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NATAL SOLIDÁRIO

EDITORIAL

RAUL TAVARES
DIRETOR

Agir contra  
a resignação

C
hegados ao fim de mais um ano difícil, 
que pôs à prova a capacidade de resistir 
e de seguir em frente, perante uma crise 
sanitária que parece não querer abrandar, 

é tempo de renovar expetativas e sonhos.
É esse o caminho que se nos coloca pela frente com 
o nascimento de uma nova fonte de esperança, que 
nos leve a revigorar as energias, pensar positivo e 
acreditar num futuro melhor. 
Na sua Encíclica “Fratelli tutti”, o Papa Francisco 
fala de um sentido de “nascer que desabrocha a 
vida, com promessa de futuro, sem fronteiras, sem 
privilégios e sem exclusões”. Palavras sábias sobre 
os problemas que habitam a nossa vida social da 
atualidade, a que se podiam juntar alguns outros 
como a ganância financeira e as assimetrias que 
dividem o mundo de forma desmesurada. 
Por isso destacamos nesta edição o trabalho 
heroico de muitas instituições que, ao longo do 
ano, vão amenizando as chagas sociais de muitas 
famílias carenciadas, entregues, quase sempre a 
um destino sem rumo. É preciso agir!, formulando 
políticas que sejam mais igualitárias e que resolvam 
de vez a injustiça da distribuição de riqueza, 
entregue hoje, no palco mundial, a muito poucos.
Mas há outras pandemias a precisar igualmente 
de uma ação concertada e da ação de todos nós: 
A escalada da crise ambiental, os jogos de guerra 
que continuam a latejar nas cabeças doentes de 
alguns ‘donos’ do mundo, e as feridas abertas que 
vão corroendo, cada vez com mais voracidade. 
a Humanidade que nos torna seres tão especiais 
nesta nossa Casa Comum.
Por isso, retomo palavras de Francisco, a 
fraternidade é hoje um valor mais necessário que 
nunca, “porque não é feita de ideais abstratos mas 
baseada no amor real, capaz de compadecer-me 
dos sofrimentos alheios, mesmo que o outro não 
seja da minha família, nem da etnia ou religião”.
É por isso que não podemos amparar a resignação, 
sob pena de continuarmos a cavar um fosso cada 
mais penoso na maior das nossas riquezas que é a 
Humanidade. 
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ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE 

MENSAGEM DE NATAL E DE ANO NOVO

Os pequenos gestos solidários de cada um de nós são uma 
força transformadora para maiores realizações coletivas. A 
solidariedade tem a dimensão humana que nos indica um 
caminho de mudança. Sabemos que estas ações individuais 
e coletivas podem não resolver em definitivo os problemas 
sociais com que a sociedade se depara. No entanto, servirão 
para amenizar carências, oferecendo esperança e uma nova 
perspetiva de futuro. A época natalícia convoca-nos a essa 
responsabilidade.
A ASMS tem como tantas outras Instituições da nossa região, 
a responsabilidade de concretizar iniciativas para a sociali-
zação, a inclusão e o apoio da população mais carenciada. A 
situação que se vive hoje com a crise pandémica, exige de 
todos e de cada um, empenho, cooperação e solidariedade, 
onde os objetivos individuais ganham a força de uma ação 
coletiva.
O Natal e o ambiente de celebração, evoca e reflete através 
da alegria do nascimento, uma mensagem de confiança num 
futuro que queremos de maior felicidade, mais saúde, paz e 
amor. Vamos acreditar!

O meu é teu!
O Presidente da Direção, Fernando Paulino

“Foram eleitos os novos Corpos Sociais para o Quadriénio 
2022/2026 da Associação de Socorros Mútuos Setubalense:

CORPOS SOCIAIS 2022/2026

ASSEMBLEIA GERAL Efetivos

Presidente David da Fonseca Martins Sócio 283
1º Secretário Fernando Ferreira Rocha Avelino Sócio 543
2º Secretário Ana Maria Basílio Monteiro Sócio 497

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Efetivos 

Presidente Fernando Jorge de Oliveira Paulino Sócio 294
Vogal Ricardo Trindade Pires Bárbara Sócio 827
Vogal Sandra Sofia Pinto da Costa Sócio 873
Vogal Ana Cristina Elias Claro Sócio 1397
Vogal Rogério Filipe de Almeida Sócio 317

CONSELHO FISCAL Efetivos 

Presidente Paulo Alexandre da Cruz Lopes Sócio 1037
Vogal José João Silva Esteves Sócio 370
Vogal Rogério Miguéns Gonçalves Sócio 124

  



4  |    |  23dezembro2021

NATAL SOLIDÁRIO
P

U
B

LI
C

ID
A

D
E

ÍNDICE
‹ BANCO ALIMENTAR 
SOMA PEDIDOS
Com uma guarda avançada 
de dezenas de voluntários os 
bancos alimentares das regiões 
de Setúbal e do Alentejo não 
têm mãos a medir para acorrer 
a tantas necessidades.

Pág. 6

‹ ALDEIA DE NATAL 
‘FEITA’ DE GIN
É o primeiro parque do 
mundo dedicado ao gin e 
está montado para ‘destilar’ 
magia, alegria e encantamento 
neste Natal, mesmo às portas 
de Santiago do Cacém. A 
organização é da “Black Pig”.

Págs. 18

‹ INFERNAL MUNDO  
SEM ABRIGO
Por trás de cada caso há uma 
história para contar em muitas 
encruzilhadas da vida. Nos 
últimos tempos o fenómeno 
agigantou-se e continua a ser um 
dos maiores problemas sociais.

Pág. 10 a 15

‹ ESCOLA DE HOTELARIA 
ABRE-SE AO MUNDO
Alunos da Escola de Hotelaria e 
Turismo de Setúbal arregaçaram 
as mangas e experimentaram 
menus de Natal de outros cantos 
do mundo, que mereceram 
grande aprovação..

Pág. 24

UNIVERSO DE MÃOS 
SOLIDÁRIAS ›  

São muitas as instituições que 
provam todos os dias, e ainda 
mais neste período, o valor da 

solidariedade. Estendem as mãos 
a quem precisa sem pedir nada 

em troca.

Pág. 8 e 9

SABOREEI AS NOSSAS 
MESAS DE NATAL ›  

A mesa é farta e abundam as 
iguarias, numa ementa que faz 
jus a seculares tradições, sob o 
comando do bacalhau, polvo, 

borrego e carne de porco frita. 
As pitéus compõem o repasto.

Pág. 20 a 22
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Duas regiões, duas realidades 
com uma rede que alimenta 
São distintas na dimensão geográfica e, aparentemente, nas carências. 
Setúbal pediu mais auxílio, enquanto o Alentejo se revelou menos 
necessitado. O certo é que, entre as duas regiões, recorreram ao Banco 
Alimentar mais de 15 mil pessoas.

TEXTO MARIA SANTOS / DORA DUARTE IMAGEM DR

SE A POBREZA JÁ ERA uma realidade 
para muitas famílias, com a chegada 
da pandemia agudizou-se o desem-
prego, os baixos rendimentos, a soli-
dão, a extinção dos postos de traba-
lho e, por consequência, o número 
de agregados familiares que se viram 
obrigados a recorrer à Rede de Emer-
gência do Banco Alimentar Contra a 
Fome. 

Este flagelo é transversal ao país, 
contudo o distrito de Setúbal é um dos 
mais afetados. Até ao final de outubro, 
a instituição recebeu 4.292 pedidos de 
ajuda que reverteram em alimentos 
para 13.552 pessoas. 

“Setúbal foi um dos distritos mais 
afetados pela Covid-19, há pessoas 
que ainda não conseguiram recuperar 
as economias e outras que continuam 
sem emprego. É uma região especial 
pelas características da população. 
Por um lado, falamos da existência de 
muitas famílias monoparentais que 
ficaram desempregadas ou que tra-
balham mas têm rendimentos muito 
baixos e mal conseguem pagar a ha-
bitação onde vivem, e por outro há 
muitos vínculos laborais precários, 
seja no que respeita a contratos ou à 
ausência deles”, diz a presidente da 
Federação Portuguesa dos Bancos 
Alimentares Contra a Fome.

Em conversa com a Semmais, 
Isabel Jonet, avançou ainda que “as 
pessoas que mais recorreram” à Rede 
de Emergência Alimentar “foram ca-
beleireiras e esteticistas que se viram 
obrigadas a fechar portas, sem rece-
ber nada. Muitas não tinham capaci-
dade para recorrer aos apoios da Se-
gurança Social e as que conseguiram 
demorou algum tempo”. 

Segundo os dados da rede, dos 
nove concelhos da península, Almada 
é o mais critico, tendo-se registado 

1.053 pedidos (o equivalente a 3.192 
pessoas), seguido do Seixal com 847 
solicitações (2.772), Setúbal com 653 
(2.085), Barreiro com 483 (1.512), Moi-
ta com 420 (1.329), Palmela com 339 
(1.104), Montijo com 184 solicitações 
(577), Sesimbra com 178 (553) e por 
fim Alcochete com 20 solicitações que 
abrangeram 51 pessoas. 

CENÁRIO É MENOS FRÁGIL NOS 
CONCELHOS DO ALENTEJO 

Já nos quatro municípios alenteja-
nos integrados no distrito de Setúbal, 
o flagelo é menos gritante, mas ainda 
assim a Rede de Emergência Alimen-
tar socorreu 249 pessoas em Sines, 77 
em Santiago do Cacém, 26 em Alcácer 
do Sal e 25 em Grândola. Um cenário 
não tão frágil que se estende, de res-
to, aos três distritos deste território, 
onde beneficiaram de ajuda um total 
de 1.465 indivíduos, a maioria a residir 
no concelho de Évora (750). Em Por-
talegre aos alimentos chegaram a 362 
pessoas e em Beja a 353. 

Fatores como a empregabilidade 
em atividades menos afetadas pela 
crise sanitária ou a menor incidên-
cia de profissões liberais, diz Isabel 
Jonet, atenuaram as carências. “No 
Alentejo as pessoas dependem menos 

do dinheiro para se alimentar, orga-
nizam-se de outra maneira. Trata-se 
de uma população mais envelhecida 
cujo problema são as baixas pensões 
de reformas. Mas também houve, por 
exemplo, os trabalhadores das explo-
rações agrícolas, perto de Beja, que 
foram obrigados a confinar e sofre-
ram bastante porque a maioria tinha 
habitações com péssimas condições e 
tiveram que ser ajudados com manti-
mentos”, avançou. 

No terreno diariamente para ten-
tar ‘matar a fome’ aos mais carencia-
dos, nesta época natalícia, o Banco 
Alimentar vai, em parceria com al-
gumas empresas, reforçar os cabazes 
para que o Natal não passe ‘à margem’ 
desta população das duas regiões. 
“Dentro dos cabazes há mantimentos 
de várias categorias, como bacalhau, 
azeite, leguminosas, grão, feijão, óleo 
entre outros. Tentamos que, desta for-
ma, estas pessoas possam ter um sinal 
de solidariedade e passem a consoada 
com o seu bacalhau, como é tradição 
nas mesas portuguesas”, revelou a 
presidente da instituição. 

“Mas relembramos que estas pes-
soas precisam de comer todos os dias 
e não só na altura do Natal”, conclui 
Isabel Jonet. 

NATAL SOLIDÁRIO
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Valores espalhados pelos lares 
dos muitos que têm pouco 
Dos particulares, 
às instituições e às 
autarquias, multiplicam-
se os gestos solidários 
que, em tempos difíceis, 
oferecem mais brilho 
aos lares de famílias com 
rendimentos apertados.

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

SÃO TEMPOS DE GESTOS solidários, 
de dar a mão e tentar arrancar sorri-
sos. Tempos em que instituições e en-
tidades da região de Setúbal multipli-
cam esforços para oferecer alimentos, 
doces, vestuário e brinquedos que po-
dem ‘aquecer’ o coração dos muitos, 
que vivem com pouco. 

A Associação das Festas Popu-
lares de Pinhal Novo, por exemplo, 
está a organizar, pelo segundo ano, a 

iniciativa “Natal Solidário”, que con-
siste na recolha de bens alimentares 
para as famílias mais carenciadas da 
freguesia e não só. “Essas cerca de 
cem famílias estão referenciadas pelo 
Núcleo Alimentar Sociocaritativo da 
Igreja Paroquial de Pinhal Novo e nós, 
como fizemos esta ação em 2020, vol-

támos a repetir este ano, porque con-
sideramos ter sido uma experiência 
enriquecedora”, começa por contar à 
Semmais, Herlander Vinagre, presi-
dente da associação.

“Dia 19 foi realizado o Passeio de 
Cicloturismo de Pais Natal, no qual os 
participantes tiveram de nos entregar 

NATAL SOLIDÁRIO
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bens alimentícios para depois serem 
distribuídos. A nossa associação não 
está parada e estamos atentos a quem 
precisa”, sublinhou o mesmo respon-
sável, acrescentando que, no ano pas-
sado, o Núcleo Alimentar Sociocari-
tativo levou das instalações cerca de 
quatro carrinhas cheias de produtos 
doados”.

Também a União Mutualista Nos-
sa Senhora da Conceição, sediada no 
Montijo e que trabalha sobretudo com 
idosos, faz questão de estar na linha da 
frente da ajuda ao próximo. Em articu-
lação com a câmara e a junta de fre-
guesia, espera, à semelhança do ano 
passado, entregar “um conjunto de 
cabazes”. Atualmente, são 143 os be-
neficiários do apoio social que, em ar-
ticulação com o Banco Alimentar, são 
auxiliados. É uma forma de assegurar 
a chegada de bens alimentares a um 
conjunto alargado de famílias caren-
ciadas, no âmbito de uma ação ainda 
mais relevante nesta época natalícia”, 
adiantou uma fonte da instituição.   

GESTOS PARA FAZER SORRIR OS 
OLHOS E ROSTOS DAS CRIANÇAS

À semelhança de anos anteriores, a 

autarquia do Barreiro tem estado, em 
parceria com grandes superfícies comer-
ciais da terra, a por em prática a mesma 
atitude junto de agregados frágeis sina-
lizados por instituições de solidariedade 
social.  Por sua vez, o 
município de Palmela 
já entregou o Cabaz 
Solidário Saudável a 
189 famílias. 

Mais a Sul, em 
Sines o foco foram 
as crianças, entre 
as quais as da Cer-
cisiago, que foram 
presenteadas com 
bilhetes para assistir 
à peça de teatro “A 
Lenda do Menino da 
Gralha”. E em Alcá-
cer do Sal, o tradicional jantar de Na-
tal dos trabalhadores e colaboradores 
da autarquia foi substituído por 485 
cabazes com produtos da região e por 
cheques-brinde para a aquisição de 
um presente no comércio local.  

Na capital de distrito os mais pe-
quenos de famílias desfavorecidas 
receberam das mãos de centenas de 
motards que percorreram a cidade, 

vestidos de Pai Natal, presentes, no 
âmbito do já habitual desfile do Moto 
Clube de Setúbal. Uma ação seme-
lhante realizou também a secção de 
BTT e Cicloturismo do Núcleo Re-

creativo e Desportivo “Ídolos da Pra-
ça” que, no dia 19, realizou o quarto 
Passeio Solidário com vista a angariar 
brinquedos, roupas e alimentos. “No 
ano passado, com a envolvência de 
cerca de 25 ciclistas e de outras pes-
soas, apoiámos a Igreja de Nossa Se-
nhora da Conceição. Este ano é a vez 
da Casa do Gaiato de Setúbal”, refere 
Bruno Vigário, elemento da direção. 
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Taipa apoia há cerca de duas 
décadas os mais carenciados 
Os números não enganam e revelam as dificuldades sociais no maior concelho 
do país. No Natal distribuem-se alimentos e brinquedos, mas no resto do ano 
os idosos não ficam esquecidos. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

HÁ UMA TRADIÇÃO COM 19 ANOS em 
Odemira: ajudar, com géneros ali-
mentícios e dinheiro, os mais caren-
ciados. Conhecida como “Aliados do 
Natal”, é concretizada pela Taipa - Or-
ganização Cooperativa para o Desen-
volvimento Integrado do Concelho de 
Odemira que, em conjunto com cerca 
de 60 parceiros, coloca pão na mesa 
de quem mais precisa e sorrisos no 
rosto das crianças.

“A ajuda da Taipa já ultrapassa os li-
mites do concelho, estendendo-se tam-
bém a Aljezur. Este ano, para podermos 
dar uma ideia da dimensão da iniciativa, 

distribuímos 617 
cabazes de Natal, 
dos quais 66 foram 
para o município 
de Aljezur”, expli-
cou à Semmais a 
vice-presidente da 
organização, Tere-
sa Barradas.

A ideia surgiu há 19 anos, quando 
os técnicos da Taipa se deslocaram às 
Azenhas do Mar, onde a maior parte 
dos residentes se dedica à pesca, e 
constataram que muitas das crianças 
não tinham qualquer possibilidade 

de receberem presentes. “Detetámos 
muitas fragilidades sociais e tivemos 
então a ideia dar prendas às crianças. 
Numa primeira fase fizemos campa-
nhas para recolha de brinquedos em 
segunda mão, mas em bom estado, 

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E
NATAL SOLIDÁRIO



23dezembro2021 |    |  11  

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E

promovendo até uma espécie de eco-
nomia circular e, mais tarde, passá-
mos a distribuir presentes novos”, 
adiantou. 

Com o passar do tempo, diz Teresa 
Barradas, a organização foi sinalizando 
pelas 13 freguesias do concelho diversos 
outros agregados carenciados: “Alguns 
vivem com pequenas pensões, outros 
são idosos que vivem isolados. Também 
temos casos de famílias numerosas, de 
pessoas que ficaram temporariamente 
desempregadas e de outras que há mui-
to tempo vivem dos apoios sociais.

Este ano a Taipa distribuiu, em 
cada uma das freguesias, para além 
dos cabazes, mais 184 brinquedos. “A 
missão foi organizada por cerca de 30 
pessoas que trabalham na organiza-
ção. Fizeram os cabazes no Mercado 
Municipal de Odemira e depois re-
meteram para cada freguesia, onde os 
responsáveis locais os distribuíram. 
Reações? Não assistimos ao momen-
to, mas pelo que nos chega acredita-
mos que as pessoas se sintam agra-
decidas, sobretudo as que vivem mais 
isoladas e sozinhas”.

PARCEIROS DA CAUSA CHEGAM 
DE VÁRIOS PONTOS DO PAÍS

Teresa Barradas diz que a ativi-
dade da Taipa foi ultrapassando os 
limites do concelho, sendo que atual-
mente já existem várias empresas, 
algumas de dimensão nacional, que 
doam alimentos e brinquedos.

“Temos vindo a registar um au-
mento significativo de parceiros do 
“Aliados do Natal”. Neste momento 
já são 60. Muitas são empresas locais, 
mas também existem algumas nacio-
nais. E não podemos esquecer o apoio 
da câmara, das juntas de freguesia e 
da Segurança Social, sem os quais não 
seria possível fazer todo este trabalho. 

Estas entidades ajudam a sinalizar as 
famílias e, no caso das juntas, distri-
buem os cabazes e os brinquedos”, 
disse a dirigente. 

A vice-presidente da organiza-
ção referiu até que existem empre-
sas de produtos hortícolas que se 
dispõem, ainda antes de contac-
tadas, a doar alimentos. “É sinal 
de que a mensagem está a passar 
e que existe a noção de se ser so-
lidário”, adiantou, salientando que 
no concelho as carências não se 
resumem aos residentes nacionais, 
mas abrangem também inúmeros 
estrangeiros que ali trabalham, so-
bretudo, na agricultura. 

NATAL SOLIDÁRIO
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Comida e prendas… 
mas sem teto e mesa 
para confraternizar 
Privados de muitos confortos e convívios ao longo 
do ano, os dias desta quadra não vão ser diferentes. 
As ceias vão ser servidas em kits e as prendas abertas 
ao ‘abrigo’ de uma solidão sem teto.

TEXTO MARIA SANTOS / ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

NA PRAÇA TEÓFILO BRAGA, este ano, 
a habitual tenda da Cáritas de Setúbal 
onde se servia o almoço de Natal aos 
sem abrigo não vai ser montada, para 
evitar ajuntamentos, mas as refeições 
vão ser distribuídas e, segundo o pre-
sidente da instituição, os utentes po-
dem consumi-las “nas instalações ou 
onde desejarem”. 

Para compensar a privação do 
momento de confraternização, o di-
nheiro que iria ser gasto para alugar 
a tenda foi investido na compra de 
outros bens essenciais na vida das 95 
pessoas do concelho que, sem teto, 
recorrem à Caritas para ter algum 
conforto. “Além da refeição de Na-
tal, vão ter à sua espera produtos de 
higiene pessoal, de limpeza e roupas 
interiores”, disse à Semmais o presi-
dente Domingos Sousa, adiantando 
que, para além do número referido, 
existem “muitos mais” indivíduos si-
nalizados que “não querem ou não 
procuram ajuda”. 

“Arrendámos cinco apartamentos 
que acolhem quinze pessoas acompa-
nhadas pelo nosso pessoal, e já arren-
dámos outra casa para mais quatro, 
no âmbito do Programa “Casa Pri-
meiro”, que arranca em 2022. No edi-
fício na Praça Teófilo Braga alojamos 
mais de 16 em camaratas. É claro que 
é insuficiente para resolver todos os 
problemas à nossa volta” reconhece 
o mesmo responsável, afirmando ser 
“muito preocupante o facto de esta-
rem a chegar à Cáritas alguns jovens, 
de Setúbal e arredores, em situação 
de sem abrigo, que estão já integrados 
em atividades lúdicas e culturais com 
o intuito de se sentirem “dignificados 
e, mais tarde, inseridos em programas 

do centro de emprego e da autarquia 
para que se tornem autónomos”. 

Também a CASA-Centro de Apoio 
aos Sem Abrigo, que ampara perto de 
90 pessoas no concelho sadino, se vê 
impedida, pelo segundo ano conse-
cutivo, de organizar o jantar alusivo à 
quadra. Para contornar a situação op-
tou pelos serviços de uma empresa de 
catering que, há vários anos, faz ques-
tão de oferecer a ceia de Natal a esta 
comunidade. Paralelamente, os vo-
luntários da instituição vão preparar 
kits de alimentação de bacalhau com 
batatas e couve, um segundo prato e 
a sobremesa para entregar na tarde 
desta sexta-feira. 

INSTITUIÇÕES DESDOBRAM-SE 
PARA OFERECER ALGUM CONFORTO 

Susana Marques, coordenadora 
da delegação de Setúbal, adianta que 
haverá também “caixas presente” 
que, elaboradas por várias entidades 
e particulares, contêm “produtos de 
higiene, guloseimas, um produto de 
conforto (gorro, cachecol ou peúgas) 
e um postal”: “Prestamos ajuda ali-
mentar diária, mas, nesta quadra, é 
importante relembrá-los que é Natal. 
Para nós, é um dia carregado de emo-
ções, porque vamos pernoitar nas 
nossas casas e muitas destas pessoas 
vão dormir algures, com frio e ao re-
lento”, partilha com a Semmais. 

Um sentimento de impotência 
permanente, contudo agravado se 
comparado com os anos anteriores. 
“A grande diferença é que não pode-
mos confraternizar com as cerca de 
90 pessoas que recebem diariamente 
o nosso apoio, nem sentá-las à mesa”, 
sublinha a coordenadora, adiantando 

que estão registadas 120 pessoas sem 
abrigo no concelho, mais cerca de 30 
do que as que recorrem aos apoios 
da instituição de domingo a sexta-
-feira, para ali levantarem o seu kit de 
alimentação ao jantar. “É um kit que 
permite minimamente a subsistência 
até ao dia seguinte”, vinca. 

Desde o início da pandemia, o nú-
mero de utentes da CASA “triplicou”, o 
que deixa Susana Marques preocupa-
da: “São pessoas que ficaram desem-
pregadas porque as empresas onde 
trabalharam faliram, e, recentemente, 
devido à nova variante, estão a apa-
recer famílias em situação muito vul-
nerável e alguns casos encaminhados 
pela Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens de Setúbal”. 

Ao mesmo ritmo que aumenta o 
número de vulneráveis, cresce o sen-
timento de incapacidade de quem se 
dedica a ajudar o próximo, como é o 
caso do Grupo Desportivo da Fonte 
Nova, de Setúbal. Sem apoios da câ-
mara e da junta de freguesia, este ano 
não vai poder realizar o jantar de Na-
tal. “Fiz esse evento durante 15 anos, 
mas, há dois anos, parámos, por causa 
da pandemia e da falta de apoios. Che-
gámos a juntar na nossa coletividade 
cerca de cem pessoas carenciadas. É 
mais um ano que vamos sentir a falta 
deste gesto solidário. Era uma grande 
festa e até oferecíamos roupas e brin-
quedos”, conta o presidente José Pina, 
manifestamente triste por “não poder 
ajudar quem mais necessita”. 

NATAL SOLIDÁRIO
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DAMOS AS BOAS-VINDAS A 2022!

Condições de acesso
• Apresentação do Certificado Digital COVID da UE, ou um comprovativo 
de vacinação ou de realização laboratorial de teste com resultado 
negativo, nos termos das alíneas a), b) e c) do n.º 2 do art.º 13.º do Anexo 
à Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro;
• É obrigatório o uso de máscara;
• Não é permitido o acesso com recipientes de vidro;
• Entrada livre, limitada à lotação do espaço.
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Espírito de uma quadra que se 
‘impõe’ ao longo de todo o ano 
As ruas, por estes dias, estão mais iluminadas e ‘frenéticas’ de gente carregada 
de sacos de presentes. Em algumas dessas ruas, outra gente luta, dia após dia, 
para tentar carregar para um caminho melhor quem se esconde na penumbra.

TEXTO MARIA SANTOS / DORA DUARTE IMAGEM DR

DESPOVOADA, MAS, mesmo assim, 
na maior região do país existem, se-
gundo os dados mais recentes da Es-
tratégia Nacional para a Integração de 
Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 
(ENIPSSA), 517 - que não são simples-
mente um número, mas pessoas - sem 
teto (na via púbica) ou sem casa (en-
contram-se em centro de acolhimen-
to) no Alentejo. O ‘infernal mundo’ 
dos designados sem abrigo é uma luta 
diária e não apenas de época, para os 
próprios, que não conseguem ou tei-
mam em não encontrar um rumo, e 
para quem os acompanha, que bata-
lha para os tirar das encruzilhadas da 
vida, como é o caso da Cáritas de Beja, 

a capital de distrito do Baixo Alentejo 
onde por cada mil habitantes 9,72% 
enfrenta nesta realidade. 

“A principal dificuldade prende-se 
com o facto de a pessoa querer real-
mente mudar. Há muitos casos de de-

pendência de álcool, drogas ou doen-
ça mental, e é necessário um trabalho 
de grande sensibilização para que 
concordem com a proposta da equi-
pa, o que nem sempre é fácil. Nor-
malmente apresentam uma ausência 

NATAL SOLIDÁRIO
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total de projeto de vida e motivação, 
explica à nossa revista o responsável 
pela comunicação Márcio Guerra, si-
nalizando que as carências mais no-
tórias são doença mental e ausência 
de competências pessoais e sociais 
que permitam viver em sociedade. 

Por outro lado, continua, a maio-
ria está numa “idade em que a socie-
dade os vê como demasiados velhos 
para trabalhar e o Estado como no-
vos para se reformarem. Fatores que 
dificultam a inserção laboral e a con-
cretização de um projeto que lhes dê 
autonomia e dignidade”. 

DIAS PARA ‘ABANAR’ CONSCIÊNCIAS 
PARA DRAMAS DIÁRIOS  

Confrontado regularmente com 
estes cenários, Márcio Guerra recorda 
que a solidariedade é o pilar da insti-
tuição e, por isso, Natal é todo o ano, 
sendo que, nos dias 24 e 25, as ações 
serão ajustadas à quadra. “Seria re-
dutor considerar a nossa abordagem 
só nesta altura. É verdade que o Natal 
é uma quadra de maior atenção para 
com esta comunidade, o que reflete o 

necessário caminho a percorrer para 
uma maior consciencialização da so-
ciedade. Mas apesar dos constran-
gimentos colocados pela pandemia, 
vamos fazer algumas ações alusivas 
junto dos sem abrigo que acompanha-
mos, como, por exemplo, no âmbito da 
cantina social, um almoço e jantar com 
a tradicional consoada”, adianta. 

Florbela Martinho, presidente da 
Associação de Desenvolvimento Re-
gional D’Entre Tejo e Guadiana – TE-
GUA, defende os mesmos princípios. 
Nas palavras desta responsável, a 
quadra “deve sempre servir para re-
lembrar e reforçar o leque de pessoas 
que se cruza, ou não, com todos os 
que coabitam este mundo e partilham 
os mesmos desejos, necessidades, so-
nhos e vontades”. 

“Na nossa instituição, dentro das 
possibilidades, tendo em conta o con-
trolo financeiro e a logística que a 
pandemia implica, dedicámos algum 
tempo e meios na decoração. Montá-
mos a árvore de Natal, embelezámos 
as zonas de convívio e assim torna-
mos a nossa casa mais acolhedora e 

harmoniosa”, explica o presidente da 
TEGUA que, entre o centro de dia e o 
de alojamento, apoia 28 utentes, com 
problemas que oscilam entre as bai-
xas pensões de subsídios, os distúr-
bios com o álcool ou psicológicos. 

Em Évora, o NPISA que integra 
a Rede Social do concelho e do qual 
fazem parte várias entidades e insti-
tuições, os cuidados com 14 pessoas 
em situação de sem abrigo são, igual-
mente, diários e foram até reforçados 
em virtude da pandemia, através de 
monitorização pelos locais de per-
noita, da entrega de um reforço ali-
mentar, equipamentos de proteção 
individual, água, bebidas quentes e 
cobertores, para além de ter sido feito 
um levantamento de interesse de va-
cinação SARS Covid-19 e Gripe. 

À Semmais, Nuno Rosmaninho, 
diretor do Centro Humanitário da 
Évora, disse ainda que, neste perío-
do de Natal, serão entregues cabazes 
com alimentos e vestuário e deixou 
um apelo: “Não nos podemos lembrar 
da existência destas pessoas só no 
Natal”. 

NATAL SOLIDÁRIO
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CASA 
ERMELINDA FREITAS  
MOSCATEL  
DE SETUBAL
NOTA DE PROVA – 
Vinho de cor doura-
da, rico e comple-
xo, com aromas a 
lembrar mel e casca 
de laranja bem típicas 
da região. Na boca é 
cheio e doce reve-
lando boa acidez que 
lhe confere frescura. 

Fim de boca persistente e muito pro-
longado.
TEMPERATURA DE CONSUMO – 14 -16 Cº.
PRATOS RECOMENDADOS –  Acompa-
nha bem pastelaria fina, doçaria Árabe, 
como pode servir de aperitivo. 

CASA  
ERMELINDA FREITAS  
SYRAH RESERVA
O icónico Syrah da Casa 
Ermelinda Freitas, que 
com a colheita de 2005 
foi reconhecido em 
2008 como o melhor 
vinho tinto do mundo, 
deve ser uma presença 
obrigatória nas garrafei-
ras de Portugal;
NOTA DE PROVA - Vinho 
de cor granada, concen-

trado. Aroma confitado a lembrar fruta preta 
muito madura, alguma especiaria, com toque 
balsâmico da casta. Na boca é muito cheio, 
aveludado com taninos presentes muito bem 
integrados. Final longo e persistente.
TEMPERATURA DE CONSUMO – 16 a 18º C
PRATOS RECOMENDADOS –  Ideal com 
pratos de carne vermelha, caça, assa-
dos no forno, queijos fortes e Foie gras.

DONA ERMELINDA 
RESERVA TINTO
NOTA DE PROVA – Vi-
nho com cor granada 
quase opaco, com 
aromas a lembrar fru-
tos pretos, especiarias 
e fumo, com alguma 
compota devido à 
grande maturação 
atingida. Na boca 
é um vinho denso, 
cheio, com grande 
estrutura, taninos pre-

sentes, mas integrados e macios. Final 
longo persistente e muito agradável.
TEMPERATURA DE CONSUMO – 16 a 18º C
PRATOS RECOMENDADOS –  Carnes, car-
nes vermelhas, pratos de caça, queijos, 
queijos de pasta mole, queijos fortes

CASA  
ERMELINDA FREITAS 
ESPUMANTE BRUTO 
NOTA DE PROVA – Vi-
nho de cor amarelo 
brilhante, frutado, 
a lembrar citrinos 
e frutos tropicais. 
Boa estrutura e boa 
acidez que lhe dá 
frescura e longevi-
dade. Final de boca 
a lembrar o fruto, 

fresco e agradável.
TEMPERATURA DE CONSUMO – 8 a 10º C.
PRATOS RECOMENDADOS – Ideal como 
aperitivo ou a acompanhar carnes gordas.

DONA ERMELINDA  
BRANCO RESERVA
NOTA DE PROVA 
– Vinho com cor 
amarelo esverdeada, 
aroma com notas de 
frutos doces e algum 
citrino, bem integrado 
com a madeira onde 
estagiou. Na boca 
apresenta-se cheio 
e cremoso com final 
elegante e persistente. 

TEMPERATURA DE CONSUMO – 12 - 14 ºC
PRATOS RECOMENDADOS – Excelente 
para pratos de peixe, saladas, massas e 
carnes brancas.

CASA ERMELINDA FREITAS
A Casa Ermelinda Freitas dedica-se à produção de vinho desde 1920, os 550 hectares de vinhas 
estão situados em Fernando Pó, uma zona privilegiada na região de Palmela. O solo destas vinhas 
que se localizam na zona sul de Portugal, é composto por areias muito semelhantes às areias 
de praia e muito rico em água, desempenhando um papel importante na maturação das uvas. 
A brisa envolvente dos rios refresca as vinhas durante os Verões secos, atribuindo suavidade e 
elegância aos vinhos. É nestes solos arenosos que próspera o Castelão no total são mias de 30 
castas plantadas por uma área do tamanho de 550ha, e 21 milhões de litros de vinho produzi-
dos por ano. Desde 1999 os vinhos da Casa Ermelinda Freitas, angariaram mais de 1500 prémios 
nacionais e internacionais.

SUGESTÃO GARRAFEIRA PARA ESTE INVERNO / NATAL

QUINTA DO MINHO  
– POVOA DE LANHOSO 

A Quinta do Minho, que conta 
com 40 hectares, nasceu em 1990 
em Póvoa do Lanhoso perto de 
Braga, tendo resultado da fusão 
de duas das mais antigas quintas 
ali existentes: Quinta do Bárrio e a 
Quinta da Pedreira. A casa principal 
remonta ao séc. XVIII e tem vindo a 
ser gradualmente recuperada para 
apoio a atividades ligadas ao turis-
mo vitivinícola. Com um “terroir” 
típico do alto Minho, o seu vinho 
elegante e fresco tem por base a 
casta Loureiro, rainha desta região. 

Este projeto é uma continuida-
de da grande parceria entre Leonor 
Freitas e o enólogo Jaime Quendera. 

VINHOS
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QUINTA DA MIMOSA 
NOTA DE PROVA – 
Vinho de cor granada, 
concentrado, rico em 
taninos de boa quali-
dade, muito complexo, 
com aromas a lembrar 
frutos vermelhos ma-
duros, muito confitado, 
bem conjugado com 
a madeira que lhe dá 
um toque a baunilha e 
especiaria. Fim de boca 

persistente e muito prolongado.
TEMPERATURA DE CONSUMO – 16 a 18º C
PRATOS RECOMENDADOS – Ideal para 
acompanhar pratos de carne vermelha 
grelhada, assados no forno, caça ou com 
queijos de aroma intenso.

DONA ERMELINDA  
GRANDE RESERVA 
NOTA DE PROVA –  Vi-
nho com cor granada 
quase opaco, com 
aromas a lembrar fru-
tos pretos, especiarias 
e fumo, com alguma 
compota devido à 
grande maturação 
atingida. Na boca 
é um vinho denso, 
cheio, com grande 

estrutura, taninos presentes e bem inte-
grados. Final longo e persistente.
TEMPERATURA DE CONSUMO – 16 a 18º C
PRATOS RECOMENDADOS – Carnes, car-
nes vermelhas, pratos de caça, queijos, 
queijos de pasta mole, queijos fortes
HISTÓRIA: Vinho único e raro feito das 
melhores uvas das melhores vinhas 
nos melhores “terroirs” com produções 
baixíssimas (menos de 2000kg/hectare) 
num ano excecional, que pretende ser 
uma diferenciação e uma referência dos 
encepamentos mais modernos da Casa 
Ermelinda Freitas e da Região de Setúbal, 

onde sempre predomi-
nou o Castelão.

LEO d’HONOR
NOTA DE PROVA – Aro-
ma profundo e concen-
trado. A casta Castelão 
no seu melhor com 
notas de frutos pretos, 
compota e especiarias. 
Complexo na boca 
com ligeiras nuances 
a tabaco e chocolate 
provenientes do estágio 
de 18 meses em barri-
cas de carvalho francês. 

É um vinho bem encorpado, com taninos 
presentes e um elegante final de boca. 
TEMPERATURA DE CONSUMO – 16 a 18º C
PRATOS RECOMENDADOS – Ideal com 
pratos de carne estufada, caça, assados 
no forno, queijos fortes e Foie gras.

CASA ERMLEINDA FREITAS  
MOSCATEL DE SETÚBAL SUPERIOR
NOTA DE PROVA – Vinho de cor âmbar 
dourado, concentrado, rico e muito 
complexo, com aromas a lembrar mel 
e casca de laranja bem conjugado com 
a madeira. Na boca é cheio e doce 
revelando boa acidez que lhe confere 
frescura. Fim de boca persistente e 
muito prolongado.
TEMPERATURA DE CONSUMO – 14 -16 Cº
PRATOS RECOMENDADOS – Acompa-
nha bem pastelaria fina, doçaria Árabe, 
como pode servir de aperitivo. 

CASA ERMLEINDA FREITAS  
MOSCATEL DE SETÚBAL ROXO SUPERIOR
NOTA DE PROVA – Vinho de cor âmbar 
vivo e dourado, com aroma a lembrar 
frutos secos, como avelã, nozes e 
algumas especiarias. Na boca é muito 
harmonioso com excelente combina-
ção entre doçura e frescura, que lhe 
confere um final bastante complexo e 
prolongado.
TEMPERATURA DE CONSUMO – 14 -16 Cº.
PRATOS RECOMENDADOS – Acompa-
nha bem pastelaria fina, doçaria Árabe, 
como pode servir de aperitivo. 

Novidade: 
QUINTA  
DE CANIVÃES  
AZEITE VIGEM EXTRA - 
ideal para temperar todas 
as iguarias de inverno, 
dando o último toque 
especial. Um azeite extra 
virgem com acidez 0.

QUINTA DE CANIVÃES 
— DOURO SUPERIOR

Em 2018, com a aquisição da 
Quinta de Canivães, Leonor Frei-
tas concretizou um sonho de lon-
ga data, ter uma quinta no Douro. 
Esta antiga quinta localiza-se na 
margem esquerda do Douro, perto 
de Vila Nova de Foz Côa sendo co-
nhecida antigamente como “Quin-
ta do Porto Velho”, pois possui um 
pequeno porto ondes as pequenas 
embarcações atracavam. Com a 
dimensão de 50 hectares, possui 
20 hectares de vinha de diversas 
idades, composta pelas mais no-
bres castas tintas, e 4,5 hectares 
de olival de onde se obtém azeite e 
elevadíssima qualidade  

Este projeto e uma continuida-
de da grande parceria entre Leonor 
Freita se o enólogo Jaime Quendera. 

Dona Ermelinda Reserva tinto é o 
vinho perfeito para a ceia de natal! 
Um clássico vinho de Portugal, 
macio, encorpado e aveludado que 
faz lembrar os sabores de antiga-
mente. Este é o companheiro ideal 
para a ceia de natal que vai muito 
bem com o típico bacalhau, servi-
do nesta quadra natalícia.
Todas estas sugestões pretendem, 
dar a todos os nossos consumido-
res a melhor experiência de quali-
dade, sempre ao melhor preço.

Leonor Freitas

VINHOS
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Black Pig transforma  
montado numa vila Natal 
Nesta quadra, o montado alentejano, no concelho de Santiago do Cacém, 
‘destila’ alegria e encantamento. Para miúdos e graúdos, são inúmeras as 
iniciativas que a Black Pig oferece na vila Natal. 

TEXTO MARIA SANTOS / DORA DUARTE IMAGEM DR

DESDE SETEMBRO que é o primeiro 
parque do mundo dedicado ao gin, 
destilaria, quinta pedagógica com 
animais de raças autóctones, área 
para atividades lúdicas e, até ao pró-
ximo domingo, é também a primeira 
“Vila Natal do Montado Alentejano”. 
O objetivo, diz o proprietário da mar-
ca Black Pig, é oferecer a cor, a luz e a 
emoção da época. 

“Com a conceção do parque temá-
tico faz todo o sentido para a destila-
ria Black Pig criar esta vila Natal para 
reforçar todo o trabalho que temos 
feito. As crianças são o futuro e este 
espaço alusivo foi pensado para elas 
e para as famílias. Por isso organizá-
mos uma comunidade natalícia com 
o intuito de proporcionar aos nos-
sos clientes uma experiência mágica, 
nesta que é a primeira ‘Vila Natal no 
Montado Alentejano’”, referiu à Sem-
mais Miguel Nunes, explicando que, 
nos 15 hectares da Herdade do Sobral, 
em Vila Nova de Santo André, onde foi 
instalado o parque Black Pig- Vila do 

Gin, existe por estes dias um “paraí-
so tanto para os apaixonados por gin 
como para os mais pequenos”. 

“A nossa ideia foi, seguindo a li-
nha orientadora do parque, trazer ao 
montado uma super vila Natal, adap-
tando as atividades já existentes à 
quadra. Para os adultos as iniciativas 
têm uma vertente mais técnica, como 
por exemplo visitas à destilaria, um 
workshop para aprendem a fazer um 
gin perfeito ou um percurso pelo tri-
lho do gin onde encontram as plantas 
e os vegetais que atribuem os diferen-
tes aromas à bebida destilada. No final 
podem ainda passar pelo showroom e 
fazer uma prova dos produtos Black 
Pig”, continua. 

MUNDO ENCANTADO ONDE NÃO 
FALTA UM POSTO DOS CORREIOS

Já para as crianças, de acordo com 
Miguel Nunes, diversão não falta. O 
safari gin foi transformado num trenó 
que transporta os pequenos por um 
mundo encantado: “Acolhemos ani-

mais de raças autóctones portugue-
sas e espécies cinegéticas. O safari é 
uma das maiores atrações, que ofere-
ce a emoção de andar de trenó com o 
Pai Natal. As crianças podem alimen-
tar os seus animais, que são veados, 
cavalos, burros, galinhas, patos e, cla-
ro, o porco alentejano que originou 
o nome da marca. E estes também 
fazem parte do presépio vivo da vila”. 

Mas também há tiro ao arco, in-
sufláveis, trampolins, animação com 
duendes e até o posto dos correios 
da Black Pig, onde os pequenos po-
dem colocar a carta que escreveram 
ao Pai Natal. Posteriormente, a marca 
encarrega-se de responder para man-
ter acesa a magia da época. “Não nos 
focamos só no produto, mas também 
em quem nos pode visitar, com o in-
tuito de estar próximo do consumidor. 
Atualmente, somos o ponto mais visi-
tado da costa alentejana, recebemos 
desde a abertura mais de 120 mil pes-
soas, num espaço que trabalha sete 
dias por semana, avança Miguel Nu-
nes, referindo que “mais do que uma 
marca a Black Pig é um conceito”. 

Um conceito que, para além de 
apostar no acolhimento, já colocou a 
empresa entre as destilaria mais pre-
miadas da europa. Embora o produto 
âncora seja o gin, transforma também 
medronho e é pioneira na produção 
de rum em Portugal continental. 

“O ano passado fomos distingui-
dos com a medalha de ouro no World 
Gin Award, o campeonato do mun-
do. É verdade que temos vencido as 
maiores competições internacionais, 
ainda recentemente fomos conside-
rados Gin of The year e galardoados 
na competição Escolha do Consumi-
dor, que será publicada em janeiro 
de 2022.  Não vou negar que estamos 
muito felizes, porque ver o nosso 
trabalho reconhecido é gratificante”, 
concluiu. 

NATAL SOLIDÁRIO
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Variedade de peixes  
por tradição e religião 
Bacalhau, polvo, borrego, galinha assada e doces 
predominam. Atrás destes pratos há motivos 
históricos que os justificam e que podem remontar 
aos séculos XII a XVI. D. Sebastião, em 1576, serviu um 
banquete com 192 variedades de peixe e marisco.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

MANDA A TRADIÇÃO que na penín-
sula se coma bacalhau na noite da 
Consoada. Nada de diferente do que 
acontece no resto do país, mas algo 
surpreendente para os leigos por ser 
este um hábito ditado por costumes 
religiosos. Também o polvo marca 
presença nas mesas sadinas onde, 
dia 25, por influência de uma grande 
parcela da população proveniente do 
Alentejo, se come borrego. Uma gran-
de variedade de doces remata as re-
feições que, desde há muito anos, se 

caracterizaram pelo aproveitamento 
de sobras, sendo por isso que também 
a roupa velha continua a ser predomi-
nantes.

O gastrónomo e investigador da 
História da Alimentação, Virgílio Go-
mes, conduziu a Semmais pelo repas-
to natalício imaginário dos setubalen-
ses. Uma viagem que nos fez recuar o 
palato até aos séculos XVI, ao reinado 
de D. Sebastião e, mesmo ao século 
XIV, quando o rei era D. Fernando. 
Um périplo gastronómico que se veio 

alterar na segunda metade do sécu-
lo XX, quando as indústrias pesadas 
chegaram à cidade e, com elas, pes-
soas de outras regiões com hábitos 
alimentares distintos.

“Quando se fala de hábitos ali-
mentares numa determinada região, 
sejam de Natal ou de outra época, é 
preciso ter em conta as regras reli-
giosas. No século XII, por exemplo, 
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havia 132 dias de abstinência de car-
ne e até existiam receitas para con-
fecionar os pratos que se podiam 
ingerir nesses dias”, contou Virgílio 
Gomes, dando desse modo o mote 
para o motivo pelo qual o peixe ainda 
hoje é parte dominante na alimenta-
ção natalícia.

“Poucas pessoas sabem, mas em 
1576 o rei D. Sebastião, que se prepa-
rava para invadir o Norte de África, 
resolveu pedir auxílio a D. Filipe II, 

de Castela. Perto do Natal comeram 
um banquete na corte portuguesa 
que ficou célebre. Foram comidas 192 
variedades de peixe e marisco, quase 
tudo proveniente da zona de Setúbal”, 
adiantou.

Muito antes, no reinado de D. 
Fernando, já os navios lusos pesca-
vam bacalhau atravessando o Mar do 
Norte depois de um acordo celebrado 
com os reis de Inglaterra e Dinamar-
ca. O peixe, explica Virgílio Gomes, 
“era parte integrante da alimentação 
dos portugueses e puxava carroça, 
apesar de se dizer o contrário”.

BORREGO E CAPÕES POR  
INFLUÊNCIA DOS ALENTEJANOS 

O bacalhau era, pois, o símbolo 
do último dia do ano (24 de dezem-
bro) em que era obrigatório comer 
peixe. No dia seguinte, desde o perío-
do das Descobertas até aos tempos 
atuais, chegaram às mesas os pratos 
de borrego, por influência dos alen-
tejanos que foram habitar para a re-
gião, e, também, os capões e as gali-
nhas assadas.

Virgílio Gomes recorda, por outro 
lado, que o choco frito e as caldeira-

das fizeram sempre parte das dietas 
sadinas em virtude de serem baratos. 
“O choco frito era quase uma comida 
de taberna. Era barato. Assim como 
era barato aproveitar as sobras de 
peixe e fazer caldos aos quais se adi-
cionavam massas. Até o polvo seco se 
comia, e ainda hoje continua a apare-
cer em algumas feiras e junto a alguns 
estádios de futebol”, disse. 

No cardápio do historiador, autor 
de sete livros já editados que relatam 
os hábitos e costumes alimentares do 
país, há ainda lugar para a doçaria 
consumida na península, sobretudo 
no período das festas.

“Existe uma grande variedade 
de doces, até porque há agora uma 
amálgama de gente oriunda de mui-
tos locais. Se tiver de destacar algo, 
chamo atenção para a Bolacha Pie-
dade, que ainda se encontra à venda 
em algumas feiras e que tem um sa-
bor a anis. Mas no Natal também se 
consomem doces de laranja, filhós, 
pudins, broas e arroz doce. No arroz 
doce destaco uma receita da zona 
de Palmela, onde em vez de leite de 
vaca é utilizado leite e até manteiga 
de ovelha”, especificou.  
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Diferentes saberes  
e sabores numa só região 
Da carne de porco frita à sopa de cação, são várias as especificidades 
gastronómicas da quadra no Alentejo. Mulheres e homens entendidos na boa 
mesa guiam-nos pelas delícias da ceia e do dia de Natal.

TEXTO HÉLDER BEJA IMAGEM DR

PARGO ASSADO, SOPA DE CAÇÃO e 
lombo de porco podem não parecer 
os pratos mais habituais na consoa-
da. Mas é assim que várias famílias na 
zona de Estremoz ou Reguengos de 
Monsaraz celebram o Natal à mesa, 
contam Conceição Oliveira Abílio e o 
marido Luís Abílio, membros da Con-
fraria da Moenga e que por muitos 
anos dirigiram pousadas por todo o 
Alentejo, entre elas a estremocense. 

Com uma vida dedicada a pro-
mover as tradições, Conceição e Luís 
continuam muito ligados aos sabores 
da região. Na sua Évora natal, à espera 
do almoço no restaurante Moinho do 
Cu Torto, enumeram o que compõe a 
mesa da consoada na cidade: baca-
lhau cozido com couve portuguesa de 
talo largo e carne de porco (a chamada 
carne de alguidar) frita e acompanha-
da de couve-flor. No dia de Natal, peru 
assado com arroz tostado e “salada de 
agrião com baguinhos de romã para 
parecer uma árvore de natal peque-
nina na saladeira”, explica à Semmais 
Conceição, acrescentando que “na 
noite o peru estava na mesa só como 
figurante, ninguém ia comer”. “Depois 
tínhamos os paios, os enchidos. Agora 
come-se queijo fresco, mas antes não 
havia - porque o fresco era em abril 
depois das pastagens -, comíamos o 
duro”, conta.

Enquanto Luís Abílio espalha em 
cima da mesa livros e recortes de im-
prensa sobre tradições, uma sopa de 
feijão com catacuzes, preparada pelo 
proprietário da casa e também con-
frade, Ludgero Salvador, ferve no for-
no de lenha. Natural de Ponte de Sor, 
o cozinheiro regressa todos os anos 
para o Natal no Alto Alentejo. “Na noi-
te come-se o bacalhau com couve e 
batata, e a carne de porco frita. No dia 
25 é o peru e faz-se uma canja”, refere.

Muito apegado ao que chama 

“os comeres mais pobres”, Ludgero 
pratica no Moinho do Cu Torto uma 
cozinha onde “não há cá chernes, ma-
riscos ou lombos”. “Estou muito apos-
tado numa ideia que ouvi do Alfredo 
Saramago: de que a base principal da 
nossa gastronomia é azeite, pão, vi-
nho e porco. Tenho reunido isso tudo 
e tento fazer as coisas no fogão de le-
nha”, diz com um sorriso.

CASAS ABASTADAS OU MODESTAS, 
HÁ EMENTAS FARTAS DE TRADIÇÃO 

De Elvas chegam notícias através 
do telemóvel de Luís Abílio. Resul-
tado: uma das particularidades da 
consoada na cidade raiana é servir-se 
carne de porco com amêijoas depois 
da meia-noite e a tradicional sericaia 
com das famosas ameixas. 

Jesuína Rosalino, membro da 
Confraria Gastronómica do Alentejo e 
estudiosa dos saberes e sabores alen-
tejanos, conta que “a ameixa d’Elvas 
está ainda hoje presente na ceia na-
talícia da família real inglesa desde 
(o rei) Eduardo VII”: “É uma ameixa 
produzida e transformada aqui, é seca 
e passa por umas caldas de açúcar. 
Acompanha com sericaia, que é um 
doce de origem indiana, mas que veio 
para cá há muitos séculos”.

Sobre a mesa da quadra, Jesuína 
Rosalino começa por estabelecer uma 
diferença que considera essencial: 
“Quando falamos do Natal no Alente-
jo, temos sempre que ver se estamos 

a falar de casa mais abastada ou mo-
desta, porque as coisas são diferentes. 
As nuances fazem-se entre haver peru 
ou galinha, haver doces conventuais 
ou os chamados populares - a carteira 
pesava e ainda pesa no que se come”.

A engenheira de formatação conta 
ainda que “normalmente há matança 
do porco nesta época” e adianta que 
a ceia é composta essencialmente por 
esta carne. Mas só a ceia, porque “na 
noite a tradição era não haver carne”, 
antes as couves, a batata e o bacalhau: 
“As pessoas vinham para casa (depois 
da Missa do Galo), distribuíam pre-
sentes e depois a ceia era composta 
por migas e carne de porco frita. No 
fim, tínhamos o chocolate quente e 
alguns doces”.

Com ementas mais ou menos 
faustosas, as famílias continuam a ce-
lebrar o Natal à mesa. No dia 25, nas 
casas mais fartas a tradição é o peru 
preto, “engordado vários meses à 
base de bolota e azeitona”. Esse peru, 
conta Jesuína Rosalino, “era embe-
bedado com aguardente antes de ser 
abatido três dias antes do Natal, fica-
va mergulhado em água com tempero 
por dois dias, após os quais era as-
sado. A água tinha pimenta em grão, 
rodelas de limão, cravinho e sal”. Já 
nas casas menos abastadas fazia-se a 
galinha. “Era uma galinha com que se 
fazia uma canja e depois era cerejada, 
barrada com alho e sal e ia ao forno a 
assar”; explica. 
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NATAL À MESA

Alunos da EHTS empratam 
sabores tradicionais do mundo 
Em qualquer parte do globo esta é uma época de mesas fartas de dedicação, 
sabores, tradição e, para quem quer inovar, saberes universais. O Natal não 
tem fronteiras e os futuros chefes ariscam na criação.

TEXTO MARIA SANTOS IMAGEM DR

FIZERAM UMA PESQUISA 
pelo mapa mundo e, selecio-
nadas as variadas e complexas 
opções, apresentaram as pro-
postas. A disciplina de cozinha 
clássica e internacional assim 
o exige, ainda mais quando 
estes alunos ambicionam con-
quistar, no nosso país ou no 
estrangeiro, um lugar de chefe. 

“Trabalhamos como numa 
cozinha profissional, com tur-
mas de 24 alunos divididos em 
brigadas. Um grupo prepara 
todo o serviço de apoio, como 
a ‘mise en place’, outro as en-
tradas e os restantes os pra-
tos principais e a sobremesa. 

Cada equipa tem um chefe e 
ainda há o de cozinha e outro 
para dar o respetivo serviço”, 
vai explicando à nossa repor-
tagem o responsável da Área 
Técnica da Escola de Hotelaria 
e Turismo de Setúbal (EHTS), 
Nelson Carvalho, enquanto 
observamos a azáfama dos 
preparativos na cozinha, onde 
acabam de entrar os futuros 
candidatos a chefes de sala ou 
escanções. 

A professora Joana Duarte 
faz o briefing, perante o olhar 
atento dos aspirantes a co-
zinheiros e dos de Gestão de 
Restauração e Bebidas, que 

vão servir os clientes do Res-
taurante de Aplicação. Explica 
que vai ser servido um “menu 
de Natal internacional, inspira-
do nas tradições do Perú, No-
ruega e Inglaterra, mas reinter-
pretado. Perante a pergunta: 
“Têm dúvidas”, o silêncio pa-
rece transmitir confiança, tal 
como acontece na bancada 
onde se prepara a entrada. 

O chefe de cozinha resi-
dente, Mauro Loureiro, orienta 
os alunos que empratam o Ce-
viche de espadarte e gambas, 
batata doce, citrinos e hortelã 
da ribeira. Pedro Pereira, che-
fe de equipa, diz que a entrada 
peruana “requer muita pre-
paração, mas não é difícil de 
confecionar e que todos estão 
bem organizados nas tarefas”. 
Contudo, Mauro vai alertando 
para as quantidades dos ingre-
dientes, os quais devem seguir 
à risca o que foi determinado. 

Noutra secção, já se pre-
para o prato principal, porque 
os pedidos começam a entrar 
à medida que, na sala, os fina-
listas do nível V que - segundo 
refere Nelson Carvalho “dentro 
de dois meses terminam a es-
pecialização tecnológica para 
quadros intermédios em em-
presas -, servem aperitivos aos 
clientes. 

Minutos depois, o prato 

principal inspirado na tra-
dição norueguesa, Raia em 
adobo com couve kale, puré 
de chalotas e espuma de skyr, 
está pronto a ser degustado 
e, na bancada da pastelaria, 
ultrapassados os obstáculos, 
Mariana Gonçalves parede 
confiante no resultado final. 
“Tvemos alguns percalços, 
mas conseguimos superar na 
fase de empratamento. O mais 
difícil foi o creme, porque leva 
um uísque fumado e o álcool 
consegue talhar o leite. Tive-
mos de encontrar a consis-
tência certa e estou satisfeita”, 
afirma a chefe da equipa que 
assumiu a responsabilidade de 
comandar a produção de um 
Trifle de pera rocha com earl 
grey e uísque, uma sobremesa 
cujas referências mais antigas 
datam de 1500 e que foi criada 
para aproveitar o bolo duro e 
sobras de frutas. 

Onde nada sobrou foi na 
sala. Pratos ‘limpos’ e sorriso 
nos lábios, os clientes aparen-
tam ter aprovado a dedicação 
e inovação dos futuros pro-
fissionais do setor do turismo 
que, nesta quadra, arriscaram 
colocar de lado o tradicional 
bacalhau para recordar que na 
cozinha, tal como o espírito do 
Natal, não devem existir fron-
teiras. 
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Lisboa
Rua Passos Manuel, 15 - A
1150-257 Lisboa
Telefone: 00 351 213 539 644
Fax 00 351 213 521 599

Maia
Centro Empresarial da Maia
Arm. 195
4470 Maia
Telefones: 00 351 229 480 952/3

00 351 229 482 246
Fax 00 351 229 480 387

Loulé
Centro Empresarial e Ind. de Loulé,
Arm 3 * 8100 Loulé - Algarve
Telefone: 00 351 289 411 863
Fax 00 351 289 411 185

Serviços Centrais Sesimbra
E.N. 377 - Edifício Dagol
Zambujal - 2970 Sesimbra
Tel. 00 351 212 689 810

00 351 212 680 514/5
Fax 212 680 513

®

Stock incomparável de cores, dimensões e espessuras (1 a 150 mm)

Vidro Acrílico Vazado e Extrudido
Acrílico Frost - Anti-Reflexo(2 Faces Mate) (1 Face Mate)

Fluorescente - Vario - Sparkle - Secret Sign (Black & White)

Pearlescente - Duo Gold e Silver - Led´s
Impressions - Metallic Silver - Nacosilk Gold

Policarbonato Compacto
(Anti-Relfexo e Magard Anti Risco / Anti Grafitti)

Policarbonato Alveolar (Cristal - Cores)
(4,5 a 40 mm espessura)

PETg - PET

Compósito de Alumínio
-  Dibond e Dagolbond

PVC
(Expandido - Rígido)

Polipropileno Alveolar

Barreiras Acústicas

Poliestireno
(Liso - Gravado)

Clarabóias

Varões - Barras - Tubos

Colas

de inovação, rigor e qualidadeanos

1958-2018
anos3

Boas Festas
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Coscorões e azevias
São provavelmente os doces mais 
típicos da época, a par das rabanadas. 
De origem mourisca, terá chegado à 
Europa pelos cruzados e, por ter alguma 
resistência ao tempo, era expressamente 
feito para longas viagens, principalmente 
na Idade Média. Fritos simples ou 
recheados com batata doce, abóbora ou 
grão, não podem faltar na mesa.

Lampreia de ovos
A origem é atribuída, sobretudo, ao 
Mosteiro de Santa Clara. O doce de 
Natal em forma de lampreia pode ser 
composto por capas e fios de ovos 
e decorado com fruta cristalizada e 
glacê. Não sendo dos mais fáceis de 
confecionar é, no entanto, dos mais 
apreciados nesta época.

Ésses de Azeitão
É provavelmente o mais conhecido 
doce regional de Setúbal. Pequenos 

bolos de produção muito simples, com 
um aroma a canela, ótimos para comer 
ao lanche ou somente a acompanhar 
um chá ou café. Não sendo típicos do 
Natal fazem seguramente parte das 
mesas natalícias.

Amores de Azeitão
Mesmo não fazendo parte da tradição 
desta quadra, são uma tentação. 
Um pequeno suspiro com amêndoa 
laminada torrada por cima ou no seu 
interior, servido numa forma de papel 
frisado. O doce ideal para fazer em 
família especialmente com os mais 
pequenos, pela simplicidade.

Bolo Inglês
É um bolo assado numa forma retangular, 
com massa compacta constituída por 
manteiga, açúcar, frutas cristalizadas, 
passas e frutos secos. Em Portugal, 
normalmente é preparado na época 

natalícia, acompanhado ou regado com 
um cálice de vinho do Porto. 

Tronco de Natal
O original é oriundo de França e 
chama-se “Bûche de Noël” ou lenha 
de Natal. Característico pela sua forma 
de tronco é um dos doces que mais 
se consome nesta época. Uma torta 
recheada e coberta normalmente com 
creme de chocolate enfeitada como se 
de um pedaço de madeira se tratasse.

Bolo Rei (Vegan)
É seguramente o doce de Natal por 
excelência. Um bolo de massa lêveda 
com frutas cristalizadas cuja história 
se perde no tempo. De acordo com 
a lenda, representa os três reis magos 
e os presentes que estes levaram 
ao menino Jesus: a côdea do bolo 
simboliza o ouro, as frutas a mirra e o 
aroma o incenso.
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Boleima
Bolo de origem popular e 
provavelmente judaica, feito com 
ingredientes modestos e processos 
simples, a boleima é típica de Marvão, 
Castelo de Vide e Portalegre. Sendo, 
como outras sobremesas, um doce 
habitual nas mesas de família durante 
o ano, no Natal marca sempre 
presença.

Morgado
Doce com amêndoa, açúcar, chila, 
abóbora, laranja e fios de ovos. 
Ferve-se o açúcar até estar em ponto 
de espadana, deita-se a amêndoa e 
mexe-se até enxugar. Juntam-se as 
gemas. Numa forma, coloca-se uma 
rodela de lata ou de cartão no fundo, 
põe-se uma camada de amêndoa e 
vai-se alternando camadas de fios 
de ovos, chila, laranja e abóbora. 
Põe-se amêndoa no topo e vai a 
corar. Depois barra-se com glace de 
açúcar.

Papos de anjo
Batem-se durante meia hora sete 
gemas e uma clara. Untam-se com 
manteiga formas de queques e deita-se 
uma parte dos ovos lá dentro. Vão ao 
forno, não muito quente, e depois de 
desenformados e frios passam-se por 
uma calda de açúcar e ponto de pérola 
e põe-se no prato para servir.

Pão de Rala 
Leva o nome de pão, mas assemelha-
se-lhe apenas no formato. Faz parte da 
rica história da doçaria conventual do 
Alentejo e hoje tem grande fama em 
Évora. Prepara-se à base de farinha, 
ovos (sobretudo as gemas), amêndoa, 
açúcar, limão, doce de gila e canela. 

Bolo Podre
Azeite, canela e mel são as bases de 
um bolo habitual nas mesas do Baixo 
Alentejo. O bolo podre leva ainda 
manteiga ou banha de porco, açúcar, 
farinha, leite, ovos, nozes, vinho do 
porto ou aguardente. Há quem use 
raspas de laranja e cravinho. A sua cor 

escura e aspeto parecem justificar o 
nome, mas não há certezas.

Toucinho-do-Céu
Feito com farinha, miolo de amêndoa, 
ovos, manteiga, canela e açúcar, é um 
clássico.  O seu formato é o de um 
grande queijo polvilhado com açúcar em 
pó. Com origens na região, o toucinho-
do-céu disseminou-se por todo o país 
a partir do século XIX. Existem variações 
da receita, mas na vertente alentejana 
mantém-se o tradicional uso de 
especiarias - neste caso uma pitada de 
cravinho-da-Índia em pó.

Encharcada
Preparada à base de ovos, açúcar e 
canela - um dos sabores tradicionais 
do Alentejo, tão marcado pela doçaria 
conventual - a encharcada faz as 
delícias de todos. As receitas variam 
entre os conventos de Évora, Beja 
e Mourão, sendo a de Évora a mais 
comum. Um dos segredos: depois de 
polvilhada com canela, deve ser levada 
ao forno para tostar.
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Cantar as Janeiras é tradição 
que teima em manter-se 
Em Portalegre, 15 pessoas que pouco percebe de música tem vindo a 
recuperar antigas rimas e cantares. As Janeiras são apenas uma das tradições 
que o grupo Music’Alma teima em não deixar desaparecer.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

HÁ ALGUMAS ÉPOCAS do 
ano em que o sagrado e o 
profano dão as mãos. O pe-
ríodo compreendido entre o 
Natal e o Dia de Reis é uma 
dessas ocasiões. No Alente-
jo, seguindo uma tradição 
cuja origem não está deter-
minada mas que, segura-
mente, é secular, ainda há 
quem saia à rua, desafiando 
as noites geladas, e vá can-
tar as Janeiras. Vai-se de rua 
em rua, de porta em porta, 
anunciando o nascimento 
de Jesus, desejar bom ano 
novo e, para compor os es-
tômagos, aceitar comida e 
bebida. Os cânticos, elogio-
sos ou nem por isso, têm 
precisamente a finalidade 
de agradecer ou não a quem 
ofertou e a quem fez ouvi-
dos moucos.

David Mourato, natural 
de Portalegre, faz parte de 
um dos raros grupos que 
ainda subsistem e preten-
dem manter viva a tradição. 
Com mais 14 companheiros 

integra o Music’Alma, que 
percorre, há três anos, as 
ruas da cidade e também 
das povoações e concelhos 
vizinhos anunciando o nas-
cimento do Menino (Cantos 
ao Menino). É, diz, uma ini-
ciativa que visa, sobretudo, 
manter vivos costumes an-
tigos. “Mais do que man-
ter a tradição religiosa, é a 
tentativa de manter hábitos 
culturais, de fazer com que 
não caiam no esquecimento 
os rituais antigos”, explicou.

O Music’Alma é com-
posto por pessoas das mais 
diversas origens, cada qual 
com a sua ocupação pro-
fissional (funcionários da 
Segurança Social, opera-
cionais da Função Pública, 
domésticas, engenheiros) 
mas sem que nenhum tenha 
conhecimentos de música. 
Isso explica que nas surtidas 
que efetuam não utilizem, 
como outros, a concertina. 
“Usamos roncas, pandei-
retas, tambores, ferrinhos, 

adufes, mas nenhum instru-
mento mais técnico, porque 
nenhum dos elementos tem 
formação musical. Só são 
utilizamos precursão”, refe-
riu David Mourato.

“É complicado termos 
um tocador profissional, 
porque o grupo não ganha 
nada quando atua. Temos a 
sorte de a União de Fregue-
sias das Carreiras e Ribeira 
de Nisa nos dar os trans-
portes, mas não cobramos 
cachet”, adiantou.

QUADRAS QUE PEDEM, 
AGRADECEM E DESMERECEM

Cantar as Janeiras (o 
nome será derivado do ro-
mano Juno, que deu origem 
à denominação do primeiro 
mês do ano do calendário 
gregoriano) é uma forma de 
elogiar mas, também, de es-
carnecer. Se pode ser visto 
como um ato religioso, por-
que muitas vezes são enal-
tecidas a Virgem e o Menino 
Jesus, também não deixa 

de ser um costume pagão, 
onde comida e a bebida são 
valorizados e os que negam 
acabam por ser vítimas de 
quadras pouco abonatórias.

“Esta casa está forrada/ 
forrada de papelão/ os se-
nhores que nela moram/ 
Deus lhe dê a salvação”. 
Esta é uma das quadras, 
explica David Mourato, que 
se dedica a quem, vendo o 
grupo bater-lhe à porta, de 
imediato disponibiliza bo-
los, enchidos, vinhos.  “Mas 
há aqueles que não abrem 
a porta e que negam qual-
quer donativo, sujeitando-
-se então a quadras menos 
simpáticas”, diz o cantador. 
“Esta casa foi caiada/ com 
raminhos de oliveira/ aos 
senhores que nela moram/ 
Deus dê uma caganeira”, 
cantam os elementos do 
grupo sempre que alguém 
não alinha no donativo.

Se as duas quadras ante-
riores são de agradecimen-
to e repúdio, é certo que os 
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cantadores, no momento 
de baterem a uma porta, já 
levam “estudada” a forma 
como hão de convencer os 
interpelados a darem-lhes 
de comer. Vestidos os ho-
mens com capotes e boina 
na cabeça e as mulheres en-
vergando samarras, cantam 
muitas vezes rimas como: 
“Aqui de onde estou bem 
vejo/ um canivete a bailar/ 
para cortar a chouriça/ que 
a senhora me há de dar” 
ou “Levante-se lá senhora/ 
desse banquinho de prata/ 
venha-nos dar as Janeiras/ 
que está um frio que mata”.

“Cantar as Janeiras não 
consiste apenas em ir bater 
às portas e pedir um copo 
ou uma bucha. É preciso 
explicar que, no nosso caso, 
fazemos pesquisa para en-
contrarmos novas rimas, 
evitando que as mesmas 
caiam no esquecimento. 

Depois também temos que 
ensaiar, o que acontece nos 
sábados à noite, na Confra-
ria do Bonfim”, revela ainda 
o responsável. 

RECRIAÇÃO DE ALGUMAS 
MODAS DE OUTRORA

Os cantadores do 
Music’Alma não atuam ape-
nas nos períodos de Natal, 
Ano Novo e Reis. David 
Mourato explica que o gru-
po, por iniciativa própria, faz 
recriações de diversas tradi-
ções populares. Os contac-
tos frequentes com os mais 
idosos levam-nos à desco-
berta de atuações centená-
rias que dantes se faziam 
por todo o Alentejo mas que, 
atualmente, se resumem a 
apenas algumas aldeias.

“Na quinta-feira antes 
do Carnaval celebra-se o 
Dia das Comadres. O hábito 
consiste nos homens irem 

munidos de chocalhos... 
chocalhar as mulheres sol-
teiras. É uma forma quase 
de namoro. No dia seguinte 
faz-se um petisco e quei-
ma-se a boneca, que é nem 
mais nem menos do que a 
representação de uma mu-
lher, feita de palha, trapos e 
vestida com roupas velhas. 
Esta representação ocorre 
antes do Dia de Compadres, 
que tem lugar na quinta-
-feira da segunda semana 
anterior ao Carnaval”, ex-
plica ainda David Mourato, 
lembrando que estes cos-
tumes são ainda praticados 
nas pequenas freguesias 
mas que outros, outrora 
comuns nos meios mais 
populosos, nomeadamente 
bailaricos realizados nos 
bairros mais típicos, já qua-
se desapareceram. “Chegar 
aos mais jovens é um pou-
co difícil. As pessoas de 

meia-idade, talvez porque 
presenciaram e viveram 
estas representações, ainda 
se disponibilizam para aju-
dar e participar, sobretudo 
nas aldeias”, referiu. 

Um dos objetivos do 
Music’Alma passa por re-
criar, em breve, o chamado 
Baile das Camélias, o qual 
se realizava sempre an-
tes do Carnaval e também 
num dia anterior à Páscoa. 
“Chama-se assim porque 
o homem tinha de oferecer 
uma camélia a uma rapa-
riga. Era uma forma de se 
aproximarem, tarefa que 
não era nada fácil há umas 
décadas, uma vez que as 
jovens iam para os bailes 
sempre acompanhadas pe-
las mães, que vigiavam to-
dos os movimentos. Com a 
oferta de uma flor talvez a 
aproximação ficasse mais 
facilitada...” 
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2 x Vidigueira Antão Vaz
1 x vidigueira trincadeira

1 x vidigueira alicante bouschet
1 x vidigueira syrah

1 x vidigueira touriga nacional
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