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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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TEMA DE CAPA

Viagem ao interior da 
cadeia de Pinheiro da 
Cruz, onde os presos 
também trabalham e 
onde se produz vinho, 
pão e até mel...
pág.8

ATUAL

Em alguns concelhos do 
Alentejo ainda se podem ver 
as chamadas “chaminés de 
escuta”, autênticos tesouros 
do património arquitetónico 
e cultural da região. São 
enigmas pejados nas paredes 
para afastar os espíritos maus.
pág.16

Há cerca de 50 anos os 
alentejanos nasciam 
pelas mãos de parteiras 
experientes, carregadas 
de saber e sem ajuda 
de médicos. Contamos 
algumas histórias.
pág.28

DESPORTO

A “Alentejana” está de novo 
a serpentear os caminhos 
do Alentejo, promovendo 
a região e galvanizando os 
amantes do ciclismo nacional. 
pág.50

LOCAL

Soma e segue a qualidade das 
praias de Odemira, este ano 
com doze bandeiras azuis e 
sete galardões de “qualidade 
de ouro”, para além de praias 
naturistas e para deficientes.
pág.44

CULTURA E LAZER

É a mais antiga das modernas 
fortificações de Elvas e foi 
um importante baluarte de 
defesa militar. Uma pérola 
da arquitetura castrense que 
remonta ao século XVII.
pág.54

ENTREVISTA

O presidente da Entidade 
Regional de Turismo do 
Alentejo afirma que a quebra 
do setor na região, devido à 
pandemia, foi a menor do país.
pág.32
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NEGÓCIOS

Sementes mais adaptáveis a 
terrenos menos férteis estão 
a ser usados para fazer face à 
falta de água. É o nascimento 
de novos produtos biológicos. 
pág.38
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Entardecer 
PORTALEGRE

O ângulo não é o mais reconhecido na 
silhueta muito característica da cidade de 
Portalegre. No primeiro plano, o castelo 
rodeado pela parte mais antiga. No segundo 
plano, a Sé Catedral de Portalegre de costas 
voltadas para outra das grandes atrações da 
cidade - o seu entardecer.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  



E se
vivêssemos
mais devagar?

Na Delta repensamos tudo. Até o tempo.

Por isso, lançámos o conceito Slow Coffee.

Café para preparar e apreciar com todo o tempo

do mundo. Como antigamente.
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Semmais Alentejo_slow_DELTA60ANOS_210x285.pdf   1   15/06/2021   14:10



JUNHO 2021

7

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  editorial

Preciosidades 
de um passado que 
é também futuro
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

T
êm passado pelas páginas des-
ta revista preciosidades histó-
ricas e culturais deste Alentejo 

tão rico que não pede meças a ne-
nhuma região do país.

Estes ‘nacos’ de história ao vivo 
contam - e, mais importante, reve-
lam - a importância estratégica que 
este pedaço de terra acrescenta ao 
país e à sua emancipação ao longo 
da existência da portugalidade. 

Nem sempre devidamente cui-
dados, muitas vezes ostracizados, 
fazem hoje parte de uma ofer-
ta turística que importa trazer ao 
cimo, conservá-los, requalificá-los, 
escancará-los para que possam 
ser visitados e, deles, avistar a sua 
história, as suas vivências e as suas 
memórias.

É mesmo uma obrigação e, feliz-
mente, uma boa parte dos municí-
pios estão nessa senda, investindo 

uns bons euros para colocá-los ao 
serviço das populações, contando 
as suas façanhas e atraindo turistas.

Julgo mesmo que a monumen-
talidade e a arquitetura alentejana 
podem vir ser um dos cartazes de 
ouro da região, ombreando com a 
gastronomia, a cultura das gentes e 
dos lugares e o sol e mar, que ainda 
tanto faz pelo setor da região.

Já lá vai o tempo em que, por 
falta de vontade política e, não rara-
mente por estrangulamentos finan-
ceiros, se deixava ao abandono e à 
selvática degradação estas autênti-
cas joias que, trazidas a uma nova 
vida, relevam, em cada cantinho do 
Alentejo, a sua ancestralidade. 

É um caminho que se vai fazen-
do e em relação ao qual não pode 
haver avanços e recuos, sob pena de 
ficarem por saldar as contas desse 
passado memorável e fascinante. 

/semmaisedicaooalentejo

Fique 
seguro

NÓS INFORMAMOS
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Vinho, pão e até mel…
atrás das grades 

tema de capa  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

tema de capa

A preparação para a futura integração 
dos reclusos no mercado de trabalho 

passa por colocá-los a produzir 
enquanto cumprem pena. Nesta cadeia 
faz-se um dos mais cobiçados vinhos 

do Alentejo. Também se produzem 
hortícolas e explora-se a floresta. 

Contamos-lhe como funciona.

TRABALHO NÃO FALTA NA CADEIA DE PINHEIRO DA CRUZ

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA SEMMAIS
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Q
uando se fala em Pinheiro da 
Cruz, a maior parte das pes-
soas associa de imediato nome 

a uma das maiores cadeias nacionais 
e, seguramente, a maior e mais preen-
chida em toda a região. O que muitos 
não sabem é que, dos vinhedos exis-
tentes em redor dos quatro blocos de 
celas, se colhem as uvas que fazem 
um dos vinhos com mais procura. E 
não é porque é obra dos presos, mas 
porque é, efetivamente de qualidade.

“No Estabelecimento Prisional de 
Pinheiro da Cruz faz-se vinho desde 
sempre. Diz-se que quando a cadeia 
foi construída, em 1951, já existiam 
aqui umas vinhas, as quais continua-
ram a ser trabalhadas e a produzir, 
todos os anos, bons vinhos, seja tinto, 
branco ou rosé. Dizem os entendidos 
que o branco é excecional”, afirma à 
Semmais a diretora do presídio, Paula 
Martins.

A fama do vinho, produzido em 13 
dos 1.550 hectares que integram a área 
do estabelecimento prisional, é conhe-
cida em toda a região e até no país. As-
sim, para facilitar o acesso ao produto, 
que é vendido engarrafado ou em bo-
xes, existe, junto à estrada que dá aces-
so à cadeia, uma casa onde uma fun-
cionária acaba por satisfazer as solici-
tações. “Somos muito procurados por 
particulares, mas também por hotéis e 
outros estabelecimentos comerciais”, 
conta a diretora, referindo que a recei-
ta apurada reverte a favor da Direção 
Geral dos Serviços Prisionais.

“
Faz-se vinho desde 
sempre. Diz-se que 
quando a cadeia foi 
construída, em 1951, 
já existiam aqui 
umas vinhas
PAULA MARTINS
DIRETORA DA PRISÃO



JUNHO 2021

10

tema de capa  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Uma adega, com cubas de inox 
e diversa outra maquinaria, a labo-
rar no meio do pinhal e das vinhas, 
está à guarda e um recluso. É este 
homem, um algarvio de 68 anos, a 
cumprir pena por tentativa de ho-
micídio, que zela pelo equipamento 
como se fosse seu. Com o mesmo 
enlevo com que trata de uma hor-
ta cujos produtos são atualmente 
comercializados dentro do próprio 
presídio. “Gosto muito disto. É a mi-
nha vida”, diz incessantemente.

“Como é que vim aqui parar? Fui 
condenado por tentativa de homicí-
dio. Eu negociava madeiras e tinha 
vendido 120 mil euros a um tipo de 
fora. Ele só me entregou 20 mil. Fi-
quei a arder com o dinheiro e quis 
dar-lhe uma facada”, conta o reclu-
so ao mesmo tempo que faz uma 
visita guiada pela adega, mostrando 
os certificados que distinguem o vi-
nho de Pinheiro da Cruz ou como se 
processa a rotulagem das garrafas. 

Este é um entre as várias deze-
nas de presos que dormem fora dos 
blocos de celas. Ocupa uma das di-
versas casas que a cadeia tem dis-
persas pelos terrenos. “No Bairro 
do Monte, que dá acesso à praia, 
residem diversos outros presos. São 
eles, por exemplo, quem controla o 
acesso à praia, confirmando se as 
pessoas que ali se apresentam têm 
ou não permissão para passar. É 
uma responsabilização que se lhes 
dá”, explica a diretora.

“
Como é que vim 
aqui parar? Fui 
condenado por 
tentativa de 
homicídio 

RECLUSO
PINHEIRO DA CRUZ

A possibilidade de a cadeia de 

Pinheiro da Cruz ser deslocada 

para outros terrenos do concelho 

de Grândola tem sido aventada 

ao longo dos anos. Nos últimos 

tempos, no entanto, a ideia parece 

colocada de lado. Cobiçados 

pelos empreendedores turísticos 

(fala-se que há muito de grupos 

chineses e árabes) os terrenos 

de Pinheiro da Cruz não só são 

atrativos devido à imensa área de 

floresta, mas também porque vão 

até às excelentes praias da região. 

No entanto, para que nos 1.550 

hectares existentes nascessem 

os empreendimentos turísticos 

seria necessário construir de raiz 

uma nova cadeia cujos custos, 

dizem os especialistas, são muito 

elevados. Este estabelecimento 

prisional é o de maiores dimensões 

a Sul do rio Tejo, acolhendo 

condenados a penas elevadas. A 

venda deste património não está 

ainda descartada pelo Ministério 

da Justiça que já confirmou, 

por exemplo, a venda dos 

estabelecimentos prisionais de 

Setúbal e de Lisboa.

Venda da cadeia em ‘banho maria’

venda
€
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Trabalho pode ajudar na futura 
ressocialização dos reclusos 

A responsável pela cadeia enten-
de que o trabalho é uma forma de 
muitos reclusos darem passos fir-
mes para a sua ressocialização, para 
a aquisição de competências profis-
sionais que, no futuro, já em liberda-
de, lhes dão mais garantias de pode-
rem vir a encontrar emprego.

“Em Pinheiro da Cruz não temos 
apenas produção de vinho. Temos 
um engenheiro agrónomo que coor-
dena todas as atividades relaciona-
das com a produção, seja das vinhas, 
das hortas ou do setor agroflorestal. 
É um facto que existe muita falta de 
hábitos de trabalho entre boa parte 
da população prisional, mas com as 
competências que são adquiridas 
nas atividades agrícolas e florestais, 
os presos acabam por se valorizar”, 
diz Paula Martins.

Atualmente são cerca de 50 os 
presos que, inseridos no RAI - Re-
gime Aberto no Interior, têm a pos-
sibilidade de se dedicarem às ati-
vidades agrícolas. Há produção de 
pimentos, feijão verde, tomate, ba-
tata doce, batata normal, curgetes, 
cebolas, morangos, melancias. Uma 
imensidão de vegetais e frutos, mas 
também de pinhas e pinhões, resina 
e madeiras (pinheiro bravo e euca-
lipto) e até mel. “Antes da pandemia 
estava em vigor um protocolo com o 
Banco Alimentar. Era essa entidade 

quem acabava por ficar com a maior 
parte da produção. Agora, por ques-
tões de segurança, o protocolo não 
está ativo. Além disso, temos ain-
da dificuldade em arranjar pessoal 
suficiente para desempenhar todos 
estes trabalhos. Não porque os re-
clusos não queiram, mas porque as 
regras obrigam que cada um deles, 
regressado de uma saída, que po-
dem ser concedidas pelos serviços 
de administração da justiça ou pela 
direção da cadeia, tenha que cum-
prir uma quarentena de 14 dias após 
a apresentação”, explica a responsá-
vel pelo estabelecimento.

Paula Martins adianta que, por 
norma, a maior parte dos reclusos 
que ali dão entrada tentam, de ime-
diato, obter trabalho. É uma maneira 
de fugirem à rotina atrás das gra-
des. “Quase só os indivíduos com 
hábitos de consumo de drogas não 
procuram o trabalho”, diz a mulher 
que tem à sua guarda cerca de 550 
condenados. 

Para os que trabalham, o horário 
é entre as 9h00 e as 11h45, seguindo-
-se o período de almoço até às 14h00. 
Depois voltam novamente às suas ta-
refas, as quais se concluem às 17h00. 
Duas horas mais tarde há o recolher 
obrigatório e muitos dos presos po-
dem ter acesso, nas celas individuais, 
a tv por cabo que pagam.
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Cursos técnicos e trabalho 
em empresas externas

Para além dos presos que traba-
lham nos terrenos em redor do esta-
belecimento prisional há, também, os 
que estão em RAE - Regime Aberto no 
Exterior. Estes, salienta Paula Martins, 
laboram diariamente em diversas 
empresas do concelho de Grândola. 
Saem de manhã e voltam ao final da 
tarde, a tempo de jantarem e de cum-
prirem o recolhimento obrigatório.

“É uma excelente experiência. 
Muitas destas pessoas conseguem 
obter conhecimentos técnicos e prá-
ticos que lhes possibilitam, quando 
são libertadas, obter emprego. Na 
maior parte das vezes são as empre-
sas com quem colaboram enquanto 
reclusos que os acabam por contra-
tar”, refere a diretora de Pinheiro da 
Cruz, evidenciando ainda a “ótima 
colaboração que tem sido prestada 
pela câmara de Grândola, que se tem 
manifestado sempre disponível para 
auxiliar em todo o tipo de questões, 
nomeadamente as relacionadas com 
a prevenção sanitária. São pessoas 
sempre presentes e que já nos cede-
ram diversos equipamentos”.

No interior da cadeia há, no en-
tanto, outras tarefas que podem ser 
desempenhadas. Existe uma padaria 
que produz o pão que ali é consumi-
do, há também o trabalho na lavan-
daria e, atualmente, existe mesmo 

uma empresa exterior que se dedica 
à fabricação de estruturas de alu-
mínio. “Temos agora 20 reclusos a 
trabalharem diariamente, dentro da 
cadeia, com essa empresa”, adianta 
a mesma responsável.

O Centro Protocolar de Justiça 
é outra entidade fundamental para 
manter ativos os presos. Paula Mar-
tins diz que é através deste organis-
mo que se conseguem realizar ações 
de formação as quais irão capacitar 
as pessoas para desempenho de di-
versas atividades. “Temos previstos 
cursos para tratorista, para pastelei-
ro/padeiro e até para apicultor, pois 
temos diversas colmeias que pro-
duzem mel de muita qualidade. Há 
semelhança do que sucede com o vi-
nho, também estes produtos são cer-
tificados e suscetíveis de começarem 
a ser produzidos em muito maiores 
quantidades”, avança a diretora.

O trabalho que se faz em Pinhei-
ro da Cruz não é gratuito. Segundo 
Paula Martins cada recluso que es-
teja a laborar ganha diariamente 2,10 
euros. Depois, quando um recluso 
atinge uma especialização que lhe 
permite passar para o escalão de 
oficial (os reclusos/trabalhadores 
são avaliados diariamente pelos téc-
nicos da cadeia) a diária passa para 
2,80 euros. 

“
Com as 
competências que 
são adquiridas nas 
atividades agrícolas 
e florestais, os 
presos acabam 
por se valorizar
PAULA MARTINS
DIRETORA DA PRISÃO
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Crónica de 
um Achamento 
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“No passado como hoje, o achamento de 
novas rotas sempre deu contributos para 
o progresso das relações entre os povos (…) 
gerando riqueza e também desafios de mútua 
articulação e convivência”.

E
sta é a crónica de um achamen-
to dos tempos modernos. Um 
achamento tão importante que 

foi reportado nos meios de comuni-
cação de todo o mundo. Em Bruxelas 
o POLITICO, a plataforma mediática 
mais influente da bolha institucional 
europeia titulava que “Portugal pa-
rece dominar as ondas novamente 
(Graças ao mar profundo)” e com-
plementava o destaque afirmando 
que “a conexão por cabo UE-Brasil 
é crucial para os planos europeus de 
ganhar controlo sobre o trafico glo-
bal na internet”.

Os meus leitores mais atentos, 
neste e noutros espaços, sabem que 
esta não é a primeira vez que escrevo 
sobre a importância da amarração 
do EllaLink - cabo submarino de fi-
bra ótica que desde 1 de janeiro liga 
Portugal e o Brasil, com amarrações 
em Fortaleza e Sines, nem sobre as 
perspetivas de novos cabos virem a 
confluir em Sines, tornando Portugal 
e o Alentejo centralidades estraté-
gicas na geopolítica dos dados e na 
economia emergente.

Comecei a escrever sobre este 
tema ao mesmo tempo que, nas mi-
nhas funções de representação no 
Parlamento Europeu acionei todos 
os meios ao meu alcance para criar 
condições favoráveis a este desfe-
cho, aproveitando o facto de ser efe-
tivo na Comissão Parlamentar (Co-
missão de Indústria, Investigação 
e Energia) que tem a competência 
sobre as infraestruturas digitais (e 
também de energia) e de ter sido até 
2019 Vice-Presidente da delegação 
interparlamentar União Europeia - 
Brasil. 

Tanto insisti com perguntas es-
critas ou espontâneas nas diversas 
reuniões que a certa altura os res-
ponsáveis que vinham à Comissão 
ou à Delegação já traziam a resposta 
preparada. Sem detalhar, para não 
ser injusto, tenho consciência de que 
sem o apoio político e financeiro das 
instituições europeias, o projeto não 
teria chegado a bom porto.  Celebre-
mos o seu arranque e trabalhemos 
para que não seja o único, como 
tudo indica que não será.

No passado como hoje, o acha-
mento de novas rotas sempre deu 
contributos para o progresso das re-
lações entre os povos, ainda que nem 
sempre de forma equitativa, gerando 
riqueza e também desafios de mútua 
articulação e convivência. As infraes-
truturas tecnológicas devem servir as 
prioridades do desenvolvimento, em 
particular as parcerias entre iguais 
para o desenvolvimento científico, 
económico, social e ambiental. 

Num momento em que o debate 
sobre o controlo da qualidade da in-
formação, o combate à desinforma-
ção e as ameaças tecnológicas à se-
gurança, está cada vez mais na ordem 
do dia, o novo cabo é também uma 
oportunidade para aplicar as normas 
éticas e regulatórias de ciberseguran-
ça que decorrem dos valores da UE e 
procurar dar-lhe valor global.

Não comecei a escrever a cróni-
ca deste achamento no dia da sua li-
gação. Também não a termino aqui. 
Suspeito que sobre ele ainda vou 
escrever muito, neste ou noutros 
espaços. Sem Mais. 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião



JUNHO 2021

14

opinião  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

J
á não faltará muito para ultra-
passar, definitivamente, o cabo 
das tormentas. Será possível, 

em breve, voltar a sentir na plenitu-
de o sol, a brisa, os aromas. Os nos-
sos estão mais perto de estar próxi-
mo e os saberes e sabores nunca es-
tiveram tão ao alcance, depois deste 
terrível ano e meio de pandemia que 
ceifou vidas e secou tudo por onde 
passou.

Mas ainda há vaga para uma 
derradeira investida do vírus 
manhoso que, sem escrúpulos, 
aproveite uma nesga de 
oportunidade para arrasar ainda 
mais. Outra vaga que dê cabo do 
resto. No Alentejo todos sabemos o 
que isso pode representar. Há zonas, 
Odemira é apenas o exemplo mais 
evidente, que ainda não sacudiram 
o fantasma do confinamento e não 
suportariam mais do mesmo. É 

demasiado duro continuar a falar de 
doença em momento de esperança.

E, dado que estes tortuosos 18 
meses não ajudaram a tornar as 
pessoas mais macias, solidárias, e 
competentes, antes pelo contrário, 
aproveite-se este género de liberdade 
condicional coletiva para um ato de 
contrição rumo à liberdade.

Pode ser que o cheiro a sardinha 
assada, os urros em torno da 
seleção, as saídas adolescentes até 
as 10 da noite embalem o gostinho 
pelo que pode vir se for sendo feito 
com responsabilidade e respeito 
pelo coletivo. Para já, os números 
estão preocupantes, os hospitais 
pressionados e as vacinas, apesar de 
cumprindo a função, ainda sem todo 
o caminho percorrido.

Pode parecer estranho, porque 
quanto mais grupos de trabalho 
menos clara é a comunicação, mas 

o verão, ou parte dele, pode mesmo 
estar em risco. Basta tomar como 
exemplo o que tem acontecido na 
Área Metropolitana de Lisboa. É 
mau em todos os sentidos e deve ser 
travado. No Alentejo, exista vontade, 
as condições são boas para mitigar 
o contágio e a administração de 
vacinas vai em bom ritmo.

Correndo bem, matado o bicho, 
só vantagens: melhora a saúde, a 
economia, a hotelaria, a restauração 
e as unidades locais de saúde 
(algumas), já podem, com menos 
vergonha, continuar a “gerir” o 
dinheiro do subsídio extraordinário 
de risco para combate à pandemia 
(pelo menos sem pressões de 
serviço, morais ou mediáticas).

Extraordinário, em Portugal, 
por vezes, tem significados muito 
diversos.

É só vantagens. Sem mais! 

Sem espaço 
para novas 
vagas.
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

AlentejoAlentejo
pela minhapela minha
câmeracâmera
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“E um olho 
negro para errar 
a pontaria?”
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

O horizonte volta a mostrar-se 
um pouco escuro deixando-
-nos na dúvida sobre o futuro 

numa altura em que, além de funda-
mental, é preciso arrancar para a nor-
malidade. Seja lá isso o que for. A nor-
malidade… há uns meses, no jornal, 
um especialista qualquer dizia “daqui 
a 5 anos não nos vamos lembrar de 
2019”. Não sei se começo a achar que 
ele… nem quero pensar nisso.

Em Évora acaba de ser inaugurado 
um hotel. Outro, há muito construído, 
mas envolto em problemas, finalmen-
te parece pronto para abrir. Lançada 
está a obra de um outro com inves-
timento anunciado superior a 20 mi-
lhões de euros.

Numa altura em que o turismo 
continua envergonhado, parece haver 
aqui quem tenha mais confiança no 
futuro. O lançamento destes investi-
mentos quererá significar haver quem 
lance olhares positivos para o que aí 
vem. Porque não será, por certo, de 
ânimo leve e sem quaisquer perspec-
tivas que se lançam trunfos destes 
num sector tão importante como o do 
turismo. E, no entanto, as notícias que 
se veem não auguram nada de bom. 
Isto de ter uma economia fortemen-
te ancorada no turismo em tempos 
marcados pela incerteza da pandemia 
sempre causa alguns arrepios.

A “sorte” é que vem aí o PRR e tudo 
se vai compor. Ouvimos e reouvimos 
nas promessas de quem governa.

Só que a história deste país diz-
-nos que é zarco aquele que dispara. 
O tiro, quando não pela culatra, acer-
ta sempre ao lado do alvo. E agora é 
uma… bazuca!

 Os dias passam sob apresenta-
ções de candidatos. À esquerda, à di-
reita… por aí.

Há discursos para todos os gostos. 
Bonitos. Realistas. Poéticos. Patéticos. 
Imperceptíveis. Demagógicos. Deli-
rantes. Desadequados. And so on…, 
como dizia o outro.

Volta e meia vem-me à cabe-
ça “Blowing in The wind”. Na céle-
bre canção de Bob Dylan caberiam a 
maioria dos discursos políticos que se 
vão ouvindo em tempos de autárqui-
cas. Vão-se todos com o vento e nem 
interessa saber o quadrante. Do vento. 
E do político.

Todos eles, os empoleirados e 
os que procuram o poleiro, tentam 
transmitir a mesma mensagem: “até 
agora nunca foi, mas agora é que é!”; 
“com eles nada, connosco, ganhamos 
a Lua!”.

Há, ainda, os outros. Aqueles que 
nada dizem, não têm uma ideia, não 
lançam uma proposta sobre o que 
quer que seja, mas enchem a boca 
“para acabar com a bandalheira” e 
cenas dessas que o povão, farto da 
pobreza, de promessas balofas e de 
fátuos discursos, adopta como seus.

A palavra dada vale tanto como 
um cêntimo furado, apesar do ar gra-

ve e sério com que, do palanque, se 
dirigem às plateias de convencidos (a 
plateia é só para crentes, os outros têm 
muito mais que fazer). Há por aí artis-
tas que passam a vida no palanque a 
serem eleitos - e nomeados, também, 
mas isso é outra coisa - aqui e ali, em 
diferentes órgãos públicos, fazendo 
da mentira, da treta e da vã promessa 
o seu caminho dourado, enrolando o 
povo eleição a eleição. Na hora do ba-
lanço, dizem ter construído mundos. 
A gente olha e vê… mitómanos.

A arte de fazer política está hoje 
consagrada a uns pouquíssimos 
grandes actores, sendo a maioria me-
ros figurantes de má qualidade. Se al-
guém duvida disso, basta olhar para 
os sucessivos actos eleitorais onde a 
abstenção vai crescendo, com os ditos 
actores a descartarem-se em lugar de 
tomarem aos ombros a responsabili-
dade que lhes cabe.

Neste cenário, ver gente nova che-
gar aos palcos da política, deixa algu-
ma esperança de renovação no ar. Es-
peram-se discursos, ideias, propostas 
originais e não meras cópias.

O problema surge quando os ou-
vimos. Cingem-se ao discurso vigen-
te. Rapidamente se percebe o bafio em 
que se inspiram.

A maioria há de merecer o despre-
zo do eleitorado.

As exceções são raríssimas. E nun-
ca chegam ao poleiro.

 Sem Mais! 
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Místicas ‘chaminés 
de escuta’

ENIGMAS CENTENÁRIOS GRAVADOS NAS HABITAÇÕES ALENTEJANAS

Há chaminés que servem para ouvir as conversas na 
rua. Muitas têm pinturas e relevos. São ideogramas 
cuja função será a de afastar os espíritos maus. O 

Alentejo tem centenas destes vestígios que, por não 
terem proteção legal, ameaçam desaparecer.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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H
á um tesouro arquitetónico e 
cultural no Alentejo à vista de 
todos os olhares mas, pratica-

mente, ignorado e desconhecido da 
maioria. As ‘chaminés de escuta’, al-
gumas delas com mais de 300 anos, 
representam o legado artístico de 
quem as edificou e revelam também 
o misticismo milenar dos habitan-
tes da região. São monumentos que 
ainda se encontram, sobretudo nos 
povoados raianos e nos montes, mas 
que correm o risco de desabarem e 
se perderem definitivamente, uma 
vez que não existe qualquer lei que 
os proteja.

A expressão ‘chaminé de escuta’ 
é, só por si, intrigante e desconheci-
da da maioria das pessoas. Porque 
se chama assim? Luís Lobato de Fa-
ria, empresário de turismo radicado 
no Alandroal e historiador licencia-
do pela Universidade de Évora em 
Património Cultural e Arqueologia, 
diz que o nome é consequência do 
modo de construção e localização. 
Num estudo efetuado ao longo dos 
últimos anos, revela que estas cha-
minés, por vezes com uma altura 

maior do que as paredes das casas, 
se localizam sempre na dependência 
logo junto à porta de entrada. “Per-
mitem escutar todas as conversas de 
quem passa na rua”, afirma. 

“Essa dependência é a parte mais 
importante da casa. Ali cozinhava-
-se, comia-se e conversava-se. Por 
vezes, para além deste espaço, só 
existia mais um quarto. Depois, ha-
via ainda a possibilidade, nas casas 
construídas em aglomerados ur-
banos, de poder escutar o que era 
dito por quem passava na rua, daí o 
nome”, acrescenta o mesmo inves-
tigador que, durante as suas ativi-
dades relacionadas com o turismo, 
conduz grupos de visitantes pelos 
locais onde estas construções ainda 
podem ser apreciadas.

Em muitas dessas casas as cha-
minés ainda mostram, diz Luís Lo-
bato de Faria, na totalidade ou ape-
nas em algumas das suas paredes, 
diversas imagens. São símbolos, al-
guns deles concebidos há milhares 
de anos, e que teriam como principal 
função evitar a entrada na habitação 
dos espíritos maus.
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que possui, existem também a Ro-
seta Hexapétala (nos modelos, sim-
ples, construção ou flor da vida), o 
Nó de Salomão (duplo, simples ou 
cruzado), a Suástica (no formato de 
Cruz de Santo André, que representa 
as cinco chagas de Cristo, mas tam-
bém nos modelos Rosa Camuna e 
Lauburu), os Octagramas (Rub el 
Hizb), Exagramas (Escudo de David) 
e os Pentagramas (Selo de Salomão).

A proteção contra os espíritos 
maus que supostamente vagueavam 
pela região não se restringe, no en-
tanto, às chaminés. Luís Lobato de 
Faria diz que no chão das chami-
nés, no local onde antes se fazia o 
lume, também é possível encontrar 
“frades” e “bruxinhas”, que são de-
senhos ou relevos com a mesma fi-
nalidade dos ideogramas. E há mais: 
Em algumas localidades, como por 
exemplo em Monsaraz, é possível 
ver uma porta em relevo talhada 
sobre a porta real, ao mesmo tempo 
que em diversos castelos surgem ca-
raças (carantonhas esculpidas colo-
cadas em paredes) cuja função seria 
afastar o mal.

“Protegia-se tudo. As casas, as 
fortificações. Tentava-se evitar que 
o mal entrasse pelas chaminés, mas 
também pelas portas e pelas jane-
las”, refere o historiador.

Ideogramas com mensagens 
holísticas para afastar o mal 

No Alentejo, refere o mesmo in-
vestigador, estão identificados cerca 
de uma dezena de ideogramas, os 
símbolos carregados de misticismo 
que terão sido utilizados para afugen-
tar as forças negativas. Alguns destes 
símbolos de proteção estarão relacio-
nados com a Lua, outros com o Sol, 
o que pode também representar uma 
ligação a diversas divindades.

No estudo de Luís Lobato de Fa-
ria foram identificadas, nas zonas de 
Campo Maior, Reguengos de Mon-
saraz, Évora, Redondo, Estremoz e 
Olivença (vila que foi portuguesa 
até 1801 e que depois, na sequência 
da chamada Guerra das Laranjas, 
acabou por ser anexada por Espa-
nha) 94 chaminés com símbolos. 
Dessas, 84 são ‘chaminés de escuta’.

“Constatámos que as chaminés 
identificadas têm datas de constru-
ção que oscilam entre o século XVII e 
o século XIX. A maior parte, cerca de 
85 por cento, são chaminés que têm 
a Cruz Latina e, entre estas, há 29 por 
cento que possuem ainda outros ale-
gorias de proteção. Há mesmo uma, 
em Ouguela, Campo Maior, datada 
de 1722, que tem seis símbolos dife-
rentes”, refere o mesmo estudioso.

Para além da Cruz Latina, que 
pode ser simples, embolada, irradia-
da ou mista, conforme os adornos 

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Cruz suástica é milenar e 
supostamente surgiu na Índia

Se a Cruz Latina é um símbolo 
claramente religioso, representan-
do a crucificação de Cristo por parte 
dos romanos, outros há cuja origem 
nada tem a ver com o que mui-
tas pessoas acreditam. É caso, por 
exemplo, das suásticas.

“Muitas pessoas podem associar 
esta símbolo de proteção e sorte ao 
nazismo, mas isso não corresponde 
à verdade. As cruzes suásticas terão 
surgido há milhares de anos, supos-
tamente na Índia”, diz Luís Lobato 
de Faria, explicando que entre estes 
ideogramas há vários modelos. Têm, 
por norma, os nomes das terras onde 
terão sido descobertos ou referen-
ciados em grande quantidade. Po-
dem por isso ser de Triscele (Itália) 
ou de Lauburo. Estas serão as mais 
comuns no Alentejo (Juromenha e 

Montoito) e também no País Basco”, 
acrescenta o investigador.

As rosetas, que são igualmente 
abundantes no Alentejo, remontam 
à Idade do Bronze sendo que a sua 
reprodução continuou a efetuar-se, 
pelo menos, até ao século passa-
do. Para além das chaminés, sur-
ge também em templos e estelas 
funerárias. E há também o Nó de 
Salomão, algo mágico que pren-
dia os espíritos, e os pentagramas, 
que muitos associam ao judaísmo, 
mas que, na verdade, será comum a 
muitas outras religiões. “Só no sé-
culo XIX terá sido associado aos ju-
deus”, diz o historiador, salientando 
que este símbolo terá pelo menos 
5.000 anos e poderá ter chegado à 
Ibéria transportado por Fenícios e 
Hebreus. 

Sem proteção legal

As ‘chaminés de escuta´ estão 

em declínio e com elas existe o 

risco de também os símbolos 

de proteção se perderem. Luís 

Lobato de Faria diz que em 

Portugal não existe qualquer 

legislação que proteja este 

património, sendo que muito 

dele tem mais de três séculos 

de existência. “Nas vezes em 

que deteto novos casos tenho 

a preocupação de informar as 

autoridades locais. Já falei com 

autarcas, com os presidentes 

de câmaras, para lhes dar 

conta da importância destes 

monumentos mas, pelos vistos, 

ninguém liga. Pode ser que com 

a divulgação deste património 

nos órgãos de comunicação 

social haja um despertar de 

consciências e seja possível 

travar o desaparecimento das 

chaminés e dos seus símbolos. 

Até agora o desaparecimento 

só não é total porque ainda há 

pessoas que, individualmente, 

as vão preservando. As pessoas 

ainda acreditam nos bonecos”.
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Reguengos de Monsaraz e Mértola são as duas 
localidades onde ainda se fazem mantas com lã 
de merinos. Estes produtos são uma espécie de 

‘embaixadores’, simbolizam vivências de outrora 
e atraem portugueses e estrangeiros.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Mantas que aquecem 
o mundo

SÓ JÁ RESTAM DUAS FÁBRICAS, MAS A ATIVIDADE NÃO ESTÁ EM RISCO

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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enchiam a planície era tam-
bém o tempo em que cada 

pastor usava uma manta ao ombro, 
objeto tão útil que o acompanhava de 
dia e noite, fosse nos campos ou nas 
choças onde pernoitavam. Até nas 
casas, das mais abastadas às mais hu-
mildes, havia sempre alguma manta 
de lã, que tanto poderia servir de aga-
salho, como de decoração. Décadas 
volvidas a vida é outra. Já ninguém 
passa dias seguidos no campo atrás 
de ovelhas e cabras. A produção de 
mantas, que, entretanto, se tornaram 
numa imagem de marca do Alentejo, 
quase se extinguiu. Restam apenas 
duas fábricas, uma em Reguengos de 
Monsaraz e outra em Mértola.

Nas instalações da Fábrica Alen-
tejana de Lanifícios de Reguengos de 
Monsaraz, unidade industrial que terá 
cerca de 107 anos, os 12 teares ali exis-
tentes, alguns deles de madeira e com 
mais de um século de existência, não 
descansam nem dão descanso. Este é 
a maior unidade produtora de man-
tas alentejanas. De mantas (pessoais 
ou de cama), mas também de tapetes, 
puffs, malas ou tapeçarias de pare-

de. Margarida Adónis, uma dos três 
sócias gerentes, diz à Semmais que 
“a procura é muita e temos de andar 
sempre a correr atrás da produção”. 
Um sinal evidente, confirma, de que 
esta atividade, apesar de restringida 
a duas fábricas, continua a despertar 
paixões e a gerar bons negócios.

“Temos uma produção na or-
dem das 1.400 peças anuais. Cerca 
de 70 por cento do que fabricamos 
é absorvido pelo mercado nacio-
nal, enquanto que os restantes 30 
são encaminhados para os Estados 
Unidos da América, França, Alema-
nha, Inglaterra e Bélgica”, afirma, 
salientando que as redes sociais e, 
também, a venda online, são os prin-
cipais motores da divulgação inter-
nacional dos produtos.

A fábrica de Reguengos de Mon-
saraz, com seis operários na produ-
ção e mais dois numa loja física insta-
lada na cidade, é o oposto, em termos 
de modo de fabrico, da existente em 
Mértola. Na chamada vila museu, a 
produção de mantas é uma tarefa de-
sempenhada apenas por três pessoas. 
Duas trabalham nos teares e a tercei-
ra faz a fiação e cardação da lã.

De quase hamburgueria 
a centro de história

A atual Fábrica Alentejana de 

Lanifícios de Reguengos de 

Monsaraz foi, durante muitos 

anos, propriedade de uma 

cidadã holandesa que habitou 

a cidade e que tomou conta do 

negócio quando se apercebeu 

que o mesmo poderia encerrar. 

Anos mais tarde, em 2019, essa 

empresária entendeu que era 

altura de passar o testemunho e 

colocou as instalações à venda. 

Um dos principais interessados 

seria um empresário francês 

que, de acordo com Margarida 

Adónis, queria transformar 

o local numa hamburgueria. 

“Eu conhecia a proprietária 

e sempre tive muito gosto 

por este trabalho. Então, 

em conjunto com os meus 

sócios, António Carreteiro e 

Luís Pais, decidimos avançar 

para a compra do espaço. Não 

estamos nada arrependidos 

e em breve, com o apoio da 

câmara, poderemos ter acesso 

a fundos comunitários que nos 

irão permitir instalar o Centro 

de História Viva, o qual terá 

uma sala/museu e outra de 

eventos, onde podem ser feitas 

exposições e apresentações. 

Haverá lugar para diversas ações 

culturais da cidade, com muita 

informação histórica catalogada. 

Quem quiser pode, por 

exemplo, apreciar mantas com 

mais de 200 anos”, conta.
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Na tecelagem de Mértola 
só não tosquiam as ovelhas

Maria Helena Rosa, uma das três 
mulheres que laboram na Cooperati-
va Oficina de Tecelagem de Mértola, 
diz que a produção “é pequena” e que 
ali “só se trabalha com cores natu-
rais”, o branco e os castanhos carac-
terísticos das ovelhas de raça merino 
que fornecem a lã para os produtos. 

“Aqui fazemos tudo. Fazemos a 
lavagem da lã, a cardação, a fiação e 
a tecelagem. A única coisa que não fa-
zemos é tosquiar as ovelhas”, afirma 
divertida a operária, lembrando que a 
diferença entre os produtos produzi-
dos em Mértola e os que são confe-
cionados em Reguengos de Monsaraz 
não se manifesta apenas pelas cores 
- naturais na primeira e mais garridas 
na segunda -, mas também porque os 
teares que usam na vila são de meno-
res dimensões e, por isso, qualquer 
manta com mais de um metro de 
comprimento, “tem sempre uma cos-
tura ao meio, resultando da união de 
duas peças”.

A tecedeira de Mértola, que já 
exerce a profissão há 33 anos (menos 
três dos que conta a fábrica) refere 
que os produtos ali produzidos (para 
além das mantas, também há cartei-
ras, almofadas, tapetes, echarpes, co-
bertores e sacos) são, normalmente, 
adquiridos por clientes portugueses, 
muitos deles através de encomendas. 
“Temos sempre gente interessada no 
nosso trabalho. A cooperativa está 
integrada na secção de museologia 
da câmara municipal e os visitantes 
acabam por aparecer na tecelagem e 
comprar ou encomendar peças”, diz.

Já Margarida Adónis refere que a 
Fábrica Alentejana de Lanifícios de 
Reguengos de Monsaraz possui três 
tipos de clientes diferenciados. “Te-
mos o público final, que é constituído 
por aquelas pessoas que procuram os 
produtos para levarem para as suas 
casas ou para oferecerem, mas tam-
bém temos muitos clientes ligados 
à hotelaria e ainda os decoradores e 
designers. Muitos destes dois últimos 
grupos são estrangeiros. É um negó-
cio com muito potencial de cresci-
mento”, alude.

Empresárias crentes 
que atividade tem futuro

Tanto a empresária de Reguen-
gos como a tecedeira de Mértola en-
tendem que esta atividade não corre 
riscos de extinção. Para tal convicção, 
baseiam-se na procura dos produtos, 
mas, também, no interesse desperta-
do e na própria criação de trabalho 
conexo. Margarida Adónis diz, por 
exemplo, que a lã utilizada na sua fá-
brica, sendo de merinos alentejanos, 
é fiada numa unidade industrial da 
Guarda e tingida em Mira d’Aire.  O 
processo de aprendizagem, acrescen-
ta, é complexo e pode ser demorado. 
“Os nossos funcionários demoram 
entre seis meses e um ano até apren-
derem a tecer todos os padrões e, para 
se saber utilizar corretamente todo o 
equipamento, serão sempre necessá-
rios dois anos de experiência”, afirma

Para Maria Helena Rosa “esta 
profissão demora a aprender”. Não 
corre, no entanto, o risco de cair no 
esquecimento. “Temos sempre gente 
que vem fazer formação. São pessoas 
enviadas pelo Centro de Emprego. É 
pena que não sejam sempre pessoas 
que vêm porque gosta deste traba-
lho, mas porque precisam de fazer 
alguma coisa”, acrescenta. 
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião

HINO À AMIZADE

Ter amigo é pra estimar
Dar-lhe em retribuição
A verdade de se amar
Sem regra nem condição.

E quando é escuro o caminho
Sabe bem ter uma mão
Que suporte e dê carinho
E alumie o coração.

O valor da amizade
Não tem preço nem se vende
Sente-se mais com a idade
Quando a ilusão se rende.

Vale a pena ter amigos
É valor enriquecido
Quem os não tem por castigo
A mal anda consigo. 

Só pode haver amizade
Sem lhe dar nota ou maneira
Se houver sinceridade
Toda se dê por inteira.

(inédito)

Hino à 
amizade
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

É comum reconhecer o povo 
alentejano pela sua franqueza 
no acolhimento e atreito a fa-

zer amizades. O seu coração, ado-
çado pela sua calma e serenidade, é 
um porto de abrigo para quem pro-
cura uma conversa distendida com 
vagar. E nem mesmo em situações 
críticas, tão vulgares no anedotário 
nacional em que os tornam prota-
gonistas, deixam de usar esse saber 
ouvir, encaixar e ripostar sem ofen-
der, dando graça até ao tom jocoso 
que estaria subjacente.

E tudo isto para, como alenteja-
no, me sentir honrado e com gosto 
em fazer amizades. Motivo que me 
levou ao poema que aqui se associa. 
E que dele se faz um Hino à Amiza-
de, realçando esse bem inestimá-
vel, sem nos deixarmos levar por 
alguma desilusão, tida em circuns-
tâncias que se evidenciaram como 
pouco merecedoras duma relação 
amiga, pautada pelos atributos que 
caracterizam a dita amizade.

No que respeita ao poema, que 
aqui se reproduz em parte, escolhe-
mos a quadra dita popular por nos 
parecer aquela que, na sua pureza 
e simplicidade, melhor correspon-
de à descrição dos atributos da 
amizade. E por ser a que recorre a 
uma filosofia de vida vivida, que 
exalta sentimentos numa harmo-
nia e num equilíbrio, conquistados 
na musicalidade e na substância 
do poema. Escolha propositada até 
por lhe reconhecermos uma boa 
oportunidade para uma iniciação 
ao gosto pela poesia, em toda a 
sua grandiosidade, como arte pri-
meira da humanidade. E também 
porque, ao associarmos este texto 
ao povo alentejano e à sua maneira 
de cultivar a amizade, lembramos 
na simplicidade destes versos to-
dos os poetas alentejanos, muitos 
deles “dezedores” que, fruto da sua 
iliteracia apenas tinham o recurso à 
memória e oralidade. 

“
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Não há casa onde não vá à mesa. Nas tabernas até 
lhe comem as carnes tenras da cabeça. O porco é a 

carne de eleição do Alentejo e um animal importante 
para ajudar a compreender como as comunidades 

viviam há meio século.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA SEMMAIS / DR

Porco no fumeiro, 
carne o ano inteiro

MEALHEIRO ALIMENTAR GUARNECE MANANCIAL GASTRONÓMICO
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O Alentejo, todo ele, foi mora-
da, ao longo de muitos sécu-
los, de mouros e judeus, po-

vos para quem a carne de porco é in-
terdita, seja por questões religiosas, 
seja porque o consideram um ani-
mal impuro, “que come tudo o que 
lhe colocam à frente”. Estranha iro-
nia esta, tendo em conta que a carne 
deste animal é nos tempos que cor-
rem a mais consumida na região e, 
também, no país. Já não há guerras 
fronteiriças nem pelejas com povos 
vindos do Norte de África. Também 
não há conhecimento de persegui-
ções religiosas. O que sobra é um 
rico património gastronómico onde 
o reco é soberano. Um suserano que 
reina em todas as mesas, das mais 
abastadas às mais humildes. Um 
produto que se aproveita de ponta a 
ponta. De Norte a Sul. Do mar à raia.

Há quem lhes chame “mealhei-
ro alimentar familiar”. Também há 
quem os considere o produto com 
maior aproveitamento, uma vez que 
todas as suas partes são comestí-

veis e utilizáveis. “Até o que está no 
interior das tripas se aproveita para 
enriquecer a terra”, diz à Semmais 
Virgílio Gomes, historiador, investi-
gador, gastrónomo e autor de diver-
sos livros onde a alimentação é tema 
central. “A matança, conforme a des-
creve Azinhais Abelho no seu livro 
‘Elogio da Província’ tem um sentido 
poético e explica a vivência das famí-
lias”, afirma, salientando que “a carne 
de porco é a que tem maior presença 
em toda a literatura regional”.

Nos montados ou, ainda, nas 
pocilgas, os porcos continuam a 
ser presença habitual no Alentejo, 
região que tem uma raça própria 
(o porco alentejano) e que será res-
ponsável pela produção de cerca de 
50 enchidos diferentes. “No Alentejo 
o mesmo enchido pode ter sabores 
diferentes de distrito para distrito. 
Isso deve-se aos temperos utiliza-
dos, mas também ao modo como 
são confecionados e ainda às deslo-
cações das populações e até ao cli-
ma”, diz Virgílio Gomes.
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Sabores e tradições que se 
vão esfumando no tempo 

“Se queres um bom fumeiro, 
mata-o em janeiro”, declara, falando 
da qualidade da carne de porco e da 
melhor altura do ano para o matar, 
Manuela Tapadas, uma das poucas 
mulheres que, no Alentejo, ainda par-
ticipa nas matanças caseiras, tempe-
rando a carne de acordo com as tra-
dições centenárias que foram sendo 
transmitidas oralmente.

“Já quase não se vê ninguém a 
matar porcos em casa e também já 
há pouca gente que saiba temperar 
a carne e fazer os enchidos à moda 
antiga. Hoje vem quase tudo das sal-
sicharias. Não quer dizer que a car-
ne não seja boa, mas não é a mesma 
coisa”, explica a mulher, residente em 
Aldeia da Mata, no concelho do Crato.

Nesta localidade, há cerca de 
45 anos, ainda era possível ver, por 
vezes semanalmente, matanças de 
porcos. Havia três ou quatro estabe-
lecimentos comerciais que matavam 
e vendiam até para terras distantes. 
“As lojas vendiam aos pobres o tou-
cinho ou umas assaduras (nacos de 
carne retirados da zona da pá e das 
pernas) e costas (entrecosto). Nor-
malmente era metade de meio qui-
lo (250 gramas) de alguma carne. 
Não mais que isso, que o dinheiro 
não chegava. Por isso é que havia 
mulheres que, todas as semanas, se 
metiam no comboio e iam vender os 
melhores chouriços, os paios e os 

lombos para Rio de Moinhos, próxi-
mo de Abrantes. Hoje tudo isso aca-
bou”, lembra Manuela Tapadas.

A matança do porco era, em todas 
as povoações da região, um motivo 
de convívio, uma oportunidade de a 
população de juntar. Todos ajudavam 
e, no final, havia sempre um ‘prémio’ 
especial para quem assistia, sobretu-
do para as crianças: Havia o hábito 
de, chamuscados os animais, se lhes 
arrancar as unhas e atirá-las para o 
meio dos grupos que ali se perfila-
vam para assistirem a um espetáculo 
onde o focinho dos porcos era amar-
rado com arames para evitar denta-
das. As unhas, essas eram disputadas 
e chupadas com sofreguidão.

“Há, de facto, muitas tradições 
que se perderam ou estão a perder”, 
concorda Virgílio Gomes, lembrando 
que o sabor dos enchidos não pode 
ser hoje o mesmo que tinha há déca-
das, quando os mesmos eram cura-
dos (secos) nas varas do fumeiro, 
utilizando-se lenha de azinho. E, se 
as varas de outrora se alimentavam, 
basicamente, com bolota, tal e qual 
como as da atualidade, já os animais 
criados nas pocilgas engordavam 
também à custa dos desperdícios ali-
mentares domésticos. “Engordar um 
porco era uma tarefa relativamente 
barata e que, ao fim de dez meses ou 
um ano, revelava um valor acrescido 
extraordinário”, diz o gastrónomo.
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Do reco nada se perde, 
tudo é aproveitado 

Um porco alentejano criado há 40 
ou 50 anos era um animal destinado 
a viver pouco mais de ano e meio, 
caso não fosse selecionado para re-
produtor. A sua vida, apesar de curta, 
parecia calma e repleta de ociosida-
de, pois as únicas tarefas que tinha 
até ao momento de conhecer a faca 
da matança eram comer e dormir.

Às aldeias chegavam, muitas ve-
zes, vendedores de animais que os 
transportavam num pequeno atrela-
do puxado por uma mota. À sua che-
gada, mulheres e homens depressa o 
rodeavam e rapidamente compro-
vam todos os animais.

Chegada a hora da matança, já 
com o animal com muitas arrobas 
(uma arroba são 15 quilos) e força 
suficiente para lutar pela vida, eram 
necessários quatro a cinco homens 
para o conduzir à banca, que pode-
ria ser um poial ou uma estrutura de 
madeira, onde era deitado e degola-
do. Depois de morto era chamusca-
do com uma giesta e o pelo raspado 
com a ajuda de um pedaço de telha. 
Finda essa operação era lavado à 
mangueira e esfregado, sendo tam-
bém nessa altura que alguém lhe 
cortava o rabo e atava a tripa com 
um barbante, para evitar a contami-
nação da carne com dejetos.

“Enquanto o porco estava a ser 
morto e ainda estava quente, havia 
sempre uma mulher a mexer o san-
gue dentro de um alguidar de barro. 
É preciso colocar sal e mexer sem-
pre, para que o sangue não coalhe”, 
explica Manuela Tapadas. Depois de 
morto, o reco era pendurado de ca-
beça para baixo num chambaril, um 
pau arqueado que ficava pendurado 
de um teto, para se poder dar início 
à “desmancha”.

“O interior do porco é lavado com 
vinho tinto. Essa carne ensanguen-
tada, a barbela, os bofes, as fêveras, 
vai tudo para o alguidar do chouriço 
mouro (que tem mais quantidade de 
gordura) e é temperado com comi-
nhos e sal”, esclarece. 

Já o chouriço vermelho (menos 
gorduroso) é feito com as fêveras 
mais claras, enquanto que a morce-
la, que é cozida numa água que nun-
ca pode ferver, é confecionada com 
sangue, miúdos, sal e cominhos. Os 
paios e os lombos, feitos com algu-
ma da melhor carne do animal, são 
temperados com alho e colorau. E 
há ainda as farinheiras, que são con-
fecionadas à base de toucinho e cujo 
tempero consiste em colorau, alho e 
pimentão da horta e, por fim, as ca-
choleiras, iguaria que apenas surge 
no Alto Alentejo e cuja carne macia 
(aquela a que hoje se dá o nome de 
lagartos) é temperada com sal, co-
lorau, cravinho e sal. Refira-se que, 
por norma, morcelas e cacholeiras 
são feitas com tripa de porco, en-
quanto que os chouriços e farinhei-
ras são à base de tripa de vaca.

No porco nada se perde e tudo 
se aproveita. As orelhas, que em 
Portugal são apreciadas para fazer 
salada, servem em alguns países eu-
ropeus e nos Estados Unidos, para 
que os tatuadores treinem a sua 
arte. Os pés, a que muitos torcem 
o nariz, são das melhores iguarias 
quando acompanhados com coen-
tros. E é obrigatório, por fim, pro-
var a cabeça de xara (ou queijo-de-

-cabeça), uma espécie de paté feito 
com as partes moles da cabeça do 
suíno. É comido, quase sempre, nos 
convívios nas tabernas. Um petisco 
que se come às fatias, depois de as 
cartilagens e carnes moles da cabe-
ça serem cozidas com cebola, alho, 
vinagre, água, vinho, sal, pimenta, 
salsa e outras ervas aromáticas. De-
pois de a carne se soltar dos ossos e 
após a cozedura e já depois de tudo 
estar bem migado, há de o resulta-
do ser envolvido num pano branco 
sobre o qual se coloca, durante 24 
horas, um peso (uma pedra) que 
vai ajudar a escorrer os últimos lí-
quidos e a dar o aspeto de pudim. 
O pudim de cabeça de porco, como 
também é conhecido. 
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Há cerca de 50 anos quase todos os alentejanos 
ainda nasciam em casa ou, se fosse nos hospitais, 

quase sempre sem a presença de médicos. Não havia 
anestesias, mas havia mulheres que cantavam e 
dançavam para minorar a dor das parturientes.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Ajudar a parir 
era para as “madrinhas”

MEMÓRIAS DE QUANDO SE NASCIA SEM A AJUDA DE MÉDICOS

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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V
ão distantes os tempos em que 
o Alentejo parecia uma ilha ro-
deada de Portugal por alguns 

lados, pelo mar e por Espanha por 
outros. Não havia estradas, não havia 
médicos, não havia grandes posses 
financeiras e a esmagadora maio-
ria das mulheres, para darem à luz, 
fazia-o em casa, entregue aos cuida-
dos de parteiras cuja ‘especialização’ 
fora obtida através do ‘ver fazer’ e 
do que ‘se ouvia contar’. Há cerca de 
meio século, quase todos os alenteja-
nos nasciam em casa, pelas mãos de 
mulheres a quem depois as crianças 
vindas ao mundo chamavam “madri-
nhas” e as mães por “comadres”.

“Eu, como todos os da minha 
idade e os mais velhos, nasci em 
casa. A minha parteira foi a Maria 
da Boca Aberta, de quem se dizia 
que era uma das melhores em todo 
o concelho de Arronches”, conta o 
professor Daniel Balbino, nascido 
há 67 anos, numa altura em que a 
vila já tinha um hospital, proprieda-
de da Misericórdia local, mas onde 
faltavam, conforme conta um “livro 
de topografia médica” ali existen-
te, parteiras profissionais, as quais 
eram substituídas na função por 

mulheres do povo.
Rosa Maria Abrunheiro Fadista 

foi, muitos anos mais tarde, uma das 
primeiras parteiras com curso che-
gadas ao Alentejo. Veio de Coimbra, 
onde se formou, em 1983, direta-
mente para a já extinta Maternidade 
de Elvas. “Foi uma viagem de mui-
tas horas de comboio. Pensei que 
estava a chegar a um país diferente. 
O Alentejo estava muito atrasado e 
era muito pobre”, conta à Semmais, 
lembrando os primeiros passos por 
uma área até então quase desconhe-
cida da maior parte da população 
alentejana.

“Fazia de tudo. Desde o par-
to à pediatria. Ao princípio, na sala 
de partos, era só eu, uma auxiliar e 
uma empregada de limpeza. Só mui-
to mais tarde é que os nascimen-
tos passaram a ser assistidos pela 
parteira, um médico, um pediatra e 
uma enfermeira”, acrescenta a mu-
lher que se orgulha de ter ajudado 
a nascer um “número incontável de 
crianças, sem que alguma vez tenha 
perdido nenhuma delas nem nenhu-
ma mãe”. Essa tarefa, diz, desempe-
nhou-a até ao encerramento da ma-
ternidade elvense, em 2006.
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Por força da urgência, há quem 
tenha nascido num tapete 

A primeira parteira da mater-
nidade de Elvas não sabe ao certo 
quantas crianças ajudou a virem ao 
mundo. O que sabe é que chegou a 
fazer partos “a mães e a filhas”. “Te-
nho filhos de todo o lado. De todo o 
distrito de Portalegre e muitos, mas 
mesmo muitos, de Espanha. De Ba-
dajoz e arredores”, conta, recordan-
do que atualmente, por encerramen-
to da unidade de partos na cidade 
alentejana, “são as mulheres portu-
gueses que vão parir a Espanha”.

Praticamente igual é o testemu-
nho de Maria Artémia, que durante 
nove anos ajudou a nascer gente em 
Arronches. “Partos em casa creio 
que fiz apenas dois, mas no hospital 
da vila foram imensos”, diz a mulher 
que não tinha curso de parteira (era 
ajudante de enfermeira) e que terá 
aprendido o ofício com uma outra 
senhora que trabalhava na unidade 
de saúde. 

“Lembro-me muito bem de uma 
moça que vinha para o hospital, mas 
que já não conseguiu subir as esca-
das. Tive de lhe fazer o parto ali no 
tapete da entrada. Foi mais um... 
Havia alturas em que fazia dois e 
até três por dia, porque só mesmo 
em caso de muita urgência é que 
ia daqui alguém para o Hospital de 
Portalegre”, conta Maria Artémia, 
atualmente com 72 anos, lembrando 
ainda que o médico lá da terra só in-
tervinha quando era imperioso usar 
forceps (os ferros que se utilizavam 
em caso de necessidade para ajudar 
a sair as crianças).

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

A importância da existência de uma 

maternidade e cuidados médicos é 

salientada por Daniel Balbino que, 

socorrendo-se ainda do velho (1956) 

“livro de topografia médica”, lembra 

que enquanto, naquela época, a 

média da mortalidade infantil no 

país rondava os 30 por cento, em 

Arronches não chegaria a metade”. 

“O encerramento da maternidade 

de Elvas foi abrupto e sem diálogo. 

Um erro tremendo e um prejuízo 

para a prestação de cuidados de 

saúde. Agora as mulheres da região 

só parem em Portalegre ou então 

vão a Badajoz. Mas nem sempre 

estes serviços funcionam. Agora, 

em Portalegre, não se fazem partos 

ao fim-de-semana. Parece que não 

há médicos ou dinheiro para lhes 

pagar”, diz Rosa Maria, lembrando 

que a inexistência de maternidades 

contribui, decisivamente, para a 

redução da população na região. 

“A maternidade esteve sempre 

muito próxima do seio das famílias. 

Havia sempre muito carinho e 

uma grande proximidade entre as 

pessoas. Estou convencida de que 

o número de habitantes seria hoje 

bem superior caso não existisse 

apenas uma maternidade neste 

distrito. Lembro-me que no ano em 

que fechou, a maternidade de Elvas 

já tinha, até junho, registados mais 

de 400 partos”, adianta Rosa Maria 

Fadista. Atualmente, no distrito de 

Portalegre inteiro, os nascimentos 

anuais já não chegam sequer 

ao milhar.

Não pode nascer no fim-de-semana
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Por causa disso é que me chamavam 
a epidural de Elvas. Eu acalmava-as. 
Felizmente nunca aconteceu o pior 
nos partos onde estive presente”, 
conta a antiga enfermeira, lembran-
do que “só em casos muito extremos 
e raros, quando era necessário usar 
ferros, aparecia o Dr. Melo e Sousa”. 
“Tive situações muito sérias e gra-
ves. Lembro-me de uma criança que 
quando nasceu já a bolsa estava rota. 
Tinha líquido amniótico... Fiz-lhe 
reanimação. Nunca desisti daquela 
criança, mesmo tendo andando ator-
mentada sem saber quais as sequelas 
cerebrais que poderiam ter advindo. 
Anos mais tarde, quando encontrava 
a mãe na rua, perguntava-lhe pelo 
rapaz e ela dizia-me sempre que era 
o mais esperto lá da escola...”

O reconhecimento pelos partos 
efetuados vem também do outro 
lado da fronteira. Rosa Maria diz que 
muitas espanholas, acompanhadas 
das famílias, chegavam a bater-lhe à 
porta mesmo quando estava de folga. 
“Trabalhei 24 horas, sobre 24 horas, 
sobre 24 horas. Não me arrependo”.

Rosa Maria, recordando os tem-
pos em que os partos se consuma-
vam quase apenas com o recurso 
a água quente e panos brancos, diz 
também que a compleição física das 
mulheres de então era bem diferente. 
“As mulheres daquele tempo tinham 
ginástica. Trabalhavam no campo e 
andavam muito. Fisicamente esta-
vam bem adaptadas”, diz. 

Habituada a lidar com gado, 
acertou que a filha teria gémeos

A antiga parteira de Elvas, que de-
pois do encerramento da unidade foi 
para a Guiné-Bissau onde ainda tra-
balhou durante cerca de ano e meio, 
lembra que durante muitos anos, no 
Alentejo, as mulheres engravidavam 
e pariam sem que fossem vistas uma 
só vez por um médico.

“Quando cheguei à maternidade 
de Elvas, uma grande parte das mu-
lheres que ali davam entrada para 
supostamente parirem já traziam os 
filhos nos braços. Pariam em casa. 
Eu só já tinha, praticamente, de tra-
tar da placenta”, afirma.

Entre um rol de histórias, Rosa 
Maria destaca uma em que uma mu-
lher mais idosa garantia que a filha, 
em trabalho de parto, se aprestava 
para dar à luz duas crianças. “Dizia-
-me convicta que eram gémeos, por-
que estava habituada a lidar com as 
ovelhas e sabia bem quando é que 
uma tinha uma ou mais crias na bar-
riga. A verdade é que a filha, mesmo 
sem nunca antes ter sido seguida 
por qualquer médico, tinha mesmo 
duas crianças. Foi mais um parto 
que fiz”, recorda. 

“Os partos que fiz significaram 
muito. No final de cada um corriam-
-me as lágrimas pelos olhos. Era 
como se as crianças também fossem 
minhas. Não havia anestesias e eu, 
para distrair as mulheres que às ve-
zes tinham muitas dores, dançava e 
cantava para elas. Até aproveitava os 
gemidos de dor para fazer músicas. 
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Turismo no Alentejo foi o 
que quebrou menos no país

PRESIDENTE DA ERTA FALA DA PANDEMIA E DO FUTURO SUSTENTÁVEL DO SETOR

entrevista

Vítor Fernandez da Silva sublinha que a região foi a que 
menos quebras teve com a pandemia e acredita que, com 
a abertura ao mercado externo, seja possível uma retoma 

sustentada. Fala do enoturismo como um segmento 
“estrela” e mostra-se disponível para refletir sobre novos 

produtos quando a crise sanitária estiver debelada.
ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR
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Já é possível medir as 
implicações da pandemia no 
crescimento turístico que a 
região vinha a registar nos 
últimos anos?

Os números do Instituto Nacio-
nal de Estatística dizem-nos que se 
compararmos o ano de 2020 com o 
ano de 2019, que foi o nosso melhor 
ano de sempre em termos de dormi-
das em estabelecimentos de aloja-
mento turístico, a quebra na nossa 
região foi de 37,9%, sendo a de re-
sidentes 23,2% e a de não residentes 
64,7%. 

Pelos vistos abaixo de algumas 
outras regiões do país...

Claramente, fomos com muita 
diferença a região em que a quebra 
foi menor, mas face à brutalidade 
dos números isso não nos deve ser-
vir de consolo. Já agora, podemos 
ainda acrescentar que o ano de 2021 
também não começou bem, pois nos 
quatro primeiros meses, compa-
rando com o período homólogo de 
2020, temos uma descida de 38,4% 
no número total de dormidas. 

Tem conhecimento de projetos 
que tivessem sido adiados ou 
mesmo abortados?

Felizmente isso não tem aconte-
cido, antes pelo contrário, os inves-
timentos e as intenções de investi-
mento têm estado ao mesmo nível 
que antes da pandemia.

E é possível calcular prejuízos 
no setor, tem ideia das 
atividades turísticas mais 
afetadas?

No alojamento turístico pode-
mos comparar os 172 milhões de 
euros de proveitos em 2019 com os 
113 milhões de euros em 2020, isto é, 
uma quebra de 59 milhões de euros. 
Se compararmos os quatro primei-
ros meses deste ano com os homó-
logos de 2019 os proveitos foram 
cerca de 22 milhões de euros infe-
riores. Note-se que segundo a Conta 
Satélite do Turismo os proveitos do 
alojamento são apenas um quarto 
dos proveitos totais do turismo.

Por outro lado, embora todas as 
atividades turísticas tenham sido 
afetadas, umas foram-no mais que 
outras. Lembremos que os restau-
rantes, por exemplo, estiverem en-
cerrados durante muito tempo e que 
a animação turística ficou pratica-
mente reduzida a zero. Quanto ao 
alojamento, a maioria dos hotéis fe-
chou durante a maior parte do tem-
po, mas houve outros, que vivem 
muito de pessoas que se deslocam 
por motivos profissionais, que não 
fecharam. Quanto ao turismo rural 
esteve quase esgotado durante o ve-
rão passado.

Face a esses rácios de 
ocupação, como sente as 
expetativas dos operadores 
nesta fase?

Os operadores têm estado sem-
pre preparados para receber os tu-
ristas e por isso é natural que neste 
momento se sintam frustrados pois 
esperavam que a atividade turística 
já estivesse um pouco mais norma-
lizada. A verdade é que no horizonte 
não se vislumbra quando é que o tu-
rismo externo comece a ter alguma 
expressão e mesmo o turismo inter-
no também não tem correspondido 
às expectativas. 

“ 

Depois de passar 
a pandemia 
refletiremos sobre 
a necessidade 
de adaptação da 
nossa estratégia 
e das ações que a 
corporizam
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Ainda assim, com reabertura 
progressiva e algum 
aligeiramento da crise sanitária, 
para quanto será expetável 
recuperar os números que a 
região vinha a registar?

É difícil fazer previsões, mas está 
a consolidar-se a ideia que apenas 
em 2024 teremos resultados equipa-
rados a 2019. Obviamente gostaria 
que fosse antes, e outras previsões 
mais certeiras só mesmo quando a 
situação se normalizar.

Uma vez que fez parte das 
anteriores direções, podemos 
dizer que está a manter a 
mesma linha estratégica…

Sendo anteriormente vice-pre-
sidente participei na elaboração do 
programa de ação que está vigente 
até ao final deste ano e na linha es-
tratégica que está por detrás dele. 
A nossa linha estratégica tem es-
tado sempre debaixo de escrutínio 
pela nossa parte, confrontando-a 
com a evolução da realidade. No fi-
nal da situação pandémica teremos 
obrigatoriamente de verificar o que 
mudou no turismo, nomeadamente 
nas condições exigidas para as pes-
soas poderem viajar e naquilo que 
os turistas procuram. Nessa altura 
refletiremos sobre a necessidade de 
adaptações da nossa estratégia e das 
ações que a corporizam.

Mas podemos vislumbrar 
alguma novidade na sua visão 
estratégia para o turismo na 
região…

A minha passagem de vice-presi-
dente a presidente não representou 
uma rotura na direção da Entidade 
Regional de Turismo. Quanto às no-
vidades elas têm sempre acontecido 
ao longo do tempo, e assim conti-
nuará a acontecer, e decorrem do 
facto de termos estado sempre aten-
tos às novas tendências que apare-
cem continuamente no turismo e de 
termos a capacidade de responder 
imediatamente a elas.

A estruturação de produtos 
tem sido uma bandeira da 
ERT, quais os que faltam ser 
trabalhados?

O trabalho de estruturação de 
produtos nunca está completo, seja 
porque é necessária a manutenção 
de um produto que foi estruturado, 
seja porque aparecem produtos que 
os turistas procuram e que não estão 
ou estão insuficientemente estrutu-
rados. Nesse sentido, a ERT vai con-
tinuar a estruturar produtos como o 
walking, e dentro deste os Caminhos 
de Santiago, o cycling, com o alarga-
mento progressivo dos Centros de 
Cycling ao conjunto do território, o 
mesmo alargamento das ASA (Áreas 
de Serviço ao Autocaravanismo) 
e acima de tudo a continuação do 
projeto de certificação da região no 
âmbito da Biosfera, através da certi-
ficação progressiva de toda a cadeia 
de valor do turismo, que inclui res-
taurantes, alojamentos e animação 
turística.

“
Temos de ser 
realistas e perceber 
que a sazonalidade 
pode atenuar-se 
mas nunca poderá 
ser anulada

entrevista  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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São segmentos que ajudam a 
região a combater o eterno 
problema da sazonalidade...

É uma forma de a combater, 
apostando em produtos que não 
tenham o verão como a sua época 
alta, como é o caso do walking e o 
cycling, e em mercados cujos turis-
tas viajem fora do verão. No entanto 
temos de ser realistas e perceber que 
a sazonalidade pode atenuar-se mas 
nunca poderá ser anulada.

Tendo em conta que o 
enoturismo tem sido dos 
segmentos mais procurados, o 
que ainda falta fazer nesta área…

O enoturismo é neste momento 
um produto estrela na nossa região 
e a sua qualidade dos melhores eno-
turismos está ao nível do melhor 
que existe no mundo. Importa to-
mar como referência esses melho-
res para que os outros subam ainda 
mais o seu nível. Importa também 
apoiar muitos produtores de vinho 
que ainda não apostam no enoturis-
mo a fazê-lo. 

Como vê a região do Alentejo e 
do Ribatejo, nomeadamente na 
sua diferenciação, no contexto 
da oferta turística nacional?

O Alentejo e o Ribatejo são re-
giões fortemente identitárias e é isso 
que as distingue das outras regiões 
do país. No caso do Alentejo essa 
forte identidade vem acompanhada 
pela qualidade dos seus produtos, 
turísticos e não só. No caso do Riba-
tejo esse é precisamente o desafio: 
aliar a qualidade à identidade.

O atual presidente da ERTA 

não parece ser muito favorável 

às mudanças na orgânica das 

entidades regionais de turismo. 

E afirma que como se costuma 

dizer “em equipa que ganha não 

se mexe”. Para Vítor Fernandez da 

Silva “o modelo de organização 

regional de turismo existente já 

provou, pelos resultados que tem 

apresentado em todo o país, que 

é o mais adequado. Isso mesmo é 

reconhecido pela tutela”. E quanto à 

autonomia das ERT’s, prossegue, “o 

que se tem verificado nos últimos 

anos é a uma limitação dessa 

mesma autonomia por vezes em 

violação da lei que as rege”. E o 

que pede, finaliza o responsável, 

“é que se cumpra a lei”. Também 

não acredita na utilização do 

Aeroporto de Beja para alavancar 

o turismo da região. “O estádio de 

desenvolvimento do turismo na 

área de influência do aeroporto e 

o número de habitantes que nela 

vivem não permite que, a curto 

prazo, o tráfico de passageiros seja 

suficiente para o viabilizar, nem 

tal é previsível num espaço de 

tempo”. E acrescenta: “Vejo mais 

este aeroporto vocacionado para 

indústrias ligadas à aviação e como 

plataforma logística”.

O que funciona bem não se deve mudar
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Quais os principais mercados 
da região e se a procura interna 
ainda continua a liderar?

No último ano livre da pandemia, 
que foi o de 2019, o mercado interno 
representava cerca de dois terços da 
procura. Embora a procura interna 
tenha crescido de uma forma con-
sistente desde há muito. É de referir 
que há uma quinzena de anos tinha 
um peso de quase oitenta por cento, 
o que significa que a procura exter-
na cresceu ainda mais nesse perío-
do de pouco mais de vinte por cento 
para cerca de um terço.

Os nossos principais mercados 
externos são, por ordem decrescen-
te, o espanhol, depois o brasileiro e 
o alemão, quase a par, seguindo-se 
o norte-americano, depois o francês, 
o dos Países Baixos que são traba-
lhados juntamente com a Bélgica e 
finalmente o Reino Unido. Note-se 
que a intervenção nos mercados ex-
ternos não é da responsabilidade da 
Entidade Regional de Turismo mas 
sim da Agência Regional de Promo-
ção Turística.

Espera que o PPR venha a dar 
um empurrão no setor?

O PRR não foi desenhado para 
incentivar a retoma do setor turís-
tico. O Governo já apresentou um 
plano de ação para o setor, Reativar 
o Turismo | Construir o Futuro. Este 
plano com preocupações de susten-
tabilidade social, ambiental e eco-
nómica, assenta em quatro pilares, 
Construir o Futuro, Apoiar as Em-
presas, Gerar Negócio e Fomentar 
a Segurança, tem um orçamento de 
6.112 milhões de euros a serem apli-
cados até 2027, valor que me pare-
ce perfeitamente adequado para os 
desafios que o futuro pós pandemia 
apresenta. 

E como está a saúde financeira 
da ERT?

A saúde financeira da ERT mede-
-se pelo facto de ter encerrado o ano 
de 2020 sem qualquer dívida bancá-
ria ou a fornecedores. 

“
O enoturismo é 
neste momento um 
produto estrela na 
nossa região e a 
sua qualidade das 
melhores que existe 
no mundo
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Dos campos para 
os pratos dos bebés 

PRODUÇÃO BIOLÓGICA NO CAMPO BRANCO ASCENDE A 400 TONELADAS

A falta de água levou os investigadores a descobrirem 
sementes mais resistentes e adaptáveis aos terrenos 
pobres. Essa qualidade faz com que seja produzido 

trigo que não recebe pesticidas nem inseticidas. 
Nasce assim um novo produto biológico. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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loresce um novo negócio a partir 
de algumas herdades integradas 
na Associação de Agricultores do 

Campo Branco (AACB), sediada em 
Castro Verde. Sem acesso a grandes 
quantidades de água, até porque não 
são abrangidos pelo perímetro de 
rega da barragem do Alqueva, meia 
dúzia de empresários locais decidiu 
este ano começar a produzir cereais 
que quase não têm pesticidas. O 
projeto está numa fase experimen-
tal, mas já há compradores para o 
produto: A Nestlé, a maior compa-
nhia de alimentação e bebidas a ní-
vel mundial, já negociou e dispõe-se 
a fazer alimentos apontados como 
mais saudáveis para bebés.

“Este ano, o primeiro em que 
estamos envolvidos neste projeto, 
contamos produzir cerca de 400 
toneladas de cereais para fabrica-
ção de baby food. É uma pequena 
produção, até porque ainda esta-

mos numa fase experimental, mas é 
o que pode ser o princípio de uma 
nova atividade que se enquadra na 
produção local”, explicou à Sem-
mais António Romão Colaço, diri-
gente da AACB e, também, associado 
de um agrupamento de produtores 
de carne (Carnes do Campo Bran-
co), o qual está igualmente ligado ao 
projeto tal como a Escola Superior 
Agrária de Beja.

As primeiras colheitas de trigo 
começaram a ser feitas a partir de 
14 de junho, depois de as sementes 
terem sido lançadas à terra em outu-
bro. “Cremos que este tipo de explo-
ração, nas herdades abrangidas pela 
Campo Branco, tem potencialidade 
para se expandir. Veremos como sai 
esta primeira sementeira e, para o 
ano, se tudo correr bem, é possível 
ter mais do que os atuais seis produ-
tores envolvidos”, afirmou o mesmo 
responsável.
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Sementes têm de passar por 
critérios seletivos elevados 

O crivo utilizado pelos agricul-
tores locais (a Campo Branco en-
globa os concelhos de Castro Verde, 
Almodôvar, Aljustrel e Ourique) é 
especialmente apertado de modo 
a garantir a qualidade dos cereais 
produzidos. “O agrupamento (de 
produtores de carne) faz o acompa-
nhamento das sementeiras, de modo 
a poder garantir a satisfação dos re-
quisitos e prestar apoio em caso de 
necessidade”, diz António Colaço.

“As sementes utilizadas são cer-
tificadas. São de primeira ou se-
gunda geração, e passam por um 
critério seletivo rigoroso”, explica o 
agricultor. “Há um trabalho atura-
do para escolher as sementes com 
melhores condições genéticas, para 
que possamos utilizar as que pos-
suem maior grau de pureza e me-
lhores condições de germinação. 
Por isso, nas sementeiras que agora 
começam a ser colhidas, o produto 
que se encontra tem muito poucas 
misturas. Não é ‘sujo’”, acrescenta o 
dirigente associativo.

António Colaço esclarece que 
as sementeiras em causa não têm 

qualquer tipo de inseticidas, têm 
valores mínimos de herbicidas e, 
quanto a fungicidas, só são utiliza-
dos mediante a autorização prévia 
da empresa que faz os alimentos. “A 
Campo Branco e os seus produtores 
não vão sequer armazenar o produ-
to das sementeiras. O cereal, assim 
que é colhido, é de imediato enviado 
para a fábrica (o grupo Carneiro e 
Campos, empresa sediada em Mato-
sinhos) e daí para a Nestlé”, afirma.

“As condições dos nossos ter-
renos e as práticas aqui utilizadas, 
sempre com pouca água disponível, 
encaixam-se na perfeição neste tipo 
de produção”, refere ainda o dirigen-
te da AACB, lembrando também que 
a maior parte dos terrenos incluídos 
na associação fazem também parte 
de uma reserva ecológica. A não uti-
lização de produtos químicos ser-
ve assim os interesses associados à 
biodiversidade e à preservação das 
espécies. Nos concelhos em causa 
nidificam, por exemplo, abetardas, 
uma ave estepária de grandes di-
mensões e que, apesar de protegida, 
se encontra em perigo de extinção.

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Investigadores realizaram 
estudos durante quase 8 anos

As alterações climáticas e os 
cada vez maiores períodos de seca 
levaram a que, há cerca de oito 
anos, alguns investigadores da Es-
cola Superior Agrária de Beja tives-
sem começado a fazer experiências, 
criando o Campos de Ensaio e Expe-
rimentação de Cereais de Inverno, 
Fenossilagens, Leguminosas e Pas-
tagens Melhoradas.

Esse trabalho experimental fez 
com que, progressivamente, fossem 
sendo selecionadas as variedades de 
sementes mais adaptadas. De acordo 
com os investigadores agrários tem 
sido este trabalho, de quase uma dé-
cada, que permitiu identificar os es-
pécimes que melhor se adaptam aos 
solos pobres e com grandes carên-
cias de matéria orgânica.

“O trabalho que tem estado a 
ser desenvolvido não é exclusivo da 
Campo Branco nem inédito no Alen-
tejo”, refere António Colaço, salien-
tando que toda a experimentação 
que tem sido efetuada pode ser uma 
nova janela de mercado. “É um ni-
cho de mercado que parece abrir-se 
e que não deve ser descurado, tanto 
mais que a procura de produtos bio-
lógicos é cada vez maior. Além disso 
serve também para melhor informar 
os agricultores, que dia-a-dia obtêm 
mais e novas informações sobre o 
que plantar e como”, diz o mesmo 
dirigente da AACB. 

A produção pecuária extensiva e 

os cereais de sequeiro produzidos 

nos hectares da Associação Campo 

Branco são uma consequência 

direta da existência de muito 

pouca água na região. Um bem 

tão escasso que, nos meses de 

primavera e verão, os agricultores 

só conseguem alguma quantidade 

fazendo a retenção em oito 

pontos aquíferos existentes nas 

herdades. É essa água que acaba 

por ser utilizada, em pequenas 

quantidades, na atividade agrícola, 

mas também para o gado, sendo de 

destacar, neste setor, a importância 

assumida para a subsistência 

das vacas garvonesas, uma raça 

autóctone que na década de 

1980 esteve quase extinta e que 

agora, devido ao interesse de 

alguns criadores locais, tem vindo 

a recuperar o seu efetivo. São, 

dizem os especialistas, animais 

rústicos com grande capacidade 

de adaptação aos terrenos fracos 

e pouco produtivos que se 

encontram neste território. Noutros 

tempo, estes animais que agora 

quase só servem para a alimentação 

humana, eram também utilizados 

nas tarefas agrícolas. Há mesmo 

registo de, no concelho de 

Odemira, terem chegado a ser 

usadas pelos pescadores quando 

recolhiam as redes.

Água é quase uma miragem
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Odemira, 
Alentejo Singular
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“Um vídeo que nos suscita o desejo de 
mergulhar no Pego das Pias ou na Ribeira 
do Torgal, ter um encontro com as esquivas 
Lontras, antes de visitar as praias de uma 
costa “simples, selvagem e arrebatadora”. 

O concelho de Odemira lá vai 
vencendo a resistência da 
COVID-19, retomando o seu 

espaço mediático de um Alentejo 
Singular. Precisamos desse Alentejo 
Singular! Precisamos desse Alentejo 
que nos resgata para umas merecidas 
férias de celebração da vida ante o 
dramatismo de um sudoeste que nos 
tomas as razões do coração. Voemos 
até lá!

Há uns anos dediquei-me a reu-
nir clipes de vídeos promocionais do 
Alentejo, pelo puro prazer de con-
frontar a minha experiência pessoal 
com as narrativas visuais produzidas, 
procurando compreender o papel da 
imagem nessas narrativas. As teorias 
da imagem alimentaram a curiosida-
de sobre o que queriam essas ima-
gens, como comunicavam através do 
seu sistema de símbolos ou signos e o 
poder de afetar as emoções, o desejo 
de quem as produziu ou provocado 
no espectador (Mitchell, 1996) numa 
referência que guardo do processo.

Mas voltando ao Alentejo Singu-
lar, expressão de um desejo de quem 
o produziu e realizou o clipe “Ode-

mira, Alentejo singular”1 (2013), tam-
bém ele uma promessa de emoções 
e prazer. Um vídeo que nos suscita 
o desejo de mergulhar no Pego das 
Pias ou na Ribeira do Torgal, ter um 
encontro com as esquivas Lontras, 
antes de visitar as praias de uma 
costa “simples, selvagem e arrebata-
dora”. Quero! Deixo-me convencer 
pela qualidade do storytelling não 
deixando de notar a imagem ausente 
da dureza do trabalho agrícola ou da 
pesca. Mas isso fica para outro mo-
mento de maior entrelaçamento com 
a experiência.

Mas claro, outros clipes de vídeo 
pontuam essa lista. Os incontorná-
veis “Alentejo Tempo para Ser Feliz” 
(2013), tocado aqui e ali por alguns 
clichés expressão do desejo; “Two 
Steps to Freedom” (2012) e Fall in 
Love With This Land (2018), ambos 
da Rota Vicentina com o mais recen-
te centrado no testemunho da expe-
riência. E claro, o premiado “Alentejo 
Caiado de Fresco” (2020) ou “Está na 
Hora de conhecer Beja” (2020). 

É verdade que essa minha lista 
não é muito extensa e denota uma 

produção muito interessante por 
volta de 2012-13, sem desmérito cria-
tivo para os outros. De forma empíri-
ca, e sem aprofundar demasiado, di-
ria que terá havido uma conjugação 
das possibilidades de financiamento 
à produção através dos fundos co-
munitários, com uma sensibilida-
de para a importância deste tipo de 
clipes de vídeo para gerar leds para 
os sites institucionais, provocando o 
desejo de conhecer o Alentejo, as ro-
tas os locais.

Agora, como docente na área do 
audiovisual, sou da opinião que esta-
mos num momento para investir na 
produção profissional de conteúdos 
de vídeos sobre o Alentejo. Em senti-
do literal! Uma visita ao site da União 
Audiovisual2 faz-nos perceber que 
este é um setor que precisa urgente-
mente de trabalho, de projetos pagos. 
Em ano de eleições, uma mensagem 
para os candidatos: as autarquias têm 
a oportunidade de apoiar empresas 
de produção de conteúdos audiovi-
suais e, simultaneamente, transfor-
mar os “territórios” em espaços sin-
gulares objeto de desejo. 

1. https://youtu.be/Q0ZqjNZ8o7w

2. https://uniaoaudiovisual.pt

opinião  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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São mais de 8 mil os banhistas que este ano poderão 
estar em simultâneo nos areais do concelho. Uma 

aposta forte da autarquia, que investiu nas estruturas 
sanitárias e também na segurança. Um destino de 

confiança assente numa oferta de qualidade superior.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Odemira abençoada 
de sol e mar

12 PRAIAS, 12 BANDEIRAS AZUIS, SETE GALARDÕES “QUALIDADE DE OURO”

É uma aposta ganha, a que a câ-
mara de Odemira fez com re-
curso ao slogan “sol e mar”, pro-

movendo o concelho turisticamente. 
Este ano, mais uma vez, o conjunto 
de praias deste destino alentejano é 
sinónimo de qualidade. Ao todo são 
12 bandeiras azuis atribuídas pela 
Associação Bandeira Azul da Eu-
ropa (ABAE). O reconhecimento de 
alguns anos de investimento, onde 
nem sequer foram descurados os 
aspetos ambientais.

“Ao longo dos últimos anos o mu-
nicípio tem feito um esforço para me-
lhorar a oferta de sol e mar. Esse es-
forço começa agora a ser compensa-
do, com o reconhecimento do nosso 
conjunto de praias como as melhores 
do país”, disse à Semmais o vereador 
Ricardo Cardoso. “Para que se tenha 
uma ideia da dimensão desta aposta, 
basta referir que há oito anos o con-
celho de Odemira tinha seis zonas 
balneares, das quais quatro tinham 
Bandeira Azul. Agora são 12 zonas bal-
neares, todas com o símbolo máximo 
de qualidade e segurança”, adiantou.

A segurança, sobretudo numa 
época marcada pelos receios cau-
sados pela pandemia, é uma das 
preocupações maiores da autar-
quia. Sobre essa questão, Ricar-
do Cardoso recorda outro slogan 
adotado. “Quando dizemos que o 
concelho é ‘Naturalmente Seguro’ 
queremos dizer, precisamente, que 
aqui são adotadas todas as medidas 
preventivas. Quem nos visita pode 
constatar esse esforço, seja através 
da criação de mais e melhores in-
fraestruturas, seja pelas constantes 
ações de sensibilização”.

O autarca sublinha que, nos últi-
mos três meses, o município “inves-
tiu 200 mil euros na construção de 
instalações sanitárias em todas as 
praias e também na contratação de 
nadadores salvadores”. “Tudo o que 
servir para transmitir sentimento 
de segurança e bem-estar será feito. 
Temos especiais preocupações, ao 
ponto de termos criado assistentes 
de praia, que são pessoas que, resu-
midamente, zelam por todos os fre-
quentadores”, disse.

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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feitas. É uma garantia que apresen-
tamos a todos quantos nos visitam e 
confiam no que temos para lhes ofe-
recer”, adiantou o vereador Ricardo 
Cardoso.

O reflexo das preocupações eco-
lógicas vê-se, naturalmente, no cres-
cente número de visitantes. Mesmo 
com a região a atravessar alguma 
contração, devido à crise sanitária, 
os turistas não deixam de afluir. Este 
ano o número de estrangeiros não é 
o verificado noutras ocasiões, mas os 
dados recolhidos dizem que o con-
celho é cada vez mais procurado por 
portugueses. “A população durante o 
verão, mais do que duplica”, refere o 
mesmo autarca.

Para além das zonas balnea-
res distinguidas pela qualidade das 
águas, há também a registar a exis-
tência de cinco praias consideradas 
acessíveis. São elas a Franquia, as 
Furnas Rio, Furnas Mar, Zambujeira 
do Mar e Carvalhal. “O facto de ter-
mos praias especialmente prepara-
das para acolher toda a gente, mes-
mo as que têm deficiências físicas, 
só prova que o município está em-
penhado em melhorar a sua oferta”, 
explicou Ricardo Cardoso, referindo 
ainda que os cerca de 600 mil euros 
gastos nos últimos anos na melhoria 
das zonas balneares “visam valorizar 
o concelho, o distrito e até o país”.

“O concelho de Odemira ofere-
ce uma grande diversidade de bens 
e serviços. Este ano, por exemplo, 
já contamos com duas praias natu-
ristas (Malhão Norte e Alteirinhos 
Sul)”, disse o autarca, lembrando que 
no país inteiro são apenas dez as zo-
nas balneares do género licenciadas 
(uma delas fica no vizinho município 
de Sines).

A autarquia salienta também a 
existência de uma praia de uso cani-
no. Trata-se de uma inovação e que, 
conforme se espera, deverá fazer 
com que aumente o fluxo de turistas. 
Esta praia vai funcionar, a título ex-
perimental, nas Furnas-Rio. “É mais 
um serviço que estamos a prestar a 
quem nos visita”, sintetiza Ricardo 
Cardoso.

Sete praias reconhecidas 
como ouro pela Quercus 

A qualidade das praias do conce-
lho também voltou foi este ano a ser 
reconhecida pela Quercus - Associa-
ção Nacional de Conservação da Na-
tureza, que atribuiu o galardão “Qua-
lidade de Ouro” a sete.

Segundo os ambientalistas da 
Quercus as praias que mereceram 
o galardão foram Franquia, Farol, 
Furnas, Almograve, Alterinhos, Car-
valhal e Santa Clara. Já a associação 
Zero, igualmente especializada na 
proteção da natureza resolveu distin-
guir os Alteirinhos como praia “Zero 
Poluição”, o que na prática significa 
que nas três últimas épocas balnea-
res ali não foi detetada qualquer con-
taminação microbiológica durante as 
sucessivas análises efetuadas.

“Todo o município de Odemira, e 
não só as zonas de praias, tem natu-
rais preocupações ambientais. A au-
sência de poluição, naquele que é o 
maior concelho do país, é um cartão 
de visita que todos gostam de os-
tentar e nós temos orgulho nas dis-
tinções ecológicas que nos têm sido 
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Areal autorizado a receber 
mais de oito mil banhistas

As 12 praias a que foi atribuída a 
Bandeira Azul (11 praias costeiras e 
uma fluvial) estão preparadas, este 
ano, para receberem 8.300 banhis-
tas. São números significativos, mas 
que não refletem a capacidade total 
dos areais. A restrição à área dos ba-
nhos é uma consequência, tal como 
acontece em todo o país, das regras 
impostas para tentar evitar os contá-
gios da Covid-19.

De acordo com a informação 
prestada, existem no concelho qua-
tro praias preparadas para receber 
um mínimo de um milhar de pessoas 
em simultâneo. São elas as Furnas-
-Rio e o Malhão Norte (1.000 fre-
quentadores), a Franquia, que está 
licenciada para 1.400 pessoas e as 
Furnas- Mar, a maior praia do muni-
cípio, que este ano tem autorização 
para 1.500 veraneantes.

De menores dimensões, mas 
igualmente vigiadas e dotadas de 

todas as infraestruturas sanitárias, 
estão o Malhão Sul, com capacida-
de para 600 pessoas, o Farol, que 
comporta 700 banhistas, o Almo-
grave Norte e o Almograve Sul, res-
petivamente preparadas para 400 
e 100 frequentadores, a Zambujeira 
do Mar, este ano licenciada para 900 
banhistas em simultâneo, Alteiri-
nhos, que leva 100 pessoas e ainda o 
Carvalhal, onde serão admitidos 300 
veraneantes.

Outras das zonas mais apreciadas 
do concelho é a barragem de Santa 
Clara. Trata-se da única praia fluvial 
de Odemira que tem Bandeira Azul e 
que está preparada para receber 300 
utilizadores. Este local, apreciado 
pela sua beleza natural, foi o esco-
lhido pela autarquia para fazer, este 
ano, o lançamento da época balnear 
e foi também ali que se hasteou a pri-
meira das bandeiras azuis do país em 
praias de águas interiores. 
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O turismo é importante mas não é tudo. A História, a 
gastronomia, a olaria e, claro, os vinhos, são motores de um 
concelho raiano que se modernizou amparado pelo Alqueva, 

mas que reclama, para todo o Alentejo, as oportunidades 
que o Estado vai distribuindo por outras regiões.

TEXTO JOSÉ ANTÓNIO FONSECA | FOTOGRAFIA DR

Crescimento económico 
sustentado na qualidade

SÃO 10 MIL OS ELEITORES EM REGUENGOS DE MONSARAZ, MAS 100 MIL OS TURISTAS
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R
eguengos de Monsaraz é o exem-
plo de um concelho que conse-
guiu vencer a “litoralização” do 

país. Encostada à raia, com um motor 
económico baseado no vinho, a cida-
de atrai anualmente dez vezes mais 
visitantes do que tem de eleitores. 
Hoje faz parte dos principais roteiros 
turísticos, sendo várias as participa-
ções em certames europeus.

Ao vinho juntam-se a água, o céu, 
a gastronomia, o megalitismo e a ola-
ria. É uma mistura de sucesso, nas 
palavras do presidente da câmara mu-
nicipal, José Calixto que, ao fim de 12 
anos à frente do município se prepara 
agora para abandonar o cargo. “Após 
a revolução o concelho conheceu ape-
nas dois presidentes de câmara: Vítor 
Martelo e eu. Quem sabe como era o 
Alentejo em 1974 e como é hoje, sabe 
reconhecer, certamente, todo o traba-
lho que foi desenvolvido”, afirma.

Encostado às margens do Alque-
va, o maior lago artificial da Europa, 
o município conseguiu, nos últimos 
15 anos, dar um salto turístico que 
só é possível imaginar lendo alguns 
números. “Em 2017 tínhamos apenas 
uma praia fluvial, agora temos seis, 
qual delas a de melhor qualidade. Em 
2019 recebemos mais de 100 mil vi-
sitantes, tendo nós menos de 10 mil 
eleitores. Passámos de 11 para 159 alo-
jamentos turísticos”, diz José Calixto.

Se os primeiros passos foram no 
sentido de dar à população melhorias 
ao nível do abastecimento e tratamen-
to de água, de estradas, transportes, 
serviços de saúde e educação, agora 

vive-se um período em que a moder-
nização é prioritária, sendo de desta-
car a cooperação transfronteiriça.

“Quem vem a Reguengos de Mon-
saraz sabe que pode aqui encontrar 
qualidade de vida e segurança. O con-
celho modernizou-se e soube valer-se 
da sua proximidade com a Andaluzia 
e a Estremadura, que são regiões com 
mais população que todo o nosso 
país”, refere o autarca, salientando a 
necessidade de, através de um pro-
cesso de regionalização, ser atribuída 
maior autonomia a cada território. “O 
Alentejo e as suas capitais de distrito 
são sempre mais penalizadas. Têm 
perdido terreno em relação a outras 
cidades. É necessário, portanto, que 
se lute contra a “litoralização” do país, 
ganhando-se uma maior coesão terri-
torial e fazendo uma gestão de recur-
sos que possibilite o desenvolvimento 
sustentável. Há camadas no Estado 
que não são boas para as populações 
e que, por isso, têm de ser elimina-
das. A regionalização é fundamental”, 
acrescenta.

Sustentabilidade é uma palavra 
recorrente no discurso do autarca, 
ciente de que o fator ecológico e as 
boas práticas ambientais são deter-
minantes para o êxito turístico. “O céu 
do nosso concelho é outro fator de 
sucesso. Aqui não há poluição lumi-
nosa. Para se ter uma ideia de quanto 
é importante o astro-turismo, saliento 
uma operação recente que culminou 
com a substituição de 55.000 luminá-
rias, uma operação de 21,6 milhões de 
euros, e que coloca a região no roteiro 

do turismo de qualidade. Essa quali-
dade vê-se, por exemplo, pelas taxas 
de ocupação dos hotéis mais caros, 
os quais estão sempre lotados mesmo 
com diárias de centenas de euros”, 
afirma José Calixto.

O presidente da câmara lembra 
que também a nível patrimonial tem 
havido um salto qualitativo, havendo 
agora no concelho dois monumentos 
nacionais classificados. “Ao conjunto 
de muralhas junta-se agora o sítio ar-
queológico dos Perdigões. Temos arte 
rupestre e pré-histórica que compro-
vam a presença humana na região há 
mais de 9.000 anos”.

“Para ser justo com todas as ati-
vidades do concelho, não posso tam-
bém deixar de enaltecer a qualidade 
da cerâmica de São Pedro do Corval, 
que faz com que a região tenha con-
tactos com todas as grandes cidades 
e vilas oleiras e cerâmicas da Euro-
pa, ou de salientar que somos um 
território corticeiro que, como todos 
sabem, é um produto de excelência 
mundial e que tem o Alentejo como 
principal produtor”, adianta. “Por 
fim, como é sabido, já fazemos par-
te da rede europeia das cidades com 
lago. O Alqueva é uma vantagem 
enorme. Um polo que atrai turistas 
de todo o mundo e que tem motiva-
do o desenvolvimento de inúmeras 
atividades de lazer e desportivas. O 
Centro Náutico é um bom exemplo 
das mais valias alcançadas”. 
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Partiu de Reguengos de Monsaraz e termina em Évora. 
Cinco dias de emoção desportiva, mas também de 
muita expetativa comercial e promocional. A prova 

reúne 126 atletas, uma caravana de um milhar de 
pessoas e passa por 32 municípios.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

‘Alentejana’ serpenteia 
pela região 

CICLISMO JÁ PEDALA AO LONGO DE 800 QUILÓMETROS DE ESTRADAS

desporto
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A Volta ao Alentejo em Bicicle-
ta, a célebre ‘Alentejana’ está 
de volta. Após um ano de in-

terregno ditado pelas precauções 
sanitárias, aquela que é considerada 
uma das mais importantes provas 
de ciclismo do país regressou com 
um pelotão onde avultam as melho-
res equipas portuguesas e também 
atletas consagrados e outros consi-
derados promissores em represen-
tação de formações estrangeiras. 
Um regalo para os adeptos, uma 
lufada de esperança para a moda-
lidade e, também, uma importante 
injeção de confiança tendo em vista 
a recuperação económica da região, 
uma vez que a prova passa por 32 
dos 47 concelhos alentejanos.

Arrancou quarta-feira, dia 23, 
e termina domingo, depois de per-
corridas cinco etapas para todos os 
gostos, onde tanto dá para rolar em 
linha, como para trepar as serras 
mais íngremes ou, ainda, para voar 
no contra-relógio, com um pelotão 
composto por 126 atletas em repre-
sentação de 18 equipas (11 portugue-
sas e sete estrangeiras) a animar o 
Alentejo, do Litoral à fronteira. Desde 
as imediações do Algarve aos limites 
do Tejo. “Uma verdadeira prova de 

promoção territorial”, como referiu 
à Semmais Joaquim Gomes, o rosto 
mais visível da Podium Events, a em-
presa que organiza a prova.

“Não se trata apenas da passagem 
dos ciclistas e da caravana publicitá-
ria pelas povoações. É muito mais do 
que isso. É, também, um conjunto de 
mais-valias que é proporcionado ao 
longo de cada dia de prova, seja nos 
locais de partida seja nos de chega-
da, através de feiras de animação e 
de toda a movimentação comercial 
originada por patrocinadores e clien-
tes”, adiantou o antigo ciclista.

A mesma ideia é seguida por José 
Calixto, o presidente da câmara de 
Reguengos de Monsaraz, a cidade es-
colhida para ser o local de partida da 
primeira etapa, a qual, numa extensão 
de mais de 190 quilómetros, termina 
em Beja. “Esta é uma prova histórica 
do ciclismo português, que muito aju-
da a promoção deste território único e 
paradisíaco”, refere o autarca, salien-
tando também que a oportunidade 
de ter ali um evento de tamanha di-
mensão é um fator de valorização de 
“um território histórico transformado 
numa varanda para o Lago do Alque-
va, o maior lago com intervenção hu-
mana em toda a Europa”.

José Amaro, o ás do 
pedal de Grândola

De entre os bons ciclistas que 

o Alentejo já forneceu aos 

pelotões, talvez nenhum se 

tenha evidenciado tanto, como 

desportista, mas, também, 

como companheiro, como José 

Amaro. Nascido em Grândola, 

em 1954, viria a morrer com 

apenas 33 anos. Uma vida 

curta, mas recheada de triunfos 

em diversas clássicas do 

ciclismo nacional. Um palmarés 

recheado, onde não faltaram 

passagens pelo Sporting, 

Benfica, Porto, Sangalhos, 

Bombarralense, Mako Jeans 

e diversas outras formações 

que, nas décadas de 1970 e 

1980 dominaram a modalidade. 

Não faltaram, também, provas 

disputadas no estrangeiro, 

incluindo nas carismáticas 

Tour e Vuelta. Solidário e 

sempre disposto a ajudar, José 

Amaro surge numa das fotos 

mais marcantes do ciclismo 

português quando, em 1984, 

no decurso da Volta ao Algarve, 

ajuda Joaquim Agostinho a 

amparar-se na bicicleta e a 

cortar a meta. Agostinho, o 

maior ciclista português de 

todos os tempos, sofrera uma 

aparatosa queda momentos 

antes, quando um cão se lhe 

atravessou na estrada. Horas 

mais tarde viria a morrer. Para 

relembrar José Amaro, a sua 

terra-natal deu o seu nome a 

uma ciclovia ali existente.



JUNHO 2021

52

“Serpente colorida” atrai 
milhares de espetadores

Ao pelotão que percorre os mais 
de 800 quilómetros do traçado asso-
ciam-se expressões como, por exem-
plo, “serpente colorida”, numa alusão 
ao movimento criado pelo andamen-
to dos ciclistas equipados com um 
‘arco-íris’ que atrai para a berma das 
estradas milhares de espetadores. 
Esta forte adesão popular é, de resto, 
um dos trunfos da ‘Alentejana’, prova 
que em termos de prestígio e de di-
nheiro envolvido na organização só 
é suplantada pela Volta a Portugal e 
pela Volta ao Algarve.

“A Volta ao Alentejo tem um or-
çamento de cerca de 300 mil euros. 
Mais do que esta prova, apenas a 
Volta a Portugal, que dura dez dias e 
movimenta cerca de três milhões de 
euros, e a Volta ao Algarve, que ten-
do a mesma duração, reúne, no en-
tanto, ciclistas do ProTour, pelo que 
os prémios são, logicamente, mais 
elevados”, explica Joaquim Gomes. 
“Na Alentejana, por exemplo, há dia-
riamente a distribuição de chocalhos 
para o vencedor da etapa, mas, tam-

bém, para os líderes dos vários pré-
mios. É evidente que os chocalhos de 
Alcáçovas, que até são Património 
Imaterial da Humanidade, não são 
as únicas recompensas. Mas sim-
bolizam o Alentejo e a sua cultura”, 
adianta.

Joaquim Gomes diz também que 
esta prova, que abrange a quase to-
talidade de um território que corres-
ponde a um terço do país, tem a par-
ticularidade de envolver as quatro 
comunidades intermunicipais, o que 
representa “prestígio e capacidade de 
mobilização”. 

“São cobertos cerca de 30.000 
quilómetros quadrados”, diz o res-
ponsável da Premiun Events, lem-
brando que para além dos 126 ciclis-
ta há depois mais umas centenas de 
pessoas ligadas às equipas e também 
todas as que participam nos esque-
mas de segurança. São certamente 
mais de um milhar os envolvidos na 
prova e que estão distribuídos pelos 
setores competitivo e técnico, logís-
tico, comercial, etc”.

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Cerca de um milhar de pessoas 
pelos alojamentos da região 

Um dos argumentos que há algu-
mas décadas era utilizado para ex-
plicar a ausência dos pelotões de ci-
clistas em determinadas provas era a 
dificuldade em conseguir alojamento 
para todos os intervenientes a cada 
dia de permanência no Alentejo. Hoje, 
segundo refere Joaquim Gomes, essa 
situação está “ultrapassada”.

“A questão do alojamento cons-
tituía uma grande preocupação, mas 
isso era há 20 anos. Hoje o Alentejo 
tem muitas e boas estruturas hote-
leiras capazes de acolher a caravana, 
mesmo que esta seja composta por 
cerca de um milhar de pessoas, como 
acontece este ano”, referiu o mesmo 
responsável organizativo.

Joaquim Gomes, que frisa o facto 
de o ciclismo, a par do futebol, ser a 
modalidade desportiva que mais pú-
blico movimenta, entende ainda que 
as próprias câmaras municipais es-
tão, cada vez mais, empenhadas em 
ter as provas nos seus concelhos. “As 
taxas de audiência nos canais televi-
sivos são fantásticas - e isso implica 
mais meios técnicos e, portanto, mais 
despesa - e isso serve, naturalmente, 
para bem promover cada concelho. 
Por isso não surpreende sequer que 
existam municípios que se unam na 
comparticipação das despesas, para 
que uma prova iniciada num deter-
minado local possa também passar 
pelos territórios vizinhos”, explicou. 
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Um olho para a História, 
outro para o futuro

FORTE DE SANTA LUZIA: UM BALUARTE COM TRÊS SÉCULOS E MEIO

É a mais antiga das modernas fortificações de Elvas. 
Remonta ao século XVII e é hoje o testemunho da 

invencibilidade militar mas, também, uma aposta firme no 
turismo. Uma pérola da arquitetura castrense traçada, pelo 

menos, por cinco estrategas nacionais e estrangeiros.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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A poucas centenas de metros das 
muralhas da cidade, ergue-se, 
sobre um outeiro, o Forte de 

Santa Luzia, uma das mais destaca-
das fortificações militares de Elvas. 
Construído no século XVII, já não 
tem como função defender a linha 
de fronteira das investidas espanho-
las. Agora conquista os antigos ini-
migos, atraindo-os, juntamente com 
diversas outras fortalezas vizinhas, 
através da sua riqueza arquitetóni-
ca, do seu simbolismo histórico e 
das narrativas culturais que encerra.

O Forte de Santa Luzia começou 
a ser edificado em 1641, por ordem 
de D. João IV, e foi dado por con-
cluído sete anos mais tarde. Seguin-
do a traça holandesa, que tão eficaz 
se mostrara a suster as investidas 
dos atacantes, esta fortaleza com 
o seu desenho poligonal estrelado 
tem o dedo de, pelo menos, quatro 
arquitetos: os portugueses Matias 
de Albuquerque e Sebastião Frias, 
o holandês Colsmamber, o geno-
vês Hieronimo Rozzeti e, por fim, o 
francês Charles Lassat, que concluiu 
a obra não sem que antes se tives-
se desentendido com o antecessor 
devido a questões de construção. 

Uma diversidade que pode, também, 
significar o quão importante era na 
época criar defesas eficazes. Estava 
então em causa a defesa da sobera-
nia nacional. Decorriam as chama-
das Guerras da Restauração.

Em conjunto com os fortes da 
Piedade, de São Francisco, de São 
Mamede e de São Pedro, o de Santa 
Luzia integra um conjunto de edifí-
cios que eram a base do sistema de-
fensivo da Praça-Forte de Elvas. Um 
conjunto que se mostrou fundamen-
tal para impedir que os exércitos es-
panhóis pudessem marchar até Lis-
boa e que Portugal voltasse a perder 
a independência.

Era o seu formato de estrela que 
permitia olhar para qualquer lugar 
em segurança, mas também foi gua-
rida para uma guarnição que pode-
ria ir até aos 400 soldados, os quais 
estavam salvaguardados com a exis-
tência de duas cisternas, de várias 
casernas, uma igreja e, até, de uma 
construção abobadada concebida 
para resistir às balas disparadas por 
canhões. Ali podia acoitar-se, por 
exemplo, o Governador Civil. Não 
surpreende, pois, que tenha resisti-
do a diversos cercos.
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Inexpugnável, não se deixou 
ocupar pelos invasores 

O Forte de Santa Luzia, que a câ-
mara de Elvas trata com especial en-
levo, promovendo a sua preservação 
e divulgação turística e cultural, é 
apontado como uma daquelas forta-
lezas onde os inimigos não puseram 
pé ou, quando o fizeram, foi apenas 
porque foi abandonada, proposita-
damente, pela sua guarnição.

“É claramente uma fortaleza de 
defesa e não de ataque. Foi a pri-
meira das fortalezas construídas em 
Elvas por ordem de D. João IV”, diz 
Vera Guelha, a responsável munici-
pal que está encarregue por Santa 
Luzia. “Apenas durante as invasões 
peninsulares, em 1810, foi ocupado 
pelas forças franco-espanholas. Não 
porque tivesse sido ocupado, mas 
porque os portugueses resolveram 
sair. Meses depois voltou a ser ocu-
pado pelas forças nacionais. Além 
disso teve sempre a importante pro-
teção prestada pelo fortim de São 
Mamede, a curta distância e conce-
bido como meio complemento mili-
tar”, refere a responsável à Semmais. 

Antes da chegada das tropas na-
poleónicas, ajudadas por forças es-
panholas, o Forte de Santa Luzia foi 
um baluarte nacional, tendo sobre-
vivido aos ataques dos invasores, 
fosse durante a Guerra da Restau-

ração, fosse durante a Guerra da Su-
cessão Espanhola.

Considerado uma obra prima 
da arquitetura militar, tem ainda a 
particularidade de ter sido conce-
bido por um holandês (o povo que 
na altura se especializou na conce-
ção de fortalezas defensivas) que 
ajudou Portugal a resguardar-se 
dos ataques espanhóis e que, anos 
mais tarde, acabou por ir trabalhar 
para... Espanha. “Se tivermos de fa-
lar de um personagem relativamen-
te ao Forte de Santa Luzia, escolho 
Colsmamber. Era padre, desenhava 
construções militares (será o res-
ponsável pelo Forte de Santiago, 
em Sesimbra, onde protegia a vila 
e o ancoradouro) e acabou por tra-
balhar para todas as fações em con-
fronto”, refere Vera Guelha.

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Importante espaço museológico 
que atrai alunos e turistas 

Hoje, o Forte de Santa Luzia é um 
dos mais importantes espaços mu-
seológicos de Elvas. Com a pande-
mia de Covid-19, este monumento, 
à semelhança de todos os restantes 
da cidade, e que é considerada pela 
UNESCO como Património Mundial 
da Humanidade, sofreu um acentua-
do decréscimo de visitantes. Antes, 
diz a responsável do monumento, 
teria uma média de visitas anuais na 
ordem dos 20 mil. 

“Existe uma forte componen-
te educativa associada ao Forte de 
Santa Luzia”, afirma Vera Guelha, 
salientando as sucessivas visitas 
realizadas por inúmeras turmas de 
escolas de todo o concelho e até do 
distrito. “Há uma educação museo-
lógica à qual não são indiferentes, 
sequer, os turistas estrangeiros, que 
aqui acorrem para tomarem contac-
to e melhor conhecerem a história 
de Elvas e das suas atividades mili-
tares”, explica. 

De acordo com a técnica muni-
cipal, este monumento tem desper-
tado ao longo dos anos a curiosida-
de de visitantes de todo o país mas, 

também, de um número substancial 
de estrangeiros. “Os espanhóis, entre 
os turistas estrangeiros, serão cerca 
de 80 por cento de todos quantos, 
antes da pandemia, visitaram o For-
te de Santa Luzia e as restantes es-
truturas militares de Elvas”, afirma. 

Vera Guelha explica que, duas 
vezes por ano, realizam-se visitas ao 
Forte de Santa Luzia que são espe-
ciais. “São as visitas às contra-mi-
nas. As contra-minas são galerias 
subterrâneas cuja entrada se locali-
za no primeiro fosso e que serviam 
para que os militares portugueses, 
quando estavam sitiados pelos ini-
migos, pudessem sair e localizar as 
tropas adversárias”, esclarece.

As visitas às contra-minas são 
das mais apreciadas, sendo reali-
zadas esporadicamente. “São locais 
de grande importância estratégica e 
que até sobreviveram ao terramoto 
de 1755. Uma dessas contra-minas 
tem cerca de uma centena de me-
tros, enquanto outra, virada em di-
reção a Espanha, terá cerca de 200 
metros de comprimento”, adianta a 
técnica municipal. 
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Passaram 18 anos desde o início das negociações e 
quase 30 da morte do militar que obteve a rendição 

do regime fascista. Agora, a partir de 1 de julho, a 
vila Natal de um dos heróis da revolução consegue, 

por fim, reunir parte do espólio que este doou.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Cidadania e coragem 
de Salgueiro Maia

CASTELO DE VIDE IMORTALIZA CAPITÃO DE ABRIL E FIGURA MAIOR DA REVOLUÇÃO
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C
astelo Vide cumpre, finalmen-
te, um desejo de muitos anos. 
De quase três décadas, se se 

tiver em conta a data da morte do 
homenageado. No início de julho 
será inaugurada a Casa da Cidadania 
Salgueiro Maia. O icónico capitão da 
revolução de 25 de Abril de 1974 tem, 
por fim, o seu nome associado a uma 
iniciativa que, por certo, o iria en-
cher de orgulho. O mesmo orgulho 
que a autarquia local partilha por ter 
criado um espaço onde a memória 
não se irá apagar.

“Este espaço será certamente um 
museu para o país, numa dimensão 
que se quer educativa e enaltecendo 
um dos bons exemplos de cidadania 
nacional num momento em que Por-
tugal precisa de elevar os valores da 
cidadania, da democracia, da solida-
riedade e da liberdade. Doravante, 
Castelo de Vide passará, ainda mais, 
a ser referencial na abordagem a Sal-
gueiro Maia, ao 25 de Abril e aos valo-

res de Abril. Tínhamos este imperati-
vo de consciência de construir a Casa 
da Cidadania que após um longo ca-
minho de 18 anos, finalmente, vamos 
poder cumprir”, sintetizou à Semmais 
o presidente da câmara, António Pita.

As recordações do dia 25 de Abril 
de 1974 passam, obrigatoriamente, 
pelo cerco ao Quartel do Carmo, 
em Lisboa. No interior do edifício, 
onde estava instalado como hoje o 
comando da GNR, acoitara-se, com 
outros elementos da sua confiança, 
o chefe do Governo, Marcelo Cae-
tano. O capitão Salgueiro Maia, um 
dos vários de igual patente que pug-
nou e lutou contra o regime fascista, 
destacou-se no momento em que o 
mundo pôs os olhos em Portugal, 
assistindo à queda de um legado de 
48 anos de governação autoritária e 
totalitária. Foi ele, de megafone em 
punho e espingarda G3 ao ombro, 
que conduziu as negociações de de-
posição do Governo.
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Doação do acervo pessoal 
ficou registado em testamento 

Esse mesmo megafone é agora 
um dos elementos chave que pode 
ser apreciado na Casa da Cidadania 
Salgueiro Maia. O megafone, fardas, 
comendas, condecorações e até ar-
mas fazem parte do acervo do capi-
tão. São testemunhos que, tal como 
deixou em testamento, deverão ser 
mostrados a todos os que visitarem 
o espaço, no castelo da vila.

“Trata-se da consumação de 
um processo onde a câmara mu-
nicipal já estava empenhada há 18 
anos. Os mesmos que demoraram 
as negociações para que a autar-
quia, em conjunto com a Direção 
Regional de Cultura, chegasse ao 
necessário acordo para instalar 
este espaço museológico e, em 
simultâneo, possam proceder à 
recuperação do castelo, que é um 
dos locais mais importantes da 
vila”, adiantou António Pita.

O valor dos objetos expostos é 
salientado pelo autarca que, tam-
bém considera que tão importante 
quanto o acervo da Casa Memória 
é saber transmitir os ideais defendi-

dos pelo capitão nascido em Castelo 
de Vide, combatente em África, na 
Guerra Colonial, e alicerce decisivo 
na marcha até Lisboa de uma coluna 
do Regimento de Cavalaria sediada 
em Santarém. “Os ideais que con-
duziram à liberdade e à democracia 
tem de ser conhecidos e divulgados, 
para que todos tenham consciência 
do que era o país e a evolução ocor-
rida nos anos que se seguiram. Para 
que os portugueses, mas certamente 
também os muitos estrangeiros que 
vão visitar o local, saibam o que foi 
feito por uma das mais importantes 
figuras do 25 de Abril”, disse.

Refira-se que a autarquia de Cas-
telo Vide já havia, há cerca de dois 
anos, prestado uma outra homena-
gem a Salgueiro Maia, colocando 
em exposição no Parque 25 de Abril, 
uma chaimite (viatura de combate 
utilizada pelo Regimento de Cava-
laria) idêntica às que foram de San-
tarém até Lisboa para transportar 
algumas das tropas que estiveram 
na deposição do regime de Marcelo 
Caetano.
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Projeto global ultrapassa 
os quatro milhões de euros

A instalação da Casa da Cidada-
nia Salgueiro Maia é um projeto que, 
quando totalmente concluído, terá 
ascendido aos quatro milhões de 
euros. É, para além da homenagem a 
um herói da terra, uma forte aposta 
na promoção turística e cultural do 
concelho.

De acordo com a informação 
prestada pelo município a primeira 
fase das obras ascende a cerca de 1,1 
milhões de euros. Esta verba come-
çou a ser aplicada em 2019. Poste-
riormente à abertura, programada 
para o dia 1 de julho, a autarquia 
irá avançar com a segunda parte do 
projeto, que compreende a constru-
ção de uma área para arrumos, uma 
cafetaria e também uma loja. “O tu-
rismo, sobretudo para uma povoa-
ção com as caraterísticas naturais 
de Castelo de Vide, com um grande 
valor patrimonial e cultural onde se 
incluem, entre outros, o castelo e a 
judiaria, é um fator que não pode ser 

O capitão Salgueiro Maia é 

das figuras que reúne mais 

unanimidade entre todas os que 

participaram na revolução de 

1974. Carismático, porque tinha 

a capacidade de unir todos em 

torno de um objetivo, corajoso, 

porque avançava à frente dando 

o exemplo que pedia aos seus 

subordinados, amigo, porque 

não tinha pejo em se juntar e 

conviver com todos aqueles 

em que acreditava. Foram estes 

atributos que lhe valeram todo 

o protagonismo no 25 de Abril, 

obtendo a rendição do regime 

de Marcelo Caetano e de 

Américo Tomás, num momento 

de grande tensão no Largo do 

Carmo, com as tropas da GNR 

fiéis ao Governo a ameaçarem 

fazer baixas entre os milhares 

de populares, tal como antes o 

fizeram alguns agentes da Pide 

(a polícia política) sitiados na 

sua sede, na Rua António Maria 

Cardoso.

Homem justo e sem medo

descurado, tanto mais que a vila está 
inserida numa zona de grande be-
leza natural, uma zona de serra que 
todos os anos desperta a atenção de 
milhares de visitantes”, diz um dos 
assessores do município.

Dotada de bons equipamentos 
hoteleiros e de restauração, e até de 
complexos desportivos a vila deno-
minada “Sintra do Alentejo” não vai 
ficar, no entanto, pela inauguração 
da Casa da Cidadania. Na Rua de 
Santo Amaro, no centro histórico, 
próximo do local onde o militar nas-
ceu, a família pretende instalar ou-
tro espaço museológico que perpe-
tue a sua memória e ação. Trata-se 
de uma casa com a dimensão dese-
jada para que ali sejam acomodados 
serviços e até atividades lúdicas que, 
de algum modo, ajudem a manter vi-
vos os feitos do homem que faria 77 
anos a 1 de julho (dia da inauguração 
da Casa da Cidadania) e que morreu 
em 1992. 
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Igualdade… 
mas pouco
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“(…) continuamos a ter uma sociedade que 
nega a igualdade de oportunidades e de 
direitos, nega a desigualdade de género e a 
escravatura sexual, que nega a mutilação 
feminina, a violação (…)”

O caminho pela igualdade de 
direitos tem sido longo e es-
pinhoso e sem termo à vista. 

Infelizmente, continua a fazer sentido 
assinalar a luta contra a discrimina-
ção em função do sexo, na carreira, 
na igualdade salarial, na academia, 
nos lugares de topo das administra-
ções de empresas públicas, nos lu-
gares de dirigentes da administração 
pública, no desempenho de cargos 
públicos, na vida interna dos partidos 
políticos e na casa da democracia. A 
democracia não pode ser plena nem 
efetiva enquanto continuarmos a ter 
um deficit significativo na represen-
tatividade das mulheres nos órgãos 
de poder. A democracia não pode ser 
plena nem efetiva enquanto for as-
sassinada uma mulher, a cada dez mi-
nutos, no mundo, vítima de violência 
doméstica. A democracia não pode 
ser plena nem efetiva quando as mu-
lheres recebem menos 14,4% pelo seu 
trabalho que os homens em idênticas 
funções. A democracia não pode ser 
plena nem efetiva quando a pobreza 
continua a fragilizar mais mulheres 

que homens, especialmente no caso 
das famílias monoparentais com fi-
lhos menores a cargo.

Com efeito, a Europa e o mundo 
são pródigos em produzir cartas, 
declarações e tratados em defesa da 
igualdade de género. Várias déca-
das depois, continuamos a ter uma 
sociedade que nega a igualdade de 
oportunidades e de direitos, nega a 
desigualdade de género e a escra-
vatura sexual, que nega a mutilação 
feminina, a violação, especialmente 
em cenários de guerra ou conflito 
armado, e é cega perante a discri-
minação descarada, que violenta as 
mulheres de todas as formas e por 
todos os meios! A violência contra 
as mulheres continua a ser um flage-
lo mundial, persistente e galopante. 
No mundo ocidental assume formas 
mais subtis e eruditas, mais comple-
xas e dissimuladas, mas igualmente 
perigosas e tantas vezes cirúrgicas, 
mas todas elas com efeitos nefastos 
para a história da humanidade.

E porque estamos em ano de elei-
ções autárquicas, é preciso relembrar 

que as autarquias têm instrumentos 
legais ao seu alcance para debelar ou, 
pelo menos mitigar, as desigualda-
des. No distrito de Évora, não há um 
único Plano Municipal para a Igual-
dade em vigor, apesar da legislação 
datar de 2013! O Município de Évora 
é o único que se encontra envolvido 
na sua construção. Também a figura 
legal do Conselheiro Municipal para 
a Igualdade, não se encontra dinami-
zada. De facto, as maiorias comunis-
tas e socialistas sempre conviveram 
bem com as desigualdades, camu-
fladas de igualitarismo. Não é uma 
coincidência. É um padrão. 

O PSD, defensor da dignidade hu-
mana e da igualdade de direitos não 
pode rever-se nas desigualdades, re-
forçadas pela interioridade e pelas 
assimetrias regionais. É por isso que 
o poder local é determinante. É por 
isso que continuamos firmes na de-
fesa do nosso território. E é por tudo 
isto que, na história do nosso país, é 
impossível falar de poder local sem 
invocar o maior partido de Portugal, 
o Partido Social Democrata. 



O maior concelho do país 
é o seu melhor destino para 2021. 
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“EA Live Évora”
ÉVORA

O festival, que decorre no segundo e terceiro fins de 
semana de julho, na Quinta do Valbom, vai receber 
artistas nacionais de renome. Pedro Abrunhosa é o 
primeiro artista que vai inaugurar o programa, no dia 
16, seguindo-se o concerto de Carolina Deslandes. 
No último fim de semana do “EA Live Évora”, é a vez 
de Bárbara Tinoco pisar o palco do festival. Tiago 
Nacarato encerra o cartaz.

ADEGA CARTUXA
16, 17, 23 E 24 DE JULHO

“Cangiante — A partir 
da Coleção da CGD”
BEJA

A exposição, com curadoria de Antonia Gaeta, promove 
um diálogo entre as diversas obras, técnicas e materiais 
dos autores representados na coleção. Uma curadoria 
aberta e permeável ao trabalho das artistas Ana Manso 
e Dayana Lucas sobre algo que já existe, mas que tem 
agora a possibilidade de ser diferente. 

CENTRO DE ARQUEOLOGIA E ARTES
A PARTIR DE 3 DE JULHO

agenda
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“Iniciação ao 
trabalho de ator #1”
ESTREMOZ

O Colectivo Cultura Alentejo vai organizar a primeira 
edição do workshop “Iniciação ao trabalho de ator #1”, 
que será conduzido pelo ator Cláudio Henriques. A 
sessão destina-se aos que têm curiosidade sobre esta 
profissão e vai versar sobre as diferentes técnicas para 
teatro, cinema e televisão.

CENTRO CULTURAL JOSÉ LOURENÇO 
MARQUES CRÊSPO
3 DE JULHO

“Caminhando 
na Comporta e 
Carrasqueira”
ALCÁCER DO SAL

A proposta é caminhar pela Reserva Natural 
do Estuário do Sado, um local onde se pode 
apreciar a beleza desta região, com particular 
destaque para a Carrasqueira, com o célebre 
Porto e Cais Palafítico. A rota inclui também 
passagem pela Comporta.

RESERVA NATURAL 
DO ESTUÁRIO DO SADO
17 DE JULHO

garrafas, frascos, boiões

 

AO SEU ECOPONTO!

TUDO NO CONTENTOR
NÃO DEPOSITE 

DÊ MAIS ATENÇÃO 

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

SABIA QUE...

www.ambilital.pt
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ELVAS
FORTE DE SANTA LUZIA


