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O montado é um dos principais 
habitats do Alentejo e também um 
dos mais ricos no que diz respeito à 
biodiversidade. Grandes áreas de sobro 
e azinho são fundamentais na criação 
de um ecossistema imprescindível para 
algumas espécies que nele vivem. Esta 
paisagem a sul de Portalegre revela 
uma mancha de montado que espreita 
por um manto de neblina matinal 
característica da zona.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  

Montado 
PORTALEGRE
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Turismo perde peso 
ou é apenas impressão?
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

O setor do Turismo tem sido 
em Portugal, e no Alentejo 
em particular, uma âncora de 

desenvolvimento que fez a diferença 
nas últimas décadas. Os próximos 
tempos são mais de incerteza e o 
próximo Governo de António Costa 
não desfaz essas dúvidas, antes pelo 
contrário.

Nos últimos anos criaram-se 
muitas unidades hoteleiras de re-
ferência, registou-se um ‘boom’ de 
outras pequenas e médias guest-
-house, hostels e muito alojamento 
local. Mas não surgiram do nada. 
O território do Alentejo ganhou di-
mensão nacional e internacional e 
foi, paulatinamente, ganhando ni-
chos de mercado. Portanto, o cres-
cendo de oferta quase que acompa-
nhou a procura. Digo quase, porque 
ainda falta muito para se atingir o 
necessário equilíbrio.

Esta notória corrida não arran-
cou ao acaso. As regiões e as agên-
cias de turismo do Alentejo, mais 
tarde a Entidade Regional de Turis-
mo, lançaram estratégias, planea-
ram, apoiaram empresários e em-
preendimentos, venderam a marca 
cá dentro e lá fora. E, finalmente, o 
Governo, foi também o grande im-
pulsionador desta grande e decisiva 
viragem.

Esperava-se, portanto, que o 
novo Governo pelo menos manti-
vesse o Turismo num patamar su-
perior no que toca à sua estratégia 
de desenvolvimento, e apostasse 
ainda mais forte neste cluster que, 
para além do mais, arrecada divisas 

e ajuda nas exportações. Isto é: que a 
orgânica do novo Governo refletisse 
essa intenção, mantendo o turismo 
alavancado numa secretaria de Es-
tado. Os mais otimistas esperavam, 
até, que o setor ganhasse um minis-
tério. Esse desígnio caiu por terra.

Antes pelo contrário, o primeiro 
ministro deu um sinal contrário, ao 
incluir o Turismo na pasta do Comér-
cio e dos Serviços. Não é nada bom.

E o pior é que, numa legislatura 
de maioria absoluta, de quatro anos 
e meio, pode ganhar força a ideia pe-
regrina de colocar o turismo sob a 
alçada das CCDRs, baralhando estra-
tégias de marca com planeamento do 
território e gestão de fundos comu-
nitários. Parcelas de um todo que, se 
bem autonomizadas, poderiam fun-
cionar de forma mais adequada. 

Para já não deixa de ser um si-
nal, mas basta ouvir os players des-
te mercado que faz mexer as regiões 
para se perceber o erro. Importa 
agora aferir se no centro desta deci-
são orgânica do Governo há razões 
que, à partida, se desconhecem. 



PARQUE INDUSTRIAL DE VENDAS NOVAS
RUA 4, LOTE 101
7080-341 VENDAS NOVAS

DE VENDAS NOVAS
PARA O MUNDO
Fazemos parte
da nova geração
que valoriza
o ambiente.

Instalada no Parque Industrial de 
Vendas Novas, a Extraoils – Oils 4 
The Future é uma unidade 
industrial modelar, de terceira 
geração, altamente sofisticada, 
que transforma óleos alimentares 
em óleo para a produção
de biodiesel.

A empresa é já hoje um dos 
principais players do setor a nível 
ibérico e, a prazo, pretende ser 
um dos maiores da Europa. 
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tema de capa

INDUMENTÁRIAS E MODOS DE VIDA DE OUTRORA

As vestes determinavam a condição social e o onde se 
trabalhava. No início do século passado as mulheres 
ainda se casavam de preto, por vezes envergando a 

coca. O preto era, de resto, também a cor dominante 
no vestuário masculino. Hoje o que resta deste antigo 

trajar está na posse de ranchos e museus.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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a década de 1950 a Europa ten-
tava recuperar das sequelas da 
II Guerra Mundial. A forma de 

vestir, tal como todas as restantes 
vivências, regenerava-se, com a in-
venção do prêt-à-porter, o pronto-
-a-vestir, que tinha como objetivo 
proporcionar vestuário diferente 
(em termos visuais) mas, sobretudo, 
mais barato. A tendência haveria, no 
entanto, de esbarrar nas fronteiras 
portuguesas, que só após o 25 de 
Abril de 1974 deixaram entrar nos 
hábitos nacionais as cores garridas 
e os tailleurs inovadores que haviam 
sido idealizados, entre outros, pelo 
estilista italiano Pierre Cardin e libe-
ralizados, já nas décadas de 1960 e 
1970, através do movimento hippie. 
Essas foram inovações que chega-
ram, sobretudo, às grandes cidades. 
Por essa altura, no Alentejo, o trajar 
ainda seguia imposições seculares: o 
fato de trabalho, o fato de casa, o fato 
domingueiro e o fato do casamento.

O modo de vestir no Alentejo es-
teve sempre diretamente relaciona-
do com a condição social e com as 
tarefas que cada um desempenha-
va. Em alguns casos e locais, esteve 
igualmente associado aos hábitos re-
ligiosos. É esse o caso, por exemplo, 

do uso da coca, uma veste feminina 
que a princípio era o vestido de casa-
mento e que foi usada, sobretudo, no 
distrito de Portalegre, supostamente 
com hábitos católicos mais profun-
dos do que em Évora e Beja.

A coca era uma espécie de burka. 
Uma veste preta, que poderá ter sido 
usada ainda no século XVI mas que 
se generalizou, sobretudo, no século 
XIX, onde a cabeça da mulher estava 
tapada por uma armação de papelão 
ou de tarlatana (um tecido grosseiro 
e áspero). Cobrir a cabeça significava, 
de acordo com os mandamentos reli-
giosos, distanciar-se dos hábitos por 
norma atribuídos às meretrizes. Era 
uma forma de respeito exigida, por 
exemplo, nas igrejas, mas também de 
submissão e de humildade.

Os historiadores dizem que esta 
veste foi muito utilizada até à déca-
da de 1920, sendo que o modo como 
a mantilha ou o véu que era posto 
sobre a cabeça determinava a classe 
social de quem a utilizava. Depois, 
passou a ser praticamente usa-
da por mulheres das classes mais 
abastadas. A alta burguesia femini-
na vestia-se assim quando assistia a 
atos religiosos ou para visitas mais 
aristocráticas.

“
Havia as peças 
de roupa usadas 
pela alta e média 
burguesia, pela 
aristocracia, e 
também para 
operários, artífices 
e trabalhadores 
rurais
ANA BEJA
TÉCNICA DA C. M. SERPA
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Hábitos diferentes de 
concelho para concelho

A diversidade do traje é uma 
marca. Por vezes, conforme explica 
à nossa revista, Ana Beja, técnica da 
Divisão de Cultura e Património da 
câmara de Serpa e estudiosa sobre 
os hábitos seculares da região, peças 
de vestuário com a mesma finalida-
de surgem com confeções diferentes, 
tonalidades distintas e, até, com teci-
dos variados.

“O que se constata é que, de acor-
do com a classe social e a profissão 
desempenhada, havia diferentes mo-
dos de trajar. Havia as peças de roupa 
usadas pela alta e média burguesia, 
pela aristocracia, e também existia 
uma forma de vestir, diferenciada, 
para operários, artífices e, natural-
mente, trabalhadores rurais”, refere 
Ana Beja. No entanto, de acordo com 
a mesma especialista, era frequente 
encontrarem-se diferenças nas ves-
tes de oficiais do mesmo mister: “O 
que se usava em Serpa não era o que 
se vestia em São Bento ou em Pias. 
A saia/calção das ceifeiras de Ser-
pa é muito diferente da mesma ves-
te utilizada pelas ceifeiras de Évora. 
O modo de trajar no Baixo Alentejo 
varia imenso de zona para zona. Por 
vezes numa área de 15 quilómetros é 
substancialmente diferente. Chegam 
a existir diferenças de concelho para 
concelho, seja entre ceifeiros, pasto-
res, porqueiros ou lavadeiras”.

Dando exemplos, a técnica mu-
nicipal refere o caso das pessoas 
que habitavam na serra de Serpa. 
“Aos fins-de-semana, quando des-
ciam à cidade, os campaniços, nome 
dado aos habitantes dos montes 

Enviuvar era sinónimo, nos dois 

anteriores séculos, de passar o 

resto da vida a trajar de negro. 

No concelho de Nisa as viúvas, 

tivessem elas qualquer idade, 

passavam a vestir roupa de 

merino, saias de fazenda de 

lã até aos pés. Tudo negro, tal 

como as botas e a mantilha. 

Estes trajes, que muitas vezes 

passavam de mães para filhas, 

também haviam de servir como 

fato de casamento, sendo-lhe, 

eventualmente, acrescentado 

sob a mantilha uma pequena 

capa de renda. Havia também 

o chamado traje de romaria 

que, por volta de 1915, se 

distinguia pela utilização de 

um xaile de lã estampado, com 

franja de nó e saia de castorina. 

Anos mais tarde surgiram os 

xailes bordados e as saias com 

aplicações em feltro.

Rigor na viuvez, 
casamentos e romarias 

dispersos pela serrania, causavam 
espanto: “Eles surgiam nos seus fa-
tos de saratoga de cor de mel, com 
um chapéu na cabeça enfeitado com 
uma pena de galo, elas com um len-
ço à cabeça, atado por baixo dos 
queixos”, lembra.

Ana Beja afirma, por outro lado, 
que até entre as pessoas que desem-
penhavam as mesmas funções e no 
mesmo grupo chegava a existir di-
ferenças. “Veja-se o caso das ceifei-
ras marçanas, que eram aquilo que 
hoje podemos chamar de aprendizes. 
Cada uma delas tinha uma madrinha, 
que era uma ceifeira já conhecedora 
do ofício. Quando a madrinha en-
tendia que a marçana já estava apta 
a trabalhar sozinha, sem supervisão, 
colocava-lhe na cabeça uma coroa de 
espigas e papoilas. Essa coroa tam-
bém fazia, de certo modo, parte do 
trajar”, explica. 
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Museus e grupos folclóricos 
guardam a tradição

Há muitos anos que o Alentejo 
deixou de ser uma região onde os 
diferentes trajes se podiam obser-
var nos campos, nas habitações ou 
nas residências. Carla Calado Se-
queira, técnica da câmara de Nisa, 
explica que o que hoje se pode ob-
servar está a cargo dos museus mu-
nicipais ou à guarda dos ranchos 
folclóricos. São estas entidades, 
refere, quem tenta preservar o que 
resta dos tempos em que o modo de 
trajar diferenciava a ocupação pro-
fissional e a classe social.

No concelho de Nisa, sobretudo 
no núcleo museológico local e na 
freguesia de Alpalhão, ainda podem 
ser apreciadas algumas das vestes 
que contam a história daquelas po-
pulações. Ali se expõem trajes dos 
homens que trabalhavam no cam-
po, mas também das mondadeiras 
ou ceifeiras, as roupas que se ves-
tiam em dia de romaria, assim como 
as que se destinavam a ocasiões 
mais solenes, como por exemplo os 
casamentos.

“Os trabalhadores rurais vestiam 
calças de cotim, camisa de riscado 
com peitilho, colete, lenço tabaquei-
ro ao pescoço, botas de cabedal com 
fivelas de lado, meias de fiado e um 
chapéu preto de abas largas”, diz a 
técnica municipal, adiantando que ao 
uso destas vestes não se pode disso-
ciar a utilização de alguns utensílios. 
Um deles, talvez dos mais icónicos, 
era a corna, que era um pedaço oco 
de corno de vaca, tapado em ambas 
as extremidades com rolhas de cor-
tiça, e que servia para transportar 
azeitonas, sal ou azeite. A bolsa de 
pão era uma companheira de todas 
as jornadas, assim como o canado ou 
tarro (feito de cortiça e onde se guar-
davam alguns alimentos. Usava-se 
também uma cabaça onde se trans-
portava, sempre fresca, a água. Por 
fim, completava o leque, uma lata ou 
marmita para levar o conduto, que 
podia ser um migalho (pedaço) de 
chouriço, morcela ou cacholeira ou 
até uma fatia de queijo.

“
Os trabalhadores 
rurais vestiam 
calças de cotim, 
camisa de riscado, 
colete, botas de 
cabedal com fivelas 
de lado, meias de 
fiado e um chapéu 
preto de abas largas 
CARLA CALADO SEQUEIRA
TÉCNICA DA C. M. NISA

Rigor na viuvez, 
casamentos e romarias 
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No Alto Alentejo, à semelhança 
do que sucedia no Baixo, também 
as ocasionais deslocações das fre-
guesias à sede do concelho, ditavam 
uma alteração nos hábitos. As mon-
dadeiras (que faziam a monda ou cei-
fa) vestiam uma saia de riscado, um 
avental de chita e uma blusa simples, 
com cabeção franzido para baixo 
com uma aba. Tinham um lenço de 
algodão atado à nuca e usavam cha-
péu de palha. Nos pés usavam meias 
de fiado e sapatos abotinados de ca-
bedal, ao passo que as mulheres que 
apanhavam azeitona trajavam saia 
de lã, de xadrez, e usavam um xaile 
traçado ao peito.

 “Eram essas as vestes de quem 
andava a trabalhar lá pelas freguesias 
e lugares de Pé da Serra, Salavessa, 
Montes do Duque, Pardo e Arneiro. 
Mas quando necessitavam deslocar-
-se à vila vestiam blusa de tobralco, 
saia de xadrez de lã fina, lenço de 
cachené, meias de linha de algodão 
e xaile de barra de seda. Muitas ve-
zes traziam este vestuário dentro 
de uma bolsa que transportavam à 
cabeça. Só o vestiam quando esta-
vam a chegar a Nisa. Pelo caminho 
de muitos quilómetros que faziam a 
pé vinham com as roupas velhas do 
dia-a-dia. Já os homens surgiam na 
vila com calças justas e pretas, co-
lete preto, camisa de pano cru com 
peitilho, cinta de fazenda de lã preta, 
botas de cabedal pretas e um chapéu 
igualmente preto e de abas largas”, 
adiantou Carla Sequeira. 

“
Quando 
necessitavam 
deslocar-se à vila 
vestiam blusa de 
tobralco, saia de 
xadrez, lenço de 
cachené e xaile de 
barra de seda 
CARLA CALADO SEQUEIRA
TÉCNICA DA C. M. NISA





2022 ABRIL

14

opinião  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

P
or gosto, conforto, esqueci-
mento ou puro egoísmo tende-
mos, ao primeiro raio de sol, a 

cair na tentação de dizer que o tem-
po está bom. Nem sempre é verda-
de. Os dias, soalheiros e agradáveis, 
podem ser, fora de época e contexto, 
verdadeiros pesadelos como se tem 
verificado nos últimos meses. Dizer, 
nestes últimos meses, a um agricul-
tor que o tempo está uma maravilha 
pode ser levado como enorme ofen-
sa. Compreende-se. 

As imagens não saem da televisão. 
São notícia do dia, todos os dias. 
Portugal está em seca. A paisagem 
está a mudar, a agricultura ressente-
se o abastecimento humano em risco.    

Dados de 1 de fevereiro, do 
instituto português do mar e da 
atmosfera, já davam 91 por cento do 
território em seca severa e extrema 
o que coloca o Alentejo, por razões 

naturais, em claros apuros. Se na 
área de influência de Alqueva a 
situação ainda não é preocupante, 
ou muito preocupante, o que, por 
exemplo no caso do azeite até pode 
ser economicamente bom, em todo 
o restante território o défice de 
precipitação e a consequente falta 
de água já estão a cavar problemas 
graves que, uma vez mais, põem gelo 
nos processos de arranque. 

Na agricultura espera-se que 
chova em quantidades razoáveis 
que salvem ainda algumas culturas, 
pastagens e forragens. Repor reservas 
para abeberamento de animais 
já será mais complicado. Sobre a 
recomposição das principais bacias 
hidrográficas aí, segundo os técnicos, 
já fariam falta níveis de pluviosidade 
mais intensos e regulares que, para já, 
não estão previstos no horizonte mais 
próximo.  

E, se o sol convida ao passeio, 
o alívio das medidas restritivas 
em relação à pandemia também 
fomenta o turismo. Mas com uma 
paisagem de seca até a atratividade 
é diferente. O que há para fazer 
agora não é próprio do tempo que 
faz e ninguém está preparado. Todos 
perdem, quem vem e quem opera. 

Culpas, não há, mas é, de facto, 
muito azar.  

Desde o atraso estrutural, 
conjuntural, da pandemia, agora até 
veio a seca para ajudar a estragar 
a retoma. A figura não é boa mas 
venha de lá a bazuca, ou pelo menos 
um estilhaço, que é habitualmente 
o que cabe a estas regiões, para, 
pelo menos, não deixar perder o 
que existe e impulsionar os novos 
investimentos. 

Que grande seca é esperar que 
chova. 

Que grande 
seca
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

AlentejoAlentejo
pela minhapela minha
câmeracâmera
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Que grande 
seca
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

Vagar
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

F
inalmente acende-se uma luz.

É ténue, sim. Mas começa, ti-
midamente, a iluminar o corredor 

das ilusões de um desfecho positivo. 
Porque demorou tanto, não se sabe. 
Se calhar, digo agora, talvez tenha sido 
feito com… Vagar.

O “Vagar” serve de mote e quer 
influenciar este mundo perdido na 
correria do capitalismo consumista. 
Onde, sempre em correria, é preciso 
crescer. Crescimento, crescimento, 
crescimento. Como se fosse possível 
crescer, crescer. Crescer sempre. A 
economia. O PIB. O lucro… Tudo sem-
pre a crescer.

Por uma questão de sanidade 
mental, de bem-estar social, de prote-
ção ambiental, de sustentabilidade de 
um planeta em agonia, é preciso in-
verter o sentido. Decrescer é preciso. 
Imperioso!

É por este princípio que, pela pri-
meira vez, me agradou, e mais que 
agradar me fez sentido, a linha orien-
tadora, o discurso, a filosofia de pen-
samento e desenvolvimento da candi-
datura de Évora a Capital Europeia da 
Cultura.

Vagar! 
Conquistar o mundo com “Vagar”. 

Um “Vagar” como forma de colocar 
um travão a esta correria louca que há 
de, mais cedo do que tarde, conduzir-
-nos ao abismo.

O “Vagar” como parte da cultura 
alentejana. Como causa e condição do 
ser alentejano.

Não o “Vagar” da preguiça. Não 
o “Vagar” da procrastinação. Não o 
“Vagar” do desleixo.

Antes o “Vagar” da reflexão, do 
pensamento, do desfrute, do gozo. 
Do olhar demorado que nos ajuda à 
resolução calma e refletida. O “Vagar” 
arisco à pressa do tempo. Antítese da 
correria louca com que embrulhamos 
o quotidiano fast-qualquer-coisa.

O “Vagar” como travão. Sinónimo, 
também, de decrescimento.

Explanei, crónicas atrás, nes-
te mesmo espaço, o meu ceticismo 
em relação à candidatura. Fui crítico 
quanto a um plano que parecia avul-
so, pouco refletido, pouco participa-
do, usado como arma política, ponta-
pé para frente numa cidade há muito 
mergulhada em profunda crise.

Criticar de entrada os objetivos 
da candidatura de Évora a Capital 
Europeia da Cultura não caiu bem - 
um eborense de gema a trair a pátria, 
contra um projeto “tão importante” 
para uma cidade que teve o último 
momento alto da sua história no dia 
em que a UNESCO a classificou como 
Património da Humanidade. De então 
para cá, o declínio.

O projeto está feito e entregue. Co-
meça, timidamente, a dar os primeiros 
passos fora dos bastidores mostrando 
na rua o que pretende, o que defende, 
o que quer, como quer.

Sabemos ainda pouco. Do que será 
caso vença. Do que ficará se preterida.

Pelo passado glorioso esta cidade 
merecia. Este projeto deveria orientar 
o seu futuro.

A 11 de março conquistou um lugar 
na short-list das cidades portuguesas 
concorrentes. Daqui a um ano sabere-
mos quem vence. Sem Mais! 

DO MEU VAGAR

Já não há mais o vagar
de quando se comia sentado
e devagar se caminhava
até chegar a qualquer lado
agora vai toda a gente
sempre de mão na buzina
sempre na linha da frente
a tremer de adrenalina

(…)

Do meu vagar
sei que nunca hei-de ir longe
vou aonde for preciso
vou indo do meu vagar
em busca do tempo perdido
e se um dia o encontrar
o longe não faz sentido

Poema de Carlos T, música de 
Rui Veloso, in “Lado Lunar”, 1995
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Séculos de história 
por escavar 

TROIA, O MAIOR AGLOMERADO DE FÁBRICAS DE PEIXE DO IMPÉRIO ROMANO
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A ‘dois passos’ de Lisboa e a outros tantos de Setúbal, 
esta ponta do Alentejo é a mais rica, em toda a Europa, 

em vestígios romanos relacionados com a salga de peixe. 
Hoje há dois quilómetros de ruínas postas a descoberto. 

Apenas dez a 15 por cento do que se presume existir.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

M
uito poucos saberão que o 
concelho de Grândola pos-
sui apenas um monumento 

nacional e, por certo, serão ainda 
menos aqueles que sabem que esse 
mesmo monumento é, dentro do gé-
nero, o de maiores dimensões dei-
xado pelo antigo império romano. O 
sítio arqueológico romano de Troia, 
com os seus tanques de salga de pei-
xe, as oficinas e fábricas, estende-se 
por uma área conhecida de cerca de 
dois quilómetros. Essa é, no entanto, 
a área que já foi posta a descoberto 
que, estima-se, corresponde apenas 
a cerca de 15 por cento da totalida-
de. Acompanhe-nos nesta viagem e 
descubra mais um trecho da Histó-
ria que o Alentejo guarda.

Serão também bem poucos os 
que sabem que o conjunto de ruí-
nas romanas, localizadas na fre-
guesia do Carvalhal, datado entre o 
segundo quartel do século I D.C. e 
meados do século V (têm, portanto, 
mais de 1400 anos), mesmo sendo 
monumento nacional, é da respon-
sabilidade do grupo turístico Troia 
Resort. É esta empresa, conforme 
explicou à Semmais a responsável 
pelos trabalhos arqueológicos, Inês 

Vaz Pinto, que anualmente procede 
a todos os trabalhos de manuten-
ção e conservação, para além das 
escavações. “Não existe nenhuma 
comparticipação estatal, sendo toda 
a despesa paga pelo grupo Troia 
Resort. Por ano a despesa ronda os 
100 mil euros, sendo que as receitas 
apuradas, em resultado dos cerca 
de 10 mil visitantes anuais, são na 
ordem dos 30 mil euros”, disse. O 
número de visitantes, onde avultam 
muitos estrangeiros, é significativo, 
sobretudo se se tiver em conta que 
Troia é uma zona sazonal, onde a 
maior parte das pessoas se desloca 
durante o verão e que permanece 
quase vazia durante os meses de 
outono e inverno.

A atual equipa de arqueólogos é 
composta por duas pessoas (já fo-
ram três), as quais contam com o 
auxílio de voluntários e outros es-
pecialistas de cada vez que necessi-
tam de efetuar alguns trabalhos es-
pecíficos o que, de acordo com Inês 
Vaz Pinto, acontece regularmente. 
“Há sempre muitos vestígios para 
explorar e muito para conservar e 
restaurar. Estas tarefas são, de resto, 
a principal preocupação”, adianta.
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Ânforas, fábricas e até um 
cemitério a descoberto

A responsável pelo sítio ar-
queológico diz que as escavações 
e levantamentos no local podem 
arrastar-se por “centenas de anos”, 
tantas são as novidades que a cada 
intervenção vão sendo postas a 
descoberto. Este ano, afirma, des-
cobriram-se, entre outros achados, 
“vestígios de casas e de fábricas de 
peixe, muita louça e ânforas e até 
um cemitério”.

“O trabalho de investigação 
deste sítio não tem fim. Começou 
a ser escavado no século XVIII e os 
trabalhos podem durar mais umas 
centenas de anos. Na zona das du-
nas, por exemplo, há sempre novas 
descobertas”, alude ainda a arqueó-
loga, lembrando que, devido à lo-
calização, na margem esquerda do 
rio Sado e junto ao mar, existe uma 
grande erosão marinha que faz com 
que todos os anos sejam encontra-
dos novos vestígios.

Salientando um dos achados re-
centes de maior valor, Inês Vaz Pinto 
fala de uma sepultura no interior da 
qual foram descobertos inúmeros 
objetos de vidro luxuoso. São peças 
que servem para ajudar a perceber 
quem foram os habitantes daquela 
zona, como e de que viviam, quais 
as relações que mantinham com 
outras comunidades, fossem elas 
próximas ou distantes.

Ao longo de mais de duas cen-
tenas de anos de escavações deu-se 
a descoberta de grandes conjuntos 
de ânforas, muitas das quais terão 
desaparecido enquanto outras se 
encontram em espaços museológi-
cos do país (existe uma coleção de 
grande valor no Museu Nacional de 
Arqueologia). Revelam, diz a res-
ponsável, a importância de Troia: 
“Hoje sabemos que daqui partiam 
produtos para Roma, mas também 
para todo o Mediterrâneo Orien-
tal. As ânforas são particularmente 

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

importantes para nos ajudarem a 
compreender os negócios da épo-
ca. Sabemos que toda esta zona foi 
muito ativa, sobretudo as fábricas 
de salga de peixe, até ao século II, 
altura em que algo foi responsável 
por uma interrupção. Poderá ter 
sido um fenómeno natural, como 
um tsunami ou um terramoto, uma 
epidemia ou, como é mais plausível, 
consequência de uma forte crise 
económica que, como hoje se sabe, 
abalou todo o império por essa al-
tura. Mais tarde, porém, a atividade 
foi retomada em força”.
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Maior e mais importante 
unidade do mundo romano

A riqueza piscícola do Sado e da 
costa atlântica estiveram na origem 
do lugar - senão sumptuoso, pelo 
menos pujante em termo económi-
co e populacionais - que nasceu no 
local. Inês Vaz Pinto diz que Troia, 
com, por exemplo, a suas 30 oficinas 
de salga já identificadas (a de maior 
dimensão tem cerca de 1000 metros 
quadrados e 19 tanques ou cetárias), 
seria não só a maior unidade do gé-
nero no território que hoje corres-
ponde a Portugal, como também o 
maior e mais importante complexo 
de salga de peixe existente em todo 
o mundo romano. “Até hoje ainda 
não foi descoberto sítio algum com a 
dimensão e correspondente impor-
tância deste”, afirma a arqueóloga.

As peças que, ano após ano, vão 
sendo encontradas são o testemu-
nho da importância do local, sendo 
que o espólio tem vindo a enrique-
cer diversos museus nacionais e 
internacionais. No entanto, de acor-
do com os estudiosos, não é possí-
vel determinar com exatidão tudo 
o que ali já foi posto a descoberto 
nem avaliar o valor histórico e patri-
monial. “Acreditamos também que 
muito do espólio se tenha perdido. 
Sabemos que existem muitas pe-
ças espalhadas pelo país e até pelo 
estrangeiro, assim como sabemos 
que devido à erosão, muitos objetos 
terão sido recolhidos na praia por 
grupos de pessoas curiosos”, afirma 
Inês Vaz Pinto. 

Garum, 1500 anos depois

Troia foi durante séculos um 

local onde se fazia a produção 

de garum, que é um molho que 

resulta da decomposição do 

peixe e que foi muito apreciado 

durante o período romano. 

Este produto, que era muito 

procurado em todo o império e 

que servia para colocar em cima 

de diversos outros alimentos, 

voltou agora a ser produzido 

numa das cetárias (tanques) 

do sítio arqueológico. É uma 

redescoberta gastronómica do 

Troia Resort, que deste modo 

não só volta a abastecer alguma 

restauração nacional com um 

produto considerado de luxo, 

como incrementa o turismo 

no local. Inês Vaz Pinto explica 

que a produção, iniciada a 26 

de maio de 2021, resultou da 

combinação de 400 quilos de 

sardinha, com 150 quilos de 

sal e 350 litros de água. Este 

preparo esteve dentro de um 

tanque durante meses, até 

que no final do ano, e sempre 

depois de sujeito a diversas 

análises microbiológicas, 

foi comercializado para um 

restaurante de Lisboa que se 

interessou pela sua história e 

divulgação. A possibilidade de 

os antigos tanques romanos 

voltarem a produzir este 

produto é real. Depois do garum 

feito à base de sardinha, estão 

também já a ser estudadas 

versões resultantes do processo 

de decomposição de anchova, 

cavala, atum e moreia.
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Uma vai, finalmente, ser construída. Outra tem valor por 
ser a mais pequena ponte transfronteiriça do mundo. 
A terceira terá servido de modelo para a 25 de Abril. A 

quarta, em ruínas, simboliza a vontade dos portugueses 
em reclamar território ocupado há 200 anos.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA SEMMAIS / DR

Pontes que contam 
a história da região 

MONTALVÃO, MARCO, ERVEDAL E AJUDA

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Q
uatro pontes, quatro histórias 
diferentes. Uma parte da his-
tória de algumas populações 

do Alentejo pode ser contada atra-
vés da história destas quatro obras 
de arte, cada uma correspondente a 
diferentes épocas, com tamanhos di-
versos e representando distintos an-
seios. Três são fronteiriças e a outra 
une duas margens de uma barragem. 
De Montalvão, no concelho de Nisa, à 
Ajuda, na dependência de Elvas, pas-
sando pelo Marco, no município de 
Arronches e Ervedal, bem no interior 
da autarquia de Avis.

Esta visita histórica e social co-
meça a Norte, em Montalvão, no 
concelho de Nisa. A localidade portu-
guesa, que tem como vizinha no ou-
tro lado da fronteira Cedillo. Promo-
ver a passagem de um país para o ou-
tro e a circulação das populações em 
minutos, evitando que façam mais 
de uma centena de quilómetros para 
atravessarem o Sever, o rio que ali faz 
a divisória, é um desejo que remonta, 
pelo menos, à década de 1960.

Um desejo tão antigo e tantas ve-
zes adiado que a população de Mon-
talvão, mesmo depois de há mais de 
um ano a obra ter sido garantida pe-
los governantes portugueses e espa-
nhóis, ainda duvida que se concretize. 
Muitos apontam para os pilares que 

chegaram, há dezenas de anos, a ser 
levantados mas sobre os quais nunca 
foi colocado qualquer tabuleiro.

Em declarações à Semmais, o 
vereador da autarquia de Nisa, José 
Serra, confirmou que decorreram 
diversas reuniões de trabalho entre 
a câmara e a congénere espanhola 
de Cáceres. O objetivo, diz, é “fazer 
a ponte internacional sobre o rio Se-
ver até ao final do último trimestre 
de 2015”. Para tal serão gastos, de 
acordo com o mesmo responsável, 
cerca de nove milhões de euros. “O 
local para a obra já está escolhido, 
devendo ficar a cerca de 500 metros 
da atual passagem”. 

A ‘atual passagem’ é nem mais 
nem menos do que o paredão de uma 
barragem ali existente, pertencente à 
espanhola Iberdrola, e que só cede a 
acesso a viaturas, em ambos os sen-
tidos, durante os fins-de-semana e 
num horário estipulado. Uma situa-
ção de quase reclusão e que há muito 
vem sendo contestada nos dois lados 
da fronteira.

Com a ponte construída, os autar-
cas dos dois países esperam ver in-
tensificadas as relações comerciais, 
turísticas e empresariais. José Serra 
diz mesmo que se trata de um passo 
decisivo para travar o despovoamen-
to daquela área do Norte alentejano.
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Também se fazem bodas 
na ponte do Marco

A ponte internacional mais pe-
quena do mundo une Portugal a 
Espanha. Une o Alentejo à Extrema-
dura. Serve de divisória à aldeia que 
no lado português se chama Marco 
e do lado espanhol se designa por 
El Marco. Não fosse esta ponte, que 
foi construída no início deste século 
com recurso a fundos comunitários, 
e as localidades (ou será a localida-
de?) ainda hoje só teriam a uni-las os 
pontões clandestinos levantados pe-
las populações e que uma vez eram 
arrasados pela água da Ribeira de 
Abrilongo, outras ocasiões eram der-
rubados pela extinta Guarda Fiscal.

A Ponte Internacional do Marco, 
obra que está agora assente em betão 
e que tem o tabuleiro e guardas em 
madeira, tem apenas seis metros de 
comprimento e 1,90 metros de lar-
gura. Por ali só se passa a pé ou em 
cima de veículos de duas rodas. Ah-
hhh... também se fazem casamentos. 
“Casaram em cima da ponte, ainda 
não há muito tempo, um casal de es-
panhóis que ou veio de Madrid ou de 
Paris”, disse à Semmais o presidente 
da Junta de Freguesia da Esperança, 
onde está incluída a aldeia do Marco. 
“O padre era espanhol e o almoço foi 
na casa-abrigo, que era uma antiga 
escola, que depois passou para a jun-
ta e que agora é um projeto turístico”, 
acrescenta.

A ponte, que por esta altura do 
ano é uma atração turística, trazendo 
ao Marco muitas dezenas de visitan-
tes, é também o elo que une os cerca 
de 20 espanhóis aos 25 portugueses 
que ainda por ali residem. “Há uns 
anos havia muito mais gente, tan-
to de um lado como de outro. Agora 
restam dois comércios no lado por-
tuguês. São uma espécie de mercea-
rias ou drogarias, onde se pode en-
contrar de tudo, desde o melhor ao 
mais simples. Os do lado espanhol 
vêm cá às compras. Ao Marco e à 
Esperança, que no último fim-de-se-
mana de cada mês realiza um merca-
do que, se calhar, é maior do que o de 
Portalegre. As pessoas vêm comprar 
comida, produtos agrícolas, pintos...”, 
diz Diamantino Ribeiro.

A manutenção da obra de arte a 
quem as populações atribuem eleva-
da quota de responsabilidade por os 
aldeamentos ainda não estarem to-
talmente desertos, é feita a meias en-
tre os dois municípios. No lado por-
tuguês a responsabilidade compete 
à Junta de Freguesia de Esperança, 
no concelho de Arronches, enquanto 
que na parte espanhola é o municí-
pio de La Codosera (Badajoz) quem 
faz as despesas.
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Mini 25 de Abril construída 
no concelho de Avis

Ainda no distrito de Portalegre, 
mas já distante da fronteira, os pas-
sos guiam-nos até à Barragem do 
Maranhão, um dos grandes pontos 
de água construídos na região du-
rante o Estado Novo. É no concelho 
de Avis, junto à freguesia de Erve-
dal, que se encontra uma das mais 
surpreendentes e desconhecidas 
pontes de todo o país. É, nem mais 
nem menos, que uma réplica da 25 
de Abril e que tem a particularidade 
de ter sido construída cerca de seis 
anos antes. Diz-se que serviu de 
protótipo para a grande obra que 
une as duas margens do Tejo.

Não tem os mais de dois quilóme-
tros de extensão da ponte que é uma 
referência de Lisboa e do mundo, 
ficando-se pelos 144 metros, e por lá, 
ao contrário da ponte da capital, não 
circulam diariamente cerca de 150 
mil viaturas e quase duas centenas 
de comboios. De facto, a ponte do Er-
vedal nem sequer está projetada para 
a via férrea, limitando-se a dar passa-
gem, no seu tabuleiro de 2,85 metros 
de largura, a um só veículo de cada 
vez em casa sentido. Quase todos, 
acrescente-se, veículos agrícolas ou 
motorizadas.

“Qualquer ervedalense tem mui-
to orgulho na sua ponte”, diz António 
Pais, funcionário da junta de fregue-
sia da terra cuja ponte permite a li-
gação, sobretudo de trabalhadores 
rurais, à vizinha de Figueira e Barros.

A ponte pênsil (suspensa) do Er-
vedal tem os mesmos dois pilares 

(idênticos) que caracterizam a 25 de 
Abril (Salazar, antes da revolução) 
e foi desenhada em 1957 pelo enge-
nheiro Edgar Cardoso. Não existem, 
no entanto, documentos que permi-
tam confirmar o que as parecenças 
sugerem: que a obra alentejana ser-
viu de ensaio para a lisboeta.

“Diz-se que sim, que foi um en-
saio da 25 de Abril”, afirma António 
Pais, lembrando um episódio curio-
so que em 1995 quase pôs termo à 
ponte que liga um braço do Mara-
nhão pelo caminho municipal 1071: 
“Dois agricultores que usavam a 
ponte ter-se-ão zangado, se calhar 
por causa da travessia, e um deles 
terá lançado fogo à ponte, destruin-
do parte do tabuleiro, que inicial-
mente era todo em madeira”. Na 
sequência deste incidente a traves-
sia esteve encerrada durante algum 
tempo mas, quando reabriu, o tabu-
leiro já era metálico.

“Agora há pessoas de fora que 
vêm de propósito para ver a pon-
te. Ainda não será muito conhecida, 
mas os que a veem gostam e falam 
dela, chamando mais visitantes. É 
bom para a terra”, diz o funcionário 
da freguesia.

Aquela que tinha apenas um pra-
zo de dez anos de vida útil quando 
foi concebida, é agora uma espécie 
de ex-libris do concelho de Avis. A 
aposta é na preservação e divulga-
ção, não só porque continua a ser 
utilizada pelos agricultores, mas 
porque atrai curiosos. 
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Símbolo da posse nacional 
do território de Olivença

A quarta e última ponte desta ca-
minhada histórica é, entre todas, a 
mais conhecida. A mais conhecida e, 
também, aquela que mais sentimen-
tos desperta, pelo menos no lado por-
tuguês. A Ponte da Ajuda, construída 
no século XVI e destruída parcial-
mente no início do século XVIII, sim-
boliza mais do que o atravessamento 
do Guadiana. Para muitos portugue-
ses ela é também um símbolo da pos-
se nacional do território de Olivença, 
que o governo espanhol tomou como 
seu há mais de 200 anos, que prome-
teu devolver em 1815 (Congresso de 
Viena) mas que continua a governar 
ignorando pedidos e pareceres.

Foi D. Manuel I quem mandou 
construir a ponte da Ajuda, localida-
de próxima de Elvas. Era, acima de 
tudo, uma construção com fins mi-
litares, que visava permitir às tropas 
um rápido atravessamento do Gua-
diana de cada vez que era necessário 
defender o território de Olivença, na 
margem esquerda do rio.

Imponente, com 19 arcos e um 
torreão a meio, guardado por sol-
dados, foi parcialmente destruída 
pela primeira vez em 1597, devido a 
uma cheia de grandes proporções. O 
general português D. João da Costa 
haveria de solucionar o problema já 
em 1641, substituindo dois dos arcos 

danificados por pontes levadiças. 
Seis anos mais tarde, na sequência 
da Guerra da Restauração, os es-
panhóis voltaram a inutilizá-la e, já 
em 1709, e depois de mais uma re-
paração, acabaram mesmo for fazer 
explodir um trecho. Desde então não 
mais foi restaurada.

Apesar de hoje permanecer em 
destroços no meio do Guadiana, 
sendo ainda bem visíveis muitos 
dos arcos e parte do torreão defen-
sivo, a Ponte da Ajuda continua a ser 
um símbolo das reivindicações por-
tuguesas ao concelho de Olivença. 
Em 1967 o Estado português con-
siderou-a monumento de interesse 
nacional. Já em 1994 os espanhóis 
tentaram construir com Portugal 
uma nova ponte naquele local. O 
nosso Governo, para vincar que não 
reconhece a soberania de Espanha 
no local, recusou a parceria e, em 
2000, acabou mesmo por inaugu-
rar, a expensas próprias, a traves-
sia atual. Uma travessia que une 
fisicamente os dois países, mas que 
não reconhece aos vizinhos a pos-
se de um concelho onde, sobretudo 
durante a guerra civil de Espanha 
(1936/1939), as tropas franquistas 
se empenharam em destruir grande 
parte dos vestígios arquitetónicos e 
toponímicos portugueses. 
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“Todos os anos chove menos”. O desabafo de um 
agricultor do Campo Branco resume a situação vivida 

pelo setor. Com a seca não há pastagens. E, sem pastos, 
os agricultores têm de alimentar o gado com fenos e 
rações. Se a isto se somar o aumento dos custos de 

produção está traçado um cenário desesperante.
TEXTO ANA LUÍSA DELGADO | FOTOGRAFIA GONÇALO FIGUEIREDO

Agricultores desesperam 
com falta de chuva

ESCASSAS PASTAGENS E AUMENTO DOS CUSTOS DEIXAM SETOR EM DIFICULDADES
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A
gricultor no Campo Branco, 
António Lopes Inácio tem um 
rebanho de ovinos e todos os 

anos semeia trigo e aveia. “A falta 
de chuva já vem sendo um hábito, 
todos os anos chove menos. E este 
ano, por aquilo que se está a ver, 
será igual, sem perspetivas… es-
tamos numa zona que é quase um 
deserto”, desabafa. 

Situado no Sul do Baixo Alentejo, 
entre os concelhos de Castro Verde e 
Mértola, o Campo Branco é um dos 
territórios mais afetados pela seca. 
“O problema é que nem as searas 
nasceram como deviam, porque não 
tiveram humidade, nem as pastagens 
vêm para cima porque não há chuva 
nenhuma. Isto está um caos”, diz o 
agricultor à Semmais, acrescentando 
que ao problema da seca se junta o 
do aumento “drástico” dos custos de 
produção, “tanto dos cereais como 
da pecuária”, além do preço do gasó-
leo: “É uma loucura. Não sei onde é 
que isto vai parar”.

Sem pastagens, os animais têm 
de ser alimentados “à mão”, o que, 
no caso de António Lopes Inácio, re-
presenta “muitos milhares de euros 
em farinhas e em rações”. Pior ainda. 
Se não chover com intensidade, per-
dem-se as searas e as áreas semea-
das com fenos, pelo que os agricul-
tores deixam de ter “capacidade de 
resposta” às necessidades do gado. 
Em resumo: “Vamos ter um proble-
ma muito grave de falta de alimenta-

ção para os animais e da consequen-
te falência de explorações”.

O agricultor soma quase 1500 
ovelhas adultas, numa propriedade 
entre Castro Verde e Casével, onde 
também “faz” trigo, aveia e feno para 
“poder ter comida suficiente” para 
dar aos animais. “Em dezembro ain-
da caíram uns 70 litros por metros 
quadrado. Mas há locais onde não 
choveu quase nada, foram apenas 
uns pingos no princípio de outubro 
e, depois, mais nada… são terrenos de 
fraca qualidade que estão mesmo em 
pó”, sublinha, revelando que este ano 
os borregos “até valorizaram mais” 
devido à exportação, mas esse ganho 
foi “engolido” pelo aumento dos cus-
tos associado à seca:

“Estou convencido que há muita 
gente que não se aguenta, não tem 
alimentos suficientes para dar aos 
animais e vai pensar muito seria-
mente em vender o efetivo, ou parte 
dele, sobretudo do gado bovino”.

São queixas como estas que che-
gam todos os dias a José da Luz Pe-
reira, o presidente da Associação de 
Agricultores do Campo Branco. “Es-
tamos a passar por uma seca muito 
difícil. Aliás, estamos em seca há uma 
série de anos, com alguns pequenos 
períodos de chuva, mas muito redu-
zidos. Este ano tem-se vindo a agra-
var porque praticamente não choveu 
em todo o período de outono/inver-
no. A precipitação foi muito pouca e, 
portanto, não há pastagens”, refere.
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Maioria das barragens do 
território estão à míngua 

Os dados do Sistema Nacional 
de Recursos Hídricos não deixam 
margem para dúvidas: muitas bar-
ragens alentejanas estão à míngua. 
A do Monte da Rocha, perto de Pa-
nóias, no concelho de Ourique, não 
tem mais do que 15 por cento da sua 
capacidade máxima de armazena-
mento. É suposto fornecer água para 
abastecimento público aos conce-
lhos de Ourique, Almodôvar, Castro 
Verde e parte do de Odemira e asse-
gurar a rega num perímetro de 3700 
hectares. Se não chover, voltarão a 
existir condicionamentos na campa-
nha agrícola. A ligação do Monte da 
Rocha ao Alqueva está prevista no 
Plano Nacional de Regadios, envol-
vendo um investimento de 127 mi-
lhões de euros, mas não estará con-
cluída antes de 2024.

Situada no concelho de Odemira, 
a Barragem de Santa Clara fornece 
uma área cada vez maior de culturas 
intensivas na costa alentejana, mas 
está com um nível de armazenamen-
to de 42 por cento da sua capacidade 
máxima, sendo que o denominado 
“volume útil de água”, ou seja, aquele 
que pode ser efetivamente utilizado, 
é metade desta quantidade. Por isso, 
a Associação de Beneficiários do Mira 
enviou uma carta a cerca de uma 
centena de pequenos proprietários, 
a quem fornece água a “título precá-

rio”, a indicar que só lhes irá abrir as 
torneiras este ano se garantirem uma 
solução alternativa a partir de 2023.

“Desde 2019 que reclamamos 
um travão ao descalabro agrícola 
no concelho de Odemira. Contudo, 
se este caminho para o abismo tem 
sido patrocinado por governos su-
cessivos, que ignoram planos de or-
denamento e regimes jurídicos para 
vergar cada vez mais a região e o 
Parque Natural do Sudoeste Alente-
jano e Costa Vicentina à ditadura das 
exportações, gostaríamos de saber 
de onde virá agora a resolução para 
um gigantesco problema aqui mon-
tado”, interroga o movimento Juntos 
pelo Sudoeste.

Incapacidade para aumentar 
área de regadio e os consumos 

Mais a Norte, no distrito de Évo-
ra, as barragens do Monte Novo e da 
Vigia estão a metade da sua capaci-
dade máxima. A do Divôr, no conce-
lho de Arraiolos, está com 40%, pelo 
que poderá assegurar a próxima 
campanha de rega, mas apenas se as 
necessidades dos agricultores forem 
idênticas às do ano passado. “Não 
podemos aumentar mais a área de 
regadio nem os consumos”, assegu-
ra Célia Toureiro, diretora técnica da 
Associação de Regantes e Beneficiá-

rios do Divôr, segundo a qual “tudo 
indica que os períodos de maior es-
cassez se têm acentuado nos últimos 
anos”, muito por culpa das alterações 
climáticas: “O padrão que temos dos 
últimos cinco anos é de períodos 
mais secos e de seca mais frequente”.

Os dados do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA) con-
firmam-no. Dezembro foi o quarto 
mês mais quente desde que há re-
gistos (1931), com a temperatura a 
chegar aos 26,4 ºC na Zambujeira 
(Odemira), no último dia do ano. Boa 
parte do país já se encontra em seca, 
classificada pelo IPMA como “severa” 
no Alentejo Litoral e no Sul do Baixo 
Alentejo.

“Este ano já não se deve vir a co-
lher nada. Os nossos stocks estão 
completamente esgotados e a pers-
petiva de colheita é zero”, acrescenta 
José da Luz Pereira, revelando que os 
animais “começaram a comer à mão 
logo nos princípios de setembro”. 
Assim sendo, prossegue, “tudo o que 
se guardava para o inverno, em que 
normalmente não podem ir para o 
campo por causa da chuva, já se es-
gotou. Fenos, palhas, algum cereal, 
está tudo esgotado. E agora com a 
agravante de que não há pastagens, 
as culturas de outono/inverno co-
meçam a ficar perdidas porque não 
existe humidade no solo”.

Segundo o presidente da Associa-
ção de Agricultores do Campo Bran-
co, “só se pensou no olival e no amen-
doal”, não se “regulando as zonas de 
regadio” para instalarem terrenos di-
recionados para a pecuária: “Essa era 
uma decisão que deveria ter sido re-
gulada (pelo Governo) e não foi. Não 
há cultura nenhuma de regadio que 
possa vir ajudar a pecuária”.

Para os agricultores desta região, 
“onde se pratica muito a agricultu-
ra de sequeiro e a pecuária em ex-
tensivo”, o preço “astronómico” dos 
fatores de produção, em particular 
dos combustíveis, eletricidade e ra-
ções - “a palha e o feno têm de ser 
importados”, nota José da Luz Pe-
reira - está a deixar os agricultores 
desesperados. “Já tivemos muitas 
situações de seca, estamos numa 
zona em que isso é predominante. 
Mas nada comparável com o que es-
tamos a passar”, conclui. 
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CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“As lições de 1998 têm que ser tidas em 
conta se quisermos tirar partido da 
oportunidade que pode voltar a ocorrer 
em 2024, de criar regiões administrativas 
coerentes, fortes, complementares (…)”

O Programa do atual Governo 
prevê a realização de um re-
ferendo à Regionalização em 

2024. A Regionalização Administrati-
va do Continente, ferramenta deter-
minante para combater as assime-
trias regionais, o despovoamento do 
interior, a erosão da massa crítica em 
largas faixas do País e o sobrepovoa-
mento de zonas urbanas sem ade-
quadas infraestruturas de resposta, é 
uma das traves mestras da Constitui-
ção adotada em 2 de abril de 1976, na 
sequência da revolução democrática 
de 25 de abril de 1974. 

Na revisão constitucional de 1997, 
a instituição em concreto das Re-
giões Administrativas passou a ser 
obrigatoriamente alvo de referendo, 
incluindo nele a definição do mapa 
da sua delimitação. O intenso debate 
sobre o desenho desse mapa e sobre 
as novas estruturas administrativas a 
criar, em detrimento do debate sobre 
os programas para o desenvolvimen-
to das futuras regiões administrati-
vas, conduziu a que no referendo de 
1998 a instituição em concreto da re-

gionalização, com base numa divisão 
territorial em 8 regiões, tivesse sido 
largamente rejeitada. Só no Alentejo 
o sim superou o não. 

As lições de 1998 têm que ser tidas 
em conta se quisermos tirar partido 
da oportunidade que pode voltar a 
ocorrer em 2024, de criar regiões ad-
ministrativas coerentes, fortes, com-
plementares, capazes de alavancar 
Portugal para uma nova etapa de de-
senvolvimento sustentável, de cresci-
mento e de convergência. 

No caso do Alentejo, com o enor-
me potencial que a região tem e que 
as dinâmicas da transição energéti-
ca, da transição digital e dos novos 
padrões de mobilidade e de locali-
zação do investimento não param 
de aumentar, seria dramático que 
a preparação para o eventual refe-
rendo de 2024 resvalasse de novo 
para as rivalidades sub-regionais e 
para a mesquinhez da luta pelo po-
der enquanto poder e não enquanto 
ferramenta potente de transforma-
ção e melhoria das condições de 
vida das populações.

Se em 2024 perguntarmos aos 
eleitores se querem ver Portugal 
com mais um mapa de definição 
de regiões e umas quantas estrutu-
ras de governação receberemos de 
novo um rotundo não. No entanto, 
a minha convicção é que se formos 
capazes de propor programas ela-
borados de forma aberta e partici-
pada, que explicitem um modelo in-
tegrado de desenvolvimento, atra-
ção de investimento e criação de 
riqueza e emprego, para os quais a 
delimitação e a governação regional 
são a chave de concretização, obte-
remos um mandato positivo.

No Alentejo chegou a hora de 
começar a traçar o projeto coletivo 
para a Região, que submeteremos 
aos eleitores em 2024, respeitando 
a nossa diversidade e as nossas po-
tencialidades comuns, juntando au-
tarquias, órgãos desconcentrados 
do poder central, empresas, institui-
ções e sociedade civil em geral.  Va-
mos a isso? Todos seremos poucos 
para o fazer acontecer.

Sem Mais! 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Já houve alturas em que um só homem apanhava numa 
noite cerca de 1.000 quilos de enguias. Hoje, quando se 
chega aos dois quilos quase se faz uma festa. A abertura 

da lagoa ao mar feita fora de tempo pode explicar 
diminuição da espécie emblemática do concelho.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Rareiam as enguias 
e os pescadores

ALARME SOBRE O EX-LIBRIS DA LAGOA DE SANTO ANDRÉ

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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V
ai muito além dos tachos e 
panelas, das frituras e enso-
pados, a história que faz das 

enguias uma espécie de ex-libris 
gastronómico e patrimonial de San-
to André. O historial deste peixe, 
que os cientistas classificam como 
euriliano e catadrómico - ou seja 
que suporta variações de salinida-
de no seu habitat e que cresce nos 
rios e desova no mar - é também a 
história de uma antiga comunidade 
piscatória alentejana com centenas 
de anos. A história de umas cente-
nas de habitantes que só após abril 
de 1974 substituíram as habitações 
de colmo por outras de alvenaria. 
Hoje, apesar de irem longe os tem-
pos em que uma só pescaria po-
deria render quase uma tonelada, 
a enguia ainda sustenta os poucos 
pescadores restantes.

“A falar verdade, tenho de dizer 
que um pescador vive de modo ra-
zoável. Aqui todos têm a sua casa 
e o seu automóvel. Mas é preciso 
trabalhar e não andar a esturrar o 
dinheiro. Ainda assim, se eu tives-
se filhos homens, não os inclinaria 
para esta vida”, conta Figueiras, 
pescador de 68 anos e que na ver-
dade tem por nome de batismo An-
tónio Miguel Santinhos, devendo a 

alcunha ao facto de o pai ser natu-
ral de um lugar chamado Cerca das 
Figueiras. “Os filhos ficámos todos 
Figueiras por causa disso”, conta.

“Comecei nesta vida aos nove 
anos. Eu e o meu irmão fomos ar-
rancados da escola e lançados na 
pesca. O meu pai adoeceu e não 
podia trabalhar e, nessa altura, 
também não havia trabalho para as 
mulheres, pelo que tivemos de nos 
fazer à vida, ao mar”, conta Figuei-
ras, um dos pescadores habituais da 
Lagoa de Santo André, considerada 
como uma espécie de santuário das 
enguias que, nascidas no Atlântico, 
no Mar do Sargaços (próximo das 
Bermudas), viajam todos os anos 
para a Europa, para fazerem vida 
nos rios, lagos e lagoas.

Retirar o sustento da Lagoa de 
Santo André significa que, logo pelas 
6h00, é preciso estar junto à água 
pronto para lançar as nassas, uma 
espécie de armadilhas de rede onde 
as enguias acabam capturadas. “Por 
vezes a coisa corre bem e apanha-se 
peixe - este ano já tive um dia que 
apanhei 48 quilos -, mas na maior 
parte das vezes são um ou dois qui-
los ou até meio-quilo. Porquê? Por-
que nem todos os anos há enguias 
na quantidade que queremos. Às ve-
zes a lagoa não fica aberta ao mar o 
tempo que queremos e o peixe aca-
ba por não entrar”, explica.

As queixas dos pescadores rela-
tivamente à abertura da lagoa são 
também compartilhadas pelos em-
presários da restauração local e até 
pelo presidente da Junta de Fre-
guesia de Santo André. “Existe uma 
preocupação verdadeira em relação 
aos problemas dos últimos anos 
com a abertura da lagoa ao mar. Fica 
comprometida a lavagem do fundo 
e também a preservação de diversas 
espécies”, diz o autarca David Gorgu-
lho, salientando que a operação deve 
sempre ter em conta a preservação 
das espécies mas, também, o modo 
de subsistência da comunidade.

“Estamos todos naturalmente 
preocupados com a diminuição das 
enguias e das zonas onde é permi-
tido pescar. Como diz um pescador 
daqui, qualquer dia estamos reduzi-
dos a um alguidar. Isso não é bom. 
Afeta o modo de vida das pessoas e 
a economia local”, refere o autarca.
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Aberturas mal calculadas 
na origem da diminuição

Compradores não faltam. Os 
pescadores da lagoa dizem que há 
sempre compradores para o pes-
cado e o mesmo referem os co-
merciantes, que salientam que, por 
vezes, até há quem faça capturas 
de enguias no Sado e noutros con-
celhos, colmatando assim as even-
tuais carências em Santo André. A 
possibilidade de se estar a vender 
pescado de outras zonas como se 
fosse do concelho é algo que não 
agrada a todos.

“Faz-se um festival da enguia, 
que é anunciada como se fosse de 
Santo André, mas muita dela deve 
vir de viveiros e de outras zonas. A 
verdade é que hoje a lagoa tem me-
nos de 90 por cento de peixe do que 
tinha há 20 anos. Por causa disso é 
que há muito menos pescadores. Se 
as coisas continuarem assim, daqui 
por quatro ou cinco anos, acaba-se 
esta arte. Eu e outros andamos nes-
ta vida há muitos anos e a verdade 
é que, nos últimos tempos, nem se-
quer utilizamos o material. Cheguei 
a pescar 1.000 quilos numa noite. 
Agora, nem todos os pescadores 
que restam pescariam isso todos 
juntos e durante toda a época”, atira 
Rogério Matias, 68 anos de idade e 
pescador desde os 15.

Este homem diz que a diminui-
ção do peixe se deve, sobretudo, à 
abertura da lagoa ao mar efetuada 
de forma desajustada. “Fizeram mal 
durante muitos anos. A culpa foi do 
ICNF, que estabelecia uma data fixa 
e não escutava ninguém. Foi assim 
que a lagoa foi ficando assoreada e 
o fundo sujo, reduzindo-se a quan-
tidade de peixe, que deixou de en-
trar como seria normal”, afirma.

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

As enguias vivem nos cursos 

de água europeus até que 

empreendem a viagem pelo 

Atlântico até ao Mar dos Sargaços, 

onde desovam. Presume-se que 

os adultos morram nessa altura 

e que, depois, as crias façam a 

viagem de regresso, onde se 

mantém até atingirem a maturidade 

reprodutiva. Os pescadores dizem 

que as enguias gostam de noites 

escuras e que se dão bem em 

águas turbulentas e vendavais, 

fatores que lhes facilitam a 

camuflagem e facultam o alimento. 

“Não é um peixe que goste de 

Lua”, diz “Figueira”. “Os pescadores 

profissionais capturam enguias 

com 22 ou mais centímetros. 

Estamos sujeitos a fiscalização e 

para exercermos temos de tirar 

uma licença anual bem mais cara 

do que as dos desportivos. Mas 

estes, porque a lei o permite, 

pescam todo o tipo de peixe sem 

terem de obedecer às regras que 

nos são impostas. Praticam pesca 

profissional sob a capa da licença 

desportiva”, acusa o mesmo 

pescador. Atualmente a pesca da 

enguia processa-se entre 15 de 

julho e o final de setembro, sendo 

retomada novamente a 1 de janeiro 

até final de março. São emitidas 

anualmente 40 licenças para a 

pesca na Lagoa de Santo André.

Como se comportam e quem as pesca
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guias”, diz Rogério Matias. “Aqui há 
uns tempos havia linguados dentro 
de água que eram capazes de co-
mer um homem, tantos que eram. 
Depois caíram-se por cá os corvos 
marinhos e, em menos de um mês, já 
não se via um único peixe. Os corvos 
marinhos mergulham, vão às nassas 
e retiram e engolem as enguias em 
menos de nada. Sacam uma enguia 
das redes muito mais depressa do 
que eu”, afiança Figueiras, não se es-
quecendo também dos caranguejos, 
outro dos grandes predadores da 
icónica espécie piscícola da lagoa. 
“Até os corvos e os caranguejos pes-
cam mais do que nós”, afirma. 

Corvos e caranguejos pescam 
mais que os pescadores 

Os pescadores afirmam, por ou-
tro lado, que o ICNF não é eficaz 
quando se trata de tomar medidas 
para, por exemplo, combater algu-
mas pragas, como as dos corvos 
marinhos. “Encomendaram um es-
tudo a uma universidade, que con-
cluiu que uma praga como a dos 
corvos, que surgem em outubro e 
novembro, acaba por não comer as 
espécies de peixes que pescamos. 
Disseram isto quando todos nós 
víamos o contrário”, refere um dos 
interpelados.

“Por vezes andamos a tirar as 
redes e os corvos marinhos vão à 
nossa frente a sacar e a comer as en-

www.ambilital.pt
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entrevista  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Arrumar a casa perante a 
“pesada herança” financeira 

RONDÃO ALMEIDA REGRESSA À SUA ELVAS DE MANGAS ARREGAÇADAS

entrevista

O novo edil de Elvas diz ter sido confrontado com uma 
“pesada herança” e está a cortar a direito. Arrumar a 

casa ao seu jeito é a prioridade, envolvendo todos os que 
trabalham na autarquia. O Comendador fala em erros do 
passado recente e elege a habitação como a grande opção 

estratégica do mandato.
ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR
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Tem falado numa herança 
pesada que encontrou do 
mandato anterior. Está a 
referir-se a que situações 
exatamente?

Esperava, por exemplo, vir a en-
contrar, principalmente na área fi-
nanceira, uma câmara devidamente 
equilibrada. Ora o problema que hoje 
se me coloca é diferente do que vim 
a adquirir em 1994, porque a ges-
tão anterior assumiu encargos para 
o futuro sem cuidar dos meios para 
corresponder ao pagamento desses 
encargos. E é perante esses encargos 
que estão assumidos, para os próxi-
mos anos, que vejo aqui uma grande 
dificuldade em poder gerir e levar 
por diante o projeto com o qual me 
candidatei. Da análise já feita, num 
documento aprovado na Assembleia 
Municipal, serviço a serviço, que o 
próprio ex-presidente assumiu, estão 
oito milhões de euros contratados.

Está desconfortável com 
essa situação?

Claro que sim. O encargo assu-
mido só quer dizer uma única coisa: 
O que se está a assinar tem que se 
cumprir e pagar. Outro problema 
que me preocupa é o conjunto de 
processos que decorrem em tribu-
nal, em ações que têm a ver com 
pedidos de indemnização à câma-
ra. Estou a falar, nomeadamente, de 
oito entidades cujo total abarcam 
sete a oito milhões de euros. 

Mas há a ideia de que o seu 
antecessor deixou a câmara 
sem dívidas...

É pesada, sim, muito pesada e 
isso prejudica toda a estratégia a se-
guir. Está a dizer-me que não há dívi-
das bancárias. Não, não há dívida aos 
bancos, é residual. Mas há um milhão 
e meio de euros que está, neste mo-
mento, a aguardar o visto do Tribunal 
de Contas para se aplicar numa obra, 
sendo que, depois, a câmara ainda tem 
que arranjar outro milhão e meio. É 
uma parte dos tais encargos.  Chegá-
mos a este momento com um acordo 
com o IHRU, para resolver o problema 
da habitação, de 22 milhões de euros, 
assinado a 15 de junho, sendo que tere-
mos que fazer um esforço de quase 10 
milhões de euros em crédito bancário.

Mas o município não vai 
recorrer ao PRR...

Sim, podemos ir buscar uma par-
te dessa verba, e no final precisar-
mos apenas de um a dois milhões de 
euros. Essa situação, do meu ponto 
de vista, será mais fácil de gerir. Mas 
o grande problema que se coloca é 
que, desde junho do ano passado, 
há um documento que visa recupe-
rar dezenas de habitações e realojar 
centenas de agregados familiares e 
nem se deixou uma equipa a iniciar 
o projeto. 

Está a dizer que as 
candidaturas ao PRR não 
avançaram?

Estou a dizer-lhe que quando as-
sumi a câmara não havia um único 
projeto elaborado e as candidaturas 
do PRR estão aí a cair, têm prazos. 
Ou seja, Elvas só não vai perder es-
sas oportunidades porque colocá-
mos técnicos no terreno a fazer le-
vantamentos com projetistas para 
ver se até ao próximo mês de maio se 
concluem esses procedimentos para 
podermos lançar obras a concur-
so. Mas perdemos mais de um ano, 
quando há autarquias com candida-
turas concretizadas. Nas minhas an-
teriores presidências, quando surgia 
um quadro comunitário novo já não 

“ 

Quando assumi a 
câmara não havia 
um único projeto 
elaborado
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candidatávamos o projeto, mas sim 
a obra feita. Tenho dificuldade em 
compreender como se chegou a este 
ponto.

Como está a reagir a este 
problema financeiro a que 
tem aludido?

Não tem sido fácil. Olhe, por 
exemplo, nos primeiros meses já me 
livrei de três milhões dos tais oito 
milhões de encargos assumidos pela 
anterior gestão.

Como fez isso?
Anulei o concurso para meter 

mais 40 trabalhadores na câmara, 
aberto em vésperas das eleições, 
percebendo-se o seu alcance polí-
tico. Significava uma fenda muito 
grande para as finanças camará-
rias e o objetivo não era a satisfa-
ção das necessidades dos serviços. 
Só aí houve uma poupança de um 
milhão de euros. Também anulei 
o concurso para a recolha de lixo, 
que representava uma prestação de 
serviço por sete anos, a um milhão 
por ano, o que representou mais um 
milhão poupado. Negociámos com 
alguns privados com obra adjudica-
da, reduzimos apoios, a nossa frota 
automóvel e cortámos nas horas ex-
traordinárias e nas avenças, que não 
fazem falta aos serviços. 

Há pouco falámos da 
habitação. O que é que vem aí?

Estamos a dar seguimento ao 
Plano Estratégico de Habitação, se 
não o fizéssemos não poderia haver 
agora candidaturas. Já fiz a revisão 
deste plano, alterei-o para poder 
corresponder a duas vertentes: a 
recuperação de prédios e o realo-
jamento de pessoas. Foi tudo fei-
to com a mesma equipa que tinha 
apresentado o primeiro, com maior 
envolvimento e empenho dos ser-
viços. A nossa análise é que existem 
muitos prédios em abandono total, 
tanto na cidade como nas aldeias. 

Está feito esse levantamento?
Só no centro histórico existem 

cerca de 400 prédios nessa situação. 
E cada uma das aldeias tem entre 7 
a dez prédios também degradados. 
O objetivo é recuperarmos pelo me-
nos 100 habitações no centro histó-
rico e aí realojar 100 famílias.  Por 
outro lado, no interior das aldeias 
recuperar meia dúzia de casas e rea-
lojar. Sem esquecer a intervenção 
em zonas sensíveis, nomeadamente 
na zona do Caia, que é a entrada no 
nosso país e onde o Estado deixou 
ao abandono, há mais de vinte anos, 
prédios que albergavam a Alfândega 
e a Guarda Fiscal. 

O que está projetado 
nesse caso concreto?

Estamos a negociar para que es-
ses prédios revertam para o muni-
cípio e proceder à sua recuperação. 
Dar-lhes vida, requalificar toda a 
envolvente e todas as infraestrutu-
ras do Caia para dar uma imagem 
digna a esta entrada. Entre outras 
intervenções.

Falou em 22 milhões de euros 
no total de investimento...

O objetivo global para o manda-
to é gastar entre os 26 e 28 milhões 
de euros, ganhando capacidade de 
oferta para 300 a 350 agregados fa-
miliares. E ainda mais 60 fogos para 
dar resposta a casais jovens, no cha-
mado arrendamento acessível. 

“
Tenho dificuldades 
em compreender 
como se chegou 
a este ponto
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Do que não se pode queixar 
do seu antecessor é da 
execução dos fundos 
comunitários, concorda?

Na realidade foi capaz de apro-
veitar todas as linhas do programa 
20-20. Mas espero que o 20-30 e o 
PRR nos criem as possibilidades que 
criou ao poder local no passado.

O que quer dizer com isso?
Que os programas definiam que 

a componente nacional pudesse ser 
coberta com um empréstimo sem 
contar para o teto de endividamen-
to, porque as autarquias no país 
estavam muito endividadas. Per-
gunto, como é que se justifica que o 
anterior presidente tivesse feito um 
investimento de 20 ou 30 milhões e 
não ter divida no banco? É simples, 
foi aos 12 milhões que eu deixei...

Essa é a grande critica que faz à 
execução do 20-20?

Exatamente. Não ter só assu-
mido a componente local, mas sim 
também algumas responsabilida-
des do Estado. Por isso diz que são 
muitos milhões. Na construção da 
Escola de Santa Luzia assumiu 60% 
da empreitada, dois milhões de eu-
ros a mais. Ou seja, todas as obras 
exteriores, a própria recuperação do 
ginásio, que é mais um encargo de 
cerca de 300 mil euros. E agora há 
mais de 900 mil euros que essa em-
presa pediu à câmara em termos de 
indemnização.

Deixou também outro 
problema, que é a residencial 
para estudantes.

Mais quatro milhões com 60% a 
fundo perdido. Agora vai este exe-
cutivo dar conta do resto. Ou seja, 
a assunção de lavar o sapato ao seu 
partido em Lisboa esteve subjacente 
a estas decisões e não só. Hoje, Elvas 
podia ter o maior projeto estrutu-
rante da região e está todo do lado 
de lá de Espanha, que é a Plataforma 
Logística.

Está a culpar o seu antecessor 
por decisões do Governo?

Culpo o silêncio dele (Nuno Mo-
cinha), e do atual eurodeputado Pe-
dro Marques (à época ministro do 
Planeamento e das Infraestruturas), 
por abandonarem tudo aquilo que 
estava programado, nomeadamente 
a localização da plataforma do lado 
de cá, em Portugal, na zona do Caia. 
Estava programado e aprovado pe-
los autarcas da Estremadura espa-
nhola e do Alentejo. Mas isso é uma 
história longa. A pretexto da crise 
financeira da banca, deixaram cair 
um projeto que ajudei a gizar com 
o presidente da câmara de Badajoz, 
Miguel Cedrã, com envolvimento e 
aceitação dos governos de Portugal 
e de Espanha. 

Do ponto de vista empresarial 
que projetos estão a surgir no 
concelho?

Da altura do professor Carlos Zor-
rinho, secretário de Estado, fizemos 
um masterplan, que era para comple-
mentar aquilo que eu fiz, que foram 
37 hectares onde está atualmente a 
zona industrial. Mas está praticamen-
te cheia. Notava-se que havia neces-
sidade, em termos de futuro, de ter-
mos um Parque Empresarial, e con-
seguimos fazer em termos de projeto 
o masterplan, mais uma vez a CCDR 
paga-nos este masterplan que são 
150 hectares. Mas esses 150 hectares 
estão lá só no papel. Vou agora ten-
tar negociar terrenos para apresentar 
projetos e candidaturas ao PRR. Ora 
se se têm comprado alguns terrenos 
agora tínhamos candidaturas ao PRR 
para começar a executar. 

Rondão Almeida continua a 

dizer-se socialista, partido pelo 

qual foi eleito cinco mandatos 

consecutivos como presidente 

do município. “Na altura já tinha 

50 anos e o PS valia 18%, com 

um vereador em sete”, recorda 

o edil elvense. Ganhou e bem, 

com 75% dos votos. Impedido 

por lei de se recandidatar a 

um novo mandato, regressou 

agora às lides da política 

respondendo “a um desafio 

lançado por um Movimento 

Cívico e Independente”. A 

primeira candidatura, em 2017, 

ainda fez mossa, mas ficou como 

vereador e, nas últimas eleições 

autárquicas, voltou à cadeira do 

poder. Guarda mágoas de várias 

cúpulas do PS em Lisboa, mas 

esse ADN ideológico “continua 

presente” não admitindo “outras 

conotações políticas”. De 

candeias às avessas com o seu 

último vice-presidente, Nuno 

Mocinha, conquistou-lhe agora o 

lugar para, como diz, pôr fim ao 

desagrado que “ia ouvindo nas 

ruas”. E na ponta da língua está 

sempre o legado do próprio em 

vinte anos de presidência que 

retomou, agora, porque se sente 

“capaz de arregaçar as mangas”.

Retorno do autarca 
e do seu legado
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Houve então falta de liderança 
e de reivindicação por parte do 
município….

Tal e qual. Como aconteceu na 
gestão da plataforma, mais uma vez 
aqui na área de saúde podemos di-
zer o mesmo. Muito silêncio, pouca 
reivindicação.

E o que é que é preciso para 
que o hospital ganhe de novo 
esse peso?

É um dia os jovens deixarem de 
pensar em ser políticos e serem bons 
profissionais e não quererem fa-
zer da vida política a sua profissão. 
Aí passam a ser pessoas completa-
mente independente para servir os 
outros, ou então venham para as câ-
maras os que estão reformados que 
já não precisam do vencimento. 

Essa posição é um bocado 
provocatória. Por exemplo, 
em que é que a voz de Rondão 
Almeida vai melhorar a saúde 
no concelho?

Se será melhor ou pior não sei, 
mas uma coisa é certa: vai ser mais 
audível e vai ter a população atrás 
dele, com certeza, a exigir melho-
res condições. Que regresse a Elvas 
tudo aquilo que Elvas perdeu nestes 
últimos sete anos. Tivemos aqui es-
pecialidades que até metiam inveja 
aos espanhóis, ortopedia a funcio-
nar com quatro e cinco ortopedis-
tas, cardiologista, por exemplo. E até 
tínhamos aqui a pediatria. Agora te-
mos uma unidade de urgência bási-
ca, que é do tipo: agarra e transporta 
doentes para outro lado. 
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Que tipo de empresas vê com 
bons olhos aqui para Elvas?

Tudo o que sejam empresas ge-
radores de postos de trabalho e que 
não ponham em causa as questões 
ambientais. São todas muito bem 
vindas. Não é por acaso que já fui 
abordado para mais olival e eu dis-
se chega. Agora façam lá mais setor 
produtivo. E, brevemente, vão surgir 
novidades muito interessantes em 
empresas que possam transformar o 
que a terra dá. 

E como é que tem conseguido 
isso…anda tipo caixeiro 
viajante? 

Não, nada disso. Hoje, através do 
Google, apresenta-se uma fotografia 
e diz preciso de me fixar num local 
onde chegue a matéria prima com 
facilidade e o transporte do pro-
duto final saia com facilidade para 
poupar nos transportes. Depois per-
gunta outra coisa: aquele local terá 
qualidade de vida, bom serviço de 
educação, saúde, entretenimento, 
etc. Elvas tem isto tudo e está efe-
tivamente num ponto estratégico 
geográfico que é único.

Acha que sim. Essas valências 
estão mais ou menos 
arrumadas?

Estão mais ou menos, sim. Há 
exceção da saúde, que até é a mais 
importante. Depende da câmara in-
diretamente e da voz do povo, que 
fez com que aquele hospital novo 
fosse uma referência até que eu sai. 
Era um hospital de referência que 
recebia aqui a população de sete 
concelhos do distrito de Évora. Hoje 
o nosso hospital tem vindo a ser 
transformado num centro de saú-
de. Agarram no doente, analisam e 
vai para Portalegre ou Évora. Por-
quê? Mais uma vez, por falta de uma 
voz grossa que dê voz ao povo para 
o povo poder falar. O povo só fala 
quando vê o líder a falar. 

“
Vejo com bons 
olhos empresas 
que gerem emprego 
e não ponham em 
causa o ambiente
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Fórum Território vai definir
Odemira para uma década

HÉLDER GUERREIRO APOSTA NUM NOVO MODELO DE GOVERNANÇA

O presidente da câmara de Odemira defende um 
mandato de maior proximidade com as populações 
e quer incluir os diferentes players no pensamento 

estratégico para o futuro. A experiência na gestão de 
fundos comunitários é outro dos trunfos.

ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR
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A diferença de perfil do 
presidente vai mudar alguma 
substância do projeto socialista 
para o concelho?

Não me parece que isso seja mui-
to relevante. Felizmente não existem 
duas pessoas iguais, mas as popula-
ções podem esperar um coletivo mais 
próximo, porque vimos com energia 
renovada. Apesar de conhecer o terri-
tório, quero conhecer melhor as pes-
soas, saber quais as suas preocupa-
ções, ansiedades e necessidades para o 
futuro. Posso garantir-lhe que estamos 
imbuídos em aprofundar o trabalho 
dos anteriores executivos nas temáti-
cas da participação e da governança. 

Podemos falar numa linha 
de continuidade?

No que acabei de referir sem dú-
vida. É verdade que nos últimos dois 
anos e meio foi muito difícil para o 
presidente José Alberto estar tão 
próximo das pessoas, devido à pan-
demia. Mas fê-lo sempre, e de forma 
indiscutível, ao longo do tempo em 
que liderou os destinos de Odemira. 

Ainda em termos pessoais, a sua 
experiência na CCDR também é 
importante para este novo ciclo?

Penso que sim, por dois motivos 
essenciais. Primeiro, porque tive a 
oportunidade de contactar com to-
dos os presidentes de câmara do 

Alentejo, o que nos dá grande apren-
dizagem; depois porque ganhei 
grande experiência na gestão de 
fundos comunitários. Penso haver 
aqui uma grande oportunidade para 
dotar Odemira destes importantes 
apoios que podem responder, num 
futuro próximo, ao desenvolvimen-
to que pretendemos.

Partindo desse princípio já tem 
traçada a sua visão estratégica 
para o concelho?

Já estamos a implementá-la, e 
passa por deixar um território onde 
as pessoas vivam melhor, com maior 
qualidade de vida. E fazê-lo em con-
junto com uma comunidade mais 
participativa, reivindicativa e impli-
cada na governação dos seus des-
tinos. Por isso também ouvimos as 
mais de quatro centenas de funcio-
nários da autarquia para melhor de-
cidirmos o que fazer em termos de 
modelo de funcionamento interno.

Implicou algumas 
alterações orgânicas?

Sim, radicais. Porque na verdade 
o que percebemos da parte de todos 
os funcionários é que era necessário 
unidades orgânicas paradoxalmente 
mais focadas, mais pequenas, mas 
ao mesmo tempo mais capazes de 
colaborar com as outras. No final, o 
que realmente interessa é servir bem 
a população, sermos mais eficientes.

“
No final o que 
realmente interessa 
é servir bem a 
população, sermos 
mais eficientes
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Em termos objetivos há já um 
grande projeto em andamento...

Está a falar do Fórum do Territó-
rio, que é juntar o que Odemira pode 
contribuir para o Mundo e o Mundo 
para Odemira. A partir dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável, 
queremos criar um espaço de par-
ticipação de todos para a sustenta-
bilidade do território. E a partir daí, 
colocar em prática projetos em que 
cada comunidade do concelho res-
ponda a objetivos. 

Não deixa de ser um desafio, 
extravasa a orgânica camarária?

São claramente desafios. Desde 
logo fazer com que no espaço de uma 
década sejamos capazes de aumentar 
as nossas capacidades e reservas de 
água. É um projeto desafiante, porque 
se trata de um compromisso entre o 
município, os cidadãos, as empresas 
agrícolas e o setor do turismo. Um dos 
objetivos é ganhar eficiência no uso e 
na distribuição de água face às perdas 
cíclicas de precipitação. Mas há mui-
tos temas em debate neste quadro da 
sustentabilidade.

Se bem entendi, a câmara vai 
chamar os players de cada 
um destes setores, incluindo 
académicos, para definir um 
plano global…

Exatamente. É chegarmos a um 
consenso sobre as responsabilida-
des de cada um. Na fase de constru-
ção do programa eleitoral, pergun-
tavam-nos se não tínhamos ideias 
para Odemira. A minha resposta 
foi sempre muito simples: A ideia é 
sermos capazes de envolver todos 
na definição do que queremos, co-
letivamente, para o concelho, nas 
diferentes áreas. Estamos aqui para 
construir, mas em conjunto. 

Uma carteira de obras 
para executar no mandato

Para além dos projetos 

estratégicos que, segundo o 

autarca, vão definir o quadro 

do futuro desenvolvimento do 

concelho, há muita obra para 

realizar neste mandato. Desde 

logo a escolas EB1 de São Luís 

e de Longueira/Almograve, 

que “são muito importantes e 

que estão previstas”. Também 

o arquivo municipal “é uma 

obra chave”, orçada em três 

milhões de euros, porque, 

segundo Hélder Guerreiro, “vai 

movimentar outros projetos”, 

nomeadamente a libertação 

da fábrica Miranda, que “é um 

edifício icónico da vila”. “Vai 

permitir, por exemplo, resolver 

um conjunto de questões ligadas 

às indústrias criativas e culturais 

de futuro. E libertar o espaço 

das oficinas para um outro 

espaço onde estamos a pensar 

intervir”, explica o novo líder da 

câmara de Odemira.  Orçada 

em três milhões de euros, o 

novo arquivo municipal, será 

um equipamento cultural de 

excelência que “salvaguardará 

a memória do concelho”. O 

concurso para a empreitada será 

lançado ainda este ano e deverá 

estar concluído antes do final do 

mandato.

A economia verde vai ser a 
bandeira do aproveitamento 
dos fundos 20-30?

Sem dúvida. A questão da água, 
a economia circular, a energia, a 
digitalização vão ser grandes apos-
tas. E não podemos deixar de fora o 
turismo e a agricultura, com o flo-
restal incluído, porque são setores 
marcantes no território, bem como 
as indústrias criativas, gerando aqui 
em Odemira um novo ecossistema 
neste cluster.

O meu sonho era mesmo trans-
formarmos, a partir do centro que 
é Odemira, um território com uma 
afirmação criativa e cultural muito 
forte e sobre isso estamos a falar 
de produção de conhecimento em 
várias áreas. Dou o exemplo, mais 
uma vez, da água, em que seria pos-
sível através da informática digital 
encontrar novas aplicações para a 
utilização da água, investigar no-
vos materiais de distribuição, no-
vas técnicas de rega. Em síntese, 
existe um conjunto de áreas que 
são potenciais do território e que 
precisam claramente de um input 
criativo. 

 
Nesse quadro de uma Odemira 
sustentável que projetos estão 
na forja?

Estamos a definir os objetivos 
estratégicos, depois seguem os 
projetos. Queremos, por exemplo, 
requalificar a aldeia de Santa Cla-
ra, mas com uma intervenção que 
responda a estas preocupações 
ambientais, usando materiais re-
sistentes às alterações climáticas. 
O fórum também vai responder a 
estas questões. Acho, sinceramen-
te, que se trata de um modelo ino-
vador e experimental no que toca à 
governança.

“
O Fórum 
Território é um 
modelo inovador 
e experimental 
de governança 
inclusiva
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Que fragilidades identifica 
no concelho?

A área social, nomeadamente, 
como se viu durante a pandemia. 
Temos à volta de dez, quinze mil 
pessoas no território durante um 
determinado tempo e pensamos que 
temos de as integrar todas, mas isso 
não é verdade, muitos são trabalha-
dores temporários. Mas há muitos 
que ficam e nós temos uma riqueza 
social e cultural incrível, só possi-
velmente encontrada em territórios 
muito urbanos. Neste sentido, temos 
que encontrar formas de as integrar. 
Trata-se de uma população mais jo-
vem, pelo que queremos que se sin-
tam bem no concelho, que aqui rea-
lizem os seus projetos de vida. 

Está a pensar usar a bazuca para 
atacar alguns desses problemas?

Existem, na área da saúde, um 
conjunto de projetos que integra-
ram e podem vir a ser financiados 
ainda no âmbito do Portugal 20-20 
ou transitar para o PRR. Por exem-
plo as melhorias no Centro de Saúde 
de Odemira, em articulação com a 
unidade de saúde do Litoral Alente-
jano. A extensão do Centro de Saú-
de de Vila Nova de Milfontes, já está 
projetada e vai para obra. E vamos 
voltar a lançar concurso para outras 
unidades como as de São Luís e de 
São Martinho das Amoreiras.

E no setor da habitação?
Vamos implementar a Estratégia 

Local de Habitação, com um investi-
mento muito interessante, num pro-
cesso que passa pela criação de uma 
empresa municipal, de forma a agi-
lizar procedimentos tendo em conta 
as exigências que temos pela frente. 
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E quais são as prioridades 
na área das acessibilidades…

A nossa prioridade para já é mes-
mo investir na requalificação da 
nossa rede viária municipal, num 
investimento de cerca de um milhão 
de euros. Vamos, também, prepa-
rar um documento estratégico, de 
modo a aproximar em termos de 
acessibilidade Odemira de outros 
centros urbanos. Criar um corredor 
de ligação fosse ele para Beja ou 
para Sines, mantendo a ideia de um 
atravessamento para Sul. No fundo, 
saber como nos ligamos mais rapi-
damente à A2. Precisamos de uma 
decisão inteligente neste processo e 
de ajuda externa para execução de 
um estudo sobre como melhorar as 
nossas ligações pendulares. 

Obviamente vai negociar 
com o Governo?

Como é evidente, no sentido de 
alargarmos algumas vias existen-
tes, melhorar traçados. Em vez de 
estarmos a pensar num traçado 
novo ou um IC4 completo podemos 
utilizar algumas vias nacionais que 
já existem.

Qual é a centralidade que 
defende para Odemira, tendo 
este eixo do Baixo Alentejo e 
do Litoral Alentejano?

Continuo a defender o Baixo 
Alentejo com 18 municípios. Na al-
tura do Relatório Cravinho sobre 
descentralização até defendi um cír-
culo eleitoral neste território. Isso 
permitia termos ganhos eleitorais 
até nas estruturas de decisão, sen-
do que passaríamos a eleger quatro 
deputados para a Assembleia da Re-
pública. Sou adepto das pequenas 
regiões, para que exista um concei-
to de identidade que possa ligar as 
pessoas e ser mais fácil planear po-
líticas públicas. Esta ideia de ligar os 
14 concelhos do distrito de Beja e os 
quatro do Litoral Alentejo, ligados a 
Setúbal, formariam um corredor in-
teressante no litoral e interior, com 
ligações de Norte para Sul, com cen-
tralidade em Sines, que tem mais 
margem de crescimento. 

Isso parece uma utopia...
 Pois, talvez. Não estamos a ca-

minhar nesse sentido, mas antes a 
caminhar para um reforço da inter-
municipalidade assente nas NUTS 
III. Só que isso tem acentuado o di-
vórcio entre o Baixo Alentejo e Alen-
tejo Litoral. E neste atual enquadra-
mento há até geografias um pouco 
estranhas, como a gestão de resí-
duos ou a segurança social. Tem ha-
vido um caminho de separação, tan-
to que Odemira trata cada vez mais 
com o Litoral Alentejano do que com 
o Baixo Alentejo. E em determinadas 
situações, tratamos até mais com o 
Sotavento Algarvio do que com Al-
justrel e Ourique, por causa do par-
que natural. 

“
Sou adepto das 
pequenas regiões, 
para que exista 
um conceito de 
identidade que 
possa ligar as 
pessoas e ser mais 
fácil planear 
políticas públicas

entrevista  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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De regresso 
à Ovibeja
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“O tema deste ano (…) não podia ser mais 
pertinente: “como alimentar o planeta” (?). 
Na sua forma interrogativa, esta é uma 
frase que ganha expressão crescente nas 
nossas preocupações.”

É já no próximo dia 21 que vol-
tamos a ter a oportunidade de 
marcar encontro presencial na 

38.ª edição da Ovibeja. Ao fim de 
dois anos, voltamos a ter oportu-
nidade de sentir o bulício da cidade 
que se encontra com o espaço so-
ciocultural envolvente, com os seus 
cheiros, a sua paisagem sonora, os 
seus sabores... um brinde à vida!

O tema deste ano, desta que é a 
grande feira do sul de Portugal, não 
podia ser mais pertinente: “como ali-
mentar o planeta” (?). Na sua forma 
interrogativa, esta é uma frase que 
ganha expressão crescente nas nos-
sas preocupações. À inflação crescen-
te no pós-pandemia juntou-se agora 
uma infame guerra nos solos mais 
férteis da Europa, que aprendi cha-
marem-se “Tchernozion – um solo al-
tamente sedimentado e negro”. Fértil!

É nosso desejo que a guerra 
na Ucrânia termine rapidamente 
e que o seu povo tenha a paz que 
merece, mantendo a sua soberania. 
Uma paz que lhe permita cultivar o 
Tchernozion sem a exploração nar-
rada no polémico filme, Mr. Jones 

– A Verdade da Mentira (2019), de 
Agnieszka Holland. 

Uma paz que nos permita, en-
quanto amantes do cinema, [dese-
jar] visitar as escadarias Potemkin, 
em Odessa... e “rever”, no local, a 
sequência de imagens em movi-
mento do Couraçado de Potemkin 
(1925), de Sergei Eisenstein, na-
quela que é uma cena seminal para 
compreender o papel da montagem 
e alteração de planos para a cons-
trução dramática da narrativa cine-
matográfica.

E se é natural que a guerra na 
Ucrânia marque a discussão do tema 
da Ovibeja – “como alimentar o pla-
neta” – é importante destacar que 
irão estar também em debate temas 
como “a sustentabilidade, a soberania 
alimentar, a biodiversidade, as alte-
rações climáticas, a cultura urbana e 
rural ou a informação e a contrainfor-
mação”. Percebe-se a sensibilidade da 
organização para a necessidade de 
abordar o tema em toda a sua com-
plexidade, contra as ideias simplistas.

Os “barros de Beja”, regados 
pela água de Alqueva, para além 

de produziram uma enorme trans-
formação da cromática do espaço, 
do amarelo-torrado para o verde 
seco ou branco flor-da-amendoeira, 
trouxeram-nos desafios à imagem 
mental de um espaço em transfor-
mação. Um espaço em transfor-
mação que nos desafia a pensar na 
criação de uma nova visualidade as-
sociada aos Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável da UNESCO.

Estamos perante um espaço 
cénico que nos inspira ao pensa-
mento e à criação de novas visua-
lidades, com todas as possibilida-
des da montagem de imagens em 
movimento para a construção de 
narrativas implicadas na explora-
ção da complexidade dos temas 
que nos afetam. “Como alimentar 
o planeta” (?) é seguramente um 
desses temas.

A Ovibeja para além de um mo-
mento de convívio e reencontro 
com a vida, livre de máscaras, per-
mite-nos percecionar as transfor-
mações que estão a ocorrer no ter-
ritório e que marcarão o seu futuro, 
o nosso futuro. Vemo-nos lá! 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião



2022 ABRIL

44

negócios

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Com os terrenos saturados com produções de oliveiras e 
amendoeiras, os agricultores viram-se agora para espécies 
de grande rentabilidade, que não necessitam de muita água 
nem de químicos. Conheça três dos produtos que começam 

a despontar e a impor-se.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Crescem bagas de Goji, 
bambu e pistácios

CULTURAS MAIS RENTÁVEIS E SUSTENTÁVEIS COMEÇAM A GANHAR RAIZ 
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M
ais rentáveis e mais amigos do 
ambiente. Nos últimos anos a 
paisagem agrícola do Alentejo 

tem vindo a sofrer alterações devido 
ao surgimento de outras produções. 
Há sementeiras e plantações de no-
vos produtos, que estão a despertar 
o interesse dos investidores, alguns 
deles sem qualquer antecedente liga-
do à agricultura. Frutos como o Goji 
e o pistácio ou as plantações de bam-
bu estão, gradualmente, a conquistar 
terrenos aráveis. 

Na Vidigueira as bagas de Goji, 
um fruto oriundo da China, são uma 
das principais novidades. São, para 
já, apenas dois hectares, mas capa-
zes de produzir oito toneladas de ba-
gas, aqueles que a Goji Natur planta 
anualmente. No futuro próximo a 
área cultivada deverá quintuplicar. 
Uma produção que, de acordo com 
o proprietário, Hugo Bacalhau, se 
iniciou em 2017 e que se tem revela-
do de tal modo interessante para os 
agricultores locais, que já há vários 
com intenção de se aventurarem no 
cultivo.

As sementes de Goji, que terão 
sido descobertas nos Himalaias há 
cerca de 2.500 anos, não são, no en-
tanto, o único produto exótico pelas 
bandas da Vidigueira. É que bem pró-
ximo, na herdade denominada Nava-
lha Pica-Pedra, ganha cada vez mais 
notoriedade e desperta crescente en-
tusiasmo um plantio de bambu.

Eurico Santos é polícia (PSP) e 
agora, sempre que pode, trata, na 
companhia do sócio italiano, da 
plantação. Em 2017, conta, ele e o só-
cio, que já tinha algum conhecimen-
to do que poderia render esta planta, 
resolveram investir num terreno com 
oito hectare quase à entrada da Vidi-
gueira: “Toda a gente tem olival e, por 
isso, decidimos avançar para algo di-
ferente. Fomos para o bambu”.

Produtos diferentes e 
muito menos dispendiosos 

Também Pedro Dias quis apos-
tar numa cultura diferenciada e, nas 
suas palavras, de rentabilidade muito 
elevada. Foi por isso que, nas ime-
diações da Amareleja, concelho de 
Mourão, em vez de andar a plantar 
oliveiras ou amendoeiras, como ago-
ra está na moda, resolveu apostar no 
pistácio.

Seja bambu, pistácio ou bagas de 
goji, a verdade é que qualquer uma 
destas produções parece ser alta-
mente satisfatória em termos finan-
ceiros. Junta-se a esse aspeto o facto 
de estas serem culturas que não cau-
sam grandes problemas ambientais 
e, quase todas, de produção rápida.

“Podemos dizer que um hectare 
comporta entre 3.500 a 4.000 plan-
tas, sendo que cada planta produz 
seguramente mais de um quilo por 
campanha”, diz Hugo Bacalhau re-
ferindo-se às bagas de goji, as quais, 
em fresco e aos preços atuais, ren-
dem dez euros por quilo.

Do preço também se não queixa 
Pedro Dias. A árvore pistácia vera que 
planta agora em dez hectares (espera 
aumentar a área de cultivo em mais 
quatro) demora cerca de cinco anos 
até começar a dar pistácios. É um 
tempo de espera que, diz o agricultor, 
acaba por compensar, uma vez que 
quando começa a produzir, acaba 
por dar 1.500 toneladas por hectare 
caso a produção seja de sequeiro, e 
atinge as 2.000 toneladas por hec-
tare em regadio. “Em Espanha, onde 
este tipo de cultura está muito mais 
desenvolvida, a produção chega às 
3.500 toneladas por hectare”, afirma. 

O valor do bambu produzido por 
Eurico Santos também não é negligen-
ciável. Os rebentos da planta podem 
ser utilizados para a alimentação em 
fresco ou em conserva, como se de es-
pargos se tratassem, e podem render 
entre quatro e cinco euros o quilo. 
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Já a cana, que é vendida ao metro 
linear, pode atingir, cada uma, os 15 
euros, isto se chegar, pelo menos, aos 
12 centímetros de diâmetro.

Há quem chame ao bambu o 
“plástico verde”. Trata-se de uma 
designação que pretende, acima de 
tudo, realçar o facto de esta madei-
ra, muito utilizada na construção de 
mobiliário, estar a assumir-se, cada 
vez mais, como um substituto dos 
componentes plástico, considerados 
muito poluentes.

“É um produto de rentabilida-
de muito elevada, não só pelo que 
produz, mas também porque não 
implica muitos gastos”, explica Eu-
rico Santos, lembrando que o bambu 
consome menos água que um olival 
(basta, mesmo no verão, ser regado 
duas vezes por semana de modo a 
que o solo fique apenas humedeci-
do) e que apresenta também a van-
tagem de o CO2 libertado poder ser 
transformado em oxigénio numa 
proporção superior em 30 por cen-
to relativamente a outras plantas. 
“Além disso não nos podemos es-
quecer que a sua madeira é larga-
mente utilizada no aquecimento das 
lareiras e que também não necessita 
de químicos”, acrescenta.

Forte potencial para conquistar 
o mercado português 

Plantado em maio, o bambu aca-
ba por ter um primeiro corte aos três 
anos de idade. Depois, anualmente, 
são retiradas canas e rebentos. Um 
negócio que Eurico Santos diz estar 
quase só vocacionado para a expor-
tação, para países como a Holanda, a 
Bélgica ou a Itália, mas que em breve 
poderá também ganhar novos com-
pradores nacionais para além dos fa-
bricantes de móveis da zona de Paços 
de Ferreira. É que, alude o agricultor, 
há cada vez mais novos investidores, 
seja no Alentejo, seja noutras regiões, 
como no Algarve.

Se o bambu já tem saída no mer-
cado nacional, os pistácios (oriundos 
do Irão) ainda aguardam por uma 
grande aposta dos agricultores por-
tugueses para que seja construída 
uma unidade que assegure a seca-
gem, tiragem da pele e embalagem.

Pedro Dias envia para Espanha 
quase toda a sua produção, sendo 
um dos cerca de 130 associados da 
Associação de Pistacheiros da Es-
tremadura. É que em Portugal, ape-
sar de existirem culturas no Alentejo 
(Portalegre, Évora e Beja), e também 
nos distritos de Bragança, Vila Real e 
Castelo Branco, ainda faltam unida-
des de tratamento e transformação. 
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“A planta aguenta temperaturas mui-
to baixas, que podem ir até aos cinco 
graus negativos, mas também ou-
tras muito elevadas, superiores a 40 
graus. Talvez por isso se dê bem em 
todo o Alentejo”, diz o produtor, que 
tem na venda dos frutos secos para 
snack e também para o fabrico de ge-
lados os principais negócios.

Também as bagas de Goji costu-
mam ser vendidas para snack. Hugo 
Bacalhau refere, no entanto, que este 
super alimento - porque “contém 
18 aminoácidos diferentes, entre os 
quais oito essenciais para o orga-
nismo humano, e 21 minerais, para 
além de diversos tipos de vitaminas 
e de polissacarídeos (que fortalecem 
o sistema imunitário e previnem  o 
envelhecimento)” - não necessita de 

cuidados muito especiais. “Os arbus-
tos de Goji são bastante resistentes 
havendo apenas um cuidado a ter e 
que é não haver muito encharcamen-
to do terreno, pois sofre muito com 
asfixia radicular”, explica.

Utilizadas também em saladas, 
iogurtes ou adicionadas a cereais, 
as bagas de Goji são cada vez alvo 
de maiores atenções por parte dos 
eventuais investidores. Hugo Baca-
lhau menciona que, só no Alentejo, 
tem conhecimento de sete plan-
tações com variedade igual à que 
planta. O mercado sorri, mas há um 
alerta que é feito aos consumidores: 
Nas bagas desidratadas não devem 
consumir diariamente mais do que 
30 gramas. O alto teor em vitamina C 
assim o aconselha. 
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Portalegre Palace recupera património histórico, promove 
os produtos locais e aproveita os jovens talentos formados 

na Escola de Hotelaria da cidade. Um conceito luxuoso 
que abre portas a uma clientela diferenciada. Projeto deve 

alargar-se em breve a Marvão e Castelo de Vide.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Turismo cinco estrelas 
chega a Portalegre

INVESTIMENTO DE 2,4 MILHÕES RECUPERA PALÁCIO DAS ESTÁTUAS

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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uxo e proximidade, trabalho e 
parcerias, pessoas e valorização 
profissional. Estes são três pila-

res em que assenta um novo con-
ceito hoteleiro que, em breve, vai 
surgir em Portalegre. Trata-se de 
um empreendimento de cinco estre-
las que, em pleno centro da cidade, 
promete revolucionar o setor turís-
tico do concelho, que ainda é muito 
deficitário. Um projeto que conjuga 
também a importância histórica e 
cultural, desenvolvido por um em-
presário que já prepara duas outras 
novas unidades, em Castelo de Vide 
e Marvão.

Nelson Carvalho, o diretor do 
Portalegre Palace, cuja inaugura-
ção está programada para 23 de 
maio, o Dia da Cidade, entende que 
este investimento, na ordem dos 2,4 

milhões de euros, pode representar 
um ponto de viragem no conceito 
hoteleiro local. “Tem, desde logo, 
a particularidade de possuir nove 
suites e dois quartos. ´Poderia per-
feitamente ter 22 ou 24 quartos 
tradicionais, mas deu-se primazia 
a um conceito diferenciador pela 
qualidade”, sublinhou.

O Portalegre Palace, localizado 
a Avenida Alexandre Herculano, a 
dois passos do plátano, a árvore que 
é monumento nacional é, também 
ele, um monumento de grande valor 
histórico.

“O edifício encontrava-se desa-
bitado e a caminhar para uma fase 
avançada de degradação. Pertenceu 
ao Visconde do Reguengo, que foi 
uma grande figura do século XIX, 
nomeadamente devido a alguns 

feitos militares. Além disso, o palá-
cio recebeu também o rei D. Carlos, 
que ali pernoitava de cada vez que 
se deslocava para caçadas conjuntas 
com membros da realeza espanhola 
em terrenos fronteiriços”, explicou 
Nelson Carvalho.

Se o Portalegre Palace é o 

primeiro dos hotéis de luxo, o 

Hotel Pasmar, que deverá abrir 

em 2023, na quinta como o 

mesmo nome, no concelho 

de Castelo de Vide, será uma 

espécie de joia da coroa do 

grupo hoteleiro que Hélder 

Martins está a formar. “Contamos 

inaugurar para o ano, na Quinta 

do Pasmar, em Castelo de Vide, 

o Hotel Pasmar. Trata-se de um 

investimento de 3,5 milhões 

de euros e corresponde a um 

estabelecimento de 19 quartos. 

Um investimento que, tal como 

o de Portalegre, é de luxo e se 

destina a uma classe que, até ao 

momento, não encontra nada 

de igual nesta zona do Alentejo”, 

disse à Semmais o empresário 

albicastrense. De acordo com 

Hélder Martins deverá também 

ser inaugurado, ainda sem data 

definida, uma outra unidade 

em Marvão. “Estes projetos 

pretendem, sobretudo, dotar 

os distritos de Portalegre e de 

Castelo Branco, que é vizinho, 

com estruturas hoteleiras de 

qualidade superior e que ainda 

não existem. Tomei a decisão de 

avançar depois de constatar, nos 

contactos com empresários de 

vários setores, que esta é uma 

lacuna grande que merece ser 

explorada e suprimida”, adiantou.

Novas apostas
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Visão futurista e progressista 
do Visconde do Reguengo 

Em Portalegre o edifício, cujo pro-
jeto foi recentemente dado a conhecer, 
também é conhecido como “Palácio 
das Estátuas”. No seu topo, quando da 
construção, terão sido colocadas, por 
ordem do Visconde do Reguengo, cin-
co estátuas, que ainda hoje se encon-
tram no mesmo local e simbolizavam 
a visão futurista e progressista defen-
dida pelo então proprietário.

“As estátuas representam a agricul-
tura, a pesca, a indústria, o comércio e, 
veja-se, a Europa. Estes eram os pilares 
que já nessa época eram tidos como 
fundamentais pelo visconde. Docu-
mentos da época que descobrimos re-
ferem que as estátuas terão sido conce-
bidas em Fátima”, adianta à Semmais o 
diretor do empreendimento.

A recuperação deste imóvel de 
interesse histórico, mas abandonado, 
explica o mesmo responsável, é, de 
resto, um dos objetivos do promotor, 
o empresário Hélder Martins que, 
apesar de estar profissionalmente li-
gado às energias renováveis, tem vin-
do a investir, na reabilitação turística 
e hoteleira, de palacetes centenários. 
“Depois da inauguração do Portale-
gre Palace seguir-se-ão intervenções 
idênticas em edifícios já adquiridos 
em Castelo de Vide e Marvão”. “Es-
tamos a fazer nascer uma pequena 
cadeia hoteleira de luxo na região”, 
acrescentou Nelson Carvalho. 

Sobre o interesse que a unidade 
está a despertar na cidade, o diretor 
do hotel esclareceu que, quando da 
apresentação do projeto, houve boa 
adesão por parte da população e de 
diversas entidades, as quais encaram 
a iniciativa como uma forma de criar 
mais trabalho, riqueza e desenvolvi-
mento turístico.

Aposta na valorização 
dos produtos endógenos

Associada a este novo produto 
hoteleiro, está também a ideia de 
aproveitar e promover todo o patri-
mónio, humano e cultural, dos natu-
rais do local de implementação. 

“Queremos criar sinergias com a 
cidade, nomeadamente com os de-
partamentos de cultura e turismo do 
município, mas também com a Es-
cola de Hotelaria, daí que dos 11 fun-
cionários que o hotel irá ter, muitos 
deles tenham ali feito a formação. 
Queremos travar a fuga de talentos. 
Além disso são pessoas do concelho. 
Conhecem bem a região e os seus 
hábitos e, por isso, podem ser exce-
lentes cicerones”, refere o diretor.

Aliado ao conceito de luxo e à 
forma de bem receber, criando um 
conceito de proximidade com os 
clientes, está ainda a intenção de va-
lorização de todos os restantes esta-
belecimentos da cidade. Nelson Car-
valho diz que, pelo facto de não pos-
suir restaurante, o Portalegre Palace 
está também a contribuir para a pro-
moção dos “diversos e muitos bons 
restaurantes existentes na cidade, 
no concelho e noutros municípios 
vizinhos”.

“Não teremos serviço de restau-
rante, mas teremos, por exemplo, 
pequenos almoços personalizados 
e confecionados no momento”, dis-
se, salientando mais um aspeto di-
ferenciador: “Além dos pequenos 
almoços teremos também o chá e, 
diariamente, às 18h00, aquilo a que 
chamámos a Prova dos Três”.

Se o período dedicado ao chá 
servirá para promover, por exem-
plo, a atividade doceira (doces con-
ventuais) que caracteriza a cidade, 
com a possibilidade de os clientes 
frequentarem a denominada Oficina 
dos Doces, já a Prova dos Três, que 
terá lugar na antiga adega do palá-
cio, privilegia a degustação diária de 
diferentes produtos regionais, onde 
se destacam o pão, os enchidos, o 
queijo e, naturalmente, a grande va-
riedade de vinhos produzidos nas 
encostas da Serra de São Mamede. 
“A cozinha que serve de apoio à Pro-
va dos Três e ao chá não terá quais-
quer equipamentos elétricos ou a 
gás. Ali funcionará apenas um fogão 
a lenha, mantendo-se o espaço inal-
terado, igual ao que existia quando 
o edifício foi construído”, concluiu. 
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O mundo mudou 
mas o programa 
do governo não
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA

“Era expectável que o programa do governo 
correspondesse, de alguma forma, aos 
velhos problemas, agora agudizados.”

O mundo mudou. Esta década 
acarreta inúmeros desafios 
para os governantes. Para 

todos nós, como comunidade local 
e global. As atrocidades da guerra à 
qual hoje assistimos em direto, im-
põem uma ponderada reflexão sobre 
variadíssimos temas. Desde logo a 
defesa e segurança das nações, pe-
rante o desejo hegemónico dos dés-
potas. O dia 24 de fevereiro veio pro-
var que estamos à mercê da loucura 
alheia. A Europa, que durante muitos 
anos viveu na sombra da manuten-
ção da paz, tem agora pela frente, por 
ventura, o maior desafio do projeto 
europeu, que é repensar uma política 
comum de defesa e segurança, tantas 
vezes adiada. 

Também a guerra, nos obriga ago-
ra a refletir sobre a política agrícola 
comum, face à extraordinária depen-
dência externa de bens essenciais. Te-
mos de repensar se os apoios à não 
produção continuam a corresponder 
aos nossos interesses ou se o próprio 
ordenamento do território e a utiliza-

ção dos solos não deve merecer uma 
nova configuração. Revisitar o setor 
primário é um imperativo que não 
devemos adiar.

A crise energética que já se fazia 
sentir, face à pandemia mundial, as-
sumiu a dimensão de um meteorito 
que nos caiu diretamente no bolso, 
sem dó nem piedade. A desigualda-
de entre as nações no acesso a bens 
essenciais, onde se inclui a energia, 
acentuará de forma inexorável a po-
breza e a fome. Combustível, eletrici-
dade e gás natural, conceitos norma-
lizados no nosso quotidiano, torna-
ram-se verdadeiros luxos que fazem 
perigar toda a atividade económica 
mundial.

Outra vez a guerra, veio provar 
que o tráfico de seres humanos em 
contexto de guerra é uma realida-
de, que a violação sem punição é 
uma arma de guerra, que o massa-
cre gratuito de civis é o corolário do 
total desprezo pelos direitos huma-
nos, além do desrespeito pelo direi-
to internacional. 

O tema “refugiados” recoloca na 
agenda internacional a necessidade 
de acolhimento das pessoas que fo-
gem de cenários de guerra e os apoios 
que os países de acolhimento devem 
receber. Sabemos da generosidade da 
comunidade civil mas a caridade não 
basta. Sem dúvida que o acolhimen-
to é uma obrigação moral, antes de 
mais. Não está em causa. Mas em re-
gra, são os Municípios e o terceiro se-
tor que em última instância assumem 
indefinidamente tais necessidades. 

Problemas latentes que se torna-
ram explosivos com a guerra e que 
obrigam à reflexão e à ação. Era ex-
pectável que o programa do governo 
correspondesse, de alguma forma, 
aos velhos problemas, agora agu-
dizados. Era expectável que o pro-
grama de governo não ignorasse a 
inflação galopante, a crise energéti-
ca, o aumento trágico das matérias-
-primas e a insuficiência da produ-
ção agrícola nacional. Mas não. O 
mundo mudou mas o programa do 
governo não. 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Do gado à música, passando pelo artesanato, a 
gastronomia, os monumentos e museus e as paisagens. 

A FIAPE é mais do que uma feira agropecuária. 
É, também, uma imensa montra promocional de Estremoz, 

a cidade a meio caminho entre Lisboa e Madrid.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Capital do artesanato 
e do gado é Estremoz

FIAPE ESTÁ DE VOLTA COM MAIS DE 300 EXPOSITORES

Q
uando se fala em Estremoz 
acodem aos sentidos a qua-
lidade do mármore das pe-

dreiras locais, a gastronomia de re-
ferência, a imponência dos seus mo-
numentos. Há, no entanto, um outro 
polo que coloca a cidade alentejana 
nos píncaros. A FIAPE - Feira Inter-
nacional Agropecuária de Estremoz 
é uma referência para todo o mun-
do rural. Após dois anos de ausência 
prepara-se para voltar mais atrativa 
e pujante, sendo esperadas cerca de 
60 mil pessoas.

É entre os dias 27 de abril e 1 de 
maio que decorre, no Parque de Ex-
posições, a 34ª edição da FIAPE e, em 
simultâneo, a 38ª da Feira de Artesa-
nato. Desta feita, entre expositores 
de artesanato e de gado, esperam-se 
mais de 300 stands num espaço re-
novado onde são aguardados visi-
tantes de todo o país.

“A FIAPE não é apenas um sítio 
onde se vai para apreciar o artesa-
nato, que como todos sabem, é do 
melhor que existe no país. É também 
uma excelente montra para os pro-
dutores de gado de todo o Alentejo e 
uma excelente oportunidade para se 
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realizarem negócios, daí que afluam 
sempre milhares de pessoas de todo 
o país e até do estrangeiro”, explicou 
à Semmais o presidente da câmara, 
José Sádio.

Depois de um interregno de dois 
anos ditado pela pandemia de Co-
vid-19, aquela que é considerada 
uma das mais importantes feiras de 
agropecuária a nível nacional volta, 
de acordo com autarca, “mais atrati-
va e com melhores condições”. José 
Sádio diz que este ano, para além de 
se manterem os preços que se pra-
ticaram em 2019, existe também a 
possibilidade de visitar os espaços 
destinados ao artesanato e ao gado 
sem ser necessário pagar bilhete. 
Esse, será obrigatório apenas para a 
área dos espetáculos. “Criámos mais 
espaço e condições para todo o tipo 
de visitantes. Estas novas condições 
melhoradas são também consequên-
cia do grande trabalho desenvolvido 
por todos os trabalhadores do mu-
nicípio, que trabalharam de modo 
excelente depois de ter sido tomada, 
num período de tempo muito mais 
limitado, a decisão de retomar a rea-
lização da feira”, referiu. 

Localização estratégica 
entre duas capitais ibéricas

Cidade geograficamente estraté-
gica, Estremoz é atualmente um dos 
locais do Alentejo mais procurados 
pelos turistas espanhóis que, sobre-
tudo, durante os fins-de-semana ali 
se vão abastecer.

“A qualidade da nossa restau-
ração é sobejamente conhecida. 
Temos uma grande quantidade de 
restaurantes, todos de grande valor, 
e cujos preços contemplam todo o 
tipo de bolsas. Isso é fundamental 
para que durante os fins-de-sema-
na a cidade se anime e o comércio 
local ganhe um novo fôlego. O mer-
cado tem, de facto, uma qualida-
de acima da média e a procura do 
nosso artesanato é intensa”, refere 
o autarca, salientando também a 
qualidade da oferta cultural: “Há 
muito para ver em Estremoz e não 
são apenas os monumentos, mas 
também o Museu do Azulejo ou os 
Bonecos (de Estremoz). Em termos 
paisagísticos ninguém pode esque-
cer a Serra d’Ossa ou a riqueza das 
histórias que vão sendo contadas 
pelos residentes mais antigos”.

José Sádio diz, por outro lado, 
que também em termos de dormi-
das o concelho é auto-suficiente. 
“Temos muitos alojamentos, ca-
pazes de acolher todos os que nos 
visitam e também temos diversos 
projetos em curso que irão permi-
tir aumentar o número de camas 
e a respetiva qualidade da hospe-
dagem. Além disso, como estamos 
perto de várias cidades importan-
tes, há sempre a possibilidade de 
nos socorrermos do que também 
esses locais têm para oferecer. Con-
vém não esquecer que estamos a 
meia-hora de Portalegre, a meia-
-hora de Évora, a uma hora de Setú-
bal e a menos de duas horas de Lis-
boa. Somos servidos por uma au-
toestrada e estamos quase no meio 
do eixo Lisboa-Madrid. Temos, de 
facto, uma localização privilegia-
da”, acrescentou. 
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Gado impulsiona, mas 
a música também ajuda

As mostras de gado estão na gé-
nese da FIAPE, apesar de a parte 
expositiva do artesanato ter surgido 
antes. Foram os stands de animais 
que começaram a cimentar o esta-
tuto de feira de agropecuária reco-
nhecida no país e no estrangeiro e 
são estes que este ano vão voltar a 
acolher algumas das espécies mais 
conceituadas.

“Há, sobretudo, mostras de gado 
bovino, ovino e caprino, uma vez que 
são as principais espécies criadas na 
nossa região. Depois temos também 
alguns cavalos e porcos, mas sem a 
dimensão expositiva dos outros ani-
mais”, adiantou o autarca, lembran-
do que a cidade tem na ACORE - As-
sociação de Criadores de Ovinos da 
Região de Estremoz, uma das princi-
pais promotoras do evento.

“O facto de existir um acordo de 
cooperação com a cidade espanho-
la de Zafra também ajuda a divulgar 
o nosso evento. É certo que aqui se 
reúnem muitos criadores de animais 

e que se fazem muitos negócios, mas 
não é possível quantificar o volu-
me de dinheiro que os mesmos re-
presentam, mesmo tendo em conta, 
por exemplo, o peso significativo 
das transações de ovinos, que atual-
mente são também muito procura-
dos por importadores estrangeiros”, 
afirmou o edil numa alusão aos ani-
mais que são negociados na região 
e que acabam por ser embarcados 
para os países do Norte de África.

Mas, se os negócios de gado se fa-
zem durante o dia, a noite não deixa 
de ser animada. Num recinto melho-
rado, atuam este ano alguns dos ar-
tistas mais conceituados da música 
nacional. José Sádio lembra que este 
ano marcam presença nomes como 
The Lucky Duckies, Calema, António 
Zambujo ou Diogo Piçarra: “Temos 
um programa vasto e diversificado. 
Este não é um festival de verão, mas 
tem uma oferta de qualidade e que 
constitui mais um motivo extra para 
chamar mais visitantes”.                

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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QUE TEMPO É ESTE?

Tenho dentro de mim uma montanha,
logo me julgava planície.
Andava na rua em ar descontraído,
sorriso aberto em cumprimento alegre
sem receio que alguém me visse.

Tenho dentro de mim a negrura e escuridão,
logo me julgava no azul do céu sem limite.
Fazia dos meus passos o meu próprio caminho,
um abraço pronto num enlace feliz
sem medo ou juízo para algum palpite.

Tenho dentro de mim o receio de mim mesmo,
o receio que outro se ponha a meu lado,
esta desconfiança no ar que respiro,
a dor da ausência de um beijo,
quase as palavras possam ser meu encargo.

Que tempo é este que mascara o rosto
e nos abafa o sorriso(?),
que a voz sumindo é de despedida e desconforto.

Que tempo é este que a alma nos amarga
na solidão de uma caminhada (?),
que afasta a mão amiga desacompanhada.

(Inédito)

Que tempo
é este?
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

E
ste é um dos poemas que pa-
rece dizer tudo sobre o tempo 
que passamos. Um tempo em 

que fomos interiorizando o receio 
(e porque não, o medo?) e a distân-
cia, dos outros e de nós mesmos. 
Basta cruzarmos na rua com um 
amigo ou conhecido para sentir-
mos como se afastam as pessoas na 
desconfiança que se foi gerando ao 
fim de dois anos de pandemia. Vai 
ser um tempo que deixa marcas, de 
afastamento e de ausência de ma-
nifestações de carinho. E logo nós, 
portugueses latinos, que privilegia-
mos o beijo, o abraço, o toque cari-
nhoso na manifestação afetuosa de 
bem nos querermos.

A juntar a tudo isto, o crime he-
diondo de um louco que faz a guerra, 
num tempo em que se acreditava ser 
impossível voltarmos a tempos pas-
sados de genocídio, de sofrimento e 
miséria. Uma guerra que massacra 
um povo, que se apropria da sua ter-
ra, que condena as famílias à separa-
ção e ao sofrimento, que destrói um 
país, apenas impondo a supremacia 
do poder das armas na subjugação 
dos mais fracos.

Na verdade, não só eu como to-
dos nós, temos dentro a negrura e 
escuridão, quando não há muito 
tempo julgávamos ter o azul do céu 
sem limite. Só nos resta o desejo e a 
esperança de que este tempo passe.

 SemMais! 

“

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Festa de santas para benzer animais e colheitas. A romaria 
a cavalo leva à vila alentejana o dobro dos habitantes que 
tem. O evento vai na XX edição organizada, mas já se fazia 
no início do século passado. Uma epopeia de três dias que 

casa o sagrado com o profano.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Fé, charretes e cavalos 
da Moita a Viana

MAIOR ROMARIA A CAVALO DE PORTUGAL CALCORREIA A CANADA REAL
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J
á passaram dois anos desde 
que centenas de cavaleiros e 
as respetivas montadas, assim 

como algumas dezenas de carroças 
e charretes, percorreram pela últi-
ma vez os cerca de 150 quilómetros 
que distam entre a Moita e Viana do 
Alentejo. Há dois anos que não se 
realiza a mais célebre romaria a ca-
valo, o mesmo tempo que decorreu 
desde que se uniram pela última vez 
a alentejana Nossa Senhora de Aires 
e a ribatejana Nossa Senhora da Boa 
Viagem. A 23 de abril o festejo, que 
une hábitos católicos e pagãos, volta 
a consumar-se.

Serão, tudo o indica, mais de 
300 pessoas que pela manhã de 
20 de abril se irão reunir na Moita 
e, a partir dali, vão empreender a 
principal romaria a cavalo do país. 
Pela antiga estrada dos espanhóis, 
ou se se quiser, pela Canada Real (o 
caminho de terra batida, por entre 
herdades, que por autorização real 
poderia ser utilizado pelos agricul-
tores e donos de animais), os ro-
meiros vão fazer o trajeto que em 
linha reta parece unir o município 
ribatejano e Sevilha, concretizando 
assim a XX edição de uma tradição 

que ninguém sabe precisar quando 
se iniciou, mas que se conhece ter 
estado suspensa durante cerca de 
sete décadas. Também não chegam 
à cidade espanhola, antes tendo 
como termo de uma aventura que 
dura três dias a bem alentejana vila 
de Viana do Alentejo.

“É um orgulho poder presenciar, 
quando a Moita acolher a partida 
desta romaria, homens, mulheres e 
crianças de todas as idades, trajados 
a rigor, assim como poder ver os ca-
valos devidamente ornamentos. Este 
desfile, entre a Avenida Marginal e 
a Igreja de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, onde é recolhida a imagem 
da Senhora, é um espetáculo digno 
de ser visto”, diz à Semmais o pre-
sidente da câmara da Moita, Carlos 
Albino, salientando a importância 
que o evento tem “para dinamizar a 
economia local”.

A ideia do proveito económico é, 
de resto, partilhada pelo presidente 
do município de Viana do Alentejo, 
Luís Miguel Duarte, que espera ver 
a população do concelho duplicada, 
passando de seis mil para 12 mil pes-
soas. “Os restaurantes e as pensões 
não dão conta”, afirma. 
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Festa e negócios ao longo 
de 150 quilómetros 

Os três dias que a imagem de Nos-
sa Senhora da Boa Viagem demora a 
chegar a Viana do Alentejo, para que 
dali, supostamente, possa trazer boa 
sorte para agricultores e criadores 
de gado, são igualmente um motivo 
de regozijo para uma série de outras 
freguesias, por onde o cortejo passa, 
pernoita e faz despesa.

Poceirão, Casebres, Alcáçovas e 
São Brás do Regedouro são algumas 
das localidades que há dois anos 
sentem falta da Romaria a Cavalo. É 
normal que assim seja. É que é por 
ali que também passa a majestosa 
romaria, abrindo novos horizontes 
aos comerciantes locais. Muito ou 
pouco, a verdade é que são sempre 
aguardados com expetativa os ro-
meiros que, ao balcão das tabernas 
ou à mesa dos restaurantes, empur-
ram os queijos e os enchidos locais 
com o vinho da região. “É um even-
to que traz proveito a muita gente. 
Não são apenas as festividades que 
ocorrem na noite da chegada a Via-
na do Alentejo, mas são também os 
convívios e os negócios que se vão 
fazendo com pessoas que vêm do 
Norte, do Algarve, de Espanha, de 
França...”, refere Luís Miguel Duarte.

“A romaria é muito mais do que os 
cavalos e charretes a desfilarem pe-
los caminhos de terra batida com as 
pessoas trajadas a rigor, sempre atrás 
do veículo que transporta a Nossa 
Senhora da Boa Viagem. É também 
o convívio entre os que participam e 
aqueles que os acolhem por onde vão 
passando. “É, também, um exemplo 
de uma organização muito compli-
cada, que muita gente desconhece, 
mas que merece ser realçada”, conta 
o autarca de Viana do Alentejo.

Essa organização passa, sobre-
tudo, por proporcionar aos animais 
todos os confortos que costumam 
ter diariamente. “Em cada localidade 
onde se para é necessário que os ca-
valos tenham água, palha e a sua ali-
mentação. Este ano, para que os ani-
mais não se ressintam, sendo obriga-
dos a comer rações diferentes daque-
las que estão habituados a consumir 
ao longo do ano, o alimento é dado 
pelos próprios proprietários. A palha 
e água, essas são da obrigação da or-
ganização”, diz o edil alentejano.

Quilómetros pela terra batida. 
Chegada a uma povoação ao meio da 
tarde. Descanso para homens e ani-
mais. Essa será a rotina durante três 
dias. Depois, os romeiros chegam a 
Viana, onde serão recebidos pelas 
autoridades locais. No Largo de São 
Luís o pároco local há de encarregar-
-se das palavras religiosas, juntando 
à Senhora da Boa Viagem a imagem 
da Senhora de Aires. Juntas iniciam 
então o último troço do percurso, até 
ao Santuário que tem o nome da san-
ta da terra. Aí, depois de mais um mo-
mento religioso, dá-se então início à 
parte pagã das festividades. Há bar-
racas de comes e bebes, música com 
artistas contratados pelo município e 
dança. Alguns fazem novos contac-
tos, falam de gado e iniciam negocia-
tas. Só muito mais tarde a maior par-
te dos romeiros, assim como alguns 
milhares de visitantes e habitantes 
locais se irão recolher. 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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José Cabeça fez história ao tornar-se o melhor esquiador 
português nos Olímpicos de Inverno. Nascido em Évora, 

apaixonou-se pelos desportos de neve. Treina no Dubai e foi 
entrevistado pela Semmais em Itália, quando se preparava 

para uns dias de férias antes do regresso à competição.
TEXTO ANA LUÍSA DELGADO | FOTOGRAFIA DR

José Cabeça fez história 
no desporto nacional

DE ÉVORA AO DUBAI E ÀS OLIMPÍADAS DE INVERNO NA CHINA

desporto
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Q
uando o entrevistámos, através 
do Whatsapp, estava em Itália, 
horas depois de ter competido 

nos Jogos Olímpicos de Inverno, dis-
putados em fevereiro em Beijing, na 
China. José Cabeça apaixonou-se pelo 
esqui a ver televisão, começou a trei-
nar o denominado estilo clássico na 
Noruega e treina regularmente do Du-
bai. No estilo clássico, de 15 quilóme-
tros sobre a neve, completou a prova 
em 49 minutos e 15 segundos. Feitas 
as contas, foram mais 11 minutos que 
o finlandês Livo Niskanen, medalha de 
ouro. Se o resultado conta, diga-se de 
passagem que este foi histórico para o 
desporto nacional, uma vez que a me-
lhor prestação portuguesa até agora, 
no que a provas masculinas diz res-
peito, tinha sido obtida em 2006, nos 
jogos de Turim, por Danny Silva, 94.º 
nesta especialidade.

“A minha prova correu bastante 
bem, tendo em conta as expetativas 
e o tempo que tivemos para prepa-
rar a participação nos jogos. Come-
cei a treinar este estilo apenas dois 
meses antes, na Noruega. Até lá só o 
tinha feito em provas e, como é ób-
vio, com algumas lacunas”, diz José 
Cabeça, entre sorrisos, à Semmais. 
Mais à séria, confessa que melhor 
seria difícil: “Não podia estar mais 

satisfeito com a minha prestação. 
Fui o penúltimo a partir com base 
no ranking, ou seja, apenas um atle-
ta era pior do que eu. Isso demons-
tra bastante o nível destes Olímpi-
cos. Pela primeira vez foi necessário 
fazer uma qualificação tão difícil, 
principalmente nos mundiais, o que 
retirou lugar a cerca de 30 atletas. 
Parti no número 98 e alcancei o 88.º 
lugar. Ou seja, consegui ganhar a 10 
atletas que estavam acima de mim 
no ranking mundial”. 

E como é que um alentejano, 
de Évora, aparece na alta roda dos 
desportos de inverno? A explicação 
parece simples: “Esta ideia surgiu 
em 2018, enquanto assistia aos Jo-
gos Olímpicos de Inverno na tele-
visão. Achei que seria uma possi-
bilidade tentar fazer este desporto 
que é tão exigente e que se adequa 
bastante às minhas características. 
Desde então foi tentar aprender o 
máximo e estudar a modalidade 
para conseguir evoluir o mais rápi-
do possível”.

Começou por enviar um email à 
Federação Portuguesa de Desportos 
de Inverno a “pedir ajuda” para saber 
o que seria necessário para praticar 
esqui de fundo. Isto, porque “queria 
representar Portugal nestes jogos”. 
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as coisas ainda mais difíceis. Nestes 
dois meses fizemos algo incrível que 
nunca, de certeza absoluta, ninguém 
fez… foi uma evolução muito rápida. 
Cheguei aos Olímpicos com uma téc-
nica bastante boa, até para alguém 
que esquia há cinco ou seis anos. 
Acho que foi bastante positivo nesse 
aspeto”. A primeira vez que esquiou 
foi em janeiro de 2020.

Nascido e criado em Évora, es-
tudante universitário em Rio Maior, 
como é que José Cabeça acabou a 
praticar um desporto de neve no Du-
bai, o mais populoso dos Emirados 
Árabes Unidos, onde a temperatura 
média do ar oscila entre os 25 e os 
40.º celsius, o verão é longo, escal-
dante, opressivo, árido, podendo ser 
registadas temperaturas de 63.º? “Foi 
a forma que vi para tornar possível 
a minha prestação como atleta pro-
fissional porque, em termos mone-
tários, estamos a falar de quantias 
muito elevadas e sem nenhum apoio 
financeiro é praticamente impossí-
vel”, explicou. 

Traduzindo por miúdos: quando 
começou a esquiar aceitou ser per-
sonal trainer de uma pessoa que se 
tornou seu patrocinador principal, 
tornando possível toda a preparação 
para os Olímpicos de Inverno. Em 
plena pandemia, com um par de es-
quis “partidos”, qualificou-se na Suí-

ça para o Campeonato do Mundo de 
Esqui, disputado na Alemanha, onde 
conseguiu assegurar uma vaga na 
comitiva olímpica portuguesa.

A experiência na China, confes-
sa, “foi incrível”. “Foi a experiência 
mais incrível que tive na vida… até 
agora. Claro que um pouco dificul-
tada por causa da pandemia, o que 
tornou as coisas muito mais restri-
tas, tanto em termos de convivência 
com outros atletas, como pela obri-
gação de sermos testados todos os 
dias contra a Covid-19. Foi como vi-
ver numa bolha. Mesmo com todas 
estas restrições foi possível conhe-
cer bastantes atletas e trocar expe-
riências, o que enriqueceu bastante 
a minha vida”, referiu. 

No decorrer da conversa com a 
nossa revista, o atleta assegurou que 
conta com o “apoio total” da família 
e da própria câmara de Évora que, 
ainda antes da sua participação nas 
olimpíadas, o homenageou numa 
sessão pública, reconhecendo que 
o desportista “tem vingado em vá-
rias modalidades, nomeadamente no 
triatlo e agora no esqui, sendo uma 
referência e um exemplo para a ju-
ventude do concelho”.

“Fiquei bastante orgulhoso pela 
minha cidade atribuir relevo à mi-
nha prestação e claro que ainda me 
motivou um pouco mais”, acrescen-
tou José Cabeça, revelando os seus 
projetos para os tempos mais próxi-
mos: “No Dubai o foco vai ser iniciar 
o trabalho relativo ao triatlo. Claro 
que agora, tendo o meu treinador de 
esqui, irei treinar bastante durante o 
ano para melhorar a técnica ao má-
ximo. Mas as próximas provas irão 
ser de triatlo”. A ambição, essa, não 
é pequena: “Aprendi a esquiar so-
zinho, através da observação e de 
muito roller skate nas variantes da 
Embraer e na estrada da Valeira, em 
Évora. Contudo, se quero progredir e 
um dia, quem sabe, ambicionar não 
só a simples presença numa compe-
tição mundial mas sim os lugares de 
pódio tenho de evoluir”. 

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Para além do esqui,
há outras modalidades 

Praticante de karaté, futebol, na-
tação e triatlo, José Cabeça licen-
ciou-se em treino desportivo na 
Escola Superior de Desporto de Rio 
Maior. A mãe ainda o questionou 
sobre a escolha - “oh filho, nós nem 
temos neve!” - mas a decisão estava 
tomada. Ainda que a viver num país 
com pouca neve, iniciou a prática de 
modalidade e, rapidamente, conse-
guiu a qualificação para as olimpía-
das: “Chego a esta prova com cerca 
de cinco meses de neve em toda a 
minha vida. Não podemos pensar 
que é muito, porque é muito pouco. E 
apenas dois meses com acompanha-
mento de um treinador, o que torna 
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“Salgueiro Maia 
— O Implicado”
ÉVORA

Através de uma abordagem moderna, intimista e 
emocional, o filme retrata as histórias que ainda não 
foram contadas sobre o Capitão de Abril. A obra de 
Sérgio Graciano apresenta pequenas revelações que 
foram chave a para a Revolução dos Cravos.

AUDITÓRIO SOROR MARIANA
24 DE ABRIL

“Três é Demais”
BEJA

Cinco anos depois de um espetáculo que 
contabilizou 25 mil espectadores, em dois meses, 
os três amigos estão de volta. Drama, ação, 
suspense, politicamente incorreto, humoristas 
pela verdade, porcarias que os homens 
inevitavelmente dizem ou fazem, sobem ao palco.

CINETEATRO PAX JULIA 
16 DE ABRIL

Carolina Ceia 
PORTALEGRE

O concerto surge integrado na tour 
“Luz”. A alentejana de 25 anos, com 
especialização superior em clarinete, 
interpretará quer as mais icónicas 
músicas anglo-saxónicas, quer os 
belos originais de língua portuguesa, 
com a sua voz lírica.

CENTRO DE ARTES DO ESPETÁCULO
5 DE MAIO

Dino D’ Santiago 
GRÂNDOLA

Pela primeira vez no concelho, Dino D’Santiago 
sobe ao palco para um espetáculo caloroso, 
onde os ritmos de Cabo Verde se fundem com a 
eletrónica, em temas como “Kriolu”, “Lokura”, 
“Esquinas” ou o recente “Voei de Mim”. 

COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL
24 DE ABRIL

agenda
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‘Intimo trágico’ do 
esquecido portalegrense

VOZ INCONFUNDÍVEL DA POESIA DECADENTISTA DO PORTUGAL DE NOVECENTOS

José Duro é um nome incontornável da poesia portuguesa. 
Nascido em Portalegre, em 1875, morreu antes dos 25 anos. 
Deixou-nos "Fel", um diário poético publicado poucos dias 

antes de falecer. Considerado um poeta esquecido, ainda 
assim a sua vida e obra ressurgem de tempos a tempos...

TEXTO LUÍS GODINHO | FOTOGRAFIA DR
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É Irene Lisboa, escritora, profes-
sora e pedagoga, que se ques-
tiona sobre a razão da “frieza” 

que perseguiu José Duro, tanto por 
contemporâneos como por quem se 
lhes seguiu. Não consta que os seus 
versos fossem “recitados nem ho-
menageados nas revistas literárias”, 
nem as suas “particularidades líricas” 
especialmente apreciadas, apesar de 
a sua obra ter “irrompido por aqui e 
por ali” através de reedições de “Fel”, 
ainda que raras, ou de artigos de jor-
nal, mesmo que muito espaçados no 
tempo.

A explicação para este precoce 
‘esquecimento’ poderá estar relacio-
nada com a tragédia pessoal do escri-
tor: a sua obra maior, “Fel”, foi publi-
cada em 1898, quando já se encontra-
va gravemente doente, morreria pou-
cos dias depois. De resto, foi fugaz a 
sua passagem por Lisboa. E se acres-
centarmos o seu pessimismo mórbi-
do, presente em cada verso do livro, 
talvez se encontre a explicação para 
que a sua poesia não fosse um ‘passa-
tempo’ interessante para os salões da 
burguesia lisboeta de novecentos, ou 
para comentário nas tertúlias de café.

A voz de José Duro, muitas vezes 
incompreendida, surge assim como 
a de um “pessimista, desencantado 
e pretensamente cáustico”, que “bo-
quejava negros e castigados quadros 
da existência” humana. “Intimamente 
era um trágico e, por educação e ati-
tude, um impotente blasfemo”, pros-
segue Irene Lisboa, em “Perspectiva 
da literatura portuguesa do sé-culo 
XIX” (Ática, 1947). 

Acolhido por uma ama, depois 
de abandonado no hospício

Foi o padre António Manuel Men-
des quem, a 24 de outubro de 1875, 
batizou na Sé de Portalegre um rapaz, 
“exposto no hospício deste concelho” 
às 10h00 da manhã desse mesmo dia, 
a quem deu o nome de José António. 
Registado como “filho de pais incóg-
nitos”, teve como padrinhos José 
Maria Cardoso, ferrador, e a sua irmã, 
Maria José, ambos solteiros e residen-
tes na Rua da Capela, em Portalegre.

A criança foi deixada no hos-
pício vestido com “uma camisa de 
paninho com pontilha no talho, 
fralda de paninho, cueiro de baeta 
de seda branca, uma turca de chita 
branca com riscas encarnadas, um 
lenço quadrado branco com a cer-
cadura roxa, tudo bom, excetuando 
o lenço que é roto”, escreveu a re-
gente da unidade de saúde, Maria do 
Nascimento Mora, segundo assento 
transcrito pelo historiador Antó-
nio Ventura em “José Duro - Textos 
Dispersos” (Colibri, 1999). Batizado 
o rapaz, seria confiado à guarda de 
uma ama externa, Maria Custódia, 
casada com João Vitorino de Bra-
gança, e residentes na zona da Fonte 
da Devesa, naquela que foi a primei-
ra casa de José Duro, de onde sairia 
em abril do ano seguinte, depois re-
conhecido pela sua mãe.

Na escritura de reconhecimento, 
transcrita pelo mesmo autor a partir 
do “Livro de Notas do Tabelião Cae-
tano Silvestre de Almeida”, deposi-
tado no Arquivo Distrital de Portale-
-gre, Maria d’Assunção Cardoso re-
vela que o rapaz havia nascido a 22 
de outubro, sendo filho dela, “no seu 
estado de solteira”, e de “um homem 
cujo nome não indica, porém com o 
qual não tem parentesco nem outro 
impedimento derimente”. 

Resolvida a questão relativa à 
identidade da mãe, a do pai era um 
segredo mal guardado, que ajuda 
a explicar a decisão inicial da mu-
lher entregar o filho para adoção. 
Trabalhadora numa fábrica de la-
nifícios de Portalegre, Maria d’As-
sunção havia engravidado de José 
António Duro, “personalidade con-
ceituada da vida social e económica 
de Portalegre”. 

“Aqui na cidade Natal passou a 
sua meninice, brincando na estrada 
em frente à fábrica pequena, fre-
quentando a escola primária paro-
quial onde aprendeu as primeiras 
letras”, registou Luís Alves de Sousa 
Gomes, seu contemporâneo, e que 
foi administrador do concelho de 
Portalegre entre 1908 e 1912, num 
artigo publicado em 1932 em “A Voz 
Portalegrense”. 
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Um poeta e desgraçado 
que luta sem desânimo 

“Serás poeta e desgraçado”, es-
creve Vergílio Ferreira na “Colóquio 
Letras” (Fundação Gulbenkian, 1993), 
num ensaio onde vinca a dissonância 
entre autores como António Nobre, 
em cuja “Carta a Manuel” é “grandio-
sa a força com que luta sem um de-
sânimo contra a trágica doença que o 
venceu”, e José Duro, incapaz de um 
“autodomínio”, de uma “integração 
na vida”. A vida da qual José Duro se 
despede em “Fel”, publicado em fi-
nais de 1898. O escritor morre a 18 de 
janeiro de 1890, vítima de tuberculo-
se. Tinha 23 anos.

“Não conheço exemplo de maior 
infortúnio”, referirá anos depois o 
escritor e jornalista Francisco Ma-
yer Garção em “Os Esquecidos” (A 
Peninsular, 1924), num texto onde 
des-creve o sofrimento de José Duro 
nas últimas semanas de vida: “Não 
esquecerei nunca a febre que reluzia 
nos olhos daquele rapaz, em cujas fa-
ces se descortinavam já os estigmas 
da morte próxima. Sentámo-nos a 
uma mesa e, com voz rouca, durante 
longo tempo, eu ouvi a leitura do seu 
manuscrito, entoada com estranha 
paixão”. 

Trata-se de um livro assumida-
mente autobiográfico, no qual o poe-
ta se debate com a perspetiva da sua 
morte, iminente, com a incerteza so-
bre a sua valia literária e com a pers-
petiva imane do que fora a sua vida, 
abandonado pela mãe à nascença, 
não reconhecido pelo pai, e onde 
apenas a avó parece surgir como 
fonte de amor.

Em “Fel”, resumirá José Régio 
num artigo publicado no jornal “Alto 
Alentejo” em 1931, José Duro encon-
tra-se “cara a cara com a doença e 
a dor, sem quimeras nem amparos”, 
comunicando-nos os seus sonhos e 
angústias “sem truques e sem astú-
cias, com uma espontaneidade, um 
capricho, uma vibração e uma ou-
sadia que lhe marcam um lugar bem 
seu neste onde país onde – Deus lou-
vado! – os poetas superabundam – é 
que a fama do seu nome desmentirá 
a brevidade da sua vida”. 

À primária segue-se o liceu. 
Em junho de 1885, ainda não tinha 
completado 10 anos, é aprovado no 
exame de admissão, passando a fre-
quentar o então Liceu Nacional de 
Portalegre. Daqui segue para a Escola 
Politécnica, primeiro (1889) no Por-
to, depois em Lisboa, “onde frequen-
tou aulas de Desenho, Matemática e 
Física”. Acaba por regressar a Por-
talegre, “mal sucedido nos estudos”, 
mas com a descoberta da vocação 
literária. As suas primeiras publica-
ções na imprensa regional datam de 
1893. Assina como J. A. Duro Junior. 
Restam-lhe cinco anos de vida.

Em 1897 assenta praça do Regi-
mento de Infantaria de Portalegre, 
sendo depois transferido, a seu pe-
dido, para Lisboa. Cinco anos mais 
novo, o escritor e político Gustavo 
Matos de Sequeira acompanhou-o 
nesse período: “Aparecia no seu an-
dar pausado, o capindó à banda, o 
barrete acachapado posto um pou-
co à banda, e os bigodes castanhos, 
farfalhu-dos, caracterizando-lhe o 
rosto macilento onde o nariz arquea-
va”. Por esta altura já tinha publicado 
“Flores”, um pequeno livro, apelida-
do por José Duro como “consagro de 
alma” e por ele dedicado às irmãs. 
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