tejo por razões que a razão des-
conhece permanece, em larga medida, 
um desconhecido. As suas margens, e 
como a palavra margens aqui se apli-
ca, parecem tantas vezes distantes. 
Mas não. Estão aqui. Bem ao nosso 
lado. Ver para crer. Vamos?

Desvendando  
seis nomes

ALMADA

Passeie ao longo do Tejo. A partir 
de Cacilhas onde a visita à Fragata D. 
Fernando II e Glória é obrigatória. Visi-
te de seguida o Museu Naval (Olho de 
Boi). Suba no Elevador Panorâmico da 
Boca do Vento. Retenha a vista da Casa 
da Cerca. Passeie por Almada Velha. 
Depois, não perca o percurso pedestre 
(devidamente sinalizado) até ao Cristo 
Rei. Daí veja como o Tejo é inesquecível.

SEIXAL
O império da Baía do Seixal. Ou 

uma outra forma de dizer Tejo. Passeie 
ao redor da Baía, pelas ruas, jardins e 
quintas, encontre o Núcleo Naval e 

SETÚBAL
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descubra os segredos das embarca-
ções tradicionais. Na Quinta da Fidal-
ga (mesmo em frente) visite a Oficina 
de Artes Manuel Cargaleiro. Faça ain-
da um pequeno desvio e não deixe de 
visitar o Moinho de Maré de Corroios.

BARREIRO
Comece na Estação Sul e Sueste. 

Continue até ao Centro Interpretati-
vo do Moinho Pequeno. A seguir tudo 
leva ao Percurso Pedestre Moinhos 
do Barreiro. Logo a seguir a Aveni-
da da Praia. Acabe (ou comece) no 
Espaço Memória. No “entretanto” 
observe atentamente os excelentes 
exemplos de arte urbana. VHILS, 

Bordalo II, Gonçalo Mar ou Smile1art 
são apenas alguns dos 18 artistas nos 
4,5 quilómetros de percursos. O Bar-
reiro tem arte.

MOITA
O Cais da Moita é um princípio. 

As embarcações tradicionais denun-
ciam o Tejo. Depois a Avenida Mar-

ginal. O Sítio das 
Marinhas vem a 
seguir. O Gaio e 
o Rosário con-
tinuam o Tejo. 
O estaleiro do 

Mestre Jaime Costa (Sarilhos Pe-
quenos) é o único estaleiro em ati-
vidade de embarcações tradicionais 
e, em simultâneo, uma viajem à me-
mória de um tempo. Essa memória, 
para que não restem dúvidas, é parte 
do futuro do Tejo.

MONTIJO
Onde o Tejo tem flamingos. E onde 

se encontra o Moinho de Maré da Al-
deia Galega. E também o Museu do 
Pescador, a Ermida de Santo António 
e o Museu Municipal: uma trilogia 
que acrescenta perspetivas sobre o 
Tejo. Depois não se esqueça de fa-
zer um percurso pedestre no Centro 

Histórico do Montijo, entre a Praça 
da República e o Cinema-Teatro Joa-
quim d´Almeida.

ALCOCHETE
O Museu Municipal com os seus 

núcleos e temas é uma porta de en-
trada em Alcochete. Logo a seguir 
as Salinas do Samouco com os seus 
percursos pedestres ou o aluguer de 
bicicletas aproxima-nos do sal e das 
aves. Ao longe a ponte Vasco da Gama 
a lembrar-nos que estamos nas terras 
do Tejo.

SETÚBAL
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Em Alcochete, Montijo, Seixal ou Moita ainda é possível viajar em algumas 
das muitas centenas de embarcações que outrora sulcavam o rio, 
transportando pessoas, alimentos ou materiais para construção. Uma viagem 
que vale a pena fazer.

SETÚBAL

P
elo Tejo, entre Lisboa e os concelhos vizinhos 
da margem Sul, já não navegam as mais de 1500 
embarcações que ali foram registadas diaria-
mente durante os tempos de abastança do sécu-

lo XVI. Nem tão pouco se avistam as centenas de navios 
que, até meados da primeira metade do século passado, 
ainda faziam do rio uma espécie de autoestrada marítima. 
Hoje, das muitas variedades diferentes dos barcos de ou-
trora, restam apenas uma ou duas dezenas, quase todos ao 
serviço dos municípios, que os utilizam em deslumbrantes 
passeios turísticos.

Faluas, varinos, fragatas, canoas, catraios, cangueiros, 
botes, barcos de água acima. A lista de antigas embarcações 
que sulcavam o Tejo é quase interminável. Por vezes o nome 
variava de concelho para concelho devido a pequenas di-
ferenças que só os marítimos conheciam. Especificidades 
relacionadas com o próprio leito e margens do rio. Eram 
navios que carregavam alimentos (cereais, sobretudo), mas 
também animais, materiais de construção, pessoas. Muitos, 
como as praieiras, dedicavam-se à faina e ao transporte do 

pescado, pois o grande curso de água era uma fonte quase 
inesgotável de sustento.

Os registos históricos dizem que, até 1966, ainda havia 
embarcações que, com frequência, viajavam entre Santa-
rém e Cascais. Viam-se faluas, especialmente concebidas 
para transportar pessoas, mas também os cangueiros, que 
levavam cargas pesadas, como materiais de construção, 
areia, pedra, madeiras, sobretudo toros de pinho destinados 
aos fornos de pão.

AINDA SE VIAJA EM FRAGATAS OU VARINOS
Concelhos como Alcochete, Moita ou o Montijo en-

carregaram-se, há alguns anos, de recuperar algumas das 
embarcações típicas que estavam em risco de desapare-
cerem, abandonadas em armazéns ou mesmo nos antigos 
cais de acostagem. Hoje, mediante marcações nos postos 
de turismo, servem para mostrar o rio e as suas margens 
aos interessados em conhecerem as artes antigas associa-
das à vida marítima e também como se desenvolveram as 
comunidades locais.

Barcos com  
histórias centenárias

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
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O rio e as suas embarcações contam histórias. As pin-
turas garridas aplicadas diretamente na madeira das em-
barcações, em tons de vermelho, amarelo, verde, azul ou 
branco, representando motivos florais, cenas do quotidia-
no laboral ou associadas ao lazer, são testemunhos que 
prevalecem.

O Montijo, cidade que desde sempre esteve associada à 
vida marítima, possui registos históricos que dão conta de, 
em 1551, por ali navegariam, vindas de todas as paragens, 
mais de 1500 naus. Este tráfego intenso fazia com que a 
população local construísse as suas próprias embarcações 
associando-se assim a atividades laborais resultantes do 
comércio com o Oriente, África e o Brasil.

Hoje, naquele concelho, ainda resistem alguns varinos 
(embarcações com cerca de 20 metros e que tinham uma 
tripulação constituída por três pessoas) e fragatas. Em Sa-
rilhos Pequenos, por exemplo, é possível observar botes 
e canoas.

Em Alcochete não há quem não conheça o “Bote Leão”, 
uma embarcação que também é conhecida por “Rei dos 

Nordestes” e que faz a viagem entre a Ponte Vasco da Gama 
e a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Com capacidade 
para 45 pessoas, transporta atualmente apenas 20, uma vez 
que é necessário preservar o distanciamento por causa da 
pandemia. Entre o que resta da frota de varinos é ainda pos-
sível apreciar alguns cujos nomes refletem a vivência diária, 
tais como o “Amoroso”, o “Boa Viagem”, o “Sou do Tejo” ou 
o “Liberdade”.

Já na Moita, outro concelho de grandes tradições ma-
rítimas, assume lugar de destaque o varino “Boa Viagem”, 
recuperado pelo município em 1981. Antes, em 1931, quando 
foi construído, deram-lhe o nome de “Abano I”. Trata-se de 
uma embarcação de grande porte, com cerca de 20 metros 
de comprimento, 38 toneladas de peso e tripulada por qua-
tro homens. 

Mas há mais embarcações que ainda subsistem. A “Pom-
binha” é um bote de meia quilha construído em 1920 e que 
foi recuperado em 1985. Tem 16 metros de comprimento, 
desloca 30 toneladas de peso e, governado por três homens, 
navegava Tejo abaixo e acima, transportando cortiça, ce-
reais e diversos produtos hortícolas.

No Seixal e o no Barreiro, por exemplo, ainda é possí-
vel observar uma embarcação a que, no século XIX, se deu 
o nome de muleta do Seixal ou muleta de tartaranha. É um 
barco utilizado na pesca de arrasto, no Tejo mas também 
no Sado, cujas raízes remontam ao século XV e que terá 
servido para a captura de espécies como a azevia, o lin-
guado ou a solha.
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 + Escolhas 

ALCOCHETE
Reserva Natural do Estuário do Tejo

Quem passeia pela Tejo não deve 
perder a oportunidade de visitar a 
Reserva Natural do Estuário do rio. É a 
maior zona húmida do país e uma das 
mais importantes em toda a Europa. 
Os biólogos dizem que é um santuário 
para peixes, moluscos, crustáceos e, 
principalmente, aves. É aqui que muitas 
se detêm no processo de migração 
entre o Norte da Europa e África. A 
reserva tem cerca de 34 mil hectares e 
alberga perto de 50 mil aves aquáticas 
invernantes.

BARREIRO
Moinhos de Vento de Alburrica

A Praia Fluvial de Alburrica alberga três 
moinhos que lhe herdaram o nome. 
São moinhos de vento que, construídos 
em 1852, simbolizam a importância 
que aquela zona ribeirinha teve, há mais 
de 150 anos, na produção de farinha 
para fazer biscoitos que serviram para 
alimentar as tripulações das armadas 
e de diversos exércitos. O Moinho 
Gigante, o Moinho de Vento Nascente 
e o Moinho de Vento Poente estão 
desativados, mas em bom estado de 
conservação. Visitá-los é conhecer um 
pouco da história do Barreiro e da sua 
população

MOITA
Sítio das Marinhas - Centro de 
Interpretação Ambiental

O Sítio das Marinhas - Centro de 
Interpretação Ambiental é, sobretudo, um 
local onde a preservação do património 
cultural e natural se conjugam. Ali, marés, 
sapais, a diversidade animal e vegetal 
casam na perfeição com o que o Homem 
foi edificando para poder retirar mais e 
melhor proveito do Tejo. Os visitantes 
poder disfrutar de duas exposições, uma 
exterior e outra interior, onde assumem 
destaque os trilhos que podem ser 
percorridos de moto e que permitem 
observar a grandiosidade de algumas 
muralhas de pedra e, também, uma 
marinha entretanto recuperada.

MONTIJO
Museu Agrícola da Atalaia

O concelho do Montijo caracteriza-se 
por uma grande diversidade patrimonial 
e cultural. Terra de pescadores mas 
também de agricultores, tem no Museu 
Agrícola da Atalaia um dos seus locais 
mais apetecíveis. Trata-se de um espaço 
onde estão preservados os testemunhos 
do passado agrícola, com técnicas 
e saberes associados, sobretudo, à 
produção de vinho e azeite. A Quinta 
Nova da Atalaia é parte integrante do 
núcleo museológico desde 1997, mas 
as suas origens remontam ao século 
XVIII. Ali, para além da casa principal, 
da adega e da casa do caseiro, havia 
também a casa da malta, abegoarias 
para o gado, celeiros, palheiros, pomar, 
olival, pinhal e muitos outros edifícios e 
terrenos associados à prática agrícola.

SEIXAL
Baía de oportunidades

Uma visita ao Seixal tem, 
obrigatoriamente, de passar pela Baía. 
São 500 hectares de Reserva Ecológica 
Nacional onde se podem constatar 
os diversos passos dados a nível 
económico, social e ambiental. Alvo de 
um aturado processo de recuperação 
ecológica, é hoje um local onde é 
possível ter uma noção da biodiversidade 
e, em simultâneo, apreciar a qualidade 
paisagística. Os passeios no “Amoroso”, 
um antigo varino, proporcionam uma 
oportunidade única de desvendar 
segredos associados ao rio, sobretudo 
relacionados com as atividades 
comerciais e piscatórias. Há, também, a 
oportunidade única de conhecer como 
funcionava a construção naval.

ALMADA
Varanda para Lisboa repleta de iguarias

Almada tem atualmente cerca de 174 
mil habitantes. É uma das principais 
cidades do distrito e, até, uma das 
mais importantes do país. Apontar 
uma referência nesta urbe é difícil, 
porque, na verdade, são muitos os 
polos de interesse. A primeira ideia a 
reter por quem visita o concelho é a 
vista indescritível que se obtém para 
Lisboa, seja a partir do castelo, seja a 
partir do Cristo Rei, no Pragal, sempre 
com o imenso Tejo de permeio. 
Localidades como Cacilhas, Porto 
Brandão, Ginjal ou Costa da Caparica 
são impossíveis de separar do conceito 
de boa gastronomia ou de qualidade 
paisagística e veraneio.

SETÚBAL
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Brinde à cidade
Participação da cantora 
montijense Filipa Canhão

Cerimónia de entrega 
da medalha de ouro ao 
futebolista Paulo Futre

17h30 Galeria Municipal do Montijo 
               (Sala da Assembleia Municipal)

● Transmissão em live streaming
facebook/cmmontijo

Exposição AL.BA:
pintura de Suzy Bila

Fadista Mariza

Entrada gratuita, 
limitada aos lugares existentes.

Bilhetes disponíveis 
a partir do dia 12 de agosto, 
no Jardim Municipal Casa Mora, Montijo.
Limite de 2 bilhetes por pessoa.

18h30 Exterior da
Galeria Municipal do Montijo

18h00 Galeria Municipal do Montijo

21h00 Parque Municipal do Montijo

Concerto Comemorativo
do Dia da Cidade

Cidade do Montijo
36.º aniversário
1985-2021

Eventos organizados de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde
Uso obrigatório de máscara • Distanciamento social • Etiqueta respiratória • Higienização das mãos

mais informações em www.mun-montijo.pt

14 agosto 2021

Inauguração

Cerimónia reservada a entidades ofi ciais

● Transmissão em live streaming
facebook/cmmontijo

Entrada limitada
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Oceano de motivações  
para ir a banhos 
Quem disse que praias maravilhosas só existem do outro lado 
do Atlântico? Não, não é verdade! Na nossa região, de Almada a 
Sines, entre as mais recônditas e as mais populares, as opções 
são muitas e diferenciadoras. 

S
ão praias de águas calmas e 
transparentes, areias finas e 
rodeadas de paisagens de ti-
rar o fôlego. Bastante procu-

radas, convém ir cedo para conseguir 
um lugar. Mas, caso a primeira opção 
já esteja lotada, não se preocupe, há 
muitas outras para escolher. 

Na Costa da Caparica, são milhares 
os banhistas que não perdem a opor-
tunidade de escolher as famosas e ex-
tensas praias como destino. São 22 e 
para todos os gostos, das quais desta-
camos a da Rainha, S. João, CDS, Cas-
telo, Morena, Sereia, Nova Vaga, Bela 
Vista, 19 e Fonte da Telha.  

Contudo, se gosta de andar na 
praia como ‘Deus o colocou o mundo’, 
então escolha a do Meco, que tem qua-
tro quilómetros de extensão. Envolta 
por uma paisagem rural marcante é, 
igualmente, ótima para relaxar, assim 
como na Lagoa de Albufeira/Mar. 

Já em Sesimbra, terra de bom pei-
xe, dê um salto às praias urbanas, onde 
o ambiente é mais familiar. As do Ouro, 
da Fortaleza e da Califórnia merecem 
uma visita, seguida de um almoço ou 
jantar num dos restaurantes da vila. 

Em Setúbal, as praias mais procu-
radas são a de Galapinhos, Figueiri-

nha, Galapos, Creiro, 
Portinho da Arrábida e 
Coelhos. Algumas in-
seridas em pequenas 
enseadas, mas todas 
com vista para a Serra 
da Arrábida. O ideal é 
ir de autocarro, pois 
o trânsito automóvel 
está interdito durante 
a época balnear, para 
evitar constrangimen-
tos viários, e os parques de estaciona-
mento são escassos.  

Ao longo da Península de Troia, 
numa extensão de dezenas de quiló-
metros, aproveite para dar um mergu-
lho na praia de Tróia-Mar e, em caso 
de sorte, pode avistar os saltos dos 
golfinhos do Estuário do Sado. Se fizer 
parte das suas motivações, pratique 
Vela ou Windsurf.

Mais a Sul, encontramos a Com-
porta, onde, entre várias atividades, 
pode caminhar entre os verdejantes e 
extensos arrozais ou tirar fotografias 
ao pôr do sol, enquanto monta um ca-
valo que pode ser alugado numa em-
presa de animação turística. A expe-
riência apetece sempre voltar a repetir.

As tranquilas praias do Carvalhal, 

de Melides e do Pego também são 
ótimas para um mergulho e apanhar 
banhos de Sol, depois de almoçar num 
dos típicos restaurantes da zona. A da 
Costa de Santo André, com uma mis-
tura de águas atlânticas e da lagoa 
com o mesmo nome, também está 
entre as mais concorridas no Litoral 
Alentejano. 

Em Sines também se encontra 
excelência. Na Vasco da Gama, junto 
à cidade, e na de S. Torpes, um pou-
co mais afastada em direção a Porto 
Covo, pode estender a toalha e passar 
momentos agradáveis de lazer. Se pre-
fere zonas mais recatadas, rodeadas 
de rochas e de alguma vegetação, en-
tão opte por uma visita às pequenas, 
mas maravilhosas, praias de Porto 
Covo e da Ilha do Pessegueiro. 

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR
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 +  Escolhas 

PRAIA DA PONTA DOS CORVOS
É um pequeno trecho de areia que 
fica próximo de Corroios, concelho 
do Seixal. Antigamente, talvez por ser 
procurada por uma parte da população 
mais desfavorecida economicamente, 
era conhecida por praia dos Tesos. 
No futuro, por iniciativa do município, 
poderá transformar-se num local 
muito mais apetecível, uma vez que 
ao parque de merendas, balneários 
públicos e posto de socorro, deverá 
junta-se uma pequena ilha artificial 
onde deverá ser construída uma 
unidade hoteleira, uma doca e alguns 
pequenos espaços de restauração.

PRAIA DA SAÚDE

Fica no centro de Setúbal. É, aliás, 
a única que fica dentro da cidade. 
Apesar da designação de praia, não é 
aconselhável para banhos, uma vez 
que ainda subsistem sinais da poluição 
causada pelo antigo estaleiro naval que 
existiu no local. O areal é, contudo, 
um local aprazível, assim como as 
infraestruturas em redor - bar de apoio, 
zona de piqueniques, parque infantil, 
campo de jogos, zona de sombras 
e espaços verdes. Além disso existe 
sempre a possibilidade de apreciar o 
Forte de São Filipe ou Troia, do outro 
lado do do Sado.

PRAIA DO SAMOUCO
A Praia do Samouco, no concelho de 

Alcochete, é uma das mais utilizadas na 
zona ribeirinha. O areal é extenso, mas 
os banhos não são recomendáveis, 
uma vez que a qualidade da água não 
é garantida e a existência de detritos é 
uma triste realidade. No entanto, o lo-
cal é agradável para passear. Existe uma 
zona para merendas com fogareiros, há 
chapéus de sol, um campo de jogos e 
estacionamento. Uma roulotte estrate-
gicamente estacionada serve de bar.

PRAIA DO BICO MEXILHOEIRO
É um dos melhores locais em toda a 
margem Sul do Tejo para observar o 
casario de Lisboa. Um areal enorme 
dotado com um campo de jogos 
vedado é a principal mais valia física do 
local onde, de resto, não se aconse-
lham os banhos, uma vez que não 
existem garantias acerca da qualidade 
da água. Nas imediações deste local, a 
que também chamam praia do Clube 
Naval, que fica a cerca de 700 metros, 
existem diversos restaurantes e bares. 
Para quem preferir continuar no areal 
existe sempre a possibilidade de ir ao 
Bar dos Pescadores.

PRAIA DE ALBURRICA

Um areal enorme e limpo e a 
possibilidade de ali bem perto poder 
visitar três moinhos de maré (o 
Gigante, o Nascente e o Poente) que 
são os principais atributos da Praia 
de Alburrica, considerada como a de 
maior impacto em todo o circuito 
ribeirinho do Barreiro. Tem bar, zona 
para piqueniques, um circuito de 

manutenção, estacionamento para 
uma centena de viaturas, campo 
de jogos e até uma área destinada 
a crianças. Tal como todas as praias 
fluviais da região não garante, contudo, 
a qualidade da água. 

PRAIA DO ROSÁRIO

É, talvez, a maior extensão de areal 
nas margens do Tejo, atingindo um 
quilómetro. A praia do Rosário é uma 
imagem de marca da Moita, sendo 
muito procurada no verão pelas famílias 
que ali pretendem fazer piqueniques, 
praticar deporto ou simplesmente 
refrescar-se e petiscar num dos vários 
restaurantes em redor. No verão, para os 
aficionados, há sempre a possibilidade 
de presenciar (ou até participar) numa 
das várias largadas de touros que se 
realizam no local.

PRAIA DE COPACABANA
Percorrer a Praia de Copacabana, 
localizada no Rio Coina, Barreiro, 
entre o Pontão da Seca do Bacalhau 
e o Parque Recreativo da Cidade não 
é uma atividade balnear, mas antes 
uma excelente oportunidade para 
conhecer um dos mais emblemáticos 
locais associados à época dos 
Descobrimentos. Ali, nos séculos XVI e 
XVII, se construíram inúmeras naus. Em 
1755 o terramoto haveria de arrasar o 
local e, muitos anos mais tarde, ainda 
era possível encontrar no Coina peças 
de artilharia, âncoras, mastros, etc. 
Em 1891 a Parceria Geral da Pecarias 
instalou no local a Seca do Bacalhau.
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Rota do património 
Castelos, museus, fábricas romanas, fortes, casas nobres e 
pontes envaidecem o património da região. De Sul a Norte 
do distrito, há muito para fruir. Ficam algumas sugestões. 

TEXTO ANTÓNIO LUÍ IMAGEM DR

 + Escolhas 

ALCÁCER DO SAL 
Viagem pelos tempos
O Museu Municipal Pedro Nunes é 
como um rio, onde se pode fazer uma 
viagem pelos tempos de Alcácer do 
Sal e descobrir alguns dos mais belos 
segredos da História. Requalificado 
recentemente, ali se podem apreciar 
vestígios com mais de 2 700 anos.

ALCOCHETE
Há sempre uma 
ponte
A Ponte Cais, uma 
das zonas mais 
populares, rompe 
pelo Tejo adentro 
e termina num 
pequeno farol. A 
sugestão pode ser 
fazer um passeio 

por debaixo das aves marinhas que 
esvoaçam no céu azul, uma caminhada 
ou tirar fotografias ao pôr do sol.

ALMADA 
Sons filarmónicos no ar
O Museu da Música Filarmónica dá-nos 
uma ideia da importância deste género 
musical para o concelho de Almada 
e oferece-nos uma apresentação 
interativa. O espaço é pequeno, mas 
interessante, pois oferece uma forma de 
cultura que se mantém atual.

BARREIRO 
Espólio industrial no museu
O Museu Industrial da Baía do Tejo 
reúne um espólio constituído por 
equipamentos industriais de índole 
diversa e um acervo documental 
e iconográfico considerável, 
representativo de áreas como a 
química, a têxtil e a metalomecânica. Foi 
criado pela Quimiparque.

GRÂNDOLA
Obras de arte preciosas
Instalado na Igreja de S. Sebastião, o 
Museu de Arte Sacra, apresenta uma 
coleção permanente formada por 
fundos de pintura, escultura e artes 
decorativas. A coleção integra cerca de 
uma centena de obras de arte. 

MOITA 
Revisitar a moagem tradicional
O Moinho de Maré, situado no cais de 
Alhos Vedros, terá sido construído na 
primeira metade do século XV. Após 
séculos de laboração foi convertido em 
espaço cultural polivalente. É um bom 
exemplo arquitetónico dos sistemas 
tradicionais de moagem.

MONTIJO 
Relíquias do passado
De construção do século XIX, a Casa 
Mora acolhe o Museu Municipal. São 
de destacar as ferragens, um lanternim 
decorado com vidros coloridos, o 
magnífico trabalho de estuque dos 
tetos do primeiro andar e os frescos das 
paredes. 

PALMELA 
Visitas com música 
Viaje pelas caixas de música, fonógrafos 
e gramofones com audição das peças 
da coleção do Museu da Música 
Mecânica. Uma experiência única, cujo 
bilhete inclui um passeio no jardim da 
quinta e visita ao Centro Hípico. 

SETÚBAL 
Um Forte renovado 
Com vista sobre o Sado e a Arrábida, 
ergue-se o requalificado Forte de 
Albarquel. Depois de reforçar a 
capacidade de fogo da Fortaleza de 
S. Filipe e a defesa militar do reino na 
proteção da barra de Setúbal, acolhe 
agora vários eventos.

SESIMBRA 
Legado marítimo

Há um valioso património ligado ao mar 
e à pesca para ver no Museu Marítimo. 
Um cepo de âncora com 5 mil anos 
associado à navegação no período 
romano e um conjunto de anzois e 
pesos de rede situados entre 2500 e 
200 a.C. são os artefactos mais antigos. 

SINES
Fábricas Romanas
Para apreciar junto à muralha nascente 
do castelo. São estruturas do século 
I d.C., descobertas em 1990 e 
inauguradas em julho deste ano. Podem 
ser avistadas 24 horas por dia, uma 
vez que o interior é visível a partir das 
vidraças exteriores. 

SEIXAL
Tempos da pólvora
A Fábrica da Pólvora de Vale de 
Milhaços, em Corroios, é um espaço 
pertencente ao Ecomuseu Municipal 
do Seixal. Ali pode ser vista a exposição 
do período em que a unidade industrial 
laborou, entre os séculos XIX e XX. 

SANTIAGO DO CACÉM
Imponência do castelo 
Em posição dominante sobre a colina, 
o castelo controlava a planície vizinha. 
Classificado como Monumento Nacional, 
destaca-se a Torre de Menagem e 
a antiga Igreja Matriz adossada no 
troço sudeste da muralha. Na igreja 
sobressaem esculturas em relevo. 

SETÚBAL
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H
á um pedaço de História plantado à beira Tejo 
que a maior parte dos habitantes dos conce-
lhos ribeirinhos desconhecem. São 45 moinhos 
de maré, alguns deles com mais de 600 anos 

de existência. Testemunhos arquitetónicos, mas, também, 
dos modos de vida de outras eras. Deste conjunto, consi-
derado o de maior expressão em todo o mundo, contam-
-se pelos dedos de uma mão os que se podem visitar. É 
esse o desafio que deixamos: Um passeio pelo passado 
que explica, por exemplo, a dinâmica do crescimento de 
Lisboa ou a importância de toda a margem Sul na Expan-
são Portuguesa. 

“Os recortes do rio na margem do lado Sul fazem deste 
local o indicado para a construção dos moinhos de maré, 
uma vez que são mais abrigados”, explica à Semmais Ana 
Cláudia Silveira, membro integrado do Instituto de Estudos 
Medievais da Universidade Nova de Lisboa e, também, an-
tiga funcionária da câmara do Seixal, onde exerceu funções 
ligadas ao moinho de maré de Corroios, o mais antigo (1403) 
dos que são visitáveis.

Integrado no Eco-Museu do Seixal (juntamente com 
algumas quintas históricas, o antigo estaleiro naval, a Fá-
brica da Pólvora e as instalações da fábrica Mundet), o 
moinho de Corroios é uma relíquia que terá sido proprie-
dade de Nuno Álvares Pereira e que laborou ainda até ao 
final do século passado, quando, sendo já propriedade do 
município, faleceu o último moleiro.

GERADORES DE TRABALHO E POSTOS DE NOTÍCIAS
“Compreender a história destes moinhos é compreen-

der a dinâmica das povoações em redor, do porto de Lis-
boa e do desenvolvimento da zona. Eram importantes, 
por exemplo, no tempo da Expansão, uma vez que ali se 
fabricavam os biscoitos que, durante meses, haveriam de 
alimentar as tripulações que partiram à descoberta de 
outros continentes. Produzia-se biscoito de embarque na 

Porta da Cruz, onde é hoje o Museu Militar, em Lisboa, 
mas também no Barreiro que, no século XV, por decreto 
régio, tinha fornos de produção em Vale de Zebro”, expli-
ca Ana Cláudia Silveira.

Nas proximidades do moinho de Corroios muitos ou-
tros existiam, sendo que o local onde predominavam estes 
edifícios era uma das margens do rio Coina. “Associado aos 
moinhos havia sempre terrenos de cultivo, facto que aju-
da a explicar a importância da profissão de moleiro, pois 
mesmo que tivessem de pagar aos proprietários (a Ordem 
de Santiago era dona de grandes extensões de terreno e fa-
zia concessões), pagamentos esses feitos em dinheiro, mas 
sobretudo em géneros, nomeadamente frangos e galinhas, 
tinham sempre a possibilidade de ter outros produtos ali-
mentares à disposição”, adiantou a perita.

“Atualmente, a Sul do Tejo, são também visitáveis o 
moinho de maré de Alhos Vedros, no concelho da Moita 
que data de 1449, o moinho do Cais, no Montijo, também do 
século XV, e o moinho da Mourisca, no Faralhão, Setúbal. 
Nesta cidade e em Palmela existiam entre dez a 15 moinhos. 
Nestes locais, onde predominava a pesca, era com peixes 
(as chamadas “peixotas”) que se faziam os pagamentos dos 
arrendamentos dos edifícios.

Ana Cláudia Silveira diz, por outro lado, que a existência 
de um moinho assegurava, de imediato, outros postos de 
trabalho. “Havia valadores, que mantinham funcionais as 
caldeiras onde a água do rio entrava e que mantinham o 
leito navegável, de modo a que ali pudessem aportar em-
barcações. Os moinhos e os moleiros eram, por isso, uma 
espécie de primeiros conhecedores de todas as notícias, 
pois eram eles quem recebia quem vinha de fora”.

FAZIAM-SE “MUNIÇÕES DE BOCA” PARA O EXÉRCITO
O facto de entre o Tejo e o Sado ainda serem visitáveis 

quatro moinhos deve-se à campanha surgida na segunda 
metade da década de 1970, quando alguns municípios ini-

SETÚBAL

Pelo estuário com o maior 
número de moinhos do mundo
Estão identificados 45 moinhos de maré nas duas margens, embora apenas 
três na de Lisboa. Quatro podem ser visitados. São edifícios que contam a 
História, explicam a demografia e refletem a importância da sua função, 
por exemplo, em tempo de guerra.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR



6agosto2021 |    |  17  

ciaram os processos de classificação dos imóveis. “Uma ta-
refa difícil, numa época em que apenas os monumentos de 
grandes dimensões, como castelos ou mosteiros, mereciam 
essa distinção”, explica a docente.

Os moinhos que hoje se visitam foram adquiridos pelas 
respetivas câmaras, mas outros, como o do Novo dos Pau-
listas (Seixal), acabaram por chegar a um estado de ruína 
tal que é impensável conseguir a recuperação.

“Após o terramoto de 1755 muitos moinhos foram res-
taurados, na sequência do que já acontecia desde o sécu-

lo XV. Várias famílias nobres tinham, por isso, moinhos na 
margem Sul, aproveitando as marés para moerem os ce-
reais que já então eram importados, da Rússia, de São Pe-
tersburgo ou dos Estados Unidos”, adianta a mesma espe-
cialista.

Os moinhos de maré foram um recurso de inestimável 
valor no período das guerras napoleónicas. “Era nesses 
moinhos que se fazia a moagem para fabricação dos bis-
coitos que alimentavam as tropas. Chamavam-se então aos 
biscoitos ‘munições de boca para o Exército’”, diz. 
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O município reabilitou quase tudo o 
que é património, como conseguiu 
esse milagre?
O mais recente foi o Forte de Albar-
quel, da época dos Filipes, comple-
mentar ao Forte de São Filipe, que es-
tava esquecido e degradado há muitas 
décadas. Conseguimos que em 2015 
fosse feita uma concessão à câmara, 
via ministério da Defesa Nacional. E 
agora conseguimos que uma mecenas, 
Lady Hamlyn, que tem uma fundação 
inglesa e mora em Setúbal, ajudasse 
neste projeto disponibilizando um mi-
lhão de euros. O município investiu 
o resto, cerca de 600 mil euros, para 
salvaguardar esta memória e para que 
este espaço seja mais um orgulho para 
o país e para os setubalenses. 

É uma luta titânica, nomeadamente 
junto da administração central...
É mesmo. Mas vamos conseguindo 
avançar. Veja-se a segunda fase da re-
cuperação do Convento de Jesus. Es-
tamos a falar de um edifício quinhen-
tista, da autoria do arquiteto Boitaca e 
que serviu, digamos, como experiên-
cia, à construção dos Jerónimos. Não 
é um património qualquer e estava em 
ruínas. Neste caso mais uma vez foi o 
município que substituiu o Estado, e 
que pagou os 50% da comparticipa-
ção nacional, quando devia ter sido o 
Ministério da Cultura. Portanto, foram 
os impostos dos setubalenses que rea-
bilitaram aquele lindíssimo edifício. 

É uma das suas obras de destaque?
É uma das obras de grande destaque. 
O Quartel do Onze foi outro edifício 
nacional, onde Bocage assentou pra-
ça, que estava fechado e em ruínas. 

Tivemos que o comprar a uma empre-
sa do Estado, e depois devolvemos ao 
Estado, ao Turismo de Portugal, para 
ali nascer a grande escola de hotelaria 
que honra a cidade, a região e o país. 

Ficou por resolver Brancanes. Como 
está esse processo?
Saiu da nossa esfera porque já foi ven-
dido a um particular. E há ainda a 7.ª 
Bateria do Outão que espera que o Es-
tado faça o cálculo que vai servir para 
lançar a hasta pública. Porque, neste 
caso, há muitos investidores interes-
sados. 

E qual é o segredo desta política de 
mecenato que tão bons resultados 
tem dado?
Sobretudo muita persistência e, como 
está agora na moda, muita resiliência. 
E ter a certeza de que aquilo que es-
tamos a fazer é a coisa certa para as 
pessoas, no sentido de reabilitar aqui-
lo que é de todos, a memória e a his-
tória de todos. Convencer as pessoas 

certas para a necessidade de ajudar 
nesta missão de proteger um patrimó-
nio que nunca pode morrer. 

O Estado pretende alienar o Hospital 
do Outão, o que sabe do assunto?
Foi-nos dito pela Direção-Geral do 
Património e pelo Ministério da Saú-
de que aquele edifício iria entrar num 
programa que se chama Revive, para 
ser requalificado…

Para fins turísticos?
E para ser vendido. No entanto, o Mi-
nistério da Saúde conseguiu agora 
reverter um pouco essa situação, fa-
zendo com que o Centro Hospitalar de 
Setúbal ficasse com o Hospital do Ou-
tão para que o valor da venda reverta 
para a futura ampliação do Hospital 
São Bernardo.

Tem ideia do valor de investimento 
deste seu último mandato?
Nós investimos cerca de 50 milhões de 
euros, entre fundos comunitários foi 

“Foi preciso dar protagonismo 
e visibilidade à cidade”

Maria das Dores Meira, presidente da câmara de Setúbal

No seu último mandato, a autarca que liderou Setúbal nos últimos doze anos 
orgulha-se de deixar uma marca na recuperação da imagem da cidade, nas 
intervenções no património, na reabilitação urbana e na atração turística. E 
assume as polémicas como opções políticas inabaláveis.

ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM IVO MOTA

PRESIDENTE DA REGIÃO À CONVERSA
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SETÚBAL

50-50. Mas é justo fazer uma homena-
gem à AML que nesta distribuição de 
fundos decidiu distinguir Setúbal por 
ter sido o município com maior grau 
de execução dos fundos.   

Como assim?
No rateio dos vários municípios da 
AML havia uma sobra e os meus cole-
gas presidentes de câmara decidiram 
doar um milhão de euros a Setúbal, 
numa decisão por unanimidade.  Esse 
valor vai ser aplicado na terceira fase 
de requalificação do Convento de Je-
sus. Foi um grande gesto de solidarie-
dade que gostaria de realçar. 

Fez algum caderno de encargos no 
âmbito do PRR?
Fizemos um muito grande. No âmbito 
do Plano da Estratégia Local de Habi-
tação temos um caderno de encargos 
de cerca de 360 milhões.

Só para habitação?
Só para habitação. Já temos a primeira 
fase, através de um contrato assinado 
com o IHRU, no âmbito da reabilita-
ção e do alojamento de algumas famí-
lias, nomeadamente as que estão na 
Quinta da Parvoíce, que vão ficar rea-
lojadas temporariamente em casas ar-
rendadas, até estarem prontas as suas 
habitações num prazo de cinco anos. 
São vinte milhões de euros. Os outros 
planos fazem parte de uma proposta 
que ainda não foi aprovada e que vai 
ser discutida no âmbito da AML. 

A cidade está de certa maneira “en-
curralada”, no sentido positivo, pelas 
áreas protegidas, o crescimento ur-
bano conta com essas barreiras...
É muito complicado, essas margens de 
crescimento são muito curtas. Setúbal 
tem cerca de 200 quilómetros qua-
drados e dois terços deste território 
é ocupado felizmente com estuário e 
serra. Portanto, não podemos ampliar 
a cidade para essas zonas, que são os 
nossos santuários.

Logo, a reabilitação dos centros his-
tóricos é o caminho?
E é isso que temos feito, reabilitar 
aquilo que são zonas urbanas con-
solidadas. Os centros históricos têm 
tido uma reabilitação muito grande, 
mas é um processo que não está aca-
bado. Setúbal deixou de ser uma cida-

de cinzenta, ganhou vida e está mais 
atrativa, mais bonita. Hoje temos mais 
de quinhentos alojamentos locais e 
temos muitos estrangeiros a viver por 
cá. É uma nova realidade e diz muito 
do que fizemos em termos de inter-
venção urbana.

Tem muito a ver com a ideia de mar-
ca e ‘vendê-la’ ao mundo?
Era preciso dar protagonismo e visi-
bilidade à cidade, ao nosso rio e tudo 
o que ele representa. E para isso é es-
sencial reabilitar as suas zonas funda-
mentais, como a zona ribeirinha, que 
hoje é um orgulho para todos. Era im-
portante tratar das nossas belezas na-
turais, como um diamante por lapidar. 
Por exemplo ganhámos imensa noto-
riedade no Clube das Mais Belas Baías 
do Mundo. 

Também tem tomado decisões que 
geram muitas críticas. A mudança da 
Feira de Santiago, a questão do IMI, 
o estacionamento e até os acessos às 
praias...
Houve muita coisa difícil, e essas para 
mim não foram os piores. Não fui eu 
que fiz a rutura na Feira de Santiago. 
No âmbito do Polis, ainda no tem-
po do professor Mata de Cáceres, era 
preciso reabilitar a Avenida Luísa Todi, 
o que implicava a sua deslocalização. 
Isso ficou escrito pelas mãos do PS e 
não pelas minhas. 

Mas concorda?
Concordo. E essa mudança já foi exe-
cutada por mim. Porque era mesmo 
necessário reabilitar a nossa Aveni-
da Luísa Todi. E das várias hipóteses 
aquela foi a única que cumpria as ne-
cessidades. Nem fazia sentido trazê-la 
de novo para a avenida depois de se 
ter gastos uns bons milhões de euros. 

O IMI e o estacionamento?
Quanto ao IMI, primeiro estivemos 
condicionados por um contrato de 
reequilíbrio financeiro, devido ao fac-
to de termos encontrado uma câma-
ra quase em falência. Nesse contrato, 
assinado pelo ex-presidente Carlos 
Sousa, estava implícito que haveria 
libertação de taxa máxima de tudo o 
que fossem impostos quando as con-
tas municipais atingissem o equilíbrio 
financeiro. O final do contrato está a 
chegar ao seu término dentro de dois 

anos, mas já conseguimos o equilíbrio 
das contas.

Já pode baixar a taxa de IMI?
Nos últimos tempos nunca dissemos 
o contrário, mas precisámos mantê-
-la para podermos fazer obra.  Repa-
re, precisámos de fazer reabilitação 
de escolas e escolas novas, precisá-
mos de fazer creches, precisámos de 
intervir na rede viária, fizemos mais 
de cem ruas que não tinham asfalto, 
passeios por todo o município, e a 
reabilitação das nossas freguesias que 
estão nos limites do concelho, Azeitão 
de um lado e Gâmbia e Sado, no outro 
extremo. Não tínhamos margem para 
abrir mão ainda daquele bocadinho 
que nos fazia falta.

Não foi uma birra da presidente?
Era uma coisa necessária e foi uma 
opção política. Fizemos contas se 
houvesse redução e cada pessoa per-
dia entre doze a vinte euros, que talvez 
fizesse falta, não discordo, mas esses 
valores multiplicados por milhares fa-
ziam uma grande diferença. E não foi 
por isso que a presidente, enquanto 
cabeça de lista da CDU, não continuou 
a ter maiorias absolutas. 
No caso do estacionamento, pergunto: 
Qual é a cidade que não tem estacio-
namento tarifado? Só se for em pe-
quenas cidades, cidades que não têm 
a dimensão de Setúbal, que não têm a 
complexidade de estacionamento que 
nós temos. Não podíamos continuar 
a deixar uma cidade com mobilidade 
reduzida por causa do estacionamen-
to abusivo e por todo o lado. 
E nos acessos às praias a mesma coi-
sa. Era uma grande irresponsabili-
dade deixar que o caos se mantives-
se no acesso à Arrábida no período 
de verão, onde nem as ambulâncias 
podiam transitar em situações de 
emergência. 

Há alguma coisa que se arrepende de 
ter feito ou que terá ficado por fazer?
Não consegui deitar o viaduto abaixo, 
nas Fontaínhas, e tornar aquela zona 
ainda mais linda, como merece. 

Setúbal vai ficar no seu coração para 
sempre?
Setúbal está no meu coração e daqui 
não sai. É mais um amor da minha 
vida que fica para sempre.
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Tem referido que encontrou alguns 
obstáculos neste seu primeiro man-
dato. Já conseguiu arrumar a casa?
Foi no mínimo um mandato desafian-
te. Encontrámos uma câmara parada 
no tempo, com instrumentos de ges-
tão desatualizados a todos os níveis, 
pelo que foi um ano de grande esfor-
ço. Depois, a partir de 2019 começá-
mos a entrar na nossa velocidade cru-
zeiro, com o lançamento de projetos, 
revisão de outros, implementando a 
nossa dinâmica. 

Os números de 2019 davam um rácio 
de dívida próximo dos 30%, uma das 
menores do distrito. Estas contas já 
têm o seu dedo?
O que posso dizer é que fechámos as 
contas de 2020 com um resultado po-
sitivo, num tempo de perda acentuada 
de receitas, como terá acontecido com 
todos os municípios devido à pande-
mia. Continuámos a reduzir a dívida, 
sendo que este ano contraímos um 
empréstimo por questões de gerência, 
mas estamos absolutamente confor-
táveis. Podemos mesmo afirmar que 
conseguimos inverter três anos de 
resultados operacionais negativos da 
anterior gestão, que obrigou sistema-
ticamente o município a recorrer às 
suas reservas financeiras. 

Como responde aos críticos que 
proclamam um desinvestimento na 
cultura?
Pelo contrário, houve muito mais in-
vestimento na cultura, a todos os ní-
veis. Aumentámos os apoios regulares 
às companhias e outras associações e 
clubes com um critério que lhes per-
mite hoje saber com o que contam. 

Mas a nossa carteira de investimentos 
nesta área tem sido muito grande. A 
Casa da Cerca é um bom exemplo, pois 
mais que duplicámos as exposições e 
outras iniciativas, que fizeram aumen-
tar o número de visitantes exponen-
cialmente. A programação cultural tri-
plicou com as festas da cidade, a época 
natalícia, e em todas as freguesias. Para 
além de projetos como a nova política 
de arqueologia que empreendemos ou 
a Casa da Dança, e fizemos renascer o 
Festival dos Capuchos. 

A dança é uma opção assumida?
Absolutamente assumida. Tornar Al-
mada não apenas a capital do teatro, 
mas a capital das artes performativas. 
Já tínhamos uma tradição de dança, 
mas era importante abrir mais ho-
rizontes. Temos ótimos bailarinos e 
ótimos jovens coreógrafos, era preci-

so ganhar dimensão internacional e 
reforçá-la. É isso que estamos a fazer. 

Há algum projeto emblemático que 
queira destacar?
Talvez dois. O Instituto de Arte e Tec-
nologia e o Inovation District, ambos 
em parceria não apenas com a Univer-
sidade Nova, mas também com uma 
série de outros investidores nacionais 
e estrangeiros. É algo completamente 
diferente daquilo a que os almadenses 
estavam habituados, que era grandes 
projetos, muito complicados que se 
arrastam no tempo.

Dê-me um exemplo?
Olhe, o caso do Ginjal, que está pres-
tes a ser resolvido. Quando cheguei 
pensava que estava na fase final mas 
não estava. Descobrimos que havia 
muita coisa para fazer. Outra coisa 

“Os nossos projetos são reais  
e para concretizar já”

Inês de Medeiros, presidente da câmara de Almada

Diz estar a preparar uma cidade de futuro, aberta a todos, com aposta 
forte na inovação e nas novas tecnologias. As pedras no caminho que diz 
ter herdado estão mais esbatidas e há uma carteira de investimentos para 
concretizar já e não ficarem na gaveta.

ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM IVO MOTA

PRESIDENTE DA REGIÃO À CONVERSA
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é, por exemplo, a Cidade da Água, na 
Margueira, que não está nas mãos do 
município. É responsabilidade da Baia 
do Tejo e da Parpública. 

Como está em concreto o Inovation 
District e o que representa para a Al-
mada do futuro?
É uma abordagem completamente di-
ferente, um verdadeiro projeto de de-
senvolvimento para a cidade e já está 
a acontecer, não é algo que vai acon-
tecer daqui a 10, 15 ou 20 anos. Há vá-
rias etapas a cumprir, porque nasce de 
vários projetos díspares. Houve já um 
memorando de entendimento com os 
investidores sobre a proposta da câ-
mara, nomeadamente sobre o projeto 
de desenvolvimento urbano.

A famosa cidade moderna? 
Isso, um espaço de desenvolvimento e 
arquitetura sustentável que, de algu-
ma maneira, passa pela criação de um 
espaço polivalente onde será bom vi-
ver, trabalhar, fruir, ter lazer. Tem uma 
componente, académica, habitacional, 
e de trabalho. Os universitários gos-
tam de a tratar como sendo o nosso 
‘Silicon Valey’. Vai ser uma área dedi-
cada à inovação e terá um cluster de 
empresas muito relevante. Tem tudo! 

Há projetos já em andamento?
Já foram aprovados alguns dos pro-
jetos. Um, aliás, de turismo ecológico 
e com uma componente agrícola im-
portante. Já está aprovada também 
uma residência para estudantes com 
200 camas. E no Lazareto vai ser fei-
ta a reabilitação do Asilo 28 de Maio. 
Portanto, queremos que os almaden-
ses comecem a acreditar que estes 
projetos não precisam durar vinte ou 
trinta anos a ver a luz do dia. 

Há pouco tocou ao de leve na Cidade da 
Água, é um projeto em banho-maria?
Ainda não vi nada desenhado. Sei que 
temos um plano de urbanização que 
tem ainda que ser adaptado à legis-
lação dos solos. Mas temos estado 
sempre disponíveis para trabalhar no 
dossier. Não dar rumo aos antigos ter-
renos da Lisnave não orgulha o Esta-
do. Por exemplo, fala-se muito de um 
caderno de encargos, mas a câmara 
não o conhece...

Sendo tão reivindicativa tem exerci-

do influência junto do Governo, que 
é da sua cor política?
Posso dizer que parece haver uma 
grande consciência por parte do mi-
nistro da Economia e até do Primeiro-
-Ministro sobre a urgência em desen-
volver o projeto.  Posso garantir que 
com a câmara estaria tudo muito me-
nos parado. 

Empreendeu uma grande mudança 
de marketing institucional. O que é 
isto de “Território de Muitos”?
Achava estranha aquela ideia da mar-
gem certa, como se houvesse uma 
margem errada. Eu não acho nada que 
estejamos num confronto entre duas 
margens, acho até que o coração da 
Área Metropolitana de Lisboa (AML) 
é Almada. O “Território de Muitos” é 
porque gosto muito desta diversidade 
de Almada, que deve acolher e incluir 
todos. Repare que temos 113 naciona-
lidades registadas neste território. O 
slogan, que já ganhou imensos pré-
mios, é uma celebração à diversidade 
e de sermos capazes que, destes mui-
tos, ninguém fique excluído.

Receia o sentido de cidade dormitório?
Almada não é, nunca foi, e nunca po-
derá ser apenas um dormitório por-
que seria um desperdício. Tínhamos 
uma estrutura económica muito li-
gada a uma indústria pesada. Mas o 
desenvolvimento não passa por esse 
caminho, nem temos território para 
isso. Queremos uma economia da ino-
vação, do saber, da cultura, apostando 
nas famosas indústrias criativas, que 
não é um chavão é uma realidade. 

Startups, nomeadamente…
Startups de todo nível, mas também 
de turismo, porque as nossas poten-
cialidades nesse setor são imensas. E 
até do desporto, cuja estratégia está a 
ser definida. 

Acredita que o Metro Sul do Tejo vai 
mesmo estender-se?
Tem mesmo de se estender até à Cos-
ta da Caparica. Já há acordo com a 
MST para esse efeito. Apenas não 
compreendemos é porque não po-
dendo estar incluído no PRR não 
seja um investimento considerado 
no Plano Nacional de Investimentos. 
Custa-me sempre que o Estado não 
seja capaz de antecipar e não apenas 

reagir. Quer dizer, o município e os 
operadores estão de acordo, agora 
o Estado não pode falhar. E mais, o 
metro tem que ser também alterna-
tiva para a Charneca, que é a nossa 
freguesia mais populosa. 

Tem falado de uma nova travessia?
Trafaria-Algés, Algés-Trafaria, para 
a qual os três concelhos envolvidos, 
Almada, Oeiras e Lisboa, concordam. 
Temos infraestruturas de um lado e 
de outro, e é uma maneira de retirar 
muitos carros de Lisboa e reforçar os 
transportes públicos.

Isso é ver muito para além...
Pois, mas toda a gente fala “porque é 
que não há um corredor BUS na ponte 
25 de Abril?”, porque não há espaço, 
é evidente.  Mas pode ser um sistema 
de BRT (Bus de Trânsito Rápido), um 
metro que atravesse por túnel e que 
seja dedicada aos transportes públi-
cos. Não tenho dúvidas que esta nova 
travessia vai ser essencial. 

Há uma notícia muito entusiasmante 
sobre investimentos no Bairro Ama-
relo. Como está esse processo?
Assinámos com o IHRU um protocolo 
para a criação 2.500 fogos, uma par-
te em renda apoiada, mas muito mais 
em renda acessível. Provavelmente 
não vai resolver todos os problemas, 
mas estamos a preparar cerca de 25 
operações diferentes, com a constru-
ção de mais de 1.200 fogos da parte 
municipal no âmbito das candidatu-
ras ao PRR.

O ‘tapete’ da Fonte da Telha levantou 
grande polémica. Mantém que não 
foi um erro?
Mantenho que foi uma opção acerta-
da. E se não tivesse havido polémica 
por razões políticas poderíamos ter 
feito muito mais, nomeadamente nas 
outras praias. Continuo a achar que 
foi uma obra fundamental até em ter-
mos de segurança e, sobretudo para 
regular o trânsito e o estacionamen-
to. Em nome da verdade não havia 
ali nenhuma duna e não se tratou de 
nenhum crime ambiental. Estamos 
agora a trabalhar num plano inte-
grado de toda a orla costeira, com a 
APA, CCDR e Faculdade de Ciências e 
Tecnologia para concretizar as inter-
venções necessárias.
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 + Escolhas 

ALCOCHETE
A Tasca do Victor  

Restaurante de comida 
tradicional portuguesa, 
na zona ribeirinha de 
Alcochete. Da mão de 
vaca guisada com grão, 
choco frito, iscas com elas 
e açorda de camarão são 
apenas alguns dos pratos 
que se podem saborear. 

ALMADA
Atira-te ao rio 

Com vista privilegiada 
para o Tejo, a oferta é 
variada com destaque 
para os produtos do mar. 
A caldeirada de bacalhau 
fresco é um clássico.

BARREIRO
A Tasca da Galega

Comida portuguesa e 
opções africanas como 
cachupa podem encontrar-
se no menu. O “Ó polvo 
que lavas no rio” é a joia da 
coroa.

MOITA 
Mar da Palha 

Os pratos de peixe, 
sobretudo os grelhados 
no carvão, e a carne de 
qualidade dominam a 
ementa. Com dois pisos, 
este é um espaço amplo, 
com decoração simples e 
de bom gosto. Destaca-se o 
conceito de show cooking. 

MONTIJO
Taberna dos Cabrões

Castiço e original. A 
taberna serve comida típica 
portuguesa, mas o ex-
libris é o seu proprietário, 
Serafim.

PALMELA
Taverna O Bobo da Corte 

No coração do castelo, 
oferece uma vista 
deslumbrante sobre 
Palmela e Setúbal aliada à 
qualidade e criatividade do 
menu.

SEIXAL 
Correr d’Água 
A gastronomia portuguesa 
é a inspiração do espaço 
que serve iguarias como 
secretos de porco preto 
e polvo à lagareiro. Por-

que está situado na zona 
ribeirinha, o restaurante tem 
sempre pratos de marisco e 
de peixe fresco.

SETÚBAL
Pérola da Mourisca

Entre os petiscos e o 
marisco, a carta oferece 
variedade de pratos com 
destaque para os produtos 
do mar.

SESIMBRA
Lobo do Mar

O peixe fresco da região 
grelhado com o rigor e a 
mestria dos anos de prática 
sem esquecer a caldeirada à 
moda de Sesimbra. 

SINES 
Cais da Estação 

Cozinha de inspiração 
portuguesa, mediterrânica 
e europeia, mas a 
especialidade são os 
mariscos. O local onde 
está instalado, numa antiga 
estação de comboios, 
completa a qualidade da 
carta. 

GRÂNDOLA 
A Talha do Azeite 
Típico restaurante 

alentejano, instalado onde 
funcionou um lagar. Desse 
tempo vem o nome e 
também os objetos que 
decoram a sala. Ovos com 
espargos ou linguadinhos 
fritos com açorda de hortelã 
são algumas das iguarias. 

SANTIAGO DO CACÉM 
Chez Daniel 

Na Lagoa de Santo 
André, o Chez Daniel é 
um restaurante com um 
ambiente cuidado e uma 
cozinha criativa e cativante, 
confecionada com os 
mais frescos e saborosos 
ingredientes. O ensopado 
de enguias é uma das 
especialidades.

ALCÁCER DO SAL 
A Escola 

Instalado na antiga escola 
primária, este restaurante 
tornou-se numa referência 
pela excelência da cozinha 
que procura preservar o 
património gastronómico 
da região do Sado. Entre os 
pratos mais emblemáticos 
destaca-se a empada de 
coelho bravo acompanhada 
de arroz de pinhão.

SETÚBAL
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A 
primeira edição do festival Alcácer do Jazz vai 
levar à cidade e à Comporta finais de tarde e 
noites de música ao ar livre que, de acesso gra-
tuito, prometem animar o verão sem deixar de 

lado a pedagogia.
Com um cartaz que junta artistas locais e nacionais, o 

evento, produzido pela Associação Sons da Lusofonia (ASL) 
- que tem a direção técnica e artística - e promovido pelo 
município, contempla também debates sobre os temas 
“Música e Cultura Mediterrânea”, “Matemática e Jazz” e 
“Jazz nas Filarmónicas”.

A escolha do jazz como estilo surgiu, segundo disse o 
presidente da câmara municipal à Semmais, da vontade de 
querer apresentar na cidade um novo género. “A expressão 
musical do jazz não é habitual em Alcácer, e nós queremos 
introduzi-la para a aprendizagem”, explicou Vítor Proença. 

Esta aposta pretende ainda, afirma o autarca, “atingir 
vários públicos: os mais novos, os mais velhos… há pes-
soas que gostam do jazz”. Contudo, Alcácer do Jazz não é 
apenas sobre música. Com Mário Laginha, Carlos Martins, 
Marta Hugon, Beatriz Nunes, Maria João, Salvador Sobral 
e o trio Barradas-Toscano-Pereira a integrarem a progra-
mação, a representação e igualdade de género está tam-
bém garantida, com metade de artistas mulheres a com-
pletarem o cartaz. 

Na conversa com a nossa revista, Vítor Proença re-
corda que a música faz parte da “vida da população de 
Alcácer há muitos anos”, um facto que se pode verifi-
car, disse, pela presença de três filarmónica no conce-
lho e “duas grandes filarmónicas, uma com 191 anos, 
com vida ininterrupta”.

No âmbito da primeira edição do festival, o municí-
pio pretende assim, de forma integrada, mostrar o “que 
se pode fazer” neste género de improviso com “altíssima 
qualidade instrumental”, envolvendo também as filar-
mónicas.

Alcácer do Jazz realiza-se de 6 a 15 deste mês e, para 
além de querer oferecer cultura à comunidade, visa ainda 
aumentar a atratividade turística. “Nós temos muita gente 
a procurar Alcácer nessa altura, em agosto, acreditamos 
que Alcácer, como todos os anos, estará cheia de gente, 
turistas e, portanto, tem tudo para correr bem”, concluiu 
Vítor Proença.

SETÚBAL

Jazz nas  
noites de agosto  
em Alcácer do Sal
Depois de outras expressões 
artísticas terem marcado os meses 
de agosto do concelho em anos 
anteriores, chegou a vez do jazz.

TEXTO MARISA CIDADE IMAGEM DR

 + Escolhas 

ALMADA
António Zambujo no Sol da Caparica
António Zambujo, uma das grandes referências nacionais 
da canção, atua a 12 de agosto, a partir da 16h00, no Parque 
Urbano da Costa da Caparica. O concerto insere-se no 
Festival Sol da Caparica, iniciativa de âmbito lúdico e cultural 
organizada pela câmara de Almada.

SESIMBRA
Ritmos latinos na Fortaleza de Santiago
Os apreciadores dos ritmos latinos em geral e cubanos em 
particular têm, no dia 16, a partir das 22h00, a oportunidade 
de apreciar o talento de Vitor Zamora, que se vai apresentar, 
acompanhado dos compatriotas Raúl Reye e Léo Espinosa, 
na parada da Fortaleza de Santiago.

SETÚBAL
Hearts and Bones na Casa da Cultura
Petra Pais e Luís Ferreira constituem os Hearts and Bones, 
dupla que se dedica a cantar e tocar temas de folk e blues 
americanos. A 20 de agosto, a partir das 21h00, apresentam-
se na Casa da Cultura- A organização é da Câmara Municipal 
de Setúbal.

SEIXAL
Festas de Corroios com “enxurrada” musical
As Festas Populares de Corroios, concelho do Seixal, são das 
de maiores tradições e acolhem sempre grande número de 
visitantes. Este ano, entre 9 e 18 de agosto, irão passar pelo 
palco instalado na Quinta da Marialva nomes consagrados, 
como Capitão Fausto, Diogo Piçarra, ou os GNR. 

MONTIJO
Mariza no Dia da Cidade
O Montijo assinala a 14 de agosto o Dia da Cidade. Entre os 
diversos eventos conta-se o concerto da fadista Mariza, que 
terá lugar no Parque Municipal. A entrada é gratuita, mas 
todos os interessados devem levantar os bilhetes, a partir de 
dia, no Jardim Municipal Casa Mora.
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E
m cerca de 22 anos, a Casa 
Ermelinda Freitas, um dos 
principais produtores de vi-
nho do distrito de Setúbal 

e do país, já ganhou mais de 1.500 
prémios nacionais e internacionais. 
Uma ‘colheita’ que reflete a qualidade 
de uma produção expressa em cer-
ca de 34 milhões de euros anuais e 
que é possível apreciar, diariamente, 
em mais de 40 países. A ambição da 
marca não se finda, no entanto, nos 
números já alcançados. Da Quinta 
de Canivães, no Douro Superior, e da 
Quinta do Minho, próximo de Póvoa 
de Lanhoso, assomam agora tintos e 
verdes que prometem fazer furor e 
conquistar novos mercados.

Leonor Freitas, a CEO da empre-
sa sediada em Palmela, entende que 
o principal fator diferenciador dos 
vinhos produzidos é “a máxima qua-
lidade e o preço justo para essa qua-
lidade”. “A nossa maior aposta é, sem 
dúvida, ir ao encontro dos nossos 
consumidores sempre com a melhor 
qualidade”, diz, ao mesmo tempo que 
acrescenta que, no presente e no fu-
turo, o desafio que se apresenta é o 
de “manter a competitividade”. “Se a 
minha empresa não for competitiva, 

principalmente na qualidade e preço 
dos produtos, nunca terá um grande 
futuro”.

Falando sobre os projetos diferen-
ciadores em curso, Leonor Freitas sa-
lienta a importância de possuir vinhas 
velhas e castas raras em Portugal. Dá 
o exemplo da casta Carménère, oriun-
da do Chile e que se tem dado muito 
bem nos terrenos arenosos da penín-
sula de Setúbal, e também a Gewur-
ztraminer, oriunda da Alsácia, que 
agora, banhada com o sol português, 
tem obtido “mais maturação e pre-
sença de fruta”.

A responsável pela empresa que 
tem mais de 70 colaboradores em 
permanência e que vende 35 por cen-
to da sua produção anual para países 
como Inglaterra, Estados Unidos, Po-
lónia, Brasil, Holanda e Luxemburgo, 
salienta, entre os produtos que agora 
estão em desenvolvimento, o Vinha 
do Torrão Reserva Branco, feito a par-
tir da casta Alvarinho. Outra das novi-
dades em destaque e que promete ter 
grande aceitação no mercado é o Ter-
ras do Pó Branco Reserva, produzido 
a partir da casta Sauvignon Blanc.

A procura de novos produtos de 
excelência levou a Casa Ermelinda 

Freitas até à Póvoa de Lanhoso e Vila 
Nova de Foz Côa. Na primeira, para 
além de vinhos de qualidade, produ-
zidos a partir da casta Loureiro, jun-
ta-se o projeto turístico. Na segunda 
combinam-se as vinhas de produzem 
tintos soberbos com um olival produ-
tor de azeite de qualidade superior.

Leonor Freitas destaca o facto de 
os 40 hectares da Quinta do Minho, 
na Póvoa de Lanhoso, produzirem 
“um vinho elegante e fresco”, enalte-
cendo a parceria da sua empresa com 
o enólogo Jaime Quendera. Sobre a 
qualidade turística do empreendi-
mento, refere que o mesmo tem por 
base a junção da Quinta do Bário e 
da Quinta da Pedreira, com o edifício 
principal datado do século XVIII.

Em lugar de grande destaque está, 
também, a Quinta de Canaviães, na 
margem esquerda do Douro, próxima 
de Vila Nova de Foz Côa. Trata-se de 
um terreno adquirido em 2018 e que 
tem uma extensão de 50 hectares, 
dos quais 20 comportam vinhas de 
diversas idades, produtora, também 
com a supervisão de Jaime Quendera, 
de tintos de qualidade superior. O 4,5 
hectare de olival são outra das ima-
gens de marca do local.

Casa Ermelinda Freitas  
aponta verdes a Norte 

TEXTO CARLOTA BATISTA IMAGEM DR

A partir da Póvoa de Lanhoso e de 
Vila Nova de Foz Côa produzem-se 
agora vinhos de elevada qualidade 
e abre-se o negócio do enoturismo. 
Presente em mais de 40 países, a 
marca de Palmela explora algumas 
castas estrangeiras sem descurar as 
típicas da nossa península. 

SETÚBAL
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Azeite 
Quinta de Canivães
Uma boa refeição passa, quase 
sempre, por um bom azeite. O que é 
produzido na Quinta de Canivães, no 
Douro, é sem dúvida especial, com 
os seus toques de alfarroba e frutos 
secos. Um azeite suave, indicado para 
temperar saladas e peixes grelhados, 
e cujo preço (5,99 euros) não foge 
ao lema da Casa Ermelinda Freitas: 
qualidade e preço acessível. 

Campo da Vinha  
(ligeiro e clássico)
O Campo da Vinha, nas versões ligeiro 
e clássico, é um verde produzido a 
partir das castas Loureiro e Trajadura 
plantadas na Quinta do Minho, Póvoa 
de Lanhoso. Um e outro representam 
na perfeição a frescura exigida no 
tempo mais quente. O ligeiro com 
apenas 8,5 graus, o clássico com 11. 
Ambos de cor citrina e com notas de 
frutos tropicais são aconselhados no 
acompanhamento de pratos de peixe, 
mariscos e saladas.

Casa Ermelinda Freitas  
Moscatel D.O. de Setúbal
Seja como aperitivo ou a acompanhar 
doçaria fina, o Moscatel produzido 
pela Casa Ermelinda Freitas tem vindo 
sempre a somar pontos entre os 
consumidores. Trata-se de um vinho 
que mistura sabores como casca de 
laranja e mel. Fresco e com um sabor 
que se prolonga é produzido a partir de 
vinhas com 20 anos de idade.

Casa Ermelinda Freitas 
Pinot Noir&Merlot
Jovem, alegre, elegante, descontraído 
e guloso. É assim que se apresenta 
o Casa Ermelinda Freitas, Pinot 
Noir&Merlot. Um rosé de 11,5 grau 
que constitui um excelente aperitivo, 
mas que também acompanha na 
perfeição os pratos de peixe, marisco e 
até massas. Uma excelente escolha de 
verão que justifica os 8,95 euros.

Dona Ermelinda 
Branco Reserva 2019
O Dona Ermelinda Branco Reserva 
de 2019 é um vinho que cai bem em 
qualquer circunstância, seja à refeição, 
seja apenas para beber socialmente, 
numa esplanada ou enquanto se 
discutem negócios. Os 8,75 euros 
de preço recomendado são bem 
aplicados num vinho que pode ser 
guardado por um período até seis 
anos. Os frutos doces, assim como 
alguns citrinos prevalecem, assim 
como o toque cremoso na boca. 
Chardonnay, Arinto e Viognier são 
as castas que fazem um dos grandes 
vinhos brancos de Palmela.

Dona Ermelinda 
Tinto
A ideia de que os tintos não são 
aconselhados para o verão cai pela base 
quando se prova este Dona Ermelinda 
feito a partir de Castelão, Cabernet 
Sauvignon e Touriga Nacional. Com 14 
graus, acompanha n a perfeição queijos, 
diversos pratos de carne e bacalhau. Na 
boca sente-se o toque da madeira assim 
como o dos frutos vermelhos maduros. 
São 14 graus de teor alcoólico que lhe 
conferem capacidade para ser guardado 
durante um período até sete anos.

Dona Ermelinda 
Branco
O Dona Ermelinda Branco é sempre 
uma excelente escolha, conciliando 
uma apreciável qualidade a um preço 
muito em conta (3,59 euros). A mistura 
das castas Fernão Pires, Arinto, Antão 
Vaz e Chardonnay resultam num 
produto final ideal para acompanhar 
pratos de peixe, carnes brancas e 
saladas. São 13,5 graus para um vinho 
muito frutado mas onde se nota 
igualmente o sabor do mel.

Terras do Pó 
Rosé
Produzido a partir das castas Castelão 
e Syrah, este rosé vivo, apresenta-se 
fresco, aromático e frutado. Com 12,5 
graus, trata-se de uma boa escolha 
para os dias quentes de verão, que 
convidam a bons momentos em 
esplanadas ou à beira-mar. Deve ser 
bebido com temperaturas entre os 12 e 
os 14 graus.

 + Escolhas 
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O 
Alentejo é uma abstração. 
Um mundo imaginado e 
uma ideia de país. Não o 
tentem encontrar. Exa-

tamente porque está em todo o lado. 
Quando rimos. Quando cantamos. 
Quando comemos. Quando procu-
ramos uma sombra. 
Sempre, no Deus das 
pequenas e grandes coi-
sas, está o Alentejo. E 
ainda no silêncio, esse 
som que nos procura 
mas que só nos encon-
tra quando podemos. 
Esse murmúrio é o sinal 
de que o Alentejo está a 
chegar.

Deixemos então che-
gar.

Já agora: também 
não existem alenteja-
nos. Apenas cidadãos do 
mundo. Desse mundo 
vasto e imenso. Desse 
mundo onde a vista não 
alcança. Existe sempre mais uma co-
lina, uma vista sobre outra vista que 
acaba numa paisagem que ninguém 
quer perder.

No Alentejo (o tal que não existe) o 
melhor não é nem o tempo nem a luz. 

O melhor mesmo é o espaço. Olhar e 
ver sem limites. Qualquer pequeno lu-
gar (do Alentejo) carrega consigo um 
espaço imenso.

Ai WeiWei, talvez um dos artistas 
plásticos mais famosos do mundo, de-
cidiu, em 2020, mudar para o Alentejo. 

Talvez porque perceba que o Alentejo 
é esse mundo grande. Talvez por qual-
quer razão que só ele conheça. Ou tal-
vez seja um sinal.

Deixemos tudo misterioso. Tudo 
como é. Como um chocalhar no final 

da tarde. Como um Alentejo que nin-
guém sabe o que é ou onde é. É por isso 
que só nos resta continuar a procurar.

MONSARAZ, MOURÃO  
E UM LAGO NO MEIO

Sendo o Alentejo o mundo (quase) 
todo vou falar apenas de 
uma parte dele. Gran-
de, claro, como tudo 
no Alentejo. Mas único 
como só a escala do pe-
queno pode ser.

Assim será: grande 
e pequeno. E ainda um 
lago. No meio. Para tudo 
juntar. Para tudo rela-
cionar.

Dizem que são ter-
ras sem sombra. Mas 
à sombra das estrelas. 
E estrelas é o que não 
falta. Mesmo que algu-
mas sejam planetas. Tal 
como na vida nem tudo 
o que parece é.

E assim estas terras têm dois ob-
servatórios. Estes não de estrelas mas 
de territórios. Dois castelos portanto. 
A olharem um para o outro. Monsaraz 
e Mourão.

Não podiam, na sua igualdade, ser 

O Alentejo não Existe.  
Viva o Alentejo!

TEXTO JORGE HUMBERTO IMAGEM DR
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mais diferentes. Monsaraz é admirá-
vel, reconhecida e notável. Ao olhar-
mos para uma (planície) e outra (o 
grande lago) das visões possíveis po-
demos perceber o encanto de Monsa-
raz. Lá de cima todo o Alentejo parece 
possível de alcançar.

Entretanto todo o espaço interior 
de Monsaraz reflete esse fascínio. 
Tudo reflete os visitantes. Tudo se 
adapta a nós. Restaurantes, artesana-
to e alojamento local criam um ecos-

sistema que nos sabe receber. Que se 
preparou para nos receber. Monsaraz 
deixa-nos respirar e não nos con-
fronta com surpresas. Surpresas só 
no outro lado do lago.

Mourão é diferente. Também um 
castelo. Importa conhecê-lo. E uma 
terra com pessoas. Pessoas com vi-
das. E vidas independentes dos tu-
ristas. Por isso Mourão não é fácil de 
descobrir. É um desafio a não perder. 

Poucos restaurantes. Um absoluta-
mente excelente. Não é difícil des-
cobri-lo. Deixo convosco esse fácil 
desafio. Até porque a tecnologia tor-
nou tudo acessível e próximo. Mas no 
Alentejo, felizmente, não é totalmente 
assim.

Alguns outros restaurantes po-
voam ainda Mourão. E neles, na sua 
simplicidade e na sua honestidade, 
comer é um prazer.

O Alentejo é muito esta experiên-

cia. Entramos num local modesto. E 
aí começa todo outro mundo. Uma 
cozinha fantástica. Sabores que via-
jam de outro tempo. E o sabor dos 
temperos. Onde a sofisticação é só (e 
tanto) comer bem. A promoção, a di-
vulgação, o marketing ficam noutro 
mundo. Mas certamente num mundo 
pior. Neste, tudo vale muito mais do 
que aparenta.

Voltemos a Monsaraz e a Mourão. 

Uma completude junta estas duas 
terras. Visitar uma só pode convidar 
a visitar a outra. Um espelho que re-
flete diferenças. Esse espelho é o tal 
do lago: Alqueva.

Sem Alqueva não haveria espe-
lho. E sem espelho não haveria a 
viagem entre terras tão diferentes. 
Ou aparentemente diferentes. Uma 
ponte une estes territórios. E uma 
ponte, como todos sabemos, é uma 
passagem. Mas aqui não existem 
margens mas diferentes perspetivas.

Também as duas praias fluviais (a 
de Mourão e a de Monsaraz) são dife-
rentes. O que faz sentido é visitar as 
duas. Uma maior, com mais apoios e 
serviços. Outra mais pequena, numa 
ilha, e com uma ponte que apetece 
atravessar.

Aqui chegamos ao Alqueva. Levou 
tempo a fazer. Se levou! Mas agora 
parece que lá está desde sempre. Ou 
pelo menos desde 2002.

Viajando por estas terras é difícil 
imaginar todo este espaço sem o Al-
queva. E não, não é a paisagens que 
me estou a referir. É a um mundo 
que os visitantes trouxeram na ba-
gagem. Um mundo de vontades e 
de sensibilidades. E de tudo o que é 
preciso para responder a essas ex-
pectativas.

Por exemplo os restaurantes da 
aldeia de Telheiro onde comer nun-
ca será um detalhe. Antes o impor-
tante.

Ou o Observatório do Lago de 
Alqueva (OLA) em que a noite (re-
comendo a sessão das 23.00h) é 
das estrelas. Chamam dark sky mas 
é bright sky. Um céu como poucos. 
Um céu onde à noite, como nas pai-
sagens de dia, se avista mais longe.

O Alqueva está assim cheio de 
surpresas. Um passeio de barco 
ajuda a revelá-las. Afinal 426 ilhas 
são muitos arquipélagos. E a cami-
nho da barragem junto à aldeia de 

Alqueva, passando pela marina da 
Amieira, muitas paisagens se apre-
sentam. Para completar as muitas 
constelações do céu de Alqueva.

Mas para mim algo de muito im-
portante se passa no olhar retilíneo 
entre Monsaraz e Mourão. Como 
se o propósito do Alqueva tivesse 
sido aproximá-las. De tão diferentes, 
iguais. Tal como o Alentejo, de tão di-
ferente uma identidade.
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As bandeiras azuis determinam a qualidade. Os monumentos, a gastronomia 
e o contacto com as populações fazem o resto. Razões a que ninguém 
pode fugir para visitar o imenso território onde, cada vez mais, se casa, nas 
inúmeras praias fluviais, o bem-estar com o progresso sereno.

Q
uando se fala em praias no Alentejo a memó-
ria de muitos fixa-se, quase de imediato, nos 
areais e escarpas à beira-mar. Nas águas me-
nos temperadas e mais rijas da Costa Vicentina. 

Mas essa é uma opção que está longe de concorrer isolada 
às preferências dos veraneantes. Nos últimos anos têm-se 
multiplicado as praias fluviais e, com elas, a oferta de equi-
pamentos hoteleiros e de restauração, de circuitos pedes-
tres, de centros históricos e de lazer que até então pareciam 
adormecidos, apenas embalados na quietude da planície ou 
imóveis no topo das serras. O Alentejo é, atualmente, uma 
das regiões do país onde um banho no rio ou na barragem é 
sinónimo de qualidade da água, de segurança e bem-estar.

Iniciamos esta visita por algumas das praias fluviais 
alentejanas bem a Norte, no concelho de Gavião, Portale-
gre. É aí, em pleno Tejo, que se localiza o Alamal, um espaço 
perfeito para quem gosta de nadar, mas também para quem 
aprecia uma refeição típica servida junto à água. Há ain-
da a possibilidade de praticar canoagem, ski aquático e de 
integrar uma viagem guiada até às Portas de Rodão, local 
onde o rio entra em Portugal e a fauna, avícola ou outra, 

tem presença assinalável. Marcado com antecedência, até 
é possível acampar nas imediações da praia cujos serviços 
de qualidade (duches, sanitários, assistência, etc) valem a 
atribuição constante da Bandeira Azul.

Para quem gosta de locais amplos e menos sujeitos a 
regras, os areais dispersos da Barragem de Montargil, pró-
xima de Ponte de Sor, são uma atração irresistível. Não há 
nadadores-salvadores e nem sequer abundam nas imedia-
ções (leia-se à beira da água) os restaurantes ou bares. Mas 
há, como se diz por aquelas bandas “um mundo sem fim” 
para pescar, para nadar, navegar em toda a espécie de em-
barcações ou cruzar o imenso espelho em motos de água. 
Depois, para os que quiserem, existe sempre a possibilida-
de de uma ou mais noites bem dormidas num dos diversos 
hotéis da região, onde a gastronomia - migas, borrego, co-
zidos - e a enologia estão qualitativamente representados a 
níveis altos e tentadores.

Passando ao distrito de Évora, chegamos à Praia Flu-
vial do Gameiro, em Mora. Este é um daqueles locais onde 
nada parecer faltar. Às águas tépidas e mansas do rio Raia, 
junta-se a frescura de uma apetecível mancha de arvoredo, 

Seis paraísos fluviais a não 
perder e para refrescar

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
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o qual pode ser devidamente apreciado utilizando o passa-
diço do Parque Ecológico do Gameiro. Há serviço de bar, 
bons apoios para os banhistas e até existe um parque de 
campismo nas imediações. Depois, para completar um dia 
de perfeito relaxe, não se deve perder a oportunidade de 
visitar o Fluviário de Mora, por muitos apontado como um 
exemplo perfeito para observar as inúmeras espécies piscí-
colas existentes no Alentejo.

A viagem continua para Sul e, ainda no distrito de Évora, 
vamos encontrar o maior lago artificial da Europa, o Alque-
va. Aqui o olhar perde-se, seja por cima das águas ou na con-
templação da imensa planície. Escolher uma das seis praias 
fluviais que já estão em funcionamento, é quase como dar 
preferência a um filho e esquecer os restantes. O melhor é 
mesmo visitá-las todas. O espaço é sempre agradável, seja 
em Monsaraz, na Amieira ou em Mourão. As cores do por 
do sol casam na perfeição com a mancha de água, por onde 

deslizam embarcações que proporcio-
nam passeios inesquecíveis e, até, noi-
tes nunca sonhadas. Os areais são, em 
todos os locais, limpos e convidativos. 
Há, em todo o lado, a certeza de que um 
bom restaurante estará disponível para 
servir iguarias de que tanto se ouve fa-
lar mas que raras vezes são saboreadas 
nos locais onde “nasceram”. Nas povoa-
ções em redor, a água que se capturou 
ao Guadiana fez florescer inúmeras cul-
turas agrícolas, assim como uma vasta 
oferta hoteleira, com preços para todas 
as bolsas, mas sempre com padrões de 
qualitativos de topo.

Após dias inesquecíveis passados 
no Alqueva pensamos que nada mais 
nos há de surpreender. Puro engano. 
Em pleno concelho de Odemira fica 
uma das mais impressionantes barra-
gens construídas na vigência do Estado 
Novo. A Barragem de Santa Clara é não 
só uma maravilha da tecnologia, devi-
do ao seu imenso paredão construído 
com terra compactada, como atrai de-
vido à mancha florestal em seu redor 
e, como não podia deixar de ser, pela 
qualidade da sua água. A Bandeira Azul 
está presente neste local que oferece a 
possibilidade praticar todos os despor-
tos náuticos, assim de efetuar passeios 
onde o silêncio só é cortado pelo canto 
das aves. Quem sabe se os passos não o 
levam, por exemplo, às ruínas da Ponte 
de Dona Maria, próximo de Santa Clara-
-a-Velha.

Por falar em vestígios arqueológi-
cos, este passeio por algumas das mais 
belas praias fluviais alentejanas não 
ficaria completo caso não fossemos a 
Mértola, concelho de inúmeros sécu-
los de História gravada por povos dis-
tintos, mas todos eles com um legado 

a não perder. A Praia Fluvial da Tapada Grande é mais um 
pedaço de paraíso que surge aos olhos de quem enfrenta 
o estio alentejano. Local aprazível, onde se pode andar de 
gaivota ou de canoa. Local de muitas e frondosas sombras, 
que convidam os visitantes a utilizar os grelhadores para 
ali confecionarem as suas refeições. Tudo suportado por 
balneários e outros apoios, tal como um bar, que não deixa 
ninguém com vontade de partir. Mesmo que a curta distân-
cia se localize a mítica Mina de São Domingos, localidade 
histórica e cheia de “estórias” que relatam a vida do povo, 
as suas lutas e tradições.

Se não há mais sítios a apontar? Isso é o que não falta 
em todo o Alentejo. Locais pensados para satisfazer os tu-
ristas de verão, mas também os que buscam a monumen-
talidade arqueológica, a História, a gastronomia ou, sim-
plesmente, o prazer de uma boa conversa com os naturais, 
sempre perspicazes e prestáveis.
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A pé, pelas escarpas e 
veredas, tem outro sentir
A região conhece-se melhor percorrendo 
os seus trilhos? Sim. Andar por caminhos 
seculares, visitar construções antigas e 
ter a oportunidade de conversar com os 
residentes dá uma melhor perspetiva de 
um destino onde, ano após ano, aumenta a 
oferta de passeios a pé. Ficam três sugestões.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

P
lanícies sem fim, rios e ri-
beiras imaculadas, castelos 
e igrejas seculares, maciços 
graníticos, fontes de água 

fresca, a sombra das azinheiras, o chil-
rear dos pássaros, cavalos à desfilada, 
manadas que salpicam os campos 
verdes, o cheiro das ervas, os odo-
res de uma cozinha simples mas sem 
igual. Tudo isto e muito mais é Alente-
jo, a mais extensa região do país, que 
se espraia do mar à fronteira. Cerca de 
um terço de Portugal que se pode co-
nhecer ainda melhor se se fizer o per-
curso apeado.

O primeiro passeio que escolhe-
mos fica a Norte. No concelho de Mar-
vão. São oito quilómetros cujos pontos 
de partida e chegada são na Portagem, 
pequena localidade conhecida pela 
sua piscina natural. Andar por estes 
trilhos significa pisar antigas estradas 
romanas e medievais. Significa passar 
sobre as águas frescas do rio Sever, 
apreciar as azenhas que ainda por ali 
subsistem, visitar a Igreja e Convento 
de Nossa Senhora da Cova ou o Pala-
cete dos Araújos. Pelos campos podem 
ver-se também milenares sepulturas 
antropomórficas, soutos de castanhei-
ros e um sem número de aves.

Para os que queiram conhecer um 
pouco melhor a história deste conce-
lho deste sempre associado ao contra-
bando, porque Espanha está mesmo 
ali ao lado, então aconselha-se uma 
ida até Pitaranha, onde a meia-dúzia 
de habitantes restantes contam his-
tórias de arrepiar e encantar. Tudo na 
sombra da majestosa Serra de São Ma-
mede, a de maior altitude a Sul do Tejo 

e que, com frequência, fica 
nevada durante os meses 
de inverno. Convém escla-
recer que este é um troço 
do Caminho da Raia, um do 
três integrado nos Cami-
nhos de Santiago Alentejo 
e Ribatejo. O seu trajeto in-
clui Mértola, Serpa, Moura, 
Reguengos de Monsaraz, 
Elvas, Portalegre, Marvão e 
Castelo de Vide.

Para os mais exigentes, 
aqueles que não se satisfa-
zem com uma dúzia de qui-
lómetros andados num dia, 
então o ideal será percorre-
rem o denominado Trilho 
dos Pecadores, nada mais 
nada menos do que cerca de 
220 quilómetros junto à cos-
ta, iniciados ainda no Algar-
ve, em Lagos, e terminados 
em São Torpes, no concelho de Sines.

São 13 etapas ao longo das falésias 
do Parque Natural do Sudoeste Alen-
tejano e Costa Vicentina. Um trajeto 
rigoroso, maioritariamente percorri-
do em solos arenosos e que não deve 
ser feito por grupos com mais de 20 
pessoas. As noites devem ser passa-
das em parques de campismo ou es-
tabelecimentos hoteleiros. São Torpes, 
Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, 
Almograve e Zambujeira do Mar são 
as localidades alentejanas de referên-
cia neste percurso onde predomina o 
esplendor paisagístico.

Os caminheiros que, no entanto, 
tiverem apetência por regiões mais 
interiores, onde a paisagem se cruza 

com o passado laboral, têm sempre a 
possibilidade de optar pelo trilho do 
Vale do Guadiana e Mina de São Do-
mingos. Pode-se dar um passeio de 
cerca de 20 quilómetros a partir da 
aldeia medieval de Corte Pequena. Na 
caminhada até Mértola e ao Guadiana 
é bem provável o avistamento de vea-
dos e outras espécies selvagens, assim 
como uma grande variedade de flora.

A passagem seguinte, numa ex-
tensão de cerca de seis quilómetros, 
há de conduzir até ao célebre Pulo 
do Lobo, queda de água milenar que 
continua a atrair ao Guadiana visi-
tantes de todos os quadrantes. O uso 
de calçado adequado, chapéu e muita 
água são indispensáveis.

ALENTEJO
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O
demira define-se pela sua 
diversidade natural e ri-
queza cultural, num terri-
tório único, entre a serra e 

a planície, o mar e as praias. O rio Mira 
e a albufeira de Santa Clara conferem 
a este território um carácter excecio-
nal, de verde intenso e emoções. Este é 
um destino naturalmente seguro, num 
Alentejo singular!

Há muito para visitar e experiên-
cias para viver: turismo de natureza, 
turismo náutico, pequenos portos de 
pesca artesanal, o imponente Cabo 
Sardão, aldeias típicas, património re-
ligioso, artesanato e uma gastronomia 
com os melhores sabores do campo e 
do mar. Uma sugestão diferente é co-
nhecer Odemira através do rio Mira e 
viver experiências a bordo.

O maior concelho do país, com 
1720 km2 para descobrir, é percorrido 
de lés a lés pelo rMira, que alimenta a 
albufeira de Santa Clara, confere agra-
dáveis zonas ribeirinhas à aldeia de 
Santa Clara-a-Velha e à Vila de Ode-
mira e desagua, tranquilamente junto 
a Vila Nova de Milfontes.

ATIVIDADES NA NATUREZA
Pela sua extensão, Odemira é des-

tino de excelência para turismo ativo e 

de natureza, entre o litoral 
e o interior, com especial 
incidência no BTT, canoa-
gem, stand up paddle e 
caminhadas, mas também 
para a observação de aves, passeios a 
cavalo, passeios de barco (no mar, rio 
e barragem) e desportos de mar (mer-
gulho, surf, bodyboard). Por aqui passa 
a Rota Vicentina, grande percurso, que 
liga Sagres ao norte da Europa. Um 
vasto leque de possibilidades, dispo-
níveis através das várias empresas de 
animação turística.

CANOAGEM E STAND UP PADLLE  
Considerado o “Rio Natureza”, dado 
o seu nível de preservação e sendo 
um dos menos poluídos da Europa, 
o Mira atravessa todo o concelho. 
Todo o vale do rio entre Odemira 
e a sua foz está integrado na área 
do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina. O Mira 
é bastante procurado para a prática 
de canoagem e stand up padlle tanto 
na barragem de Santa Clara, como em 
Odemira e em Vila Nova de Milfontes.

PRAIA FLUVIAL SANTA CLARA
A imensidão do espelho de água de 

Santa Clara em tons azul e verde, com 

todas as condições, são uma peque-
na prova que o concelho é muito mais 
que as praias oceânicas. A barragem de 
Santa Clara, que já foi a maior barragem 
portuguesa, é alimentada pelo Mira.

Além de uma praia fluvial com 
Bandeira Azul, num cenário idílico, há 
a possibilidade de várias atividades, 
desde passeios de barco, canoagem, 
stand up paddle e pesca ao achigã. A 
envolvente oferece um percurso pe-
destre circular integrado na Rota Vi-
centina. Para as atividades náuticas 
existe um cais de apoio. São várias os 
operadores e empresas de animação 
turística que proporcionam atividades 
e momentos bem passados a bordo. O 
visitante conta com uma zona de estar 
e contemplação, ampla zona de esta-
cionamento e área de sanitários. Ao ní-
vel do alojamento há várias unidades 
turísticas com vista privilegiada para o 
grande lago e Santa Clara.

Perto da aldeia de Santa Clara-a-
-Velha, descubra a Ponte D. Maria (séc. 
XVIII), com uma zona de contempla-
ção e estadia, ao fresco da sombra e 
das calmas águas do Mira. Na aldeia 

ALENTEJO

Odemira  
pelo caudal  
de emoções  
do rio Mira
Tudo o procura pode ser encontrado 
no concelho de Odemira. Há paisagens 
variadas, sossego, História e estórias. Há 
património cultural e uma gastronomia 
incapaz de ser descrita pelas palavras. 
Um paraíso alimentado pelo Mira, um 
dos rios mais puros da Europa.

TEXTO CARLOTA BATISTA IMAGEM DR
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visite a Igreja de Santa Clara de Assis e 
percorra as ruas de casario típico alen-
tejano. No espelho de água do rio ou 
na Fonte do Azinhal o convite é para 
descansar e o usufruir dos parques de 
merendas.

ENTRE MILFONTES E ODEMIRA
Os passeios de barco são outra op-

ção, sendo possível a navegação de pe-
quenas embarcações entre Vila Nova de 
Milfontes e Odemira. Uma experiência 
para viver com tempo, sem pressa, com 
a sugestão de almoçar em Odemira e vi-
sitar a vila a pé. Na zona ribeirinha visite 
o Posto de Turismo mesmo ao lado do 

rio e siga as recomendações.
Um passeio na sede de concelho 

revela a brancura das casas e os jar-
dins floridos e é fácil encontrar a igreja 
de S. Salvador, a igreja da Misericórdia, 
a igreja paroquial de Santa Maria e o 
Bairro do Castelo. A padroeira é a Se-
nhora da Piedade, que recebe a roma-
ria a 8 de setembro, dia do feriado mu-
nicipal. Vá até à Fonte da Bica da Rola 
e ao chafariz do Alto de São Sebastião. 
Descubra também o ex-libris de Ode-
mira no Cerro dos Moinhos Juntos: 
um moinho de vento do século XVIII, 
ainda em funcionamento com a tec-
nologia tradicional. Visite o jardim da 
Fonte Férrea, agradável em qualquer 
estação do ano. Deixe-se perder nas 
ruas da vila, nas suas igrejas e suba até 
ao Bairro do Castelo, com a Biblioteca 
Municipal José Saramago e o Jardim 
do Cerro do Peguinho, onde tem uma 
perspetiva geral da vila e do rio. Daqui 
percebe-sea importância do rio para 
a vila, sendo antiga ligação comercial 
entre Odemira e a costa e daí para ou-
tras paragens. Regresse à zona ribeiri-

nha e descubra os Marcos da Barca, do 
século XVI, que fixavam os cabos que 
permitiam a passagem da barca entre 
as duas margens e onde o pagamento 
era feito em orações.

A ETERNA PRINCESA DO MIRA
Conhecido polo turístico, 

verdadeiro bilhete postal pelo 
enquadramento da paisagem, 
esta vila deve a sua história ao 
rio. Ponto de entrada pelo ter-
ritório adentro, a foz do Mira e 
as suas populações conheceram 
tempos antigos de agitação e pi-
lhagem, levando à construção 
do Forte de S. Clemente, no sé-
culo XVII para defesa e prote-
ção, hoje conhecido como Cas-
telo de Milfontes.

Na vila não deixe de visitar o 
núcleo antigo com interessante 
conjunto arquitetónico, de ruas 
e ruelas, a Praça da Barbacã, o 
Cais da Fateixa, o passadiço do 
rio e a avenida ao longo da praia até 
ao Farol.

Em Vila Nova de Milfontes é pos-
sível atravessar o rio de barco e pas-
sar o dia na margem sul, na Praia das 
Furnas Rio ou Furnas Mar, ambas 
com Bandeira Azul e excelentes para 
famílias e para passeios no areal.

A ROTA VICENTINA
A costa é também referência com a 

Rota Vicentina, que oferece em Odemira 
o Trilho dos Pescadores (junto ao mar) e 
o Caminho Histórico. Uma experiência 
única, para fazer com tempo e disponi-
bilidade para a paisagem e para a natu-
reza. Para os amantes 
do BTT, a rota propõe 
1000 quilómetros de 
percursos espalhados 
pelo território.

Além dos dois 
percursos que inte-
gram a Rota Vicenti-
na, existem diversos 
outros circulares no 
território, com grau 
de dificuldade baixo, 
com dezenas de pro-
postas para explorar 
entre o litoral e o in-
terior do concelho.

PÔR DO SOL NA 
ZAMBUJEIRA

Dizem que o pôr-do-sol na Praia da 
Zambujeira do Mar é o mais bonito do 
Mundo. O muro junto à falésia, os mi-
radouros para o mar e a praia enchem-
-se à hora das gaivotas para completar 
este espetáculo diário, gratuito e sem-
pre mágico.

SUBIR À SENHORA DAS NEVES
A Senhora das Neves, na Fregue-

sia de Colos, no interior odemirense, 
é uma antiga capela situada no alto de 
uma elevação que marca a transição 
da paisagem de planície para a serra-
na. A vista que se alcança é soberba, 
em qualquer das direções. Esta suges-
tão integra um dos circuitos interiores 
da Rota Vicentina.
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Elvas: cada esquina  
um traço de fé
O turismo religioso está a aumentar e a atrair o Oriente. Há templos 
ricamente decorados que foram construídos há quase oito séculos. O 
percurso da História de Portugal relaciona-se, também, com a progressão da 
monumentalidade religiosa.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

E 
lvas, cidade raiana há muitos séculos a contem-
plar Espanha, é um local onde, como se costuma 
dizer, se tropeça, num passo, numa estrutura mili-
tar, para logo no passo seguinte se voltar a trope-

çar num elemento religioso. As antigas igrejas, os mosteiros 
e conventos, para já não falar dos templos edificados ainda 
durante o período de ocupação muçulmana, são presença 
constante e motivo de constante procura.

É precisamente por um templo cuja origem terá sido 
árabe que começa esta espécie de visita guiada pelo padre 
Ricardo Lameira. Estamos na parte alta da cidade, junto ao 
castelo e ao pelourinho. É aí que se ergue a Igreja da Alcáço-
va, onde ainda hoje avulta o mirabe, que indicava a direção 
de Meca aos muçulmanos.

A verdade, conforme explica o padre Ricardo Lameira, é 
que os católicos aproveitaram aquele antigo local de culto 
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para, no século XIII, ali edificarem a igreja mais antiga da ci-
dade. D. Dinis, já em 1313, ofereceu-a à Ordem de Avis, que a 
preservou e valorizou. Com o passar dos séculos haveria de 
ser aumentada e enriquecida, como aconteceu no período 
setecentista, quando lhe foi acrescentada uma capela-mor 
e os altares laterais foram valorizados com a talha dourada 
tão característica dos templos portugueses que também fo-
ram prosperando com o ouro vindo do Brasil.

A curta distância, igualmente com ligações a uma ordem 
(Templários) está a Igreja das Dominicas, que anteriormen-
te se denominava Igreja de Santa Maria Madalena. É um 
templo pequeno datado de 1543 e que a partir da estrutura 
central vê saíram oito altares (daí se dizer que a estrutura 
é otógonal). Os azulejos, as pinturas e a talha dourada são 
alguns dos atrativos deste pequeno templo que tinha anexo 

um convento. Com a extinção das ordens religiosas, foi dada 
autorização para que ali permanecesse a última freira até 
morrer. Quando tal aconteceu o edifício foi-se deteriorando 
e, já no século XX, acabou por ser totalmente demolido.

ARTE SACRA ATRAÍ ASIÁTICOS
A cidade é hoje um dos principais polos turísticos do 

país. Os visitantes vêm de todo o lado e, cada vez mais, do 
oriente. De acordo com o padre Ricardo Lameira, são cada 
vez mais e mais interessados, os turistas asiáticos, sobretudo 
japoneses e chineses.

“Os turistas asiáticos mostram uma permanente atitu-
de de espanto. Ainda não são tantos como os espanhóis, até 
porque estes nem sequer podem ser vistos como turistas, 
porque fazem cá vida, mas são cada vez mais frequentes. Em 
Elvas tudo é cultura. Em cada ruela ou beco há sempre algo 
para ver, seja uma janela, uma fonte ou uma capela ou igreja. 
A cidade chegou a ter mais de 20 mosteiros e conventos”, 
diz o eclesiástico reforçando a importância do património 
religioso na divulgação do concelho.

Essa importância reflete-se, por exemplo na atual Sé, a 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção e que na sua constru-

ção inicial, em 1517, se chamava Igreja de Nossa Senhora da 
Praça. “É importante lembrar que Elvas foi sede de bispado. 
Era uma cidade muito importante em termos religiosos, o 
que está expresso nos muitos monumentos existentes. Esses 
monumentos tentam refletir, de algum modo, a riqueza do 
país em consequência da expansão para África, Índia e Bra-
sil”. O declínio de Elvas enquanto sede religiosa ocorreu já 
no século XIX, “quando os espanhóis nos tiraram Olivença, 
onde a Igreja Matriz é uma réplica da Sé de Elvas”, completa 
Ricardo Lameira.

A Sé, tal como muitos edifícios religiosos, tem também 
vestígios que comprovam uma réstia de componente militar. 
Neste caso é a torre fortificada, edificada a sob a batuta do 
arquiteto régio Francisco de Arruda, que também foi respon-
sável pela construção do Aqueduto da Amoreira.

IGREJA MAIS RECENTE TEM APENAS 23 ANOS
Apesar da profusão de edifícios religiosos com séculos 

de existência, a cidade continua a ver nascer novos tem-
plos. Tal deve-se, segundo o padre Ricardo Lameira, ao 
crescimento demográfico. Assim, não surpreende que há 
apenas 23 anos tenha sido construída uma nova igreja, a 
de Santa Luzia.

“Antes, a grande força era a força divina. A população 
portuguesa de outros séculos fazia da fé parte integrante da 
vida. Em Elvas houve sempre a capacidade de preservar a 
identidade arquitetónica religiosa para desse modo se po-
der contribuir para a atração de mais moradores. Foi por 
isso que surgiram novos bairros habitacionais, como a Boa 
Fé e Santa Luzia e, em consequência, houve a necessidade 
de construir, em 1998, neste último bairro, uma nova igreja”, 
explica o religioso que se encontra na cidade há dois anos, 
proveniente de Alcácer do Sal.

“Se antes os católicos estavam muito associados 
à estrutural cultural e social, trabalhando também, 
muitos deles, em hospitais e lares de idosos, agora as 
pessoas estão a encontrar-se na consciencialização da 
Igreja”, afirma.



40  |    |  6agosto2021

ALENTEJO

 + Escolhas 

GAVIÃO 
Saboeiros de Belver
Na freguesia de Belver, a abundância 
das matérias-primas para a produção 
do sabão, entre a segunda metade 
do século XVI e a primeira metade 
do século XX, assumiu particular 
importância. Hoje, permanecem 
apenas registos orais dos descendentes 
dos últimos saboeiros. A transformação 
da antiga escola primária no Museu do 
Sabão abriu espaço à História.

CAMPO MAIOR
Ouguela sempre atenta

Atenta e vigilante continua Ouguela, 
freguesia de São João Batista e 
localizada a dez quilómetros de 
Campo Maior. São apenas cerca de 
60 habitantes, mas orgulham-se das 
suas fortalezas abaluartadas e do 
castelo que, lá do alto da escarpa onde 
D. Dinis o mandou reconstruir, vai 
contemplando a fortaleza espanhola de 
Albuquerque.

CASTELO DE VIDE
Aqui há cultura judaica 

A judiaria de Castelo de Vide é uma 
das mais bem preservadas do país. 
Estendida ao longo de uma encosta do 
castelo, preserva as portas com arco 
ogival granítico e muitos outros traços 
que comprovam a existência de uma 
intensa atividade religiosa e comercial 
no local. Um passeio indispensável, que 
deve começar na Praça D. Pedro V.

PORTEL 
O castelo de D. Afonso III
Foi D. Afonso III quem, em 1262, 
ordenou a construção de um castelo 
em Portel. Trata-se de um monumento 
de estilo gótico e que no início do 
século XIX quase esteve condenado 
ao desaparecimento. Sofreu algumas 
derrocadas até final da década de 1990, 
altura em que o Estado tomou a seu 
cargo a recuperação. Hoje é local de 
visita obrigatória.

VILA VIÇOSA
Histórico Paço Ducal 

É um palácio real que também funciona 
como museu e que se perfila como um 
dos maiores símbolos da arquitetura do 
Renascimento em Portugal. Começou 
a ser edificado em 1496 e, com as obras 
de ampliação, assumiu a atual imagem 
(uma imponente fachada revestida a 
mármore) 41 anos mais tarde. Possui 
coleções de pintura, mobiliário e 
escultura, assim como uma parte da 
biblioteca do rei D. Manuel II.

REGUENGOS DE MONSARAZ
Onde o barro ganha forma 

Depósitos de argila com características 
especiais deram a São Pedro do 
Corval, no concelho de Reguengos 
de Monsaraz, a possibilidade de 
desenvolver uma tradição oleira que 
ultrapassa as fronteiras do Alentejo 
e do país. As peças pintadas, mas 
também outras menos elaboradas são 
responsáveis por mais de duas dezenas 
de empresas em constante laboração.

ALJUSTREL
Viagem ao centro da terra 

Quando se fala de Aljustrel fala-se, 
de imediato, das pirites e das minas. 
Local que impressiona ao olhar, as 
minas que iniciaram uma atividade 
intensa ainda durante o século XIX e 
onde hoje se procede à extração de 
zinco, têm uma riqueza constituída 
por um imenso património industrial 
que remonta aos tempos em que ali 
trabalhavam centenas de pessoas. São 
visita obrigatória.

MÉRTOLA
‘Banco’ arqueológico

Mértola é o sexto concelho mais 
extenso do país e, possivelmente, 
aquele que tem maior número de 
atividades arqueológicas. As escavações 
iniciaram-se na segunda metade da 
década de 1970 e nunca mais pararam. 
A vila é uma espécie de ‘banco 
arqueológico’ plantada à beira do 
Guadiana.

BEJA
Sob égide da Rainha D. Leonor 
Localizado no antigo Convento da 
Conceição, o Museu Regional de Beja 
- Museu Rainha D. Leonor procura 
mostrar com rigor as diversas eras 
na região, seja através do núcleo 
de pintura ou no espaço dedicado 
ao período visigótico, ao setor 
arqueológico (período romano) ou 
ainda ao educativo.
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Partiu para a candidatura a Alcácer 
com a ideia de vincar uma marca. O 
objetivo está cumprido?
Julgo que está ultrapassado. Há oito 
anos criámos o slogan que foi um 
grito de guerra, que se chamou “Viva 
Alcácer, Alcácer com Vida”. Porque 
Alcácer estava moribunda. o concelho 
não tinha vida, e o que nós fizemos 
foi erguer todo um projeto dando, em 
primeiro lugar, organização à câmara, 
motivando os trabalhadores, e fazen-
do com que as populações acreditas-
sem no nosso projeto. Foram quatro 
anos muito difíceis, sem financiamen-
tos comunitários na altura, e zero pro-
jetos deixados pelo anterior executivo. 
Mas, sem falsidades, julgo que ultra-
passámos tudo aquilo que era a nossa 
meta, a nossa ambição.

Que diferenças identifica do primeiro 
para o segundo mandato?
Neste segundo mandato chegámos 
a dezembro de 2020 com 5,1 milhões 
de saldo, entre a receita arrecada e a 
despesa efetuada. Valores que já estão 
a ser aplicados em prol do concelho e 
das populações.

Tem falado em cerca de 10 milhões 
de investimento neste mandato, sig-
nifica uma boa execução dos fundos?
Herdei uma câmara que estava habi-
tuada a devolver dinheiro dos finan-
ciamentos comunitários porque uma 
parte dos processos não estavam em 
conformidade, connosco não há a de-
volução de um cêntimo. Pelo contrário, 
temos arrecadado muito mais dinheiro 
do que aquilo que era expectável.

Tem uma obra emblemática que 

queira destacar neste mandato?
Entre muitas outras, a renovação da 
zona nascente da cidade, obra de 4,5 
milhões de euros, que levou à recom-
posição de toda a envolvente à praça 
de touros.  Estamos a falar da entrada 
em Alcácer de quem vem de Évora e 
de Montemor-o-Novo. Não imaginava 
ainda ser presidente da câmara e quan-
do passava por lá sentia vergonha. 

Podemos estar a falar de uma centra-
lidade no centro da cidade?
Não é uma nova centralidade, é uma 
cidade plena. Uma cidade de duas 
margens e completamente renovada. 
Mas deixe-me lembrar outras obras, 
como o Museu Pedro Nunes, que é 
também uma homenagem ao mate-
mático natural de Alcácer. Uma in-
tervenção que orçou um milhão de 
euros, com um financiamento comu-
nitário de 85%, que tinha sido prome-
tida e falada há mais de 30 anos. Mos-
tra o que é Alcácer, com este rio Sado, 
e há 803 anos, antes de Alcácer ser 
município, já aqui o califa Almançor 
tinha construído um super estaleiro, 

com serração, com embarcações a se-
rem fabricadas, com mais de 200 bar-
cos para atacar a Galiza, a saírem da-
qui. E há ainda o Plano de Mobilidade 
do Torrão, com intervenções em doze 
ruas, e agora a obra do aqueduto de 
Santa Catarina, para além de termos 
imprimido uma nova dinâmica cul-
tural e educativa, mostrando que esta 
terra está com pujança, está com vida.

Para quando a reabilitação das mu-
ralhas do castelo?
O Castelo Medieval tem uma mura-
lha que é monumento nacional e que 
o Estado teima em não reabilitar. Ela 
apresenta patologias de algum risco 
para pessoas que moram, sobretudo, 
na zona norte da muralha e, como o 
Estado não faz, nós resolvemos efe-
tuar a reparação. Não nos compete a 
nós, porque a obra é do Estado…

Então vai mesmo avançar?
Sim, candidatámo-nos a fundos co-
munitários, o Estado vai pagar uma 
parte da componente não financiável 
e a câmara vai pagar a outra parte. 

“Não houve um cêntimo de 
devolução dos fundos comunitários”

Vítor Proença, presidente da câmara de Alcácer do Sal

Com a sensação de dever cumprido, ultrapassando metas e ambições, 
o autarca lembra a grande execução de obra e a boa saúde financeira 
da autarquia. A requalificação do património e a revolução urbana são 
intervenções emblemáticas. 

ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM IVO MOTA

PRESIDENTE DA REGIÃO À CONVERSA
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Mas é a câmara que vai ser a dona da 
obra, assumindo todo o risco que pos-
sa ocorrer na empreitada. É uma obra 
muito minuciosa e muito importante.

No âmbito da CIMAL tem sido muito 
reivindicativo, o que exigiu no plano 
do PRR?
Nunca peço nada para mim, mas sim 
para a comunidade. Tenho que desem-
penhar esse papel de luta a favor das 
populações. Se não fosse assim talvez 
ainda hoje não tivéssemos o hospital 
do Litoral Alentejano. No que respei-
ta ao PRR, sabe-se pouco porque está 
muito centralizado na Administração 
Central. Em termos da comunidade 
intermunicipal fizemos o nosso traba-
lho no que toca às acessibilidades.

E o que pediu para Alcácer?
Olhe, estamos a batalhar e em con-
versações com o Politécnico de Se-
túbal para instalar em Alcácer uma 
Escola Superior de Enfermagem para 
servir todo o Litoral Alentejano.  É 
uma batalha que não desistirei, por-
que é uma forma de fixar enfermeiros 
aqui na região.

Tem travado também uma luta junto 
com os produtores de arroz, devido à 
falta de água para a rega...
Este ano, felizmente, houve muita 
chuva, as barragens encheram depois 
de um ciclo muito seco. Mas as alte-
rações climáticas vieram para ficar e, 
como tal, é necessário que haja uma 
aposta forte na defesa da água, quer 
da que venha a partir de Alqueva, quer 
da se perde quando chove. 

Está previsto algum plano de rega 
que chegue aqui, nomeadamente ao 
vale do Sado?
Há uma intervenção muito forte, de 
uma obra de 40 milhões de euros nos 
canais de rega, que é uma obra que 
está em processo de finalização. Mas 
é necessário ir mais longe, designada-
mente com água de Alqueva que tem 
que contribuir para a Barragem do 
Pego do Altar e, sobretudo, aproveitar 
as charcas, pequenas barragens, e não 
deixar de ter em conta, a médio prazo, 
a dessalinização da água do Sado para 
efeitos de rega.

E na área do turismo houve algum 
desinvestimento com a pandemia? 

Mesmo na pandemia houve imensa 
gente que veio para cá, que escolheu 
esta zona, precisamente para manter 
distância dos outros.

Referia-me a investimentos concretos…
Não pararam. Nenhum parou. Todas 
as semanas continuam as obras. Os 
três hotéis de 4 estrelas, a restauração 
tem estado muito bem, o alojamento 
tem também. Houve necessidades de 
paragem e de medidas, como é evi-
dente, mas, de um modo geral, nada 
parou. A não ser o alojamento local 
que se ressentiu. Mas Alcácer do Sal 
teve uma expressão fortíssima na ca-
pacidade de atração de pessoas.

Este crescimento tem levado a câmara 
a uma ideia de contenção, através do 
PIER para os Montes da Comporta?
Isso é outra realidade. São pessoas 
que compraram montes e não têm 
infraestruturas nenhumas. Queremos 
ordenamento, salvaguardar desvios e 
abusos, numa zona em que já dispo-
mos de mil camas e que nos próximos 
anos seguramente vai duplicar. 

Esse modelo de ordenamento vai ser re-
plicado em outras zonas do concelho?
Sim, mesmo no próprio Torrão que 
está no interior. A zona das barragens, 
com o investimento que está previsto 
para rio Mourinho e Santa Susana e, 
depois, um outro investimento que é 
a joia da coroa, que são os centros his-
tóricos, particularmente o centro his-
tórico de Alcácer. Repare, Alcácer tem 
um castelo, tem um rio, tem estas lezí-
rias verdes e tem este casario branco 
que não foi tocado. 

Dá-lhe identidade…
Há uma identidade muito própria. 
Aquela Alcácer mourisca, de traço 
árabe, a Alcácer que foi influenciada 
pelos islâmicos, mas Alcácer também 
da Renascença, do progresso, mas 
mantendo as raízes e a identidade: 
Queremos seguir esse caminho. 

Os censos não têm sido favoráveis a 
esta região?
O Alentejo, o país, está a perder pes-
soas. E Alcácer infelizmente também 
está. Isto é um problema da Europa, é 
um problema do país, salvo algumas 
bolsas onde há crescimento, sobretu-
do junto a áreas metropolitanas.

Como se inverte esta realidade nua e 
crua?
Com emprego, mais empresas. Por 
isso comprámos um terreno com 129 
mil metros quadrados, que nos vai 
custar, entre o terreno e as infraestru-
turas 2,3 milhões de euros.

Para atrair empresas?
Para recebermos mais empresas. Não 
armazéns, mas empresas inovadoras, 
que criam emprego e geram riqueza. 

Que tipo de empresas gostaria que se 
viessem a instalar em Alcácer?
O nosso regulamento é bem claro. 
Empresas que criem emprego e que 
sejam cadeias de valor. Por exem-
plo, unidades de transformação no 
setor agrícola, para que tenham 
aqui a sua sede fiscal e aqui deixem 
os seus impostos. Mas também em-
presa das áreas da inovação e das 
novas tecnologias. Não estamos 
mais interessados em armazéns que 
sejam pouco mais que um depósito 
de materiais. 

As agroalimentares são importantes?
Estão na ordem do dia. Já introdu-
zimos uma variante no Plano Dire-
tor Municipal de 2017, para que em 
zonas ardidas, em zonas agroflo-
restais, possa haver cultura biológi-
ca. Também queremos, num futuro 
próximo, introduzir nas cantinas o 
conceito da cantina verde para as 
nossas crianças, a cultura da ali-
mentação saudável e da alimenta-
ção biológica, neste que é o segun-
do maior concelho do país em área 
geográfica. Temos aqui um projeto 
de produção de relva, com 100 hec-
tares, que exporta relva para Espa-
nha e para toda a Europa.

Vai agora candidatar-se a um fecho 
de ciclo, com que visão estratégica vê 
Alcácer num futuro próximo?
Estou apostado nas próximas eleições 
para vencer, porque é de toda a justi-
ça premiar quem trabalhou, quem se 
empenhou, quem arregaçou as man-
gas e quem nunca descansou em prol 
de Alcácer. Tive obrigação de deixar e 
preparar projetos para os próximos 
seis, sete anos, mesmo para além da 
minha presidência. Tenho a certeza 
que deixarei sempre esta terra melhor 
do que a recebi. 

ALENTEJO
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Deve ser uma bênção para qualquer 
autarca exercer funções num conce-
lho com tanto desenvolvimento?
É verdade, felizmente vivemos numa 
região e num concelho que oferece 
muitas oportunidades. Sines tem uma 
vivência e uma atividade muito pró-
pria. Costumo dizer temos um conce-
lho diferente de todos os outros, não 
apenas pelo porto, por esta baía fan-
tástica, pela indústria, mas, sobretudo, 
por estar neste o Litoral Alentejano 
que é uma região abençoada.

São condições excecionais para atrair 
investimento...
Sem dúvida. Estão aqui reunidas um 
conjunto de características que tor-
nam Sines capaz de fazer frente aos 
desafios que se afiguram nos dias de 
hoje, de acordo com opções muito 
próprias, a que se juntam às de nível 
nacional e europeu.  Sines tem que se 
adaptar a essa nova realidade, e é isso 
que temos feito ao longo destes qua-
tro anos, captar atividades económi-
cas de futuro. 

Encaixa aí a fileira do hidrogénio 
verde. Como está esse processo?
O hidrogénio verde nunca foi a nossa 
prioridade enquanto concelho. A prio-
ridade foi captar investimentos que 
possam vir a tornar-se importantes e a 
substituir aqueles que, por uma razão 
ou por outra, vão acabar, nomeada-
mente o encerramento da central ter-
moelétrica. Mas é um projeto impor-
tante no nicho das energias renováveis 
que apoiamos de forma muito clara. 

É uma transição em passo acelerado?
Diria que esta transição está a fazer-se 

de forma tranquila. Temos a felicidade 
de ter investimentos já concretizados, 
como a vinda do cabo submarino de 
Ellalink que é um grande motor de 
dinamização económica para a área 
digital, setor onde não tínhamos qual-
quer investimento. Este cabo subma-
rino tem uma importância enorme 
porque permite atrair a Sines um con-
junto de outros investimentos na área 
dos data centers. 

Está a falar da STAR Campus?
Exatamente, a STAR Campus, com 3,5 
mil milhões de euros, mas existe um 
conjunto de outros investimentos a 
desenvolverem-se. 

Foi anunciado também um grande 
investimento da Repsol...
Exato, de cerca de 700 milhões de eu-
ros para a criação de duas novas uni-
dades industriais junto à atual. É um 
projeto diferente, uma vez que irá per-
mitir não só reformular toda a estru-
tura daquela unidade, como melhorar 

todos os processos, que é também 
importante numa fase de transição 
energética como aquela que estamos 
a atravessar.

Como está a andar a segunda fase do 
Terminal XXI?
Está em andamento. É uma obra ex-
tremamente importante porque irá 
permitir aumentar a capacidade do 
terminal de contentores. Esse inves-
timento, aliado a outros que já foram 
anunciados pelo Governo, nomeada-
mente a construção e modernização 
da ferrovia e o compromisso da cons-
trução da ligação da A26 à A2, abrem 
um novo ciclo de desenvolvimento no 
concelho e na região.

Em 2017 considerou prioritária a 
aposta em Sines como um grande 
destino turístico. Está a concretizar-
-se esse desígnio?
Tem sido uma aposta forte e funda-
mental. Posso anunciar que mesmo 
em plena pandemia estão em constru-

“Estamos a adaptar o 
concelho a um Mundo novo”

Nuno Mascarenhas, presidente da câmara de Sines

Com muitos projetos de investimento a chegar à indústria de Sines, o autarca 
sublinha o esforço do município nas áreas da renovação urbana, património, 
desporto a ação social. Em marcha está também o novo plano estratégico de 
habitação. É Sines a adaptar-se a um mundo novo.

ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM IVO MOTA

PRESIDENTE DA REGIÃO À CONVERSA
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ção três novos hotéis no concelho, dois 
em Sines e um em Porto Covo. É muito 
satisfatório sentir este impulso de in-
vestimento por parte dos promotores. 

Isso quer dizer que o concelho ainda 
necessita de mais camas?
Sim. Temos crescido uma média de 
cerca de 10 mil dormidas ao ano. Mas, 
no início deste segundo mandato, sen-
timos a necessidade de atrair investi-
dores nesta área, o que está a ser con-
seguido. Vamos certamente duplicar 
a capacidade de alojamento, tirando 
partido desta costa fantástica, da nos-
sa gastronomia e destas condições na-
turais que temos para oferecer. Tudo 
isso tem atraído não apenas muitos 
visitantes como também muitas equi-
pas profissionais para poderem aqui 
estagiar. Recordo, por exemplo, que 
em 2019 realizámos as principais fi-
nais das modalidades de pavilhão, 
andebol, futsal, basquete, voleibol, 
trazendo a Sines centenas e centenas 
de atletas.

Que outros nichos fazem parte deste 
cluster?
A nossa aposta turística é muito di-
versificada. Para além do Sol e Mar, 
porque temos praias fabulosas, temos 
também o desporto náutico, no por-
to de recreio que foi concessionado 
pela APS. Em 2017 realizámos um dos 
principais eventos náuticos do país, o 
Tall Ships, que começou a atrair mais 
regatas e mais veleiros à nossa baía. 
É um nicho que queremos potenciar, 
porque oferecemos também a visita-
ção ao património local e aos segmen-
tos que diferenciam o nosso turismo. 

Que intervenções tem havido na re-
qualificação do património?
Está a seguir um bom ritmo. Acabá-
mos de inaugurar as salgas romanas 
junto ao castelo, com vestígios que 
têm 2 mil anos, assim como uma co-
leção numismática absolutamente 
incrível de alguns dos achados da 
mesma zona. É o início apenas de um 
grande projeto...

E uma das grandes obras do mandato?
Pode dizer-se que sim, porque esta-
mos a criar uma rota do património 
que começa precisamente nas ruí-
nas romanas, que passará pelo cas-
telo, pela casa onde nasceu Vasco da 

Gama, pela igreja Nossa Senhora das 
Salvas, mandada reconstruir pelo 
próprio Vasco da Gama. E que termi-
nará nos antigos edifícios de pesca 
onde está em construção um Obser-
vatório do Mar.

Já foi totalmente concretizada a 
carteira de investimento, incluindo 
a requalificação urbana, que anun-
ciou em 2019, e que valia 10 milhões 
de euros?
Não, de facto esta carteira não foi to-
talmente concretizada, porque a pan-
demia não ajudou. Mas o valor, neste 
momento, já é superior nas obras que 
estão a decorrer.

Há um bom aproveitamento dos fun-
dos comunitários?
Há um muito bom aproveitamento 
dos fundos comunitários!

E taxa de execução também?
A execução não é tão boa devido ao 
facto de estarmos em pandemia há 
cerca de um ano e meio, mas temos 
sido um dos municípios com maior 
aproveitamento de fundos em todo o 
Alentejo. Quero frisar, no entanto, que 
os investimentos não se esgotam nos 
fundos comunitários. Temos obras 
como a requalificação da estrada que 
liga à Ilha do Pessegueiro ou a requa-
lificação da estrada que liga à Cabeça 
da Cabra que não têm financiamento 
comunitários, sendo um esforço fi-
nanceiro inteiramente do município.

A construção do terminal rodoviário 
continua sem luz verde?
Devido à limitação que tivemos nos 
últimos meses e, diria, no último ano, 
alguns dos projetos previstos não ti-
veram fundos comunitários.

Este é um deles? 
Este é um deles. Estamos a falar da 
estação da mobilidade, cujo objetivo 
é construir uma área onde todos os 
meios de transporte possam congre-
gar para este local.

Então não vai ser só um ‘terminalzi-
nho’ rodoviário?
Pois não. É uma zona junto à anti-
ga estação da CP, que terá uma área 
abrigada, com uma grande pala, e que 
receberá não apenas os transportes 
públicos, mas também todos os trans-

portes urbanos, nomeadamente táxis. 
O projeto está praticamente concluí-
do e, se tudo correr dentro da nor-
malidade, no próximo ano teremos a 
obra em execução.

Acompanha o apelo da falta de médi-
cos no Litoral Alentejano?
Sim, sempre foi uma das preocupa-
ções. Mas o trabalho que foi desen-
volvido nos últimos anos permitiu 
que Sines tivesse um centro de saúde 
novo, inaugurado recentemente.  Há 
falta de médicos, e esta necessidade 
tem que ser colmatada. Estamos tam-
bém a negociar com a administração 
central a construção de um polo de 
saúde em Porto Covo. 

Tem mais alguma preocupação que 
esteja na ordem do dia?
Sines continua a ter uma necessida-
de enorme de habitação, felizmente 
temos a nossa estratégia local de ha-
bitação aprovada recentemente tanto 
na câmara municipal como na assem-
bleia municipal. 

Vamos ter habitação a custos contro-
lados?
Vamos ter habitação de uma forma 
mais apropriada para as classes que 
mais necessitam. Estamos a colocar 
no mercado também um outro tipo 
habitação destinada às necessidades 
que se anteveem devido aos investi-
mentos anunciados, que certamente 
vão trazer muita procura. Falta apenas 
a assinatura com o IHRU. Embora, te-
nha que dizer que há áreas em que não 
conseguimos influenciar de forma tão 
direta porque são terrenos que estão 
na posse de privados. 

Fez o que podia, ou podia ter feito 
mais neste segundo mandato?
Um autarca nunca pode estar satisfei-
to com o trabalho que fez. Não é essa 
a minha forma de estar, queria ter feito 
mais, como é evidente. Mas nós neste 
momento temos cerca de 30 projetos 
em carteira, alguns deles tiveram que 
ser adiados por vicissitudes várias, a 
pandemia foi uma delas. Parto para 
este futuro que se aproxima de uma 
forma tranquila, tendo a consciência 
que fiz o melhor que pude em nome 
do desenvolvimento do concelho e 
das populações.
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M
esmo em frente tem o Tejo, embora sem vista 
direta, mas isso não é o mais importante num 
espaço que foi pensado para nos recordar 
que, noutros tempos, ali se confraternizava. 

Pois era, à semelhança de outros edifícios da zona velha do 
Seixal, e continua a ser uma taberna. Moderna, conceptual 
e com uma cozinha que cruza as tradições seixalenses e as 
alentejanas com um leve toque da gastronomia molecular, 
assinada pela chefe Dina Oliveira. 

É possível que ao ver as opções sinta alguma indeci-
são. Por isso, optar por sugestões pode ser a solução. Ca-
ranguejo de casca mole em concha de milho foi a primeira 
“experiência gastronómica” - termo que o proprietário Luís 
Oliveira gosta de utilizar para definir os seus negócios da 
restauração, - que nos foi servida. Fresco e estaladiço, em-
pratado sobre uma salada com sementes e uma crocante 
massa de arroz e onde sobressai um equilibrado sabor a al-
gas, o primeiro prato já deixou vontade de repetir. 

Atentos às reações dos clientes, os donos do 100 Penei-
ras aproximam-se da nossa mesa para explicar que “o ca-
ranguejo é um dos produtos endógenos da baía do Seixal”. 
“A nossa ideia é criar no Seixal uma marca gastronómica, 
um receituário que tem a ver com a baía e com as tradições 
da região”, diz Luís Oliveira, enquanto Dina acrescenta que 
“a sua cozinha tem alma, paixão, sabor e identidade”. 

Com raízes alentejanas, o segundo prato que nos foi 
dado a provar pela chefe foi alhada de cogumelos com tru-
fa. Seguiram-se ovos mexidos com farinheira, ovos rotos 

e migas com carne frita e enchidos. Qual o melhor? Não 
conseguimos responder! Assim como, já muito acomoda-
dos, também tivemos de recusar o convite para provar o 
pica pau de corvina e outras tantas iguarias que, em doses 
generosas e com preços justos, completam a carta do 100 
Peneiras. Até porque já tínhamos assumido o compromisso 
de provar o famoso Fidalga, um pastel que duplamente me-
dalhado com ouro no Concurso Nacional de Doçaria Por-
tuguesa, surge inspirado na história do Seixal. 

Atravessámos a rua e, agora sim de frente para o rio, che-
gamos ao Acqua, de onde se avista a praia fluvial. “Este espaço 
é um bar de praia urbano onde fazemos as fidalgas e os gela-
dos artesanais”, explica Luís Oliveira, ao mesmo tempo que vai 
chamando a atenção para a decoração que faz alusão ao mar e 
à natureza e vai buscar o célebre pastel para degustarmos. Co-
mentários? Irrepreensível. A única critica negativa é ao nosso 
limite, pois por mais que o proprietário nos tivesse tentado ao 
pecado da gula, já não havia estômago para provar os gelados. 

Mas, mais uma vez prometemos regressar, até porque 
entre o Acqua e o 100 Peneiras, Luís e Dina Oliveira abriram 
recentemente um novo espaço de restauração. Los Tacos Bar 
Amigos, segundo dizem, “inverte o conceito”. “Aqui levamos o 
Seixal até ao México. A ideia resultou de uma viagem que fize-
mos a este país, do qual gostámos muito e onde descobrimos 
que utilizam os mesmos ingredientes que nós, como as ervas 
aromáticas ou o porco. O ambiente que criámos é de festa, de 
celebração da vida e isso está bem conseguido com as pinturas 
do artista urbano Gonçalo Mar que, para além de ter decorado 
os outros espaços, no Los Amigos construiu uma história que 
leva os clientes a entrar num livro aos quadradinhos”. 

Apostados em criar uma marca gastronómica forte no 
Seixal, a terra Natal do Luís, o casal de empresários inspira-
-se também nas passagens profissionais da chef Dina pela 
Alemanha, Inglaterra, França e Itália para valorizar os hori-
zontes gastronómicos e empresariais de três distintos espa-
ços que têm e comum a confraternização, o prazer e a iden-
tidade. Projetos futuros? “Todos os que permitam alavancar 
o potencial que o concelho” tem no setor do turismo. 

100 Peneiras, 
mas com 
muito sabor

O nome, pelo descompromisso, já 
atrai. Mas, sobretudo, deixe-se aliciar 
pelo conceito e pelo prazer de abrir 
o palato. Arranje tempo, desperte os 
sentidos e vá confraternizar, adoçar e 
celebrar a vida. 

TEXTO CARLOTA BATISTA IMAGEM DR
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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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FORTE
DE SANTA LUZIA

HORÁRIO

3ª feira a domingo
10h00 - 18h00

ENTRADAGRATUITA

FORTE
DA GRAÇA

HORÁRIO

3ª feira a domingo
10h00 - 18h00

ENTRADAGRATUITA
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