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As flores de Campo Maior, que 
oferecem o colorido às Festas 
do Povo, ainda não têm data 
para voltar às ruas. Mas há 
muita vontade para as recriar.
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A Herdade do Pereiro já 
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almas nos aglomerados da 
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e brasileiros.
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Fernanda Pereira, vai ao 
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Desde a primeira colheita, 
em 1990, só foram 
produzidas dezasseis 
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singularidade. O ‘novo’ 
Pêra-Manca já chegou ao 
mercado, mas não é para 
todas as bolsas.
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Nos arredores de Castelo de Vide, a rara 
Cegonha-preta (Ciconia nigra) vagueia 
num baixio à procura de alimento. Em 
segundo plano, desfocada na fotografia, 
a bem mais comum Cegonha-branca, 
acompanha-a nesta demanda. Apesar 
de partilharem comportamentos 
comuns, são espécies bem distintas 
características da paisagem alentejana.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  

Cegonhas 
CASTELO DE VIDE
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A hora 
da verdade
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

A
s três áreas estruturantes do 
Plano de Recuperação e Resi-
liência de que o Estado portu-

guês vai dispor nos próximos anos 
são fundamentais para o país e mais 
ainda para o Alentejo.

Na esfera da Resiliência, o primei-
ro pilar desta ‘bazuca’, inclui um largo 
espectro de áreas, desde logo as ques-
tões da saúde, habitação, respostas 
sociais, e entre outras, a capitalização 
e inovação empresarial. Os dois pila-
res subsequentes, a Transição Climá-
tica e a Transição Digital, vão contar 
também com verbas robustas.

Esmiuçando o programa, que 
está revestido de mais de 16 mil mi-
lhões de euros, é possível identificar 
um conjunto de domínios setoriais 
que podem vir a fazer a diferença no 
Alentejo. 

Sabe-se que já há projetos em 
curso, como é o caso do Empreen-
dimento de Fins Múltiplos do Cra-
to, investimento estimado em 120 
milhões de euros, que vai alavancar 
o desenvolvimento no Alto Alente-
jo, em função do impacto transfor-
mador na economia regional, a par 
de contribuir para fixar população, 
combater as alterações climáticas, e, 
entre outros segmentos, melhorar o 
abastecimento de água.

Mas o PRR, se bem aproveitado, 
pode contribuir para ajudar a resol-
ver problemas mais básicos, embora 
urgentes, nomeadamente as questões 
dos centros de saúde, com verbas ao 
dispor para a sua reabilitação e mo-
dernização, um dos múltiplos fatores 

que têm engrossado a lista negra de 
razões pelas quais o exercício da me-
dicina interna não é motivador para a 
atração de médicos e de outros espe-
cialistas do setor.

Há também uma verba muito 
significativa para a habitação, outro 
dos empecilhos que tem travado a 
fixação e atração de população para 
grande parte do território alentejano. 
E a maior de todas, na área empresa-
rial, onde se prevê a capitalização de 
empresas que queiram entrar na era 
da inovação.

São, no geral, apostas e instru-
mentos poderosos, com dimensão fi-
nanceira nunca vista, agora ao dispor 
do Estado, das autarquias, das em-
presas, num movimento que justifica 
concertação e ousadia.

Razões mais que suficientes para 
que a região em peso possa definir 
uma estratégia mais ampla, de largo 
horizonte, sabendo aproveitar estes 
fundos sem desperdício. Não é uma 
tarefa fácil, mas é uma oportunidade 
única de virar a página. 

Para isso, é preciso articular von-
tades, integrar projetos e desenvolver 
parcerias. A ‘conquista’ de verbas do 
PRR não pode embater numa exe-
cução de pirro como muitas vezes 
ocorre com os clássicos fundos co-
munitários, com taxas de concretiza-
ção que deixam muito a desejar. 

Planeamento estratégico é a úni-
ca via para consumar esta mudança. 
E, depois, mais do que tudo, é preciso 
fazer obra e elevar o Alentejo aos pa-
tamares que reclama e que merece. 

/semmaisedicaooalentejo

Fique 
seguro

NÓS INFORMAMOS
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Povo quer 
e a vila envaidece

tema de capa  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

tema de capa

FLORES DE PAPEL ENCHEM DE COR OS ‘OLHOS DO MUNDO’

Há seis anos que não há festejos na vila da 
raia. Para o ano, assim o povo queira e haja 

gente para trabalhar, as ruas serão novamente 
enfeitadas com milhões de flores de papel. 

Campo Maior recebe numa semana mais gente 
do que o Alentejo tem de habitantes.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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Em Campo Maior ainda é as-
sim. É a população que deci-

de se se realizam ou não as afamadas 
Festas do Povo, evento de grande 
atração, que por norma ocorre a cada 
quatro anos, mas que mais recente-
mente, por questões preventivas, 
está arredado da vila alentejana. A 
decisão de enfeitar dezenas de ruas 
com milhões de flores de papel está 
para breve. Talvez lá para o fim do 
ano, depois de a UNESCO atribuir ou 
não às festividades a chancela de Pa-
trimónio Imaterial da Humanidade, 
se saiba se 2022 será de festa. 

O povo também diz que “não há 
bela sem senão” e, apesar da aparente 
grande vontade da maioria dos cam-
pomaiorenses em retomarem uma 
tradição que já não ocorre desde 
2015, é preciso saber se, efetivamente, 
existem condições para ir por diante. 
É que Campo Maior, à semelhança 
do que acontece em todo o Alentejo, 
também sofre os efeitos da quebra 
populacional. A Semmais, num con-
tacto com algumas das pessoas que 
participam, há dezenas de anos, na 
organização do evento, ficou a saber 
que todos temem que, nas mais di-
versas ruas, não seja possível encon-
trar gente suficiente para, ao longo de 
meses, preparar as festas.

“
A rua é vaidosa, 
gosta de se mostrar, 
e isso dá muito 
trabalho
JULIETA PEPÊ
CAMPOMAIORENSE
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“A minha rua, a Rua João Minas, 
tem 250 metros de comprimento e, 
com boa vontade, arranjam-se, no 
máximo, dez pessoas dispostas a tra-
balhar. É que o trabalho não é ape-
nas o do dia da enramação (o ato de 
enfeitar, pendurando todo o material 
pelos arruamentos), mas sim ao lon-
go de sete ou oito meses”, afirma José 
Manuel Romudas, 60 anos de idade 
e mais de meio século a ajudar nas 
festividades.

A rua de José Manuel Romudas 
é um pouco diferente de outras de 
Campo Maior. Ali, conta, há muitos 
anos que não são eleitos os “cabeça 
de rua”, que são as pessoas que, em 
representação de cada artéria, hão 
de relacionar-se com a Associação 
das Festas do Povo de Campo Maior, 
entidade criada em 1994 e que, des-
de então, funciona como polo dina-
mizador, que compra e distribuiu os 
materiais que cada grupo de mora-
dores, depois de escolher um tema 
(que permanece secreto até ao início 
dos festejos) necessita.

“
As festas são a 
essência do povo 
campomaiorense, 
que através delas se 
mostra ao mundo 
LUÍS ROSINHA
PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE CAMPO MAIOR

Na semana das festas cerca-se a 

vila. Não há uma única entrada 

que não esteja vigiada. Ninguém 

entra sem pagar. Acontece assim 

desde 2015, ano em que pela 

primeira vez foram cobradas 

entradas (quatro euros por pessoa, 

excetuando, naturalmente, os 

residentes, que não pagam). 

“Entendemos que era mais justo 

do que estar a cobrar o dinheiro 

dos estacionamentos criados para 

o efeito, como se fez em ocasiões 

anteriores”, explica Vanda Portela. 

A presidente da associação diz 

que a organização dos festejos 

é uma tarefa grandiosa, com um 

sem número de intervenientes. 

“Temos parcerias com a GNR, os 

Bombeiros, o Sistema Nacional 

de Saúde. É uma organização de 

grandes dimensões, onde cada um 

contribui com o que sabe fazer”, 

afirma.

Entradas e saídas da vila fechadas
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Julieta Pepê diz que “a rua 
é uma moça de salto alto”

Na Rua João Minas são mais as 
casas fechadas do que as que estão 
abertas. O mesmo acontece, por 
exemplo, na 13 de Dezembro, onde 
reside Julieta Pepê, de 77 anos. “As 
coisas agora já não são o que eram. 
Na última vez (em 2015) as coisas 
já nos fugiram de maneira”, refe-
re a antiga costureira, lamentando 
que a juventude pareça ausente dos 
preparativos.

“Sabe, a rua, como eu costumo 
dizer, é uma moça de salto alto. É 
vaidosa, gosta de se mostrar, e isso 
dá muito trabalho. Para ficar bonita 
é preciso muito trabalho e, por isso, 
é preciso que exista gente para o fa-
zer. Mas o que eu vejo é que há cada 
vez menos pessoas para trabalhar. 
Quando eu era nova a minha rua 
estava sempre cheia. O meu pai era 
sapateiro e nós tínhamos uma por-
ta aberta para a rua. Era uma ale-
gria que não se consegue explicar. 
Todos trabalhavam para as festas”, 
diz Julieta Pepê.

A constatação da falta de gente (o 
concelho de Campo Maior tem agora 
um pouco mais de 8.000 residentes) 
não esmorece, contudo, o entusias-
mo da antiga costureira. Do mesmo 
modo que não retira o sonho de José 

Manuel Romudas, que confessa que 
ainda tem em casa as flores que se fi-
zeram na sua rua para os festejos que 
a Covid-19 impediu que se realizas-
sem em 2019 e no ano seguinte. “Te-
nho um quarto cheio de flores, mas, 
tal como já disse, vejo a continuidade 
das festas complicada”, refere.

José Manuel Romudas, funcio-
nário da Delta, empresa que é outro 
dos grandes suportes das festivida-
des, entende que é necessário, no 
futuro, que a associação das festas 
adote medidas que permitam mini-
mizar os gastos. “Não concordo que 
no último dia da festa tudo seja pura 
e simplesmente destruído. Partem-
-se as madeiras e queimam-se as flo-
res. Não há necessidade de destruir 
todos os materiais. Muitos podem 
voltar a ser reutilizados, poupando-
-se dinheiro e evitando-se trabalhos 
que são cada vez mais difíceis de fa-
zer devido à falta de gente. É que os 
jovens, que estão cada vez mais fora 
de Campo Maior, gostam muito das 
festas, mas só cá estão durante uma 
semana. Esquecem-se que os tra-
balhos demoram sete e oito meses 
a fazer. Começam em fevereiro para 
serem mostrados na última semana 
de agosto”, explica. 
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“A câmara dá tudo, mas falta gen-
te. Falta muita mão de obra, porque 
isto é cada vez mais um ermo. Eu 
ainda estou disposta a ajudar no que 
puder, mas as minhas mãos já não 
têm a mesma sensibilidade e os olhos 
também já não querem”, acrescenta a 
antiga costureira.

Este desejo de não deixar morrer 
as festas (a maior parte dos campo-
maiorenses diz o que o normal será 
que se realizem a cada quatro anos) 
é igualmente partilhado por Maria 
José Silveira, de 62 anos. Conta, tal 
como os vizinhos da vila, que já falta 
muita gente para se poder enramar a 
rua, neste caso a João de Deus, que 
se estende por 142 metros, a precei-
to. “Antigamente havia muita gente. 
Faziam-se serões na casa de uma das 
pessoas da rua e era possível fazer 
muitos trabalhos bonitos, para que a 
nossa rua fosse gabada. Agora é mui-
to mais difícil, mas ainda é possível. 
Temos muita vontade. Cada uma faz 
na sua casa...”, partilha. 
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“
Quem chega a 
Campo Maior 
sabe que, entre 
dezenas de ruas, 
não vai encontrar 
duas iguais e 
que todas elas 
estão ricamente 
decoradas
VANDA PORTELA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 
DAS FESTAS DE CAMPO MAIOR

Campo Maior mostra-se 
ao mundo por uma semana 

As Festas do Povo, que também 
podem ser conhecidas por Festas da 
Flores, dos Artistas, em honra de São 
João Baptista e até dos Contraban-
distas, são uma espécie de janela que 
se abre e deixa ver a vila raiana em 
todo o mundo. A presidente da As-
sociação das Festas, Vanda Portela, 
e o presidente do município recém-
-eleito, Luís Rosinha, assim o enten-
dem e por isso garantem continuar a 
pugnar para que o evento que atrai 
cerca de um milhão de pessoas (no 
Alentejo habitam cerca de 700 mil) se 
realize “sempre que o povo quiser”.

Vanda Portela, falando do inte-
resse que as festividades ainda des-
pertam na vila, lembrou que para 
2020, numa altura em que a pande-
mia ainda não se tinha sobreposto, já 
existiam 82 ruas inscritas. “É sempre 
um momento de partilha. As pessoas 
juntam-se ao serão e, em garagens ou 
casas, fazem os milhões de flores. É 
um grande momento de convívio e 
uma altura em que todos os campo-
maiorenses voltam à terra”, diz.

“Quem chega a Campo Maior 
para assistir às festas sabe que, en-
tre dezenas de ruas, não vai encon-
trar duas iguais e que todas elas es-
tão ricamente decoradas. Cada uma 
representando um tema que não é 
repetido por outras, sendo que esses 
temas dizem respeito ao modo como 
aqui se vive ou como se observa o 
dia-a-dia do Alentejo. À associação 
compete fornecer os materiais pedi-
dos pelos cabeça de rua. Nas últimas 
festas, por exemplo, havia mais de 20 
quilómetros de túneis de flores”, re-

fere a presidente da associação.
Para Luís Rosinha, as festas “são 

a essência do povo campomaiorense, 
que através delas se mostra ao mun-
do”. O novo presidente da câmara 
municipal alude, por outro lado, “o 
espírito de voluntariado que se vive é, 
talvez, o de maior impacto em todo o 
país, uma vez que movimenta milha-
res de pessoas”, lembrando que nas 
últimas festas realizadas terão sido 
mais de 7.500 as pessoas que cola-
boraram. Por outro lado, diz também 
que os festejos acabam por constituir 
uma espécie de “reconhecimento do 
valor das mulheres de Campo Maior 
e da resiliência do seu povo em geral, 
que lutam sempre por fazer festas de 
grande qualidade”.

Essa qualidade, que para o mu-
nicípio representa um investimento 
na ordem do milhão de euros, aca-
ba por trazer uma quantidade de 
benefícios que ninguém consegue 
quantificar. Vanda Portela diz que as 
festas são sempre amplamente pu-
blicitadas nas primeiras páginas dos 
jornais vizinhos. “As agências de via-
gens começam a contactar-nos com 
meses de antecedência e, em ques-
tão de dias, esgotam-se as reservas 
num raio de 100 quilómetros, seja no 
Alentejo seja em Espanha”. Também 
Luís Rosinha salienta a importância 
económica do evento, que por nor-
ma dura uma semana, lembrando 
que hotéis, restaurantes, lojas de ar-
tesanato e outros postos de venda 
acabam por estar sempre repletos 
“com gente que vem de todo o país e 
do estrangeiro”. 
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O som da tesoura que ripa o pa-
pel preenche o ambiente. Há 
mulheres e crianças, menos 

homens, muita gente, tarefas bem de-
finidas, tudo organizado pelos “cabe-
ças de rua”. Os serões, infinitos, pas-
sados entre resmas, arames, cartões, 
cola e bolas de papel vão de janeiro 
a agosto, sem interrupções, e sempre 
com a mesma dinâmica de trabalho. 
No ar, não podem faltar os aromas dos 
bolos e licores que adoçam as conver-
sas apenas interrompidas pelas pan-
deiretas e castanholas de mais umas 
quadras às saias de Campo Maior. 

Mas, que povo é este capaz de 
transformar papel, comum, numa das 
mais belas expressões? A pergunta 
não é um mero exercício de retórica. 
Faz sentido. Ainda mais quando, mais 
uma vez, as Festas voltam às bocas 
do mundo à conta da mais do que 
provável classificação, na reunião 
de dezembro no Sri Lanka, como 

Património Imaterial da Humanidade. 
E o que está em causa, além da mais 
que evidente espetacularidade das 
Festas do Povo de Campo Maior, é 
precisamente, o modelo organizativo 
e tudo aquilo que as torna únicas e, de 
facto, um caso de estudo e a preservar.  

Acontecem sem periodicidade, 
sem ser marcadas, realizam-se 
mesmo quando o povo quer, num 
plano organizacional assente nos 
“cabeças de rua”: pessoas, eleitas ou 
nomeadas entre os seus pares que, 
num regime de total voluntariado 
como os demais, preparam e 
decidem tudo o que respeita à sua 
rua, sendo que, a cada edição, são 
enramadas (a denominação para os 
troços ou ruas que aderem às festas 
e são enfeitados com flores) cerca de 
100 ruas o que envolve milhares de 
pessoas.  

Há um incrível orgulho e 
sentimento de pertença das gentes 

em relação às suas festas que fazem 
com que, nos nove dias em que 
duram, aquelas ruas entrem para o 
domínio privado e passem a ser de 
cada um que, durante meses tratou de 
construir o jardim que aparece, quase 
por magia, com os primeiros raios de 
sol após a noite da enramação. 

São estas particularidades, 
organização e sentimento, que o 
comité de Património Mundial da 
UNESCO vai avaliar e votar no final 
do ano. É isto que faz das Festas do 
Povo de Campo Maior um evento 
único, que vai muito além dos 9 dias 
dos anos em que se realizam. 

Sendo a inveja um sentimento 
mau e reprovável, há sempre uma 
pontinha quando se tenta perceber 
aquela forma de estar tão baseada 
na entreajuda desinteressada, tão 
feliz. 

Há muito a aprender e, de facto a 
preservar, neste modelo. 

Festas do 
Povo, para a 
Humanidade
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

AlentejoAlentejo
pela minhapela minha
câmeracâmera
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Festas do 
Povo, para a 
Humanidade
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

Já não há 
bastiões
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

E
m 2001, nas primeiras eleições 
autárquicas à entrada do novo 
século, ficámos com a sensação 

de que os chamados “bastiões” elei-
torais no Alentejo tinham sofrido um 
rombo. Évora, bandeira do sucesso da 
gestão autárquica do PCP, acabara de 
cair para o PS e parecia que tudo po-
deria mudar em matéria eleitoral.

Quatro anos mais tarde, o que 
muitos anteviam impossível sucedeu 
também com o tradicional eleitorado 
CDU a perder preponderância ficando 
o poder entregue ao PS em Beja.

Foi o continuar do rombo nos 
bastiões. Com a queda de Évora e 
Beja, uma questão de tempo poderia 
ditar que o mesmo sucedesse nou-
tras latitudes.

Veio depois a recuperação de Beja, 
mais tarde de Évora para a CDU, mas 
entretanto, de 2001 para a frente, vá-
rios exemplos houve de mudanças 
mais ou menos surpreendentes, como 
Mértola, ou Aljustrel, no Baixo Alen-
tejo, e, sem ser exaustivo, aponto os 
exemplos de Portel ou Borba e, mais 
recente, Vendas Novas no Alentejo de-
signado Central.

Decorrente de uma série de facto-
res influenciadores da sociedade e da 
economia, das características sócio-
-demográficas do Alentejo e tantos 
outros factores amiúde focados, a 
verdade é que a realidade se foi al-
terando nos actos eleitorais para as 
autarquias, onde o voto foi sempre 
mais… conservador - no sentido de 
privilegiar o candidato em detrimen-
to da ideologia ou da cor partidária. 
Basta, para tal, comparar resultados 
em diferentes actos eleitorais como 
legislativas, europeias ou, até, presi-
denciais, onde, por exemplo, conce-
lhos tradicional e maioritariamente 
comunistas nas autarquias chegaram 
a dar maiorias absolutas ao PSD.

A verdade é que outros bastiões 
permaneceram intactos. Tudo parecia 
firme e seguro. Até às últimas eleições. 

Quem sabe se devido aos efeitos 
da pandemia, o que se viu foi o des-
moronar de alguns dos baluartes que 
pareciam impossíveis de sucumbir a 
convulsões, modas ou menos ponde-
radas escolhas de nomes e rostos para 
a liderança de listas.

Tanto em Mora como em Monte-
mor-o-Novo o PCP escolheu mal os 
sucessores, tal como em Reguengos 
de Monsaraz o PS caiu com estrondo 
– faltando ver as nódoas negras que 
tal queda deixou. Nestes três bastiões 
parece claro que as estruturas parti-
dárias confiaram no histórico de re-
sultados, descurando caras e progra-
mas capazes de voltarem a conquistar 
o voto popular.

Independentemente de continua-
rem a existir no Alentejo municípios 
que nunca mudaram de cor partidá-

ria, o fim dos domínios de PCP em 
Mora e Montemor e PS em Reguengos 
acaba, de vez, com a ideia das fortale-
zas inexpugnáveis. Doravante os par-
tidos não mais continuarão a escolher 
candidatos e a elaborar propostas 
partindo do princípio de que “aqui 
ganhamos sempre”. Acabou!

O povo anda cansado de ser ain-
da e sempre enganado, sempre pelas 
mesmas caras, bandeiras e siglas. Ao 
menos em eleições podem penalizar 
quem os engana ou maltrata. É cada 
vez mais um voto de protesto e não de 
esperança no futuro que leva os elei-
tores às urnas.

Duas notas finais em relação às 
eleições.

São de extrema relevância os re-
sultados do PSD no distrito de Évo-
ra, com inéditos quatro municípios e 
com um resultado histórico na autar-
quia eborense onde conseguiu, mais 
de trinta anos volvidos, eleger dois 
vereadores.

Finalmente, em Évora, a CDU, as-
sinale-se, perdeu 3000 votos – é obra! 
– e nem assim, no meio da desgraça 
comunista, o PS conseguiu vencer. 
Calixto - no sítio errado à hora erra-
da? -, apenas acrescentou 90 votos à 
votação de 2017.

Fruto destes resultados, com 
a Assembleia Municipal em mãos 
socialistas e com a composição da 
Câmara Municipal de Évora a ditar 
um 2 CDU, 2 PS, 2 PSD e 1 indepen-
dente, não creio na governabilidade 
da autarquia.

Dentro de um ano, lá por outubro 
de 2022, teremos intercalares. Vai uma 
aposta? Sem Mais! 

bas·ti·ão 1

(italiano bastione)
nome masculino
1. [Fortificação]  Espécie de 
fortim construído onde as 
muralhas formam ângulo.
2. Local de defesa ou núcleo 
defensor de algo. = CIDADELA
Sinónimo Geral: BALUARTE
Plural: bastiães ou bastiões.

in Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa
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Aldeia abandonada 
é cobiça de estrangeiros 

POTENCIAL PARA AGRICULTURA, HOTEL COM 300 QUARTOS E ATÉ UM CASINO
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Império agrícola que se fez à custa de contrabando de 
ouro dissimulado nas asas de perus e em importações 
de luvas todas para a mesma mão. Esta é a fantástica 
história de uma povoação na Herdade do Pereiro, que 

agora é cobiçada por americanos e brasileiros.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

E se de súbito lhe surgisse a possi-
bilidade de comprar uma aldeia 
no Alentejo? Não um pequeno 

aglomerado, com sete ou oito casas, 
mas uma povoação que chegou a al-
bergar quase um milhar de pessoas, 
que tinha vários núcleos habitacio-
nais, uma creche, uma escola primá-
ria, uma cantina, uma igreja e, até, 
uma licença para exploração de um 
casino. Sim, esse lugar existe. Fica em 
plena Reserva do Parque Natural da 
Serra de São Mamede, na Herdade do 
Pereiro, no concelho de Castelo Vide. 
Custa 7,190 milhões de euros e já 
tem, pelo menos, dois interessados.

Abandonada desde o início da 
década de 1990, a aldeia construí-
da, há muitas décadas, no interior 
da Herdade do Pereiro, é no dia de 
hoje um fenómeno de popularidade, 
ao ponto de surgirem pedidos de in-
formação sobre o terreno vindos de 
todo o mundo. Compradores, con-
forme contou à Semmais Francisco 
Grácio, o CEO da PortugalRur, imo-
biliária que tem a seu cargo a ven-
da, existem dois confirmados: um 
empresário dos Estados Unidos da 
América e outro do Brasil. Ambos 
aguardam que a pandemia dê tré-
guas para se deslocarem a Portugal 
e, eventualmente, alinhavarem os 
contornos do negócio.
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“É uma zona de grande poten-
cial turístico, como de resto acon-
tece nos concelhos de Castelo de 
Vide e Marvão e tem, também, a 
vantagem de ter grandes aptidões 
agrícolas”, adiantou Francisco 
Grácio. Para este empresário, a al-
deia, que pode ser apreciada atra-
vés das fotos e filmes que a imo-
biliária disponibiliza no seu site, 
tem ainda a vantagem, para quem 
estiver interessado em comprá-la, 
de ser integralmente de um só pro-
prietário. “Ao contrário de outros 
locais, este tem um só dono, que 
quer vender. Isso simplifica todo 
o trabalho cadastral e os eventuais 
trabalhos que ali venham a ser rea-
lizados”, explicou.
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Perus e luvas de pelica 
para ‘engordar’ o negócio

A história da aldeia da Herdade 
do Pereiro começou a desenhar-se, 
pelo menos em termos de impor-
tância, durante a Guerra Civil de Es-
panha. Nessa ocasião a herdade já 
seria um local com grandes poten-
cialidades para a agricultura, embo-
ra a nível de casario ainda estivesse 
longe de atingir o seu auge.

Carolino Tapadejo, antigo presi-
dente da câmara de Castelo de Vide e 
um entusiasta das histórias do conce-
lho, sejam elas sociais, económicas ou 
outras, conta que o local se começou 
a desenvolver por ação de um antigo 
despachante alfandegário e empresá-
rio, de seu nome João Nunes Sequeira.

“Na altura da guerra civil, João 
Nunes era um homem pobre, que 
guardava perus nuns terrenos pró-
ximos da fronteira. Em Espanha ha-
via muita miséria. Muitos homens 
ou andavam a combater longe ou 
tinham sido mortos. As mulheres, 
para sobreviverem, não hesitaram 
em desfazer-se de tudo o que pudes-
se render algum dinheiro. Foi assim, 
diz-se, que João Nunes começou a 
fazer fortuna. Era um pobre guarda-
dor de perus e ninguém o chateava 
quando passava a fronteira com os 
animais. Quando voltava, no entan-
to, já trazia, escondidos e atados de 
debaixo das asas dos perus, fios, cor-
dões e muitos outros objetos de ouro 
e prata”, conta o antigo autarca.

Se o truque dos perus foi ge-
nial, um outro que se lhe seguiu, já 
quando decorria a II Guerra Mun-
dial, acabou por se revelar num 
verdadeiro toque de Midas, cimen-
tando de vez a fortuna do empre-
sário alentejano. “O que se diz por 
aqui é que o homem, sabendo que 
as senhoras gostavam muito de lu-
vas de pelica, resolveu encomendar 
em Madrid um vagão cheio delas. 
Quando chegou à fronteira portu-
guesa, a carga foi apreendida, pois 
era necessário pagar imposto. João 
Nunes sabia, no entanto, que o va-
lor a pagar ao Estado baixava para 
metade ao fim de duas semanas 
caso não surgisse nenhum compra-
dor e para muito menos do que isso 
passadas mais umas semanas caso 
continuasse a não aparecer nin-
guém interessado no negócio. E não 
apareceu. Porquê? Porque ao enco-
mendar as luvas, o homem mandou 
vir todas da mão esquerda, afastan-
do assim eventuais interessados. 
Foi a maneira que arranjou para 
quase não pagar impostos sobre 
as próprias importações. Depois, 
um mês mais tarde, mandava vir 
outro vagão. Desta vez, cheio com 
as luvas da mão direita. A seguir, 
com os pares completos, negocia-
va ao preço que queria. Muitas ve-
zes para Espanha”, conta Carolino 
Tapadejo.
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Nascente de águas termais 
e licença para jogar

Explicadas as linhas mestras 
que permitiram o surgimento do 
capital necessário para comprar 
e desenvolver em termos agríco-
las uma herdade com mais de 800 
hectares, resta agora acrescentar 
que naquele sítio existia, e ainda 
existe, uma nascente de águas ter-
mais. Nasceram assim as Termas da 
Fadagosa, que na década de 1990 
eram as maiores do país ao Sul do 
Tejo. Uma outra mais valia financei-
ra, conforme concordam o CEO da 
imobiliária e o antigo autarca.

“João Nunes Sequeira deu em-
prego a centenas de pessoas e mui-
tas delas instalaram-se na Herdade 
do Pereiro. Foi ele quem, por exem-
plo, desenvolveu a zona industrial 
de Santo António das Areias, mon-
tando ali uma fábrica de borracha, 
uma de calçado (foi o criador dos 
ténis Sanjo) e criando indústria 
agroalimentar, sendo de destacar o 
Pimentão Flor do Pereiro”, afiança 
Carolino Tapadejo.

“O nível de vida na herdade atin-
giu uma proporção tal que se criou 
uma creche, uma escola primária, 
uma cantina, uma igreja e até se 
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conseguiu aquela que terá sido a 
primeira licença para explorar um 
casino. Não sei, no entanto, se al-
guma vez abriu, refere Francisco 
Grácio.

Com a morte do empresário, a 
herdade foi divida pelos dois herdei-
ros. Um ficou com cerca de 800 hec-
tares de terrenos agrícolas, o outro 
ficou com a aldeia, as termas e ainda 
80 hectares de olival e sobro.

Agora, os 60 quartos existentes 
(cerca de 40 por cento dos edifícios 
têm telhado novo) são um atrativo 
para que ali seja instalado um gran-
de projeto hoteleiro. Mas, segundo 
Francisco Grácio, há também um 
estudo que prevê a eventual cons-
trução de um empreendimento com 
300 quartos. “Está localizado num 
Parque Natural e, por isso, pode fa-
cilmente ser declarado como Pro-
jeto de Interesse Nacional (PIN), o 
que facilita muito a candidatura a 
fundos comunitários”, explica ain-
da o mesmo responsável, adiantan-
do que a proximidade ao acesso à 
futura autoestrada entre Lisboa e 
Madrid constitui mais um “rebuça-
do” para os investidores. 
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Literacia Digital 
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“Desenganem-se os que pensam que o 
tema tem respostas fáceis e consensuais. 
Estamos perante desafios novos. 
Temos que nos socorrer da solidez dos 
valores e encontrar soluções criativas que 
nos ajudem a preservá-los.”

A publicação da Carta Portu-
guesa dos Direitos Humanos 
na Era Digital que visa aplicar 

em Portugal a estratégia europeia 
contra a desinformação, além de 
consagrar princípios fundamentais 
de direitos de acesso ao ambiente 
digital, de liberdade de expressão e 
criação de proteção da privacida-
de e de questões éticas correlacio-
nadas com a inteligência artificial 
e a robótica, procura também en-
contrar soluções transparentes e 
democraticamente controladas de 
evitar a manipulação da informa-
ção, a distorção da verdade através 
de noticias falsas, a propagação do 
discurso de ódio e a falsificação de-
liberada da realidade através dos 
media digitais e das redes sociais.

A tarefa não é fácil. Distinguir a 
verdade da mentira na informação 
veiculada sempre foi complexo e 
subjetivo. No mundo multifacetado e 
aditivado tecnologicamente em que 
hoje vivemos isso ainda é mais difí-
cil. Tal como distinguir o que é opi-
nião, que deve ser inequivocamente 

livre no quadro constitucional vi-
gente, da veiculação de factos falsos 
para corromper a democracia e ge-
rar perceções que favoreçam abor-
dagens populistas e totalitárias e 
capturem a liberdade de decisão e de 
escolha informada dos indivíduos.

Na legislação ainda em processo 
de finalização, a regulamentação da 
atribuição de competências e dos 
critérios para evitar a propagação 
da desinformação deliberada foi na-
turalmente a que suscitou mais de-
bate na nossa sociedade. Desenga-
nem-se os que pensam que o tema 
tem respostas fáceis e consensuais. 
Estamos perante desafios novos. 
Temos que nos socorrer da solidez 
dos valores e encontrar soluções 
criativas que nos ajudem a preser-
vá-los. A inteligência artificial e os 
algoritmos, sob controlo humano e 
espero que ético e democrático, vão 
ser chamados a dar uma ajuda. Todo 
o debate e toda a polémica bem-
-intencionada são bem-vindos para 
ajudar a aclarar este tema determi-
nante para o nosso futuro coletivo. 

O essencial, no entanto, para 
vencer o combate contra a desinfor-
mação nos media e nas redes na era 
digital será a literacia dos indiví-
duos, em si próprios e inseridos nas 
comunidades e nas organizações, 
a sua capacidade de atribuir signi-
ficados, interpretar as mensagens, 
selecionar os conteúdos e preservar 
a sua liberdade de pensamento e de 
decisão. 

Num debate ocorrido há alguns 
meses versando a revisão da lei da 
imprensa, o Secretário de Estado do 
Cinema, Audiovisual e Media Nuno 
Artur Silva, defendeu a criação de 
uma disciplina específica e autóno-
ma no sistema de ensino, versando a 
literacia mediática. É um passo que 
merece a minha concordância, mas 
teremos que ir ainda longe. Essa 
competência deve ser trabalhada ao 
longo de todo o ciclo formativo, seja 
na formação inicial, seja na forma-
ção ao longo da vida.  É mais fácil 
propor do que concretizar, mas o 
tempo de agir é agora.

Sem Mais. 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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As rochas sagradas estão por todo o Alentejo e 
contam superstições e ritos milenares. As mulheres, 

para se manterem férteis, escorregavam por 
pedregulhos ou esfregavam-se noutros com formas 

fálicas. Algumas dessas práticas ainda subsistem.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA LUÍS LOBATO FARIA / DR

Rituais milenares 
ainda estão vivos

PÓ DE PEDRA PARA GRÁVIDAS E CORNOS E VELAS PARA PROTEGER O GADO
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T
empos houve em que era nor-
mal as pessoas recorrerem a 
determinadas práticas e rituais 

para que as suas colheitas medras-
sem, para que os seus animais se 
mantivessem saudáveis, para que as 
mulheres fossem férteis. São com-
portamentos com muitos milhares 
de anos e que ainda não desaparece-
ram. No Alentejo, nomeadamente no 
distrito de Évora, subsistem cente-
nas de locais que testemunham esse 
modo de vida. Perduram, até, alguns 
sinais de atividades místicas, onde o 
profano predomina.

“Há rochas sagradas”, garante 
Luís Lobato Faria, historiador resi-
dente no concelho do Alandroal e 
que há muito leva grupos de inte-
ressados pelos campos do Alentejo, 
mostrando-lhes monumentos de to-
das as eras, ensinando-lhes História 
e colocando os visitantes em con-
tacto com as populações, que abrem 
as portas para a narrativa de lendas 
e hábitos milenares não totalmente 
esquecidos “apesar da destruição de 
muitos vestígios”.

“Existe uma forte ligação ao ani-
mismo. Noutros tempos tudo era sa-
grado: as rochas, as árvores, as fontes, 
os rios”, diz o historiador para, desse 
modo introduzir a Semmais no con-
texto das rochas sagradas que são, 
nem mais nem menos, do que locais 
onde se faziam rezas e sacrifícios.

De todos os sítios, o mais co-
nhecido será, talvez, a Rocha dos 
Namorados, próximo de São Pedro 

do Corval, no concelho de Reguen-
gos de Monsaraz. Ali, explica Luís 
Lobato Faria, não há segunda-feira 
de Páscoa - data religiosa em que 
os populares vão ao campo comer 
borrego - em que as moças soltei-
ras não se aproximem da enorme 
pedra e, colocando-se de costas 
para a mesma, deem sete passos 
para a frente, atirando então na di-
reção do chapéu (cimo) do roche-
do, três pedras. “Atiram uma pedra 
de cada vez. Se a primeira ficar lá 
em cima, a rapariga casa nesse ano. 
Se for a segunda pedra, casa no ano 
seguinte e se for apenas a terceira, 
então casa dois anos depois. Mas se 
nenhuma pedra lá ficar, então a so-
lução é voltar na segunda-feira de 
Páscoa do ano seguinte”, refere o 
historiador explicando, igualmen-
te, porque há quem chame Pedra 
do Casar ao pedregulho.

Este local não é, no entanto, ape-
nas um sítio onde acorrem as jovens 
que querem casar. De facto, a po-
pulação local também ali se dirige 
quando, por exemplo, pretende que 
chova, fazendo rezas e promessas, do 
mesmo modo que quando há um fu-
neral seja frequente o cortejo fúnebre 
passar pelo local (entre a ermida de 
Nossa Senhora do Rosário e o cemi-
tério) e a urna estancar por lá durante 
breves instantes. Tudo envolto num 
manto de misticismo que ninguém 
nega nem renega. “Muitas pessoas 
ainda acreditam nas antigas tradi-
ções”, afirma o historiador.

O chibo e São Cornélio

A Serra de Ossa é uma espécie 

de santuário alentejano de 

rezas, tradições religiosas e 

até bruxedos. Foi ali que se 

identificaram, há mais de um 

século, mais de 30 antigos 

edifícios religiosos, muitos deles 

católicos mas construídos sobre 

templos de outras civilizações 

as quais se amparavam, por 

sua vez, em monumentos 

megalíticos, como as antas, e 

também numa grande variedade 

de rochas sagradas. Associado 

a este espólio arquitetónico 

estão diversas lendas. Uma delas 

é a de São Cornelho da Serra 

de Ossa, à qual os católicos 

chamaram montanha sagrada 

e os romanos designaram por 

Monte de Vénus. Diz a lenda que 

um pastor se dirigiu a uma das 

muitas igrejas ali existentes e, 

para agradecer o bom ano dos 

seus rebanhos e depois de ter 

tentado falar, sem êxito, com 

a divindade, deixou atado aos 

pés de uma escultura de São 

Cornélio um pequeno chibo. 

Já ia pelos montes fora quando 

reparou que o animal corria à 

desfilada levando atada à pata a 

estátua do santo, pelo que terá 

gritado: “Então ainda há pouco 

nunca me respondeste nem 

agradeceste o chibo, e agora 

corres atrás dele?”. O animal e a 

estátua terão parado junto a um 

pedregulho que foi denominado 

Rochedo de São Cornelho, 

onde as ofertas e sacrifícios de 

animais terão sido frequentes 

até à década de 1970.
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Pedras escorregadias para 
tentar garantir gravidez 

A fertilidade é, desde sempre, 
uma das principais preocupações de 
todos os povos em todos os conti-
nentes, conforme assinalam diversos 
historiadores citados por Luís Loba-
to Faria nas publicações online onde 
descreve os muitos passeios apeados 
pelos campos do Alentejo. Não sur-
preende, pois, que na região, assim 
como em muitas outras zonas do 
país e noutros países, desde a Ásia às 
Américas, surjam relatos associados 
às pedras escorregadias.

“As mulheres escorregavam por 
essas pedras, provavelmente todas 
nuas, para que fossem sempre fér-
teis. No Alentejo não posso garantir 
que tal prática ainda se mantenha, 
embora tal seja muito possível. Prati-
ca-se, no entanto, noutros países. No 
Quirguistão, por exemplo”, refere o 
estudioso, lembrando que nas proxi-
midades de cada pedra escorregadia 
há, quase sempre, menires ou outras 
pedras com formato fálico. “É possí-
vel que as mulheres que queriam ter 
filhos ali se esfregassem”, diz Luís 
Lobato Faria, salientando que o Pe-
nedo Comprido, próximo da aldeia 
de Barrada, Reguengos de Monsaraz, 
e a Pedra Alçada, próximo do Alan-
droal, são sítios que “ainda hoje são 
procurados por algumas mulheres”.

Mas a fertilidade não estava de-
pendente do número de vezes que 
cada mulher se esfregaria numa das 
chamadas rochas sagradas. As con-
vicções ao longo dos séculos terão 
levado as pessoas a consumirem o 
próprio pó das pedras. O especialista 
diz que há estudos que comprovam 
a ingestão do pó e outros que defen-
dem que esse mesmo pó era atirado 
sobre as mulheres para que estas 
nunca deixassem de poder dar à luz. 
Também havia quem trouxesse o pó 
em pequenos sacos atados ao pesco-
ço. “Nas pedras sagradas encontra-
mos muitas vezes covinhas. Seria dali 
que muitas vezes era retirado o pó, 
os minerais, que as mulheres consu-
miam para tentarem engravidar. Há 

relatos mais recentes que referem 
que as covinhas seriam pegadas de 
Nossa Senhora em direção ao céu ou 
que seriam mesmo as marcas deixa-
das pelas cabrinhas. Criaram-se mui-
tas lendas que, possivelmente, não ti-
nham outro objetivo senão esconder 
a geofagia”, diz.

A geofagia (referente à ingestão 
de terra) é uma prática maioritaria-
mente comprovada em África e na 
América do Sul mas que, como refere 
o historiador Kevin Callahan, tam-
bém foi praticada na Europa, sobre-
tudo por mulheres e adolescentes, 
pois acreditava-se que os minerais, 
nomeadamente os retirados das ro-
chas, teriam efeitos curativos e nutri-
tivos. Chegavam, até, a confecionar e 
comer bolos de barro.

“Estas práticas remontam à Pré-
-História e prologaram-se por to-
das as outras eras. Há vestígios nas 
rochas e em diversos monumentos 
megalíticos, nomeadamente antas, 
as quais, por serem consideradas 
sagradas, foram posteriormen-
te anexadas a templos romanos, a 
basílicas visigóticas, a cubas ára-
bes ou a ermidas cristãs. Hoje, em 
cada um desses templos que ainda 
existem espalhados pelos campos 
e algumas localidades, é possível 
encontrar vestígios dessa espécie 
de partilha e anexação de hábitos e 
crenças”, refere Luís Lobato Faria.

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Covinhas ou buraquinhas 
para prática de vários rituais

O historiador diz, depois, que em 
muitas rochas sagradas e antas há 
inúmeros vestígios que associam es-
tes locais ao consumo de pó de pe-
dra. “Esses vestígios são as chamadas 
covinhas ou buraquinhas. São furos 
escavados nas rochas, mas que não 
se destinavam apenas a conseguir os 
minerais que as pessoas acabavam 
por ingerir”, explica.

As covinhas, por vezes rodeadas 
de baixos relevos e de ideogramas, 
onde se podem observar pentagra-
mas e rosetas, entre muitos outros 
símbolos milenares utilizados para 
afastar o mal, tinham entre três a 
dez centímetros de diâmetro e dois 
a cinco centímetros de profundida-
de e serviam ainda para fazer su-
portes para madeiras, escadarias, 
mas também lidofones (instrumen-
to musical de pedra), tabuleiros 
de jogo, sítio para moer cereais ou 
para colocar objetos, nomeadamen-
te ânforas. Hoje, em algumas delas, 
chegam a ser encontrados vestígios 
de velas, o que prova que ainda há 
quem se desloque até esses locais 
para fazer rezas.

Luís Lobato Faria referencia, por 
fim, que junto de algumas rochas es-
palhadas pelos campos do Alentejo 
ainda é possível observar cornos e 
caveiras de borregos e cabras. “São, 
seguramente, resultado de práticas 
destinadas a proteger os rebanhos. 
Antigamente faziam-se sacrifícios de 
animais. Agora não têm surgido ves-
tígios dessas práticas. Apenas encon-
tramos, sob as cavidades das pedras, 
os crânios e os cornos de alguns bi-
chos, assim como vestígios de velas. 
São, sem dúvida, resultado de rituais 
de proteção do gado”, afirma. 
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Pastor sem igual e amigo como poucos, este cão que 
deve o nome ao local onde foi ‘inventado’, por um 

francês, pode estar em perigo de extinção. É uma das 
duas espécies autóctones alentejanas. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Serra de Aires ameaçado 
pelo “cão de arame”

SÓ HÁ 156 EXEMPLARES DA RAÇA AUTÓCTONE CERTIFICADOS EM PORTUGAL



NOVEMBRO 2021

27

D
as dez raças de cães autóctones 
existentes em Portugal, duas 
são do Alentejo. Uma delas, o 

Cão da Serra de Aires, será mesmo 
a mais ameaçada, contando apenas 
com 156 exemplares certificados. ‘In-
ventado’ por um francês nos alvores 
do século passado, este é um cão a 
quem também chamam macaco. Nas 
décadas de 1970 e 1980 esteve quase 
extinto, situação que foi evitada por 
ação de um grupo de agricultores 
alentejanos, que nunca se confor-
maram perante a possibilidade de 
perderem um dos cães pastores por 
excelência, criados no país.

Está cheia de histórias a história 
do Cão da Serra de Aires. A primeira 
tem precisamente a ver com o nome. 
Para os menos conhecedores a pri-
meira ideia é a de que este animal po-
derá ser originário da Serra de Aires e 
Candeeiros (maciço montanhoso na 
fronteira entre a Beira Litoral, Riba-
tejo e Estremadura). Outros poderão 
ser levados a pensar que, sendo uma 
raça autóctone alentejana, poderá 
ter as suas origens nas redondezas 
de Viana do Alentejo, onde existe um 
santuário que tem o seu nome. Esta 
é, também, uma dedução errada. O 
Cão da Serra de Aires deve o nome ao 

facto de ter sido ‘pensado, concebi-
do e desenvolvido’ numa herdade do 
concelho de Monforte, no distrito de 
Portalegre, que tem o mesmo nome.

O século XX dava os primeiros 
passos. A Herdade da Serra de Ai-
res era então propriedade do con-
de de Castro Guimarães que, tendo 
grandes propriedades no Alentejo, 
passava, no entanto, a maior parte 
do tempo em Lisboa. Nessa época, 
conforme contou à Semmais o presi-
dente da Associação do Cão da Ser-
ra de Aires (ACSA), Francisco Félix, 
as grandes extensões de terreno na 
região quase não tinham vedações. 
Impedir os animais - fossem eles 
ovelhas, cabras, éguas, vacas, porcos 
ou até perus - de transpor os limites 
das terras, impedindo-os de invadir 
os espaços de outros, era uma tarefa 
quase impossível.

“O conde Castro Guimarães aca-
bou por entregar a herdade aos cui-
dados de um agrónomo francês, Al-
fred Jean Dupuy, que foi quem come-
çou a fazer experiências até conse-
guir obter um cão excelente no pas-
toreio, ma também muito inteligente 
e, sobretudo, muito fiel ao dono. Foi 
este agrónomo que criou o Serra de 
Aires”, explica o presidente da ACSA.
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Raça foi quase extinta 
pelo “cão de arame”

O Cão da Serra de Aires foi, jun-
tamente com o Rafeiro do Alentejo, 
o fiel companheiro de centenas de 
pastores em todo o Alentejo. Se o pri-
meiro era muito fiável na condução 
e vigilância dos rebanhos, o segun-
do era um precioso aliado na defesa 
do gado, impondo-se na luta com os 
predadores, nomeadamente os lobos.

“Até à década de 1970 tudo pa-
recia correr bem. O Cão da Serra de 
Aires esteva implantado. Era indis-
pensável para a pastorícia, era fun-
damental na transumância, quando 
os rebanhos tinham de se deslocar 
durante muitos quilómetros para 
aproveitarem pastagens mais férteis 
ou o que ficava nos campos após as 
sementeiras e regadios, e era também 
um grande companheiro dos pasto-
res”, diz Francisco Félix.

Foi então que o progresso quase 
dizimou por completo a raça. Sur-
giram as vedações de arame, o “cão 
de arame” como então foram deno-
minadas por pastores e agricultores. 
Aos poucos, as delimitações dos ter-
renos, que por vezes eram pequenos 

cursos de água ou apenas pequenas 
paredes de pedras soltas, foram sen-
do substituídas pelas aramadas. O 
cão, até então fundamental, passou 
a ter uma importância bem menor e, 
até que quase tenha sido totalmente 
ignorado, foi um ápice. De um mo-
mento para o outro o Alentejo en-
cheu-se de vedações e esvaziou-se 
de cães-pastores.

“Entre 1970 e 1980 eu e outras 
pessoas que se interessaram pela 
preservação do Cão da Serra de Ai-
res começámos a tentar preservar 
os exemplares que ainda restavam 
e a procurar aumentar o efetivo, 
identificando os animais de acordo 
com as caraterísticas próprias da 
raça”, conta o presidente da ACSA, 
sediada na vila de Alter do Chão. A 
escolha desta localidade poderá ter-
-se devido ao facto de, já depois de 
a raça ter ganho notoriedade na Fei-
ra de Agricultura de Santarém, em 
1950, ter sido iniciado um trabalho 
de revitalização da espécie na então 
Estação de Fomento Pecuário, hoje a 
Coudelaria Nacional.

Incansável filho 
de várias raças

O Cão da Serra de Aires é 

um animal de porte médio, 

que pode oscilar entre os 

17 e os 27 quilos, com os 

machos a poderem atingir 

uma altura, até ao garrote, 

de 55 centímetro, enquanto 

as fêmeas são ligeiramente 

(dois ou três centímetros) mais 

baixas. Rústico, sóbrio e de 

pelo cápreo, terá resultado do 

cruzamento de outras espécies, 

nomeadamente entre o Pastor 

da Catalunha, o Pastor da 

Polónia e o Pastor de Brie. É 

um trabalhador incansável que, 

de acordo com os criadores, 

desempenha a tarefa de guarda 

e condução de gado sempre 

com visível satisfação, daí 

que alguns, atendendo à sua 

constante alegria, lhe chamem 

também cão macaco. A sua 

pelagem, de grossura média 

e muito longa na cabeça, 

pode ser amarela, castanha, 

cinzenta, fulvo e lobeira (fulvo 

cor de carvão) surgindo em 

tons claros e escuros. O branco, 

com exceção de uma pequena 

mancha no peito, não é uma cor 

admitida nos exemplares puros. 

Dura, em média, 13 anos.



NOVEMBRO 2021

29

Alta consanguinidade 
é um perigo para o animal

A identificação de exemplares 
dispersos por toda a região, assim 
como a orientação dos proprietários 
para os cuidados a ter com a espécie 
tem sido uma das preocupações dos 
responsáveis da ACSA. A consangui-
nidade, dizem os responsáveis asso-
ciativos, é um dos principais proble-
mas detetados e que, caso não seja 
travado, nomeadamente com inter-
venções junto dos criadores, poderá 
fazer perigar uma vez mais a raça.

“A alta consanguinidade pode fa-
cilmente levar à erosão genética e à 
extinção da raça. Nos contactos que 
mantemos com os criadores tenta-
mos sensibilizá-los para a necessida-
de de não cruzarem pais com filhos 
ou irmãos. Aos poucos os animais 
vão perdendo caraterísticas únicas”, 
alerta o presidente da associação que 
foi criada há nove anos.

“Queremos que os animais man-
tenham as suas caraterísticas, sejam 
físicas ou outras. O Cão da Serra de 
Aires é um animal de trabalho e é no 
campo que mostra todo o seu valor. 
Também é um excelente animal de 
companhia, mas a sua verdadeira 
vocação é para guardar e conduzir 
outros animais. Não pode ser visto 
como um bicho para fazer franji-

nhas, porque as franjinhas não dão 
jeito nenhum para um animal que 
deve trabalhar no mato. A verdade, 
no entanto, é que há muita gente que 
atribui mais importância aos aspetos 
estéticos e à beleza do que ao essen-
cial. É um animal tão importante que 
há alguns donos de rebanhos que, 
quando chega a altura de tosquiar as 
ovelhas, aproveitam e tosquiam tam-
bém os cães. É uma medida acertada, 
porque com o tempo quente e seco 
as pastagens também secam, dando 
origem às sarugas, que facilmente se 
podem cravar nos olhos dos animais, 
causando-lhes infeções que podem 
ser muito graves, e dando também 
origem ao surgimento de pragas de 
parasitas, como os carraços, que são 
igualmente muito nocivos”, explica 
Francisco Félix.

O Serra de Aires, que aparece cita-
do no Livro Português de Origens no 
ano de 1936, tem também despertado 
o interesse de diversos criadores es-
trangeiros. O presidente da ACSA diz 
que a procura da espécie (um exem-
plar pode facilmente chegar às cinco 
centenas de euros) se processa de 
modo mais ou menos constante, so-
bretudo por parte de franceses, ingle-
ses e holandeses. 
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Em São Manços foi inaugurada a primeira unidade 
que trata o fruto desde a árvore ao produtor. A ideia 
é destronar, na exportação, os americanos. O projeto 

tem um custo estimado de dez milhões e dará 
emprego a cerca de uma centena de pessoas.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Nozes à conquista 
do mercado europeu

UNIDADE COM CAPACIDADE PARA PROCESSAR 6.000 TONELADAS/ANO

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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O Alentejo como região pro-
dutora alimentar e sem 
meios para transformar o 

que o seu solo dá é um conceito 
que está, cada vez mais, em mu-
dança. Em São Manços, no distrito 
de Évora, a empresa agroindustrial 
Sogepoc tornou-se na primeira que 
irá laborar na transformação de no-
zes. Trata-se de um investimento de 
grande dimensão, que irá atingir os 
dez milhões de euros que dará em-
prego a uma centena de pessoas.

Tiago Costa, CEO da empre-
sa e presidente da Associação de 
Promoção de Frutos Secos (APFS), 
explica que esta unidade, que co-
meçou a laborar no final de junho, 
tendo uma comparticipação de 6,9 
milhões de euros, compreende “o 
processamento da noz, com total 

rastreabilidade, desde o campo até 
ao consumidor, incluindo todas as 
etapas, desde a lavagem e retirada 
do cascarrão, a secagem, a calibra-
gem, o descasque e o embalamento, 
com o sem casca”.

A dimensão mede-se, de acordo 
com o responsável, pela grande ca-
pacidade anual que a mesma apre-
senta para processar todo o produ-
to. Serão cerca de 6.000 toneladas, 
das quais 4.000 são de produção 
própria e as restantes de produto-
res externos. Segundo o empresá-
rio, “a exportação deve representar 
cerca de 60 por cento do volume 
de processamento, sendo o restan-
te dedicado ao mercado nacional. 
Dirigido a clientes do retalho, mer-
cados abastecedores, ingredientes 
para snacks e confeitaria”.
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Alto Alentejo apresenta 
condições especiais

A unidade inaugurada em São 
Manços, numa cerimónia onde 
marcaram presença os ministros 
da Economia e da Transição Digital, 
Siza Vieira e da Agricultura, Maria 
do Céu Antunes, pode ser apenas 
a face visível de um projeto muito 
mais abrangente.

O presidente da APFS diz que 
“este investimento estruturante 
permite criar as condições para 
desenvolver a cultura de nozes no 
Alentejo, que apenas pode ser com-
petitiva se existir agroindústria”. 
“No mercado de trabalho, para além 
de um efeito direto na criação de 
cerca de 100 postos de laboração, 
diretos ou indiretos, permite desen-
volver a qualificação dos mesmos 
apostando na formação e na dife-
renciação pelo mérito, com incenti-
vos específicos para o desempenho 
individuas e partilha dos resultados 
com os colaboradores”, adiantou 
Tiago Costa à Semmais. 

Sobre a viabilidade da produção 
na região, Tiago Costa não tem dú-
vidas em afirmar que “o Alto Alen-
tejo tem condições de frio e de calor 
para o desenvolvimento da cultura, 
o que aliado a solos com boa drena-
gem e capacidade de irrigação, pode 
permitir a introdução de modelos 
produtivos com grande eficiência 
no uso dos recursos e de uma pro-
dutividade mais elevada”.

O CEO da Sogepoc diz que de 
momento, ainda não existem mui-
tos projetos relacionados com po-
mares de nozes previstos para a 
região para além daqueles que já 
se encontram em produção. “Acre-
ditamos que estaremos a ver uma 
evolução, dentro em breve, das su-
perfícies dedicadas a esta cultura. 
Até porque a Associação de Pro-
dutores de Frutos Secos irá con-
centrar a sua atividade em criar as 
condições para que novos projetos 
possam surgir nesta área. Quere-
mos obter o melhor enquadramen-
to possível, seja no aspeto político, 
no técnico-científico, no jurídico e 
também nas questões relacionadas 
com a gestão de risco e imagem pú-
blica”, adianta.

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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relativos ao serviço prestado.
O empreendimento recente-

mente inaugurado corresponde, de 
facto, à terceira fase de um proje-
to que tem uma área total de 647 
hectares, dos quais 477 são de no-
gueiras e 170 de amendoeiras. Estes 
pomares, de acordo com a empresa, 
localizam-se em São Manços e em 
Veiros, Estremoz, perspetivando-se 
que possam servir para incentivar 
a produção destes frutos secos por 
todo o Alentejo e até noutras zonas 
do país.

A capacidade da fábrica de São 
Manços não se restringe apenas ao 
descasque dos frutos. A empresa re-
fere que irão ser explorados deriva-
dos tais como o óleo e o leite de noz. 
“Terá forte impacto na economia 
local e no ecossistema empresarial, 
para além de se apresentar como 
muito importante no que respei-
ta à sustentabilidade e à eficiência 
energética, assim como à inovação 
tecnológica”, refere ainda o respon-
sável da empresa. 

Meta passa por competir 
com o mercado americano

A grande aposta da empresa pas-
sa, no imediato, por se tornar uma 
alternativa viável à oferta america-
na, a qual tem grande implantação 
em quase toda a Europa e, também, 
em Portugal.

“Pretendemos, essencialmente, 
concorrer com as empresas ameri-
canas. São elas os maiores exporta-
dores de nozes para a Europa, tanto 
de nozes com casca como do miolo. 
Queremos apresentar uma oferta 
produzida de modo sustentável, com 
total rastreabilidade, com maior 
adequação aos parâmetros de qua-
lidade dos clientes europeus e mais 
fresca, uma vez que o descasque 
apenas se faz após a encomenda do 
cliente. Contamos ter um ‘lead time’ 
para entrega de sete dias, enquanto 
que o americano é de cerca de 40”, 
diz o empresário, salientando que 
o objetivo passa por ter uma cadeia 
mais curta, com menor impacto no 
meio ambiente, e que deverá servir 
melhor os clientes, seja na qualida-
de do produto seja nos parâmetros 
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Produção de pinhão 
em declínio

NEGÓCIO JÁ FOI DA CHINA, MAS AGORA ESTÁ A SORO

“Ouro branco” atacado por pragas e negociantes 
estrangeiros pode chegar neste fim de ano aos 300 

euros por quilo. Produtores queixam-se também da 
falta de mão de obra, apesar de se poder ganhar uma 

centena de euros por dia.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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H
á um filão em Alcácer do Sal 
e dele brota “ouro branco”. 
Explorar a riqueza ali produ-

zida é uma arte que está, no entan-
to, a esmorecer. Falamos do pinhal 
que existe na região e no miolo de 
pinhão que dali se extrai. Hoje são 
apenas três fábricas em laboração 
no concelho e cerca de uma vinte-
na de pessoas a tirarem dividendos 
diretos de um fruto que, admitem os 
negociantes, pode chegar, lá mais 
para o Natal, aos 300 euros o quilo.

Dos cerca de 78.000 hectares 
de pinheiro manso que existem em 
Portugal, 65 por cento encontram-
-se no distrito de Setúbal e a maior 
parte no concelho de Alcácer do Sal, 
que também é conhecido por “Solar 
do Pinheiro Manso”. A importância 
desta atividade é de tal modo que a 
própria câmara municipal lhe dedi-
ca um espaço no Gabinete de Ativi-
dades Económicas, onde são conta-
bilizadas anualmente as produções 
de pinhão e organizados eventos 
específicos.

No entanto, este negócio já co-
nheceu melhores dias. Assim o diz 
António Romão, dono da Pinhãosa-
do, uma das três empresas do con-
celho que ainda se dedica à apanha 
da pinha, tratamento e venda do 
pinhão: “Houve uma altura em que 
trabalhavam em Alcácer do Sal cin-
co empresas. Duas acabaram por 

encerrar e hoje as que restam de-
vem empregar, mais ou menos 20 
pessoas”.

As razões para esta quebra pren-
dem-se, por um lado, com a con-
corrência que é feita por fábricas 
estrangeiras, nomeadamente espa-
nholas, e também pela dificuldade 
em arranjar quem queira continuar a 
arriscar a vida para colher as pinhas 
em árvores com muitos metros de 
altura e que, de acordo com António 
Romão, já mandaram muitos para o 
hospital e outros até para o cemité-
rio. “Hoje, das três fábricas que res-
tam, nenhuma delas deve estar a tra-
balhar a mais do que 30 por cento”, 
refere o empresário, acrescentando 
que no caso da sua unidade a produ-
ção anual ronda agora as 15 a 20 to-
neladas anuais quando, ao longo dos 
25 anos de laboração, a produção 
variava sempre as 30 e 40 toneladas.

“Sabe? Dantes as fábricas da re-
gião trabalhavam como se fossem 
uma cooperativa. Havia colabora-
ção entre todos. Mas depois, como 
isto era um negócio que dava muito 
dinheiro, houve quem tivesse deci-
dido trabalhar sozinho. Isso tam-
bém contribuiu para que esta espé-
cie de negócio da China começasse 
a andar para trás e que as fábricas 
estejam agora a balões de soro”, diz 
ainda o empresário contactado pela 
Semmais. 
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Apanhadores podem 
ganhar 100 euros por dia

António Romão afirma que os 
preços pagos a quem opta por ir 
colher pinhas até são muito apete-
cíveis: “Pagam-se, por cada quilo de 
pinhas, entre 60 a 80 euros. No final 
de um dia de trabalho, um apanha-
dor de pinhas pode levar para casa 
cerca de 100 euros. No entanto, por-
que se trata de um trabalho muito 
perigoso, com as pessoas sempre 
em cima de pinheiros muito altos, 
quase já não se conseguem portu-
gueses para o fazerem e, não fossem 
os estrangeiros que por aqui andam, 
as fábricas ainda estariam a traba-
lhar bem menos”. 

Depois, ainda de acordo com o 
mesmo produtor, existe também 
a concorrência que está a ser fei-
ta pelos industriais espanhóis. São 
eles, explica, quem vêm a Portugal 
comprar grande parte da produção 
alentejana. O miolo de pinhão é le-
vado para Espanha e, depois de em-
balado, é revendido para muitos ou-
tros países, nomeadamente para... 
Portugal. “No ano passado desco-
brimos, numa grande superfície co-

mercial, que o miolo de pinhão esta-
va a ser vendido a 236 euros o quilo. 
Este ano, pelo que estou a ver, é bem 
possível que possa chegar aos 300 
euros”, adiantou.

Os produtores alentejanos su-
blinham, no entanto, que não é para 
eles que revertem os maiores lucros 
desta atividade. “São as grandes su-
perfícies quem mais lucra. Nós, nas 
fábricas, podemos ganhar 60 ou 70 
euros por quilo, mas isso não é nada 
quando comparado com os 200 a 
300 euros a que eles vendem”, refe-
re o dono da Pinhãosado.

Em Portugal, dizem ainda os em-
presários, chegam a ser vendidos pi-
nhões provenientes de Espanha que, 
por sua vez, os comprou a mercados 
emergentes (em termos de quanti-
dade), como o chinês e o turco. Os 
portugueses, esses, tentam canalizar 
o produto produzido para outros 
mercados. “Exportamos, principal-
mente, para os italianos, para os ára-
bes e para os americanos. E também 
existem parcerias com chineses”, 
afiança António Romão.
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Pesadelo das doenças 
está a minar os pinhais

Aos problemas comerciais e à 
falta de mão-de-obra junta-se um 
terceiro problema que urge ultra-
passar rapidamente para que a 
produção não continue a resvalar 
para números ainda mais baixos: 
As várias doenças e pragas que têm 
afetado os pinheiros mansos fazem 
com que haja cada vez menos fru-
tos e que os que chegam às super-
fícies comerciais atinjam os preços 
já revelados.

Um dos piores pesadelos dos 
produtores dá pelo nome de suga-
dor de pinhas. É um inseto que, di-
zem, consegue chupar o fruto sem 
que quem está a fazer a recolha das 
pinhas consiga detetar qualquer 
fratura ou buraco. Esta será uma 
espécie invasora que terá vindo da 
América do Norte. Os empresários 
afirmam que “foram os espanhóis 
que trouxeram o bicho para cá”, 
mas essa é uma conclusão não com-
provada por ninguém. O que se sabe 
é que a praga foi detetada no país 
em 2010, tendo sido localizada em 
primeiro lugar nos pinhais do Norte 
do país e também nos de Troia.

“Agora está em todo o lado. Faz o 
pinhão choco”, explica António Ro-
mão, lembrando que quando as pinhas 
estão sadias são necessárias entre dois 
a quatro exemplares para chegar a um 
quilo, mas quando são atacadas pelo 
bicho a maior parte está vazia.

Os pinheiros do país em geral, e 
do Alentejo em particular, estão ain-
da sujeitos aos ataques da lagarta 
das pinhas e ao gorgulho. Depois, 
há também as moléstias que atacam 
as agulhas, sendo as mais conheci-
das a processionária do pinheiro, 

Os pinhões são, desde há 

muitos séculos, um dos 

alimentos mais utilizados no 

Sul da Europa. Os registos 

históricos referem que se 

trata de um fruto que era tão 

importante em termos nutritivos 

que as legiões romanas não o 

dispensavam, levando-o em 

todas as suas campanhas como 

parte da ração distribuída a 

cada soldado. Com um grande 

conteúdo proteico, o pinhão 

é também rico em magnésio, 

cálcio e fósforo, sendo 

frequentemente utilizado, 

sobretudo no Alentejo, na 

confeção de vários doces.

Indispensáveis 
para os romanos

o lanígero, o pulgão e a cochonilha 
branca. Quanto aos troncos e ramos 
são normalmente atacados pela hi-
lésima, o bóstrico grande e o piral 
do tronco.

O pinheiro manso é uma árvore 
que começa a produzir a partir dos 
três ou quatro anos de idade. Essa 
é, no entanto, uma produção muito 
reduzida, a qual só aumenta para 
valores rentáveis a partir dos 15 a 20 
anos da árvore. O pico da produção, 
dizem os especialistas, é atingido en-
tre os 40 e os 50 anos. Árvores resis-
tentes e com grande capacidade de 
se regenerarem, os pinheiros só co-
meçam a definhar quando atingem 
idades entre os 80 e os 100 anos.

Em Portugal serão colhidas 
anualmente entre 60 a 70 milhões 
de pinhas, as quais acabam por dar 
uma média de 600 a 700 mil tonela-
das de pinhão. 
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O mercado está a mexer, mas há grandes produtores 
que entendem que esta melhoria se deve, em grande 

parte, ao facto de existirem vendas a baixo custo 
para libertar vinho excedente guardado em armazém. 

Colheita de 2021 promete qualidade e quantidade.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Região exportou 
mais 32 milhões

MACAU E REINO UNIDO ENTRE OS MAIORES COMPRADORES

É de prosperidade o momento dos 
vinhos alentejanos. Os números 
relativos aos primeiros seis me-

ses do ano mostram um crescimento 
das vendas para o estrangeiro que 
pode abrir as portas da ‘fortuna’ a 
muitos produtores. Os dados esta-
tísticos da Comissão Vitivinícola Re-
gional (CVR) do Alentejo referem um 
aumento de 20% das exportações, 
equivalente a mais nove milhões de 
litros, e um crescimento de 14% dos 
montantes obtidos, a que correspon-
dem mais 32 milhões de euros.

“Os produtores estão a fazer um 
bom trabalho”, refere à Semmais o 
presidente da CVR, Francisco Ma-
teus, reconhecendo que algumas 
das vendas que foram conseguidas 
na primeira metade do ano sejam, 
também, consequência da necessi-
dade de vender a preços mais baixos 
o produto que estava armazenado 
e que, devido à pandemia, não terá 
sido movimentado no ano anterior. 
“As pessoas quando precisam de 
vender têm, por vezes, a necessidade 
de sacrificar os preços, mas os dados 

estatísticos que possuímos demons-
tram até que tem havido uma ten-
dência de subida do preço médio do 
litro de vinho”, adiantou.

O mesmo responsável especifi-
cou ainda que “os 10 principais dos 
89 mercados estrangeiros registaram 
todos um aumento do preço médio 
por litro, o qual cresceu cinco por 
cento, sendo agora de 3,48 euros”. 
Este valor foi calculado após terem 
sido conferidas as vendas de DOC 
Alentejo (preço médio de 5,04 euros) 
e do Regional Alentejano (preço mé-
dio de 3,06 euros), sendo que o DOC 
obteve uma valorização de 6,4%, en-
quanto que o Regional cresceu 2,3%.

Os dados estatísticos da CVR 
Alentejo e também do Instituto Na-
cional de Estatística referem ainda 
que no primeiro semestre de 2020 a 
região tinha vendido para o estran-
geiro 8,1 milhões de litros, correspon-
dentes a 27 milhões de euros, sendo o 
preço médio por litro de 3,3%. Este 
ano os nove milhões de litro vendi-
dos nos primeiros seis meses corres-
pondem a 32 milhões de euros.
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A ideia de que as exportações 
aumentam em consequência do ex-
cesso de vinho armazenado foi, de 
resto, defendida pelo presidente da 
Carmim - Cooperativa Agrícola de 
Reguengos de Monsaraz. “Aparecem 
vinhos a todo o preço, a todo o cus-
to, porque há excesso em armazém”, 
garante Miguel Feijão, lembrando 
que durante a pandemia muito do 
produto que tinha por finalidade o 
comércio nacional acabou por não 
ser vendido.

“Acho que as exportações que 
agora estão a ser feitas deveriam ser 
melhor pensadas. Estamos a presen-
ciar uma correria para tentar salvar 
o que não se vende por cá. Muitos 
produtores estão a oferecer o vinho 
a preços muito mais baixos apenas 
com o objetivo de libertarem espa-
ços nos respetivos armazéns para a 
colheita deste ano”, adiantou o presi-
dente da Carmim.

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

DADOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 
(FONTE: CVR ALENTEJO)
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Adega da Vidigueira 
reforça foco no exterior

Na Adega Cooperativa de Vidi-
gueira, Cuba e Alvito o sentimento 
atual não é o de tentar despachar 
a qualquer custo os excedentes. O 
presidente da mesma entende que o 
ano em curso irá assinalar o início de 
uma tentativa de imposição nos mer-
cados internacionais, mas nunca po-
derá corresponder a negócios deter-
minados pela necessidade de escoar 
o vinho que está a mais.

“A Adega Cooperativa da Vidi-
gueira, Cuba e Alvito nunca teve uma 
grande vocação para a exportação. 
As nossas preocupações estiveram 
sempre centradas no mercado nacio-
nal. De facto, só a partir de 2020 co-
meçámos a olhar mais a sério para os 
mercados estrangeiros e os valores 
das exportações, que correspondem 
a cerca de dois por cento do total 
produzido, provam-no”, refere José 
Miguel Almeida.

Os 1500 hectares que esta coo-
perativa alentejana tem (resultado 
também dos acordos com mais de 
280 produtores locais) têm gerado, 
anualmente, cerca de seis milhões de 
litros de vinho. “Vai quase tudo para 
o mercado nacional, que nos tem 
acolhido muito bem. O pouco que é 
vendido para fora destina-se, sobre-
tudo, ao Brasil, Suíça e China”, adian-
ta o mesmo responsável.

Já a Carmim tem uma política 
negocial diferente, com cerca de um 
quarto da sua produção a ser anual-
mente negociada para o estrangeiro, 

Miguel Feijão diz que a colheita deste 
ano, devido às excecionais condições 
climáticas, foi superior em “cerca de 
20 por cento” àquela que foi conse-
guida em 2020 e que resultou em 
perto de 12 milhões de litros de vinho.

O presidente da cooperativa sa-
lienta que apesar de as vendas para a 
Europa quase terem parado durante 
os períodos mais intensos da pande-
mia, há mercados como o do Brasil, 
dos Estados Unidos da América e do 
Canadá que aumentaram.

Por sua vez, o Esporão, outra das 
grandes adegas do Alentejo, disse à 
Semmais, por intermédio do seu dire-
tor de marcas e mercados de vinhos, 
Nuno Cabral, que as exportações em 
2020 atingiram os 18,6 milhões de 
euros e que este ano, até junho, já as-
cendem a 10,8 milhões.

Com grande tradição na venda de 
vinhos, o Esporão tem como prin-
cipais mercados o Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, Alemanha, Holanda, 
Luxemburgo e Suíça. Depois, num 
plano mais abaixo, surgem a China, 
Moçambique, França e Polónia.

“O entusiasmo atual e os re-
sultados são ainda frágeis e refor-
çam a necessidade de mantermos a 
atenção e foco para continuarmos a 
construir a nossa identidade, valor 
e relevância entre os melhores pro-
dutores de vinho a nível mundial”, 
disse Nuno Cabral reportando-se 
ao momento atual das exportações 
alentejanas. 
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Não é para todas as bolsas, mas a 
singularidade da origem e a História que 

guarda acicatam, pelo menos, um momento 
de ‘loucura’. O ‘novo’ Pêra-Manca já chegou 
ao mercado pelo valor mínimo de 275 euros.

TEXTO ALEXANDRA COSTA | FOTOGRAFIA DR

Raro, icónico 
e com muita História

PREPAREM OS COPOS, VAMOS SERVIR O ‘NOVO VINHO DE CABRAL’
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R
eza a lenda que tudo começou 
ainda na Idade Média. Embo-
ra os vinhedos do Pêra-Manca 

fossem, nos séculos XV e XVI, pro-
priedade dos frades do Convento 
do Espinheiro, em Évora, a história 
remonta a 1365, data em que Nossa 
Senhora terá aparecido em cima de 
um espinheiro a um pastor. Alguns 
anos depois, foi edificado um orató-
rio em sua honra e mais tarde, em 
1458, erigida uma igreja, dado ter 
passado a ser um local de peregri-
nação. Igreja que, posteriormente, 
deu origem ao Convento e a Ordem 
de S. Jerónimo. 

A divulgação do vinho deu-se 
quando, em 517, os frades foram 
‘obrigados’ a arrendar os vinhedos. 
O novo ‘proprietário’, Álvaro Azedo, 
era escudeiro do rei. Aliás, a fama do 
vinho fez com que esse participas-
se de um dos acontecimentos mais 
notáveis da história portuguesa – os 
Descobrimentos. Sabiam que Pedro 
Álvares Cabral transportou o Pêra-
-Manca nas suas naus aquando da 
chegada ao Brasil?

Mais recentemente, no século 
XIX, a Casa Soares, propriedade do 
Conselheiro José António d’Oliveira 
Soares, recuperou o néctar e trans-
formou-o num produto sofisticado. 

Mas, o que significa Pêra-Man-
ca? Sobre isso João Teixeira, diretor 
comercial da Fundação Eugénio de 
Almeida, detentora da marca, refe-

riu à Semmais que, de acordo com a 
tradição, o nome deriva da toponí-
mica “pedra manca” ou “pedra osci-
lante” - uma formação granítica de 
blocos arredondados, em desequilí-
brio sobre rocha firme.

Aliás, a história do vinho está in-
timamente ligada a lendas e histórias 
da região onde as vinhas estão loca-
lizadas. Veja-se o caso da ilustração 
que consta no rótulo. No decorrer 
da crise de filoxérica, que assolou 
o país (e não só) no final da década 
de 80 (do século XX) a Casa Soares 
deixou de produzir o Pêra-Manca. 
Mas a marca não desapareceu. Se-
ria “quase” um crime. Nessa altura 
o herdeiro da extinta Casa Soares, 
José António de Oliveira Soares, 
ofereceu o nome à Fundação Eugé-
nio de Almeida. E com esta mudança 
surgiu um novo rótulo, que, esclare-
ce João Teixeira, era a adaptação de 
um cartaz publicitário desenhado 
por Roque Gameiro no século XVIII. 
Ilustração que acompanhou o Pêra-
-Manca desde a primeira colheita, 
em 1990, até à colheita de 2003, al-
tura em que “surgiu pela primeira 
vez a atual imagem e garrafa que 
conhecemos”. Como alude o diretor 
comercial, a renovação do rótulo foi 
efetuada por Pedro Albuquerque, 
da Albuquerque Designers, tendo a 
nova gravura sido executada pelo 
ilustrador inglês Bill Sanderson, es-
pecialista em água-forte.
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Um vinho premium 
com fama internacional

Mas o Pêra-Manca é mais do que 
um ‘simples’ vinho alentejano. Está 
categorizado como premium e con-
quistou uma fama internacional, que 
se tem mantido inalterada ao longo 
dos anos. As falsificações que, volta 
e meia, são detetadas provam o seu 
valor. Mas o que torna este néctar 
tão especial é o facto de só ser pro-
duzido em anos excecionais.  Des-
de a primeira colheita, em 1990, só 
foram feitas 15 edições: 1991, 1994, 
1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 
e, recentemente, a 16ª da colheita 
de 2015, cujo preço é de 275 euros à 
porta da adega. “Esta exiguidade é 
justificada pelo elevado grau de exi-
gência na seleção das colheitas que 
vindo exclusivamente de três parce-
las das vinhas mais antigas da Fun-
dação Eugénio de Almeida, só pode-
rão ser, naturalmente, de qualidade 
excecional”, afirma João Teixeira. 

Excelência na produção e uma 
atenção muito cuidada à imagem. 
Este é, talvez, o segredo do Pêra-
-Manca. A par de uma produção li-
mitada. Sendo feito exclusivamen-
te com as uvas de três parcelas as 
quantidades variam entre as 15 mil 
garrafas (em anos mais “fracos”) e 
as 30 mil garrafas. O peso do mer-
cado externo revela o sucesso além-

-fronteiras - cerca de 50% -, com es-
pecial ênfase para o Brasil, Estados 
Unidos da América, Europa, China, 
Macau e PALOP. 

Mas a fama e o sucesso também 
trazem algumas consequências de-
sagradáveis. É o caso das falsifica-
ções que, volta e meia, são detetadas 
pelas autoridades. Para tentar con-
trariar este “inconveniente” a Adega 
Cartuxa (a produtora) desenvolveu 
um sistema de segurança que, se-
gundo João Teixeira, permite ga-
rantir ao consumidor a autenticida-
de. “O sistema consiste num código 
único, associado à utilização de uma 
imagem holográfica e um QRCode 
de controlo, da Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, que permite a esta 
entidade fazer a rastreabilidade do 
selo, incorporado na cápsula da gar-
rafa, que pode ser validado no sítio 
da Internet da marca, dando assim a 
garantia de aquisição de uma garrafa 
original. O resultado foi (quase) ime-
diato. Segundo João Teixeira, desde 
que a empresa adotou este sistema, 
na colheita de 2011, “as falsificações, 
segundo o que sabe a Fundação Eu-
génio de Almeida, deixaram de sur-
gir no mercado”. Aliás, a utilização 
e comunicação deste sistema de se-
gurança fez com que a marca tenha 
ganho ainda mais notoriedade. 

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO



NOVEMBRO 2021

45

ELVAS

No alto da planície
está uma estrela deitada
que já houve quem a visse
de sentinela acordada.

Hoje é bonita e vaidosa,
a cintura muralhada
exibe com perfeição.
Em tempos forte e ciosa
tinha gente afamada
na defesa da nação.

Rainha do Alentejo,
ninfa das margens do Caia,
princesa do Guadiana.
Meu raminho de poejo,
minha ameixa e sericaia,
Elvas cidade raiana.

Elvas — Rainha 
da Fronteira
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

O poema escolhido foi divulga-
do e distribuído à população 
pelos serviços do município 

de Elvas, no Dia Mundial da Poesia, 
em 21 de março de 2013. Um poema 
simples, interpretativo não só da 
imagem aérea da cidade (uma es-
trela), como da identidade histórica 
(sentinela, rainha da fronteira com 
a sua cintura muralhada) e ainda da 
sua geografia e localização (cidade 
raiana das margens do Guadiana). 
Isto sem esquecer os principais ele-
mentos por que é conhecida na sua 
gastronomia, onde para além do 
perfume e do gosto do exótico poejo, 
se realça a sericaia, doce sobremesa, 
que melhor sabe acompanhado com 
a inigualável ameixa rainha cláudia 
em calda, produto certificado como 
Ameixa de Elvas, que hoje é convite 
a uma visita de um espaço museoló-
gico existente na cidade.

Achou-se cabimento para este 
texto e este poema num momento 
em que, revelado o último Censo, se 
põe a nu uma das maiores fragilida-
des dos territórios do interior pela 
sua continuada perda de população. 
A questão demográfica, pautada 
pelo envelhecimento da população, 
em contraponto com a falta de atra-
tividade da região. Esta associada à 
falta de investimento e de iniciativas 
geradoras de emprego que atraiam 
e fixem uma população jovem.

Num país concentrado numa 

estreita faixa litoral, eterniza-se a 
concretização de promessas que 
possam inverter este caminho que 
leva a desertificação de territórios, 
quase sempre só vistos como lu-
gares de passagem, na miríade de 
que o turismo possa ser panaceia 
para os males conhecidos. Sou dos 
que acreditam que muito há a fazer 
e que, sendo o Turismo uma opor-
tunidade económica não resolve os 
problemas estruturais identificados.

Elvas tem feito um trabalho no-
tável e dispõe de uma oferta turís-
tica diversificada, aproveitando ser 
considerada pela UNESCO como 
Património da Humanidade. À sua 
cintura muralhada, ao Aqueduto 
de Amoreira, ao Museu Militar, aos 
Fortes da Graça e de Santa Luzia, 
aos Museus de Arte Contemporâ-
nea, da Fotografia, da Arte Sacra, 
acrescentou-se, recentemente, o 
Museu de Arqueologia e Etnogra-
fia. Mas é preciso muito mais para 
que se concretize, neste e noutros 
concelhos, um desenvolvimento 
económico, social e ambiental, pro-
piciador de riqueza e bem-estar, só 
possível com políticas alavancadas 
pela vontade e decisão do governo 
central.

Esperemos que os tais dados do 
Censo, agora revelados, sirvam para 
alguma coisa e não fiquem limitados 
pela informação de um diagnóstico 
conhecido e repetido. SemMais! 

“

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Sede da Associação dos Produtores do Vinho de Talha é 
na Vidigueira, mas aceitam-se sócios de todo o Alentejo. 
Produtores artesanais querem diferenciar o seu produto 

daquele que é feito em grandes adegas e onde é mais 
utilizado o inox do que o barro.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Tinto de talha atrás 
do selo de qualidade

MAIS UM PASSO A CAMINHO DO TÍTULO PATRIMÓNIO IMATERIAL
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O vinho de talha, uma das ban-
deiras do Alentejo vitiviníco-
la, está a dar passos para se 

afirmar como marca registada. A re-
cém formada Associação de Produ-
tores de Vinho de Talha (APVT) está 
já a desenvolver trabalho para que 
seja atribuído um selo ao produto, 
conferindo-lhe assim um estatuto 
que sinaliza a sua grande qualidade 
e, em simultâneo, impedindo a fal-
sificação ou o alastramento pelos 
mercados de outros vinhos que tam-
bém se intitulam “de talha” mas que, 
na sua conceção, quase não conhe-
ceram as famosas talhas de barro.

A APVT foi constituída em setem-
bro, ficando sediada na Vidigueira. 
Inclui onze produtores/fundadores. 
São pessoas, conforme explicou à 

Semmais José Galante, o tesoureiro 
da associação, que pertencem àque-
le concelho e também aos vizinhos 
de Cuba e Alvito. Estes são, de resto, 
três dos municípios em todo o Alen-
tejo onde a arte milenar do vinho de 
talha, se mantém mais ativa, com 
dezenas de produtores a seguirem 
as técnicas que remontam ao perío-
do romano e a investirem elevadas 
quantias na compra de talhas de 
barro, algumas delas com capacida-
de para 2.000 litros.

“Temos 11 sócios fundadores, 
mas estamos recetivos a acolher ou-
tros que queiram integrar a associa-
ção. Podem ser dos três concelhos 
de onde partiu a ideia, ou de outros, 
porque há mais zonas no Alentejo 
onde o vinho de talha sempre se fez 

e onde ainda é produzido salvaguar-
dando as técnicas antigas que lhe 
conferem uma elevada qualidade”, 
explicou José Galante.

Com a certificação da marca, 
um passo importante para que o 
processo de fabrico possa, dentro 
de algum tempo, ser aceite como 
Património Imaterial da Humani-
dade (a candidatura já foi entregue 
através dos serviços do município 
da Vidigueira), os vitivinicultores da 
APVT esperam, também, vir a tra-
var a proliferação de vinhos que são 
apresentados como sendo feitos em 
talhas mas que, em abono da verda-
de, fermentaram quase sempre em 
cubas de inox de adegas de grande 
dimensão e com intuitos comerciais 
bem definidos.
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Oportunidade para atrair 
novos vitivinicultores 

A certificação do vinho de talha é, 
também, uma porta que se abre para 
que surjam novos produtores a utili-
zarem as técnicas antigas. No Baixo 
Alentejo essa demanda não deverá 
ser difícil de obter êxito, uma vez 
que nos três concelhos onde surgiu 
a APVT são conhecidas dezenas de 
adegas particulares que, todos os 
anos, produzem muitos milhares de 
litros.

Levantamentos que têm sido efe-
tuados nos últimos anos mostram, 
no entanto, que este produto não se 
restringe aos concelhos referidos. 
De facto, há também produtores 
nas zonas de Elvas e Campo Maior e 
mesmo mais a norte, na Serra de São 
Mamede, nomeadamente em Mar-
vão e Castelo de Vide.

“Queremos mais jovens a produ-
zir apesar de, neste momento, já se 
poder dizer que este é um negócio 
de grande dimensão, com muitos 
milhares de litros de vinho comer-
cializados e, em consequência, com 
elevadas quantias de dinheiro mo-
vimentadas. Estamos a falar, talvez, 
em milhões de euros anuais”, salien-
tou o tesoureiro da associação, cha-
mando ainda a atenção para o facto 
de esta atividade ser também uma 
garantia de sobrevivência para os 
fabricantes de talhas, os quais esti-
veram ameaçados no final do século 
passado mas que, graças à produção 
através dos métodos antigos, encon-
traram uma tábua de salvação. Uma 
arte que começa também agora a 
atrair a atenção dos mais jovens.

José Galante diz que no futuro, 
assim que o selo de garantia e au-
tenticidade seja uma realidade, se-
rão muitos os eventos de promoção 
do produto, não só no Alentejo e no 
resto do país mas, eventualmente, 
também no estrangeiro. “As mostras 
do vinho de talha poderão abrir as 
portas para mercados externos. Sa-
bemos que o produto já é procurado, 
por exemplo, em países como a Chi-
na ou Angola, mas queremos que a 
breve trecho seja possível exportá-lo 
para outros países, para obter o esta-
tuto que merece e para que seja re-
conhecida a sua enorme qualidade”.

Ambiciona-se visibilidade 
idêntica ao de Champagne

Os vitivinicultores alentejanos 
acreditam que, dentro de alguns 
anos, o tinto de talha possa ter um 
reconhecimento idêntico ao que 
atualmente é autenticado ao de ou-
tras áreas, como por exemplo a de 
Champagne, em França.

“Há características específicas e 
qualidade comprovada. Existe todo 
um percurso histórico e socioló-
gico a marcar o tinto de talha, pelo 
que não é descabido pensar que o 
produto, depois de obtida a certifi-
cação, possa vir a ser encarado nos 
mercados internacionais, como uma 
marca diferenciada e capaz de obter 
o reconhecimento já atribuído a ou-
tras, como por exemplo a Champag-
ne”, diz o dirigente da APVT.

Até que o reconhecimento seja 
conquistado, alguns dos maiores 
produtores estão já empenhados em 
divulgar os seus vinhos, sendo que 
os de maior dimensão até já conse-
guiram o certificado DOC por parte 
da Comissão Vitivinícola Regional 

do Alentejo. Outros, com menor di-
mensão, continuam a negociar o 
néctar ao garrafão, enquanto uma 
parte significativa continua a produ-
zir apenas para consumo doméstico 
ou social. “Todos, desde os maiores 
produtores aos mais pequenos, se-
rão bem-vindos à associação”, diz o 
mesmo responsável.

Para já, para que o produto ga-
nhe ainda maior notoriedade in-
ternacional, os dirigentes da APVT 
apostam forte na realização de al-
gumas iniciativas, a começar pela 
criação da Rota dos Vinhos de Ta-
lha, contando para tal com diversas 
adegas aderentes. Depois, quando lá 
para o São Martinho se proceder à 
abertura das talhas, realizar-se-ão 
as costumeiras provas, sendo que 
desta feita se tentarão igualmente 
colocar à disposição diversos petis-
cos alentejanos. “A ideia será criar 
um valor a pagar, valor esse que 
dará acesso às adegas e aos petis-
cos”, sintetizou José Galante. 
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Renascido das cinzas, um dos mais populares clubes 
de canoagem do Alentejo assegura a prática desportiva 
a dezenas de jovens. Um incêndio destruiu instalações 
e equipamentos, mas a mobilização da população e da 

autarquia levaram novamente os barcos para o rio.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Sobreviventes de 
um mar de chamas

CONCELHO DÁ A MÃO AO CLUBE FLUVIAL ODEMIRENSE
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S
e há chavões que se justificam, 
o “renascido das cinzas” aplica-
-se na perfeição ao Clube Flu-

vial Odemirense. É que, menos de 
um mês após um incêndio crimino-
so ter destruído a quase totalidade 
das instalações, equipamentos e, 
sobretudo, embarcações, a coletivi-
dade parece revigorada e cada mais 
acarinhada pela população da vila, 
que está apostada em recuperar um 
dos seus estandartes.

Na madrugada do dia 9 de ou-
tubro todos acordaram em sobres-
salto. O hangar do Clube Fluvial 
Odemirense estava a ser consumido 
pelas chamas. No interior ardiam 
o escritório e respetiva documen-
tação, o ginásio e os aparelhos que 
garantiam o exercício a dezenas de 
atletas e cidadãos, e mais de seis de-
zenas de embarcações utilizadas na 
canoagem, a principal atividade, que 
reúne cerca de 50 atletas, a maior 
parte dos quais menores de idade.

Ninguém esperava que o incên-
dio surgisse e, muito menos, de modo 
intencional. “Não sabemos porquê. 
Sabemos que é um alemão, com 35 
anos, e que terá ateado o fogo para 
encobrir outro crime”, contou à Sem-
mais o presidente do clube, Ilídio Soa-
res. “Parece que tinha sido visto nessa 

tarde a olhar para os barcos e para os 
miúdos. Talvez tenha concluído que 
ali havia dinheiro e, depois de assal-
tar o escritório, resolveu largar fogo 
ao resto, para apagar pistas”, disse.

O suspeito, que está preso na 
cadeia de Beja, era um perfeito des-
conhecido na vila. Diz-se agora que, 
mesmo recusando prestar qualquer 
depoimento, já teria sido sentencia-
do a uma pena de 12 anos de cadeia e 
que também já teria sido expulso de 
outros países. 

Contudo, a tranquilidade voltou 
àquela que é a sede do mais extenso 
concelho do Alentejo. Depois do si-
nistro uniram-se esforços e, 24 horas 
mais tarde, já grande parte dos atle-
tas estavam de regresso aos treinos. 
Ilídio Alves conta que os responsá-
veis do clube, para não deixarem os 
remadores privados da atividade, 
trabalharam sem descanso para lhes 
porem à disposição as embarcações 
que, por se encontrarem no exterior 
do edifício ardido (estavam ali por-
que já não reuniam as condições 
tidas como necessárias) foram pou-
padas às chamas. “Conseguimos que 
um dia depois todos fossem treinar. 
Isso para nós foi muito importante. 
Mostrou que o clube continua vivo”, 
refere o presidente.
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Mobilização geral para 
ajudar a erguer o Fluvial

O futuro do Clube Fluvial Ode-
mirense passa pela reconstrução do 
património perdido. A edificação de 
um novo hangar já está em marcha, 
assim como de uma oficina, ginásio, 
balneários, local para arrumo de bar-
cos, cafetaria e escritório. Uma tare-
fa à qual terá aderido a totalidade da 
população e a câmara municipal.

“Todas as pessoas têm ajudado. 
Por vezes cruzo-me com algumas 
já de idade e sem grandes posses, 
que fazem questão de entregar um 
donativo. Ainda recentemente fui 
abordado por uma senhora que me 
entregou um envelope com 20 eu-
ros. É dinheiro que, quase de cer-
teza, lhe fará falta para o seu dia-
-a-dia. São gestos que sensibilizam. 
Nos cafés há sempre uma lata onde 
cada pessoa coloca o que entender. 
Estamos a receber provas de cari-
nho e apoio de toda a população. É 
evidente que o maior auxílio vem 
da câmara municipal, que está em-
penhada em reerguer o clube o mais 

rápido possível. Aliás, se não fosse 
a autarquia, não havia prática des-
portiva no concelho. Nós temos dois 
autocarros que foram cedidos pelo 
município, o qual também nos paga 
uma determinada importância por 
cada atleta que levamos a competir”, 
diz Ilídio Alves.

O Clube Fluvial Odemirense, alu-
de o seu presidente, será o terceiro 
em termos de palmarés no Litoral 
Alentejano, só sendo suplantado 
pelas duas coletividades existentes 
em Vila Nova de Milfontes. É, no 
entanto, um polo aglutinador que 
leva o nome do concelho a todo o 
país: “Sempre que os nossos jovens 
vão a uma competição, é garantido 
que têm largas dezenas de pessoas 
a acompanhá-los. Em breve iremos 
participar na subida do Rio Arade, 
no Algarve, e já temos uma lista bem 
grande de pessoas inscritas. No mês 
passado fomos a Sesimbra, disputar 
uma prova de mar, e mais uma vez a 
população de Odemira aderiu”.
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Dentro de Odemira o clube tem 
igualmente uma forte componente 
social. O presidente conta que, para 
além de existir um protocolo com 
as escolas locais, que possibilita a 
prática desportiva a muitos jovens, 
existe também um acordo para que, 
em breve, seja celebrada uma par-
ceria com a Associação de Paralisia 
Cerebral da vila. “É algo que muito 
nos honra, porque permite que o 
clube, dentro das suas capacidades, 
contribua para o bem-estar social”, 
diz Ilídio Alves.

Atualmente os dirigentes pro-
curam também atualizar a listagem 
de associados, uma vez que a que 
existia estava guardada num com-
putador que ardeu. Trata-se de uma 
tarefa que poderá ajudar a angariar 
parte da verba necessária para com-
prar novos barcos de competição.

“Os sócios pagam apenas um 
euro por mês, sendo que um barco 
de topo para competição pode che-
gar aos 7.000 euros, enquanto os 
mais baratos rondam os 1.260 euros. 
Não sei ao certo quantos associa-
dos temos. Talvez os pagantes sejam 
cerca de 150”, afirma. 

Ao dinheiro das quotas juntam-
-se também os 20 euros mensais 
pagos pelos utilizadores do ginásio. 
Tudo somado dará para pagar al-
gumas despesas correntes. O resto 
vem do município. “É de louvar o es-
forço que a câmara faz para manter 
os jovens em atividade, assim como 
é de louvar o espírito solidário dos 
nossos monitores de canoagem, que 
trabalham desinteressadamente 
para o clube. Por outro lado, não po-
demos esquecer algumas empresas 
do concelho, que já se ofereceram 
para pagar algumas embarcações e 
para fornecerem materiais diversos. 
Até já temos uma oferta de um com-
putador”, adianta o presidente. 
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Antiga atleta da União Sport Clube lamenta que não haja 
investimento na modalidade. Quando jogou em Coina 

derrotou, no Bessa, as melhores equipas nacionais. 
Chegou a viajar para a Polónia de camioneta, numa 

viagem de três semanas e com a polícia da RDA à perna.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

‘Messi’ alentejana jogou 
20 anos antes do momento

ERA DEFESA CENTRAL MAS MARCAVA MAIS QUE AS AVANÇADAS

desporto
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A história de Fernanda Pereira 
mistura-se com os primórdios 
do futebol feminino no Alente-

jo. Estava-se no início da década de 
1980 e ambos despontaram quase 
em simultâneo: Fernanda a jogar na 
União Sport Clube, de Santiago do 
Cacém, as equipas, ainda muito dé-
beis, a tentarem arregimentar atletas 
nas escolas locais, na ânsia de pode-
rem competir com as melhores for-
mações nacionais então distribuídas 
pelos distritos de Lisboa, Coimbra e 
Porto.

“Quando a União Sport Clube 
pensou em fazer uma equipa de fu-
tebol feminino, creio que foram às 
escolas à procura de quem quises-
se jogar. Eu, que sempre gostei de 
praticar desporto, tendo praticado 
andebol, atletismo e badminton, 
prontifiquei-me de imediato”, con-
ta à nossa revista Fernanda Pereira 
que, após alguns treinos, e “embora 
fosse muito melhor a jogar no meio 
campo”, passou a jogar como defesa 
central. “Tive de me sacrificar, senão 
era uma desgraça”, sintetiza.

Jogadora possante e referencia-
da como a melhor de todas quanto, 

naqueles anos, apareceram no Alen-
tejo, Fernanda teve também de ul-
trapassar a pouca vontade da família 
para que praticasse futebol: “Diria 
que eram quase contra o desporto. 
No Alentejo as pessoas preocupam-
-se muito com o que os outros pos-
sam dizer deles e isso condiciona 
sempre”.

As virtudes que foi evidencian-
do pelos campos pelados que en-
tão eram frequentes no país e que 
“deixavam as pernas cheias de pe-
drinhas e sangue” acabaram por se 
refletir no ambiente familiar. “Eu era 
a melhor jogadora da equipa e usei 
isso: De cada vez que íamos jogar 
a um sítio qualquer, eu arranjava 
sempre lugar para a meu irmão na 
camioneta que nos levava. Ele de-
fendia-me sempre. Uma vez também 
consegui levar a minha mãe. Duran-
te o jogo ele ouviu as pessoas a dizer 
que se a equipa tivesse mais duas ou 
três jogadores como a número três, 
que era eu, os resultados seriam me-
lhores. Foi nessa altura que a minha 
mãe disse quem era e, creio, que foi 
a partir daí que a família encarou o 
futebol feminino de outra forma”.
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De Santiago do Cacém 
‘chutou’ para Coina

Fernanda, pujante e com um re-
mate forte, distinguia-se das demais 
atletas. Mesmo a jogar como defesa 
central, marcava golos em quase to-
dos os jogos. Por vezes três e, numa 
ocasião, quatro. Se umas jogavam 
porque apenas queriam praticar 
desporto, ela fazia-o, sobretudo, 
porque era competitiva e tinha habi-
lidade muito acima da média. “Che-
guei a fazer um desarme na minha 
área, correr com a bola até à área 
contrária e marcar. Parecia o Messi”, 
diz a rir.

No entanto, jogar no Alentejo 
começava a ser demasiado curto 
para o talento da atleta de Santiago 
do Cacém. “Os nossos jogos eram 
quase todos amigáveis. Havia uma 
feira em Beja e combinava-se uma 
futebolada. Era assim. Eu queria jo-
gar a sério, porque a competição é 
outra coisa. E também queria sair de 
Santiago. Queria conhecer outros sí-
tios”, conta Fernanda. Foi então que 
numa manhã, enquanto corria na 
estrada que liga a Sines, foi aborda-
da por um empresário cuja empresa 
mantinha em atividade a secção de 
futebol feminino da União de Coina, 

à altura, em 1984, uma das melhoras 
equipas nacionais.

“A Rajal oferecia boas condições 
para as atletas. Eu queria ir, mas a 
União Sport Clube não me queria 
dispensar. Então, para conseguir ir 
para Coina, tive de ficar seis meses 
sem jogar. Nessa altura também fui 
convidada para jogar no Vasco da 
Gama Atlético Clube. Mas eu queria 
mesmo era ir para Coina. Fiquei em 
casa de um tio, em Setúbal, e a em-
presa, a Rajal, arranjou-me trabalho 
nos escritórios. Se ganhava bem? Se 
calhar, fazendo comparação com a 
vida atual, ganhava mais naquela al-
tura”, afirma.

Já com a camisola do Coina, Fer-
nanda teve uma estreia auspiciosa. 
O treinador era Araújo, que anos 
antes, enquanto jogador, trocara o 
Barreirense (na companhia de Car-
los Manuel, Frederico e Jorge) pelo 
Benfica. Nesse jogo, com a União de 
Coimbra, por necessidade da equipa, 
jogou a defesa esquerda. “Foi a pri-
meira e única vez que tal aconteceu. 
Empatámos 1-1 e fui eu quem mar-
cou o golo. De cabeça, na sequência 
de um canto”.

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Memórias da retenção na 
República Democrática Alemã

Na década de 1980 o Boavista era 
o expoente máximo no futebol fe-
minino. Depois havia equipas como 
a União de Coimbra, o Carcavelos, 
o Torreense e a União de Coina, que 
davam alguma réplica. A equipa da 
margem Sul, com a jogadora alente-
jana sempre em evidência, competia 
várias vezes no estrangeiro, obtendo 
diversas vitórias em torneios realiza-
dos em Espanha e França. “A própria 
seleção nacional poderia ter evoluído 
mais nessa altura, mas o então pre-
sidente da Federação Portuguesa de 
Futebol acabou com tudo”, lamenta a 
ex-futebolista.

Como não existia um campeo-
nato nacional feminino, era habitual 
fazer-se um torneio entre as melho-
res equipas distritais. Em 1987 esse 
torneio realizou-se no Estádio do 
Bessa, casa do Boavista. “Estavam 
tão confiantes que o presidente, o 
major Valentim Loureiro, até tirou 
uma foto antes do jogo, ao lado da 
taça e da equipa. Acabaram por per-
der connosco nos penaltis, por 14-13. 
No jogo anterior também ganhámos 
ao Carcavelos nos penaltis, por 4-3”, 
lembra Fernanda.

As viagens para o estrangeiro 
eram feitas de camioneta. Durante 
vários dias e, quase sempre, sem di-

reito a dormida nos hotéis. Foi assim, 
numa dessas intermináveis viagens, 
que a equipa de Coina se deslocou a 
Gorzow, na Polónia. Uma jornada de 
três semanas, com 3.250 quilómetros 
para cada lado. Para além das joga-
doras, viajaram alguns adeptos - “as 
pessoas apoiavam muito a equipa” - 
e os dirigentes preparam uma espé-
cie de documento (passaporte) úni-
co. No entanto, em vez de contarem 
36 pessoas, fizeram o documento 
apenas com 35. A falha foi detetada 
ainda em França. Contudo, ninguém 
solucionou o problema. Passaram 
França e a República Federal da 
Alemanha. Na entrada para a Repú-
blica Democrática Alemã consegui-
ram iludir a contagem dos guardas. 
Chegaram à Polónia, jogaram e pu-
seram-se ao caminho. Foi então que 
os alemães de Leste repararam que 
havia uma pessoa a mais. “A pessoa 
que não tinha o passaporte era uma 
rapariga de cor, de apenas 15 anos, 
mas que aparentava ter muito mais. 
Os soldados entraram de armas para 
dentro do autocarro e começaram a 
dizer que ela era uma espia america-
na. Foi necessário levá-la a Berlim, de 
comboio, a casa do embaixador por-
tuguês, para solucionar o problema”, 
conta Fernanda Pereira.

Tivesse nascido mais tarde 
e “jogava no Benfica”

A atleta alentejana, que agora 
exerce a profissão de técnica de au-
diovisuais no Instituto Politécnico 
de Setúbal, considera que nasceu “20 
anos adiantada”. “Se jogasse futebol 
na atualidade estaria, certamente, 
num clube grande. No Benfica”.

No tempo em que praticava des-
porto os treinos eram apenas três dias 
por semana. A União de Coina, a me-
lhor equipa a Sul do Tejo, nem sequer 
tinha um campo próprio. Treinavam 
no recinto do Santo António da Char-
neca e era ali que deixavam a pele no 
areão. “Todas as semanas havia um 
treino físico. Sem bola. A maior parte 
das jogadoras não gostava nada disso. 
Não se queriam esforçar e, nesse dia, 
arranjavam sempre uma doença, uma 
desculpa para não treinarem. Diziam 
que estavam com o período. No União 
Sport Clube até chegámos a utilizar os 
equipamentos dos homens”, lembra.

Hoje, afastada das provas, a atle-
ta de Santiago do Cacém, diz que não 
conhece nenhuma formação alente-
jana capaz de competir ao mais alto 
nível: “No Alentejo quem quer jogar 
futebol tem de se saber promover. A 
verdade é que a região não tem muito 
culto de desporto. Depois, se calhar, 
as câmaras municipais também não 
dão grande ajuda. Não promovem”. 
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Luz e sombra 
do legado judaico 

FORAM EXPULSOS MAS DEIXARAM MARCAS INAPAGÁVEIS

Na antiga Cidade Romana de Ammaia guarda-se a pedra 
de anel, em Évora foi publicada a bula assinada pelo Papa 
Paulo III. É entre luz e a sombra que se conta a história do 

legado judeu na nossa região e no país. 
TEXTO ALEXANDRA COSTA | FOTOGRAFIA DR
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A comunidade judaica faz parte 
da história portuguesa. Com 
bons e maus episódios. Mas é 

presença inigualável e ao longo dos 
séculos. Embora com presença um 
pouco por todo o país, há cidades e 
territórios que se destacaram, seja 
por um ou mais episódio, seja por 
personalidades importantes ou mar-
cos históricos. 

No seu mais recente livro Es-
ther Mucznik aborda a história dos 
“Judeus Portugueses Uma História 
de Luz e Sombra”. Afinal, é uma co-
munidade com quase dois mil anos 
de presença no território nacional. 
Como refere a escritora o judaísmo 
português é resultado de uma lon-
ga história: umas vezes trágica, ou-
tras vezes mais serena, mas sempre 
muito rica.

Mas comecemos pelo início. À 
Semmais Esther Mucznik lembrou 
que “a presença judaica em Portugal 
caraterizou-se, nomeadamente na 
época medieval, pela sua densidade 
e diversidade geográfica”. À qual o 
Alentejo não ficou alheio. Basta pen-
sar em cidades ou vilas como Évora, 
Beja, Portalegre, Castelo de Vide, El-
vas, Estremoz, ou Serpa, entre outras. 

Como é que cada cidade contri-
buiu para a história da comunidade 
judaica em Portugal? Esther Mucznik 

dá umas pistas. “Évora, por exemplo 
foi determinante pelo papel relevan-
te dos judeus e cristãos-novos: basta 
citar o nome de Diogo Pires Lusitano, 
também conhecido por Jacob Flávio 
Eborense, famoso pelos seus poemas 
em latim publicados sob o pseudóni-
mo de Pyrrus Lusitano”. Já Castelo 
de Vide está intimamente associado 
a “Garcia de Horta, aí nascido e mais 
tarde pioneiro da botânica e da far-
macologia, nomeadamente em Goa 
onde viveu uma parte significativa 
da sua vida e onde morreu”.

Outra cidade importante, Beja, 
destaca-se por outros motivos. 
Como refere a escritora, “a lápide 
comemorativa da imponente sina-
goga de Lisboa, construída em 1307, 
achada depois do Terramoto de 1755, 
foi salva pelo Bispo de Beja, D. Frei 
Manuel do Cenáculo Vilas Boas que 
a levou para a mesma cidade e de 
onde seguiu à sua morte para o Mu-
seu de Évora”. Hoje encontra-se de-
positada na Sinagoga-Museu Abraão 
Zacuto em Tomar. Uma peça que, 
para Esther Mucznik é “um achado 
importantíssimo para a história do 
judaísmo português e, muito espe-
cialmente, lisboeta”.

Mas a história não é só feita de 
feitos. É também constituída de epi-
sódios “menos bonitos”. Veja-se o 
caso de Évora. Foi nesta cidade alen-
tejana que, a 22 de outubro de 1536, 
foi publicada a “bula Cum ad nihil 
magis assinada pelo Papa Paulo III 
autorizando a instalação da Inquisi-
ção, passo decisivo para a destrui-
ção da vivencia judaica não apenas 
em Évora e no Alentejo, mas em todo 
o país”.

Publicação que teve como con-
sequência a exterminação oficial 
do judaísmo em Portugal. Adicio-
nalmente verificou-se um édito de 
expulsão, assim como um “batismo 
forçado”, a par da presença da inqui-
sição no país durante três séculos. 
Tudo isto fez com que não se sinta, 
hoje, “no Alentejo nem a presença 
nem a influência judaica, embora 
isso não signifique que seja total a 
ausência de judeus na região”.
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Resta muito pouco do 
legado judaico na região 

Apesar da expulsão dos judeus 
de Portugal ter minado a sua in-
fluência no nosso país, ainda há uns 
quantos vestígios. Perto de Marvão, 
por exemplo, ainda podemos ver a 
pedra de anel descoberta na antiga 
Cidade Romana de Ammaia. Segun-
do Esther Mucznik, a pedra, datada 
do século II d. C. tem gravada uma 
menorá, candelabro de sete braços, 
representando o Templo de Jeru-
salém, edificado pelo Rei Salomão, 
cerca de 1000 anos a. C., e hoje sím-
bolo máximo do judaísmo. Além 
disso podemos ainda encontrar, na 
pedra de anel, a menorá ladeada por 
vários símbolos religiosos judaicos. 
Para além deste encontram-se mar-
cas judaicas em Alpalhão, Mértola, 
Serpa e Elvas, esta última com um 
projeto de reconstituição da antiga 
sinagoga medieval. 

Embora a expulsão dos judeus 
tenha ocorrido há cerca de 500 
anos a sua ação ainda se sente em 
muitas cidades, nomeadamente 
aquelas que têm, no seu centro, zo-
nas denominadas de judiarias. Mais 
concretamente sobre a sua ascen-
dência no Alentejo, Esther Mucznik 
afirma que esta foi mais importante 
na época medieval, com os bairros 
judaicos, as suas sinagogas e esco-
las em relativa convivência com a 
maioria cristã. Infelizmente, reflete 
a escritora, “desse património ma-
terial, pouco resta. Na memória co-
letiva do país, ainda menos…”. 

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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A Educação como 
“preditor robusto”
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“É precisamente no setor da educação 
que conseguimos identificar sinais que 
nos permitem manter otimismo. Não é só 
uma questão de crença... O extraordinário 
número de candidatos ao ensino superior 
(…) é um desses sinais.”

A
s temperaturas amenas dos 
últimos dias de outubro che-
garam ao fim dando lugar “às 

invernias” de um “rio atmosférico” 
e, ao chumbo do Orçamento de Es-
tado. A chuva faz-nos falta! A ins-
tabilidade política representa um 
óbice perante as dificuldades desta 
fase “quase pós-covid”. É necessário 
manter o otimismo!

É precisamente no setor da educa-
ção que conseguimos identificar sinais 
que nos permitem manter otimismo. 
Não é só uma questão de crença... O 
extraordinário número de candidatos 
ao ensino superior, nos últimos dois 
anos, através dos diferentes regimes 
de acesso e de ingresso, é um desses 
sinais. Mais do que um sinal! 

Numa entrevista ao caderno de 
economia do Jornal Expresso, no 
passado dia 23 de outubro (p.10), o 
economista e professor Thomas Phi-
lippon, da Stern School of Business, 
da New York University, a propósi-
to da sua intervenção com o tema 
“criar valor numa economia global”, 
na fundação Francisco Manuel dos 
Santos, afirma em jeito de conclusão 
que: “...o único preditor robusto so-
bre se um país cresce rapidamente é 

a educação da população. Também é 
preciso olhar para o investimento das 
empresas, mas é menos importante. 
Isto tem uma forte conexão com Por-
tugal”. Num período em que tanto se 
tem discutido o PRR ao nível da dico-
tomia entre o apoio às empresas ou 
ao setor público, esta frase justificaria 
um destaque de primeira página.

Na entrevista, Thomas Philippon 
faz uma análise retrospetiva da nos-
sa economia e um elogio a Portugal. 
Refere que a “grande diferença no 
início do ano 2000 entre Portugal e 
o resto da Europa era a educação da 
nossa população, que nos colocava 
em desvantagem”. Em função desta 
análise, destaca “as reformas feitas 
na educação em função do diagnós-
tico efetuado e das decisões políticas 
tomadas”, com impacto passados 20 
anos. Cá estamos!

Ao ler a entrevista fiz uma rápida 
retrospetiva de reformas ou mudan-
ças recentes no nosso sistema de en-
sino, com impacto no aumento das 
qualificações da nossa população. E, 
de forma muito sintética, destacaria: 
i) a escolaridade obrigatória até ao 
12.º ano ou aos 18 anos, desde 2009; 
ii) a criação dos cursos Técnico Su-

periores Profissionais (CTESP), em 
2014; iii) a exceção criada nos dois 
últimos anos, em que os exames na-
cionais, não contaram para as notas 
do ensino secundário – estando esta 
exceção, em minha opinião, relacio-
nada com o excelente e excecional 
número de alunos que concorreram 
ao ensino superior.

Voltando à educação como pre-
ditor. A sequência temporal e o im-
pacto do sucesso dos três exemplos 
na qualificação da população portu-
guesa, vai traduzir-se seguramente 
num “crescimento mais elevado da 
nossa economia”, acreditando no 
que nos diz Thomas Philippon. E, 
induzir uma pressão positiva sobre 
aqueles que ainda não se qualifica-
ram apesar de estarem no mercado 
de trabalho (a começar pelos pró-
prios empresários).

Mas como não está tudo feito, 
precisamos rapidamente de esta-
bilidade governativa e um de Or-
çamento de Estado aprovado! É 
necessário rever com urgência o 
regime de acesso e ingresso no en-
sino superior e o quadro jurídico da 
“formação ao longo da vida”... Não, 
não está tudo feito! 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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O 25 de abril 
em 26 de setembro
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“Em Évora, quebrámos a muralha das 
esquerdas unidas, embora alguma 
comunicação social local não tenha 
percebido a nova configuração política da 
região. O desgaste das esquerdas começava 
no nosso distrito (…)”

O dia 26 de setembro de 2021 
ficará para a nossa história 
política como o dia da li-

berdade. O dia em que respirámos 
liberdade!! O dia em que o fantas-
ma do fascismo revigorado pelas 
esquerdas em cada eleição, foi de-
finitivamente abolido e deu lugar à 
social-democracia e ao centro-di-
reita. Quatro Câmaras com Maioria 
Absoluta, três delas em Coligação 
com o CDS/PP, parceiro natural de 
coligação. Em outras quatro, assu-
mimos um papel determinante nas 
decisões, enquanto fiel da balança. 

Lideramos hoje (PSD/CDS) mais 
câmaras no distrito de Évora que o 
partido comunista. Isso significa que 
o eleitorado nos percebeu como ver-
dadeira alternativa de poder. 

O dia 26 de setembro não foi sorte 
ou acaso! Foi trabalho, dedicação e 
empenho de um conjunto de pessoas, 
militantes e independentes, que pro-
varam que não há inevitabilidades! 
Foi a congregação de esforços de 
todos quantos acreditaram que era 

possível protagonizar uma liderança 
social-democrata, apoiada pelo CDS. 

Foi o resultado do trabalho con-
junto entre as concelhias, distrital 
e CPN, através da Comissão Autár-
quica Nacional, que acreditou nas 
propostas da Distrital e as apoiou 
incondicionalmente. Mas para tal 
também terá contribuído, em meu 
entender, o recentramento do PSD 
pela mão de Rui Rio, conhecendo-se 
a tendência ideológica de esquerda 
no Alentejo. 

Em Évora, quebrámos a muralha 
das esquerdas unidas, embora al-
guma comunicação social local não 
tenha percebido a nova configuração 
política da região. O desgaste das es-
querdas começava no nosso distrito 
e a erosão do PS eclodiu por todo o 
país! Poucos perceberam.

O eleitorado acreditou nos proje-
tos autárquicos que tivemos a capa-
cidade de construir. Construir. Quem 
está na política deve estar para cons-
truir. Para acrescentar, para conver-
gir. Para facilitar entendimentos, para 

minimizar os egos pessoais, para 
ultrapassar as simpatias ou ódios e 
construir equipas vencedoras. 

Saberemos honrar o voto de con-
fiança dos nossos concidadãos. 

O PSD, e os partidos que apoiaram 
a coligação, acreditam na liberdade 
de pensamento, na iniciativa priva-
da, nas reformas estruturais como 
alavanca para o desenvolvimento, 
económico e humano, no esbatimen-
to das assimetrias regionais, na des-
centralização e desconcentração de 
serviços públicos, na requalificação 
urbana como forma de dinamização 
das economias locais e fixação de 
população, além da preservação do 
património edificado. Acreditamos 
no conceito de cidade como espaço 
educativo e inclusivo, como o palco 
por excelência da cidadania ativa, da 
solidariedade, da cultura e das forças 
vivas da sociedade, que queremos 
fomentar e reforçar. Saberemos escu-
tar e corresponder às expectativas e 
necessidades das populações que em 
nós acreditaram! 
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“Putas Rancheras”
BEJA

“Este não um é espetáculo teatral, segue mais o 
caminho do cabaré e é tão desonesto (…). Trata-se 
apenas de mais uma tentativa de colocar as mulheres 
no centro do meu trabalho. Decidi abrir um capítulo 
sobre o que é normalmente conhecido como o trabalho 
mais antigo do mundo: a prostituição”, diz a atriz Glória 
Albalate.

TEATRO MUNICIPAL PAX JULIA
12 DE NOVEMBRO

“TravessiaS”
PORTALEGRE

“Debater-se consigo no mundo” é o mote 
para a travessia de uma mulher nua em si. 
Que procura. Que se procura. Uma mulher 
que está só e é polvo. Ela é tudo e tudo 
é parte dela. Uma mulher que se revela, 
desdobrando-se em múltiplas linguagens 
e, pondo a descoberto facetas, estados e 
emoções, baralha-as e combina-as, numa 
tentativa incessante de se perceber. 
Joga com as suas perspetivas 
como se joga a vida!

CENTRO DE ARTES 
DO ESPECTÁCULO
12 E 13 DE NOVEMBRO

“Do outro 
lado”
ÉVORA

O Museo Extremeño e 
Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo expõe uma seleção 
dos mais representativos artistas e 
trabalhos da sua coleção, cumprindo 
uma das suas missões fundamentais 
e celebrando os 25 anos de existência 
ao trazer ao público português a 
pujante cena latino-americana. 

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
ATÉ 30 DE NOVEMBRO

“António Caturra 
— 50 anos de 
histórias” 
ALJUSTREL

Mostra que junta vários trabalhos de pintura, 
de escultura e de desenho. Natural de Beja, 
António Caturra é, contudo, amante de outras 
artes como a música, o teatro e a literatura. No 
seu currículo, iniciado na década de 70, conta 
com várias exposições individuais e coletivas. 

OFICINAS DE FORMAÇÃO E 
ANIMAÇÃO CULTURAL
ATÉ 13 DE NOVEMBRO

agenda
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“A Coragem 
da Minha Mãe”
SINES

Tendo como ponto de partida a história 
real da sua mãe, George Tabori relata 
como Elsa, com 55 anos, sendo presa em 
Budapeste no verão de 1944 e deportada 
com quatro mil judeus, consegue salvar-se 
afirmando que a sua prisão é ilegal. 
Em vez de seguir para Auschwitz, dá por si 
num comboio de regresso a Budapeste.

CENTRO DE ARTES
11 DE NOVEMBRO

“Bowing”
ODEMIRA

Bowing é o Nepal, Índia, Bangladesh e 
outras culturas asiáticas que habitam as 
ruas de S. Teotónio. Um presente em forma 
de espetáculo, oferecido para praticar uma 
economia em que acreditamos, recebendo 
o público através da dança, da música, da 
palavra e da imagem. 

SÃO TEOTÓNIO – QUINTALÃO
12 A 14 DE NOVEMBRO

www.ambilital.pt

CONTRIBUA PARA UM 

A AMBILITAL TRATA 
DOS SEUS RESíDUOS
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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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