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O Abutre-preto (Aegypius monachus) é 
uma das espécies de abutres que acorre 
em Portugal. Apesar de relativamente 
raro, pode ser avistado com regularidade 
no Alentejo, mais especificamente nas 
regiões interiores junto à fronteira com 
Espanha. Apesar de poder ser confundido 
com outras aves, o Abutre-preto é um 
verdadeiro gigante dos céus, podendo 
atingir os 3 metros de envergadura.

/rlourenco82

RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  

Abutre-preto 
AEGYPIUS MONACHUS
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editorial  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Bom feeling 
sobre o Pisão
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

N
em a propósito, nesta edição 
abordamos, de novo, a tão am-
bicionada Barragem do Pisão, 

projeto vital para o desenvolvimento 
de toda a região do Alto Alentejo. É 
um texto que explora uma das mui-
tas vertentes deste grande empreen-
dimento prometido ao tempo de 
Salazar e reiteradamente metido na 
gaveta dos muitos governos do pós 
25 de abril.

Vem a propósito, porque nesta úl-
tima semana dei conta de duas notí-
cias que alavancam boas perspetivas 
para o desenvolvimento da iniciativa, 
numa altura em que, com tantos no-
vos constrangimentos, percorre na 
cabeça das gentes desta região muitas 
reservas sobre o avanço ou não da 
grande empreitada.

Numa conversa com a secretária 
de Estado do Desenvolvimento Regio-
nal, Isabel Ferreira, deu para perceber 
o atual empenho do Governo, e da 
própria, no acompanhamento do pro-
cesso. E a garantia, que deu pessoal-
mente, do seu apego e carinho à sua 
implementação. “Todos os dias acom-
panho este dossier e posso garantir 
que vai mesmo arrancar”, disse ao 
Semmais a governante, cuja primeira 
pasta confiada por António Costa foi 
a Valorização do Interior, simbolica-
mente sediada em Bragança.

Bem sabemos que não é um pro-
jeto qualquer, nem pela sua enverga-
dura estratégica, muito menos pelos 
recursos financeiros que vai sorver 
nos próximos anos. Por isso, como já 
escrevi outras vezes, é preciso gran-
de partilha de decisões e um grande 
envolvimento de todos os parceiros 
da região, públicos e privados. Fazer 
o que faz falta, e fazê-lo bem, devem 

ser traves-mestras para garantir a 
solidez do projeto a longo curso, 
para que não passe apenas de mais 
um elefante-branco.

A outra boa notícia desta semana 
é que o responsável do Plano de Re-
cuperação e Resiliência (PRR) é um 
homem da região. Pedro Domingui-
nhos, natural de Chança, Portalegre, 
foi o escolhido do primeiro ministro 
para liderar esta carteira de fundos, 
entre os quais estão parte das verbas 
destinadas à nova Barragem do Pisão.

Conheço muito bem o novo pre-
sidente da Comissão de Acompanha-
mento do PRR, antes presidida pelo 
atual ministro da Economia, António 
Costa Silva. E sei que, nas suas mãos, 
devido ao seu pragmatismo e com-
petência, não haverá muita margem 
para impasses e recuos.

É um homem da academia, com 
cargos de topo no ensino politéc-
nico, agora a ensaiar os primeiros 
passos na política, capaz de colocar 
os interesses estratégicos do país à 
frente das questões menores que 
empatam e atrasam este e outros 
dossiers tão vitais para o desenvol-
vimento integrado destas regiões do 
interior de Portugal.

Com as garantias e ânimo de 
Isabel Ferreira e a gestão de fundos 
nas mãos de Pedro Dominguinhos 
só mesmo uma hecatombe poderá 
travar mais o Pisão. Quero acreditar 
que a esta dupla se juntarão os au-
tarcas de todos os partidos e as res-
tantes entidades públicas e privadas 
no derradeiro esforço que torne rea-
lidade este megaempreendimento e 
ofereça a todo o Alentejo mais uma 
grande oportunidade de se continuar 
a levantar do chão. 
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escasso em água
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SADO: RIO QUE ALIMENTA POVOS DO ALENTEJO HÁ MILÉNIOS

A corrente do Sado pode não deslocar muita 
água, mas inunda os locais alentejanos de cultura, 

paisagens naturais, fauna e empreendimentos 
agrícolas. ‘Autoestrada’ milenar foi essencial 

para fenícios, mouros e romanos. Há vestígios 
arqueológicos ao longos de 180 quilómetros.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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U
ns chamam-lhe rio triste, por-
que sobe manso e lento de Sul 
para Norte, sempre sem ondas 

e sobressaltos para as populações ri-
beirinhas. Outros preferem valorizar 
a vida que, desde há milénios tem fei-
to crescer ao longo das suas margens. 
‘Autoestrada’ do Alentejo muito antes 
de ter surgido a verdadeira, a faixa de 
betão que liga o Norte e a capital ao 
Algarve, o Sado é hoje um cartão de 
visita utilizado por vários concelhos, 
que dele tiram sustento turístico e 
agrícola, mesmo que a água vá ra-
reando cada vez mais.

Quem vê o Estuário do Sado, for-
mado há mais de 5.000 anos e com 
mais de 23.000 hectares, vê apenas 
um conjunto de recursos piscatórios 
e turísticos. A Norte está Setúbal e o 
início da Estremadura, na margem 
oposta começa o Alentejo.

Esta viagem começa, portanto, 
de Norte para Sul, da foz para a nas-
cente. Começa em Troia, onde ao 
longo de dois quilómetros se esten-
de o maior centro de produção de 
salgas de peixe que o Império Ro-
mano edificou. Os imensos recur-
sos de peixe existentes na região, 
como conta a arqueóloga Inês Vaz 
Pinto, foram aproveitados desde o 
século I ao século V. Aproveitou-se, 
sobretudo, a sardinha, mas também 
o sal proveniente das marinhas e do 
rio e assim floresceu uma indústria 
que do Sado foi alimentando todo 

o Império Romano. “Preparava-se 
peixe salgado e fabricava-se o ga-
rum e outros molhos de peixe que 
eram vendidos na Lusitânia e ex-
portados para Roma e outras pro-
víncias”, explica à Semmais. 

A dimensão do empreendimento, 
que terá começado a ser escavado 
no século XVIII, compreende-se ao 
longo de dois quilómetros, onde são 
possíveis observar 29 oficinas de 
salga e 180 tanques. Nestes faziam o 
garum, que é um molho feito a par-
tir da decomposição de peixe e que 
à época era muito apreciado, sen-
do condimento essencial nas casas 
mais ricas do Império. Hoje, con-
forme refere a arqueóloga, a iguaria 
está a ser recuperada e comerciali-
zada. Para já em pequenas quanti-
dades, mas importante na promoção 
cultural e turística.

Entre o estuário do Sado e o Atlân-
tico existem, no entanto, mais do que 
vestígios arqueológicos de inegável 
relevo. A Península de Troia, com as 
suas praias e os seus 25 quilómetros 
de extensão, é dos mais importantes 
centros turísticos do país e, talvez, o 
principal promotor do concelho de 
Grândola.

Também conhecido como “Nilo 
de Portugal”, o estuário, que é uma 
zona húmida das mais importantes 
em toda a Europa, apresenta ainda 
a quem o visita uma diversidade 
ambiental de relevo. Ora se avistam 
sapais, canaviais e pântanos onde 
é possível observar um vasto con-
junto de aves, ora se deparam ex-
tensões agrícolas e pecuárias, onde 
a criação de bovinos e equídeos é 
das mais relevantes.

“
O Sado é hoje um 
fator cultural, de 
património, que 
pertence à história 
de Alcácer 

VÍTOR PROENÇA
PRESIDENTE 
C. M. ALCÁCER DO SAL
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Marca indelével para 
o concelho de Alcácer

Os historiadores não separam a 
cidade de Alcácer do Sal do Sado. Tal 
parece ser uma tarefa impossível, 
uma vez que teria de ser apagada a 
passagem pelo local de povos tão di-
ferentes quanto os fenícios, os árabes 
ou os romanos.

Foi nas margens do rio que se 
estabeleceram os que terão dado 
origem à cidade, os fenícios. Terão 
sido dos primeiros (porque anterior-
mente também já havia vestígios de 
ocupação por parte de outros povos 
e civilizações) a compreenderem a 
importância daquele curso de água, 
quer para a subsistência alimentar e 
comercial quer para a mobilidade. Ali 
se terão instalado no ano 1.000 Antes 
de Cristo.

“O Rio Sado é estruturante, como 
sempre foi, numa parte da vida eco-
nómica de Alcácer do Sal mas, mais 
do que isso, o Sado é hoje um fator 
cultural, de património, que perten-
ce à história das culturas de Alcácer”, 
refere o presidente da câmara, Vítor 
Proença.

O autarca salienta a importân-
cia da agricultura no concelho, no-
meadamente dos arrozais, mas não 
esquece que, graças ao rio, tem sido 
sempre possível prosperar através 
de outras atividades, nomeadamente 
a pecuária (existe uma tradição mi-
lenar na criação de vacas e cavalos), 
a salicultura, a pesca artesanal que 
se vale da grande quantidade de es-
pécies piscícolas ou a recoleção de 
marisco.

“A riqueza do Rio Sado e a rele-
vância da atividade piscatória está 
atestada nos cunhos das moedas 
pré-romanas, em que surgem re-
presentações de peixes, os roazes 
corvineiros e um peixe que parece 
corresponder ao atum”, diz por sua 
vez a arqueóloga municipal Marissol 
Ferreira.

Nas margens do Sado são 

frequentes as descobertas 

arqueológicas. Uma das 

mais recentes teve lugar 

recentemente, na Capela do 

Tesouro, em Alcácer do Sal. 

Aproveitando os estragos 

causados durante a invernia 

e outros provocados pelas 

raízes das árvores, um grupo 

de arqueólogos liderados por 

Rita Balona veio a identificar 

mais de uma dezena de 

corpos ali sepultados. Alguns 

são de monges guerreiros 

que pertenciam à Ordem de 

Santiago e que terão participado 

nas campanhas militares que 

levaram à conquista do Algarve. 

Um desses corpos tinha a 

particularidade de ter as mãos 

decepadas e estar decapitado. 

O facto de estarem sepultados 

naquele local demonstra a 

importância de Alcácer que, 

graças às mais-valias trazidas 

pelo Sado, terá mesmo sido sede 

daquela ordem religiosa, que foi 

fundada em 1175 com o intuito 

de lutar contra os muçulmanos.

O cavaleiro decapitado
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A mesma responsável destaca 
também a posição geográfica de Al-
cácer do Sal, a qual “permitiu o flu-
xo rápido de produtos agrícolas do 
interior, bem como a exportação de 
produtos industriais como os metais 
e derivados da produção do sal e da 
salga de peixe para outros lugares do 
Mediterrâneo ocupados por Roma”.

Marissol Ferreira, sintetizando a 
importância do Sado não só para Al-
cácer do Sal, mas para todo o territó-
rio alentejano que atravessa, salienta 
também a existência de diversas ola-
rias que têm vindo a ser descobertas 
nas suas margens. Nesses locais, pro-
duziam-se, sobretudo, ânforas que 
depois eram utilizadas para trans-
portar os mais diversos produtos ali-
mentares para os diferentes merca-
dos do Mediterrâneo.

A importância turística do conce-
lho não se faz, contudo, apenas atra-
vés da observação de monumentos 
e paisagens. Graças às condições de 
excelência do rio, é possível ali avis-
tar um grande número de aves, sendo 
esse outro dos aspetos salientados 
pelas entidades locais. “Nos dias de 
hoje o município, através dos seus 
passeios de galeão, a par das cami-
nhadas, dos passeios de bicicleta e 
dos programas para observação de 
aves, tem conseguido atrair cada 
vez mais visitantes que, obviamente, 
contribuem para o progresso econó-
mico da região e para a sua divulga-
ção”, refere Vítor Proença.

“
A riqueza do Rio 
Sado e a relevância 
da atividade 
piscatória está 
atestada nos 
cunhos das moedas 
pré-romanas 
MARISSOL FERREIRA
ARQUEÓLOGA 
C. M. ALCÁCER DO SAL
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Segundo mais extenso 
e o mais seco de Portugal

A seca que se faz sentir em todo 
o país tem causado especiais preocu-
pações entre os autarcas alentejanos 
e as associações ambientalistas. Os 
primeiros reclamam mais ligações ao 
Alqueva. Os segundos apelam para 
uma utilização mais racional da água.

“Nesta altura as barragens estão a 
55 por cento da sua cota, o que impli-
ca uma atenção muito especial com 
a urgente ligação da Barragem de Al-
queva à Barragem do Pego do Altar”, 
diz Vítor Proença. O edil de Alcácer 
do Sal afirma ainda que é necessário 
“fazer um plano de investimento em 
charcas e pequenas barragens para o 
aproveitamento pleno da muita água 
que se perde anualmente”.

Também o presidente da câmara 
de Santiago do Cacém, Álvaro Beiji-
nha, defende os transvases a partir de 
Alqueva. “É importante que no pró-
ximo ciclo de financiamento esteja 
incluída a ligação a Campilhas, que é 
das barragens com maior carência de 
água e uma das mais importantes em 
termos regionais”, diz.

O presidente no núcleo de Se-
túbal da associação ambientalista 
Quercus, Paulo do Carmo, afirma, 
por sua vez, que as alterações cli-
máticas têm deixado marcas pro-
fundas nos rios alentejanos, situa-
ção que deveria motivar “um maior 
rigor no controlo e gestão da água”. 
Essas ações, diz, deveriam ser mais 
acompanhadas pelo Governo que 
“deverá investir mais em todos os 
aspetos de que possam resultar be-
nefícios ambientais”.

Paulo do Carmo refere, por fim, 
que é urgente combater a poluição 
agrícola que, ano após ano, vem con-
tribuindo para a degradação da qua-
lidade da água do rio e, ao mesmo 
tempo, tomar medidas efetivas que 
penalizem os responsáveis pela po-
luição doméstica e industrial. “Sim, 
no Sado há situações em que os es-
gotos são descarregados diretamente 
para os afluentes e há também alguns 
casos de poluição causada por em-
presas”, afirma. 

“
As alterações 
climáticas têm 
deixado marcas 
profundas nos rios 
PAULO DO CARMO
PRESIDENTE NO NÚCLEO 
DE SETÚBAL QUERCUS

O Sado nasce discreto, na Serra da 

Vigia, no concelho de Ourique, a 

230 metros de altitude. Tem uma 

extensão de 180 quilómetros e 

uma bacia de 7.692 quilómetros 

quadrados (a maior inteiramente 

nacional), sendo o segundo rio mais 

extenso de todos os que nascem 

e desaguam em Portugal. Tem, 

também, a particularidade de correr 

de Sul para Norte, sendo um dos 

casos raros existentes no país e na 

Europa. No seu estuário, onde é 

possível observar comunidades de 

golfinhos, a profundidade média é 

de oito metros e a maior atinge os 

50. Não é um rio de grande caudal, 

contribuindo para isso o pequeno 

desnível existente entre a nascente 

e a foz e, sobretudo, a aridez do 

Alentejo. O Xarrama, que nasce 

próximo de Évora e que passa na 

vila de Torrão, é o maior afluente do 

Sado, ao qual se juntam também as 

ribeiras de Valverde, Brissos, Santa 

Catarina de Sitimos, Campilhas, 

Messejana, Figueira e Odivelas. Ao 

todo existem 13 barragens no Sado. 

As principais são de Campilhas, 

Fonte Serne, Monte Miguéis, Monte 

Gato, Monte da Rocha, Pego do 

Altar e Roxo. São, sobretudo, 

importantes para o fornecimento 

domiciliário e para a agricultura.

Pejado de barragens, sobrevive com os afluentes
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À cautela, foi assim que me ensi-
naram, tomo por bons os avisos 
de quem estudou, sabe mais, in-

vestiga e, por definição ou nomeação, 
tem a responsabilidade de zelar pelo 
coletivo. Não acredito em bruxas, 
mas, como os espanhóis, com quem 
me cruzo não poucas vezes, defen-
dem uma teoria que… enfim. Sobre 
bruxas: entenda-se. Também eu, ás 
vezes, não acredito acreditando, ou 
vice-versa. 

De facto, não há grande justiça 
neste mundo, estranho, e cada vez 
mais imprevisível. E, o pior, é que 
ninguém aguenta mais uma dose 
depois de tantas. Logo agora que o 
novo coronavírus se fez velho, perdeu 
ferocidade e já nos preparávamos 
para a desforra eis que aparece o mal 
dos macacos que, como ataca homens 
à grande, já se fala que é coisa ruim.  

Sem brincadeira e não 
desvalorizando, até porque o caso 
é sério, verdade é que espero, todos 
esperamos, que, desta, fique mesmo 
tudo bem e não se entre em mais uma 
espiral de isolamento que, como as 
outras, tanto mal fizeram, fazem e 
podem fazer ao país, naturalmente, 
mas, principalmente, a um Alentejo 
agora a tomar balanço para abraçar 
um “verão” de recuperação. 

E até já se notou um cheirinho. 
Aos primeiros raios de sol foi ver 
festas e festarolas, o regresso de 
romarias, eventos e turismo. Um fluxo 
diferente, sedento, mais exigente, 
à procura. Gente curiosa. Até há 
orçamento para o governo dar gás à 
bazuca e meter uns cobres na região 
para impulsionar as obras, mais ou 
menos importantes ou necessárias, 
que foi anunciando.  

Com maio terminado e um 
verão já ensaiado, no meio de uma 
pandemia que nunca chegou a estar 
verdadeiramente resolvida, nem o 
serviço de saúde aguenta outra nem 
o povo está virado para nova viagem 
ao desconhecido. Isto, bem falado, 
era caracóis, sardinhadas e petiscos, 
regados a bom vinho, tudo, convém 
dizê-lo para não criar aquela celeuma, 
com o devido distanciamento. 

Agora apetece-me escrever, sem 
mais, que já apetece dar uns abraços 
e voltar ao convívio alentejano com 
liberdade, vontade e com tudo a que 
temos direito. 

Faz falta prosperidade, olhar 
para o futuro sem medo ou cargas 
absurdas. 

Sem mais. Nem é pedir muito. 
Bem sei que ainda é só uma 

esperança. 

Que não sejam 
os macacos a dar 
cabo disto
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

AlentejoAlentejo
pela minhapela minha
câmeracâmera
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Que não sejam 
os macacos a dar 
cabo disto
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

O que se diz 
e o que se vê
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

M
eses após vivermos em duo-
décimos, aí está o novo Orça-
mento de Estado que, efetiva-

mente, só em julho começa a contar.
No final da sessão de aprovação 

do OE para 2022, o primeiro-ministro 
congratulou-se pela aprovação e em 
declarações aos jornalistas decretou o 
fim da crise política aberta após a que-
da do anterior governo. Disse António 
Costa ser este “um Orçamento que vai 
permitir aos jovens, à classe média e 
às famílias com menores rendimentos 
pagarem menos IRS. Vai permitir aos 
pensionistas receberem já a partir de 
julho o aumento extraordinário das 
suas pensões com efeitos retroati-
vos a janeiro, assim como reforçar os 
equipamentos sociais, começando no 
Serviço Nacional de Saúde, mas, tam-
bém, com o início do programa das 
creches gratuitas já a partir do início 
do próximo ano letivo”. António Costa 
decretou assim o fim da crise.

Obviamente não se esperava ou-
tra coisa do primeiro-ministro. O que 
sabemos, sentimos e vemos é que a 
realidade costuma ser sempre mais 
dura e muito menos animadora que as 
palavras ou crenças de quem governa.

Adiante.
Imediatamente antes do primeiro-

-ministro ter decretado o fim da crise 
no país, o presidente da Câmara de 
Évora tinha feito o mesmo em rela-
ção à cidade. Em crónica assinada no 
jornal da terra, Carlos Pinto de Sá foi 
claro e incisivo: “Évora: do declínio 
ao desenvolvimento”. Com este título, 
numa crónica que se estende através 

de quadros onde se mostra a supos-
ta recuperação económica da cidade 
após o caos da governação socialista 
do município, o presidente afirma o 
caminho do desenvolvimento.

Não ponho em causa os números, 
até porque não disponho de conhe-
cimento profundo sobre eles. De res-
to, duvido que alguém tenha, porque 
quando os números entram no jogo 
político a matemática deixa o cariz 
de ciência exacta e até as contas mais 
simples perdem clareza.

A primeira dúvida que fica é o 
timing escolhido pelo autarca para 
apresentar estas contas. O Orçamen-
to da Câmara para este ano levou 
cinco meses de longas negociações 
até ser aprovado e fica a ideia que 
esta era uma crónica há muito no 
prelo a aguardar a melhor altura para 
publicação, embora pareça um rosá-
rio de final de mandato ou de início 
de campanha.

O que mais impressiona não são 
os prazos de pagamento, as taxas 
municipais e todas as contas expli-
cadas pelo presidente da autarquia. 
O mais impressionante é a afirma-
ção cabal e inequívoca de Évora ter 
passado a fase de declínio e estar a 
caminho do desenvolvimento, o que 
não deixa de ser uma visão extraor-
dinariamente optimista para a de-
cadência a que assistimos na cidade 
há… décadas! Sim, porque o declínio 
começou, verdadeiramente, muito 
antes do desastroso período socia-
lista na governação e assim se tem 
mantido.

Outra dúvida é que esta cróni-
ca tem um (I) no título, o que pres-
supõe uma continuidade, só que 
à data em que escrevo, não houve 
desenvolvimento.

Apesar de tudo, as contas mostra-
das no jornal são a súmula perfeita 
da governação de Carlos Pinto de Sá. 
Uma governação agarrada aos núme-
ros, que nunca se soltou da dívida e 
jamais mostrou qualquer rasgo para 
além da ideia de candidatura a Capi-
tal Europeia da Cultura, que aliás deu 
sempre a sensação de ter aparecido 
desgarrada, em momento de aflição e 
de falta de ideias.

Claro que não ter dinheiro na car-
teira condiciona bastante a vida, no 
entanto, ao invés da insistência na 
cultura do espetáculo que esturrou 
milhares de euros em concertos e fes-
tivais, poder-se-ia ter ido muito mais 
além não deixando cair a cidade no 
marasmo que todos os aqui vivem 
bem conhecem – excepto os indefec-
tíveis militantes, que esses veem ouro 
em qualquer luz cintilante.

Em suma, devíamos sentir-nos 
contentes: em dias sucessivos assisti-
mos ao fim da crise na cidade e no país.

O problema é que as palavras, as 
deles, saem a esmo. Doutrinadas. Car-
regadas de fé.

O que vemos e sentimos é muito 
diferente.

Percebemos o sentido tranquili-
zador das palavras. Mas sentimos no 
lombo o peso da realidade e o que ve-
mos é bastante distinto do que se ouve.

 Sem Mais! 
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Malagueira faz 45 anos 
com olhos na Unesco

PROJETO DE ÁLVARO SIZA VIEIRA EM ÉVORA CONTINUA INACABADO

O projeto do bairro, em Évora, iniciou-se em 1977 quando o 
arquiteto Siza Vieira visitou a cidade, pela primeira vez. 
Quatro décadas depois, há equipamentos coletivos que 

continuam por construir, como a semicúpula, que deveria 
assinalar a centralidade do bairro. Em perspetiva está a 

possibilidade de candidatura a Património Mundial.
TEXTO LUÍS GODINHO | FOTOGRAFIA GONÇALO FIGUEIREDO
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L
ocalizado na Rua do Aleixo, a 
dois passos da foz do Douro, no 
Porto, o atelier de Álvaro Siza 

Vieira tem uma vista privilegiada 
sobre o rio. Com 88 anos, e uma 
carreira que lhe valeu o Pritzker, o 
mais prestigiado prémio de arqui-
tetura a nível mundial, é o próprio 
Álvaro Siza quem abre a porta. “Ah, 
vêm falar sobre a Malagueira, não 
é?”, interroga. 

Projeto com implicações polí-
ticas e pressupostos ideológicos e 
éticos, a Malagueira surgiu do rep-
to lançado pela câmara de Évora 
a Siza Vieira no final da década de 
70. Localizado nas proximidades do 
centro histórico da cidade, o bairro 
soma 1200 habitações e ocupa uma 
área de 27 hectares. As obras inicia-
ram-se em 1977 e prolongaram-se 
durante duas décadas. Passados 45 
anos, a autarquia anunciou a in-
tenção de o candidatar a Patrimó-
nio Mundial da Unesco, apesar de o 
projeto continuar inacabado.

A “cúpula”, por exemplo, um es-
paço semicoberto que deveria cons-
tituir a nova centralidade daquele 
território, continua por edificar. 
Tal como a casa de chá, o hotel ou 
a igreja, entre outros equipamen-
tos coletivos. Todos eles têm proje-
to elaborado, com a assinatura do 
próprio arquiteto. Mas tem faltado 
vontade política para os concreti-

zar. Ou, talvez apenas, incapacidade 
para o fazer.

“Houve a oportunidade de, si-
multaneamente, estudar o plano e 
a tipologia (das casas)”, recorda à 
Semmais o arquiteto, que se des-
locou a Évora, pela primeira vez, a 
18 de março de 1977 para conhecer 
o local onde o projeto seria imple-
mentado: “Quando souberam que 
eu ia fazer o plano (para o futuro 
bairro), os sócios da cooperativa 
(Boa Vontade) pediram-me igual-
mente que fizesse os projetos para 
as casas que pretendiam construir. 
A câmara concordou. De modo que 
houve a oportunidade, o que é uma 
coisa raríssima, de fazer simulta-
neamente o plano e os projetos para 
as casas”.

Álvaro Siza acabara por conce-
ber e executar um projeto com “im-
plícitas implicações políticas e pres-
supostos ideológicos e éticos, tra-
tando-se consequentemente de um 
considerável repto político, urbano 
e arquitetónico”, explica Ana Luísa 
Rodrigues, professora de arquitetu-
ra na Universidade do Minho. “Siza 
pretendia que a sua composição 
urbana implicasse uma absorção – 
teorizada e cuidadosa – do lugar, da 
paisagem e do tecido urbano envol-
vente, ou seja, uma metodologia de 
intervenção de certo modo menos-
prezada, à época”, disse. 
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Retrato da sociedade 
heterogénea da época

A área, habitada ilegal e preca-
riamente por um grupo bastante 
heterogéneo, espelhava, à data, se-
gundo Ana Luísa Rodrigues, “a so-
ciedade portuguesa”: nela fixavam-
-se pessoas de “etnia cigana”, “re-
tornados das ex-colónias” e jovens 
fruto do “êxodo rural”. O projeto a 
construir responderia a dois obje-
tivos em simultâneo. Por um lado, 
permitia a “resolução de problemas 
provenientes da falta de oferta de 
habitação de qualidade e a preços 
acessíveis”. Por outro, impedia a 
expansão dos bairros clandestinos. 
Nessa época, dois em cada cinco dos 
cerca de 40 mil habitantes da cidade 
de Évora viviam em 29 bairros clan-
destinos, muitos deles sem rede de 
saneamento básico, abastecimento 
de água ou arruamentos.

Em “Siza Vieira em Évora - Re-
visitar uma Experimentação” (“Ci-
dades - Comunidades e Territórios”, 
dezembro de 2004), Jean-Michel 
Léger e Gisela Matos falam numa 
aventura política e urbana concre-
tizada na conceção de “propostas 
inovadoras, quer no plano urbano 
(as galerias de infraestruturas – 
“aqueduto”, a dimensão tipológica 
“aberta”), quer no plano arquitetó-
nico (casas de desenho minimalista, 
geométrico e neoracionalista)”. Esta 
dimensão experimental, acrescen-
tam, expressa-se na “construção de 
casas costas com costas ao longo 
de galerias de infraestruturas”, ins-
taladas num aqueduto que interliga 
todo o bairro, na “adaptação de uma 
grelha urbana à topografia local" e 
na tipologia evolutiva das casas, 
"ela própria assente em inovações 
técnicas".

A “mistura social” da Malagueira, 
ainda hoje bem presente, “deve-se 
tanto às circunstâncias da sua pro-
gramação, como à vontade planea-
dora do arquiteto”, tendo resultado 
de uma “interpenetração dos pro-
gramas privados e públicos, não so-
mente à escala da Malagueira, mas 
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à escala dos seus subconjuntos e, às 
vezes, mesmo das ruas”, sublinham 
Jean-Michel Léger e Gisela Matos.

Com escritório no Porto, Álvaro 
Siza Vieira desloca-se a Évora, nes-
sa altura, de duas em duas semanas. 
No dia-a-dia, a concretização do 
projeto é acompanhada pelo arqui-
teto Nuno Ribeiro Lopes, lembran-
do que a câmara de Évora, naquela 
altura, “tomou a liderança urbanís-
tica a nível nacional” com o desen-
volvimento de várias ações, entre 
as quais o combate aos loteamen-
tos clandestinos e a elaboração do 
primeiro Plano Diretor Municipal 
(PDM) do país, que só entraria em 
vigor seis anos depois de elaborado 
pois, nessa fase, “nem sequer existia 
legislação” que enquadrasse estes 
instrumentos urbanísticos.
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Projeto urbanístico que 
continua a “ser uma escola” 

“Onde é que a Malagueira en-
trava neste processo? Por um lado, 
pela valorização do centro históri-
co. Por outro, como alternativa aos 
loteamentos clandestinos. Era um 
loteamento planeado, e a visão que 
o Álvaro Siza tinha era prolongar a 
qualidade do centro histórico. A Ma-
lagueira inseriu-se nesta lógica, não 
de combate ao centro histórico, mas 
de continuidade… uma oposição aos 
loteamentos clandestinos”, recorda 
Nuno Ribeiro Lopes, que chegou a 
Évora em 1979. “Vim pelo prazo de 
três meses, acabei por ficar 40 anos”.

Para Nuno Ribeiro Lopes, a Ma-
lagueira “sempre foi um projeto 
fundamental ao nível do urbanismo 
europeu, continua a ser uma esco-
la”, mas é também um “projeto que 
as pessoas estudam, mas não lhes 
interessa”, pois “esquecem-se mui-
tas vezes que o que interessa ver na 
Malagueira não é o aspeto final, mas 
o processo”. Isto é: “Se não se perce-
ber o processo, digamos, são umas 
casinhas, é um bairro. Há quem 
goste, há quem não goste… mas o 

processo de organização, de cons-
trução, de participação da popula-
ção foi fundamental, fez história e é 
interpretado em Itália, em Espanha, 
em todos os países europeus, como 
uma escola para outros projetos”.

Ainda que inacabado, o Bairro 
da Malagueira integra o conjunto 
de obras do arquiteto Álvaro Siza 
Vieira inserido na lista indicativa de 
Portugal a Património Mundial da 
Unesco. Para apoiar este processo 
de candidatura, mas também para 
reivindicar a conclusão do projeto, 
com a construção dos equipamen-
tos previstos, e apostada em criar 
um Centro Interpretativo do Bair-
ro da Malagueira, foi recentemente 
constituída a Associação de Mora-
dores e Cidadãos Malagueira Viva 
e Vivida, que envolve cerca de 340 
pessoas ligadas não só pelo “inte-
resse ou afinidade pessoal ou pro-
fissional” pelo Bairro da Malagueira 
e pela sua comunidade, como tam-
bém pelo reconhecimento para com 
a “arquitetura e urbanidade” que de-
finem e distinguem o projeto. 
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Salazar prometeu-a, assim como diversos ministros após 
o 25 de Abril. Os trabalhos foram sempre sendo adiados e 
agora, mesmo com algum do financiamento já entregue, 

muitos ainda não acreditam. Os 73 habitantes da pequena 
aldeia aguardam que lhes avaliem as casas que serão 

submersas e que lhes construam novas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Residentes à espera
da água e casas novas 

SEIS DÉCADAS NA EXPETATIVA DE VER ‘ENCHER’ A BARRAGEM DO PISÃO

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

A história é velha e relha. Todos 
os anos, desde os tempos em 
que Salazar era a figura mais 

poderosa do país, se fala no desapa-
recimento do Pisão, pequena aldeia 
no concelho do Crato, que há de ser 
submersa pelas águas de uma imen-
sa barragem para ali projetada. Há 
seis décadas de revezes e projetos 
deitados para o lixo. Há histórias 
de pessoas que se estabeleceram 
há muito na região, vindas de ou-
tras zonas do Alentejo, para ajuda-
rem a construir o grande lago. Nos 
últimos tempos a obra voltou a ser 
tema central das conversas. Já há, 
até, luz verde da Europa e verbas 
destinadas. Mas na pequena aldeia, 
plantada no fundo de um vale, nas 
margens da Ribeira de Seda, quase 
tudo está como antes: Ninguém sabe 
quando e para onde vai morar.

É difícil encontrar vivalma, so-
bretudo se for hora de almoço. Es-
cutam-se algumas vozes vindas do 
interior do casario exemplarmente 
caiado, mas não se consegue ver 
um só rosto. É preciso ir até ao Café 
Central, o único estabelecimento co-
mercial da aldeia, para finalmente 
ver alguém.

“Agora somos 73 pessoas aqui no 
Pisão”, diz à Semmais António João, 
proprietário do café/restaurante. 
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Ali, na companhia da mulher e dos 
dois filhos, ganha a vida há 32 anos. 
“O restaurante é o que traz gente à 
terra”, refere, ao mesmo tempo que 
ultima a mesa que há de receber 
um grupo de comensais vindos “de 
fora”.

António João não confirma nem 
desmente a saída para breve da po-
pulação. Meio a brincar, meio a sério 
diz não compreender como é que se 
anuncia o início das obras para 2023 
quando, até ao momento “ninguém 
sabe quando sai, para onde e em que 
condições”.

“Vieram aqui avaliadores, creio 
que já por três vezes, para verem as 
casas das pessoas que cá moram e 
lhes poderem atribuir um valor. Isso 
quer dizer que o Estado parece que-
rer avançar com a obra. Mas depois 
dessas visitas ninguém da terra re-
cebeu qualquer outra informação”, 
conta o comerciante.

No concelho do Crato os mais 
céticos lembram que “no tempo do 
Salazar também prometeram a obra 
e até vieram pessoas do Baixo Alen-
tejo para ajudar a construir” mas, re-
cordam, “nunca se fez nada e as pes-
soas daqui nunca ganharam nada de 
melhor para as suas vidas”. “O que 
ficou de bom foram algumas famí-
lias que por cá se estabeleceram”.
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Moradores não deixam casas 
sem saber para onde vão

A maioria, senão todos os mora-
dores do Pisão, entendem que, sen-
do impossível ficarem na aldeia, de-
verão ir residir para um local a cer-
ca de um quilómetro de distância. 
O sítio escolhido é um terreno nas 
proximidades de um local conheci-
do por Monte da Velha. É nesse local, 
dizem, que esperam ver edificadas 
as suas novas casas.

“Existe um terreno escolhido e 
que fica em frente ao Monte da Ve-
lha. É aí que queremos ver edifica-
da a nova aldeia ou, se quiserem, o 
bairro. Queremos que lhe chamem 
Pisão”, afirma António João.

Mas, apesar de o local para o 
realojamento estar escolhido, a ver-
dade é que ninguém sabe como se-
rão as futuras habitações, quais as 
suas dimensões, se terão quintais. 
“Não sabemos, sequer, qual o valor 
que estão a dar às casas onde mo-
ramos agora. O que sabemos é que 
ninguém as vai abandonar antes de 
as novas estarem prontas a habitar”, 
refere ainda o mesmo interlocutor.

A barragem aos pés dos residen-
tes é, de resto, uma ideia que agrada 
à maioria. Se hoje praticamente só 
se vai ao Pisão para comer no úni-
co restaurante existente ou, para os 
conhecedores, para empreender al-
gum passeio ou uma pescaria na da 
Ribeira de Seda (foi considerada, nas 

décadas de 1970 e 1980 um dos mais 
ricos cursos de água em determi-
nadas espécies piscícolas, nomea-
damente barbos), no futuro tudo 
pode ser diferente. António João diz 
perentório, que não admite instalar-
-se noutro local. “Agora que surge a 
oportunidade de fazer negócio é que 
me ia embora? Nem pensar. Levei 32 
anos a construir a minha vida nes-
te sítio e não é agora que vou morar 
para longe, deixando para outros as 
oportunidades de negócio que vão 
surgir com a barragem”, atira. 

A verdade é que, até ao momen-
to, não são conhecidos para o local 
(seja no futuro Pisão seja no Monte 
da Velha) projetos de hotelaria ou 
de restauração. “Houve pessoas que 
recuperaram casas no Monte da Ve-
lha. É natural, aquilo vai ficar com 
a praia à porta”, comenta de fugida 
Leonel, o segundo residente que a 
Semmais conseguiu ver na rua en-
quanto empreendeu a visita. “O que 
é que vou fazer? Sei lá... Olha, agora 
vou dar uma volta para ver se ain-
da apanho umas túberas (tubérculo 
que aparece em alguns campos do 
Alentejo, por norma entre fevereiro 
e o início de maio, e que é não só um 
petisco muito apreciado, como uma 
fonte de rendimentos para o quem o 
consegue identificar, retirar do solo 
e vender).
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JUNHO 2022

23

Primeiros 15,6 milhões para 
a empreitada já chegaram

Se as dúvidas sobre a constru-
ção da barragem ainda subsistem 
para alguns residentes do Pisão, o 
mesmo não acontece em relação aos 
responsáveis da Comunidade Inter-
municipal do Alto Alentejo (CIMAA), 
que já recebeu 15,6 milhões para 
uma obra cujo valor total está esti-
mado em 171 milhões, dos quais 120 
estão inscritos no Plano de Recupe-
ração e Resiliência.

Em comunicado de imprensa, a 
CIMAA anunciou que já foram exe-
cutados alguns trabalhos, nomeada-
mente o levantamento topográfico 
de pormenor da barragem, do açude 
das albufeiras e do cadastro, tendo 
igualmente sido efetuada a prospe-
ção geológica e geotécnica. Quanto 
ao estudo da afetação da aldeia e dos 
aspetos socioeconómicos, o mesmo 
deverá ser apresentado “em breve”.

A CIMAA refere, por outro lado, 
que o empreendimento do Pisão 
está longe de corresponder apenas 
a um anseio do concelho do Crato. 
“Vai beneficiar cerca de 110.000 pes-
soas nos 15 municípios do distrito de 

Portalegre”, dizem os promotores 
do projeto, salientando ainda o facto 
de o mesmo ter como principal ob-
jetivo o fornecimento de água para 
consumo humano.

Além disso, o empreendimento 
hídrico do Pisão terá também uma 
forte componente agrícola, esperan-
do-se que possa irrigar uma área de 
muitos hectares e assim contribuir 
para o surgimento de diversas em-
presas ligadas à agroindústria. Por 
fim, espera-se um forte retorno em 
termos turísticos e também relati-
vamente ao setor energético, uma 
vez que sobre as águas da barragem, 
numa extensão de dois hectares, se-
rão instalados painéis fotovoltaicos 
que se estima possam vir a produzir 
energia elétrica capaz de abastecer 
quase todo o distrito.

Os cálculos dos autarcas lo-
cais apontam para que os traba-
lhos de construção do paredão da 
barragem possam iniciar-se já no 
próximo ano, de modo a que em 
2027 a barragem já esteja em ple-
na laboração. 
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Em Borba, num lar de terceira idade, reside um 
artesão único. Um homem que depois de reformado 
começou a recriar antigas placas de xisto romanas. 

Os espanhóis vinham abastecer-se a Estremoz, onde 
também ocorriam americanos que procuravam os 

objetos de ferro forjado.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

ARTESÃO AUTODIDATA ATRAIU COMPRADORES DO MUNDO INTEIRO

Fama a replicar 
antigas placas de xisto 
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A
té aos 65 anos, Filipe “da Dig-
na” era conhecido em todo o 
concelho de Borba por ser um 

mestre a trabalhar nas pedreiras de 
mármore. Depois veio a reforma e 
hoje, com 97 anos, a sua fama ultra-
passa os limites do Alentejo e do pró-
prio país. Agora já não trabalha mas, 
até há pouco tempo, quando perdeu 
a quase totalidade da visão, ainda 
dava cartas a fabricar objetos de fer-
ro forjado e a replicar em pedras de 
xisto inscrições romanas com cerca 
de 2.000 anos de existência.

Chama-se Filipe dos Santos Ro-
sado mas, seja em Rio de Moinhos, 
onde nasceu, ou em Borba, onde há 
cerca de um ano reside num lar de 
terceira idade, todos o conhecem 
por Filipe “da Digna”, anexim que 
ganhou devido à mãe, precisamente 
conhecida por Digna.

Quase totalmente cego e com 
grandes problemas de audição, Fi-

lipe deixou de trabalhar quando a 
saúde o começou a abandonar. É 
com a ajuda do filho António Filipe 
Rebola Rosado, que conta um pouco 
da sua história à Semmais. Adoenta-
do, mas ainda assim com olho para 
o negócio, vai-nos propondo a ven-
da das placas de xisto gravadas que 
ainda tem em casa.

“Começou tudo quando um ar-
queólogo lhe deu um livro onde 
havia fotografias de placas de xisto 
com diversas gravações. Foi a par-
tir desse momento que o meu pai 
começou a interessar-se por essa 
arte”, explica António Rosado.

Curioso com as imagens que os 
romanos haviam desenhado há dois 
milénios, Filipe “da Digna” meteu na 
cabeça que haveria de reproduzir os 
artefactos. Até porque conhecia bem 
os sítios onde poderia encontrar xis-
to, nas imediações das ribeiras do 
concelho.
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“As placas que o meu pai fazia 
tinham cerca de um palmo de com-
primento e meia dúzia de centíme-
tros de largura. Era um trabalho 
difícil, até porque o xisto tem de 
ser trabalhado com imensos cui-
dados, uma vez que se quebra com 
facilidade”, elucida o filho para, de 
imediato, revelar que parte da fama 
que ganharam se deveu ao facto 
de aparentarem ser muito antigas: 
“Sim, era preciso dar-lhe um aspe-
to antigo e o meu pai era especia-
lista nisso. Para além da habilidade 
para talhar e riscar a pedra, também 
as conseguia fazer passar por pe-
ças muito antigas, como se de fac-
to tivessem sido trabalhadas pelos 
romanos. Como? Passava-as por 
água, lixava-as, utilizava aço e de-
pois enterrava-as. Ganhavam uma 
espécie de patine e isso despertou 
o interesse de muita gente. A princí-
pio as pessoas pensavam que eram 
mesmo objetos muito antigos e foi 
isso que, por exemplo, despertou 
a atenção do arqueólogo Jorge de 
Oliveira, professor na Universidade 
de Évora”. 

Espanhóis vinham a Estremoz 
comprar as peças de Filipe

As placas de xisto de Filipe “da 
Digna” podiam ser vendidas entre 
cinco a 20 euros. “Nada de especial, 
mas era um bom complemento para 
a reforma”, conta o filho.

O antigo trabalhador das pe-
dreiras habituou-se, depois das 
primeiras vendas, a frequentar o 
mercado de Estremoz. Reformado e 
com tempo, não falhava a oportu-
nidade de fazer negócio num só sá-
bado. É que após começar a vender 
não mais pararam de surgir novos 
compradores.

“Vinha gente daqui, do Alentejo, 
mas também muitas pessoas de Lis-
boa, de Coimbra, de Cáceres, de Mé-
rida, de Sevilha. Sim, os espanhóis 
foram grandes clientes. De cada vez 
que iam ter com o meu pai ao mer-
cado levavam tantas placas quanto 
podiam. Achamos que as vendiam 
no país deles. Compravam aqui por 
cinco ou dez euros e depois ven-
diam-nas em Espanha por 100...”, 
conta António Rebola Rosado.

Para além das placas de xisto, o 
antigo encarregado das pedreiras de 
mármore vendia também réplicas 
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de machados pré-históricos. “Era 
ele quem as fazia e tinha muita pro-
cura”, acrescenta o filho.

Mas, o que rendia mais dinhei-
ro nem sequer eram as imitações 
romanas e de épocas anteriores. É 
que Filipe “da Digna” era também 
um admirável artesão de ferro. Sem 
utilizar qualquer tipo de solda, foi 
fabricando, aproveitando uma for-
ja que tinha em casa, todo o géne-
ro de candeeiros, cabides, candeias, 
colheres, garfos, etc. “O ferro foi o 
que naturalmente lhe rendeu mais 
dinheiro. Fazia peças que podiam 
ser vendidas por 40 ou 50 contos. 
E havia sempre gente a procurá-las. 
Até dos Estados Unidos da América 
vieram compradores”, diz o filho. 

Entre os principais clientes con-
ta-se, por exemplo, o fadista Vicente 
da Câmara. “Procurava o meu pai 
porque ele era capaz de reparar, 
por exemplo, fechaduras do século 
XVIII. Mas também fazia ferragens 
para todo o tipo de móveis antigos. 
Era um trabalho muito específico e 
que quase ninguém conseguia exe-
cutar como ele”, refere. 

Hoje, conta António Rebola Ro-
sado, ainda aparecem por Estremoz, 
mas também em Borba, pessoas vin-
das de diversos locais à procura das 
peças manufaturadas pelo pai: “Já 
não tem condições para fazer esses 
trabalhos, mas gosta sempre de sa-
ber que ainda há quem se lembre”.

Forma de arte que não 
deixa nenhum seguidor

Se as peças do artesão quase 
centenário ainda são procuradas, a 
verdade é que, durante os mais de 
30 anos em que as executou nun-
ca apareceu ninguém que quisesse 
aprender os segredos e, eventual-
mente, continuar o negócio.

“Apareceram sempre professo-
res e muitas pessoas interessadas 
em ver os trabalhos. Apreciavam-
-nos, compravam-nos e divulga-
vam-nos, mas nunca surgiu nin-
guém que se mostrasse interessado 
em aprender o ofício”, diz ainda An-
tónio Rebola Rosado.

Para o filho do artesão é incom-
preensível que, até hoje, nenhuma 
entidade local se tenha interessado 
em, pelo menos, tentar preservar 
algumas das peças que o pai execu-
tou. “Nunca fomos contactados por 
ninguém, nem das câmaras munici-
pais nem de qualquer outra institui-
ção. Acho que, sem falsa modéstia, 
valeria a pena contar e mostrar os 
trabalhos do meu pai. Afinal, foram 
a recriação de uma forma de arte 
muito procurada, mas que mais 
ninguém conseguiu executar. Valia 
a pena, sem dúvida, incentivar os 
jovens a fazerem este tipo de traba-
lho”, afirma. 
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Agenda estratégica para 
acelerar desenvolvimento

JOSÉ DANIEL SÁDIO, SEM MÃOS A MEDIR, APONTA PRIORIDADES DO MANDATO

entrevista

O novo edil de Estremoz não confunde dificuldades 
com trabalho. O mote é melhorar o funcionamento da 
autarquia, dos seus trabalhadores e fazer obra. Para já, 

quer resolver o problema da água, no que considera ser 
“a obra do século”, mas quer partilhar decisões.

ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR



JUNHO 2022

29

Encontrou alguma surpresa 
durante estes primeiros seis 
meses de mandato?

Há sempre surpresas, umas boas 
outras menos boas, mesmo no meu 
caso que sou autarca deste municí-
pio há cerca de duas décadas e co-
nheço bem o funcionamento da es-
trutura e organização interna. Uma 
das melhores surpresas é sentir que 
temos um staff e um conjunto de tra-
balhadores totalmente mobilizados e 
disponíveis para ajudar e sentir que 
fazem parte de uma equipa.

É um toca a reunir com 
os trabalhadores...

Exatamente, e fazer sentir que nós 
estamos aqui, somos três eleitos num 
universo de mais de 400 trabalhado-
res e que fazemos parte do mesmo 
projeto e da mesma equipa, cada um 
com diferentes competências e dife-
rentes níveis de decisão, mas que o 
sucesso de um é o sucesso dos outros. 
Sente-se esse esforço, como foi no 
caso da FIAPE, com a tomada de de-
cisão muito mais tarde que o normal, 
com acréscimo de trabalho, mas sem-
pre com grande disponibilidade das 
pessoas para enfrentar esse desafio.

Isso deve-se à mudança 
de rumo na presidência?

Estou apenas a constatar como 
uma boa surpresa, sentir que as 
pessoas estão mobilizadas e ao lado 
desta nova liderança do município. 
Há outras menos boas que vão apa-
recendo neste quotidiano da política, 
após a tomada de posse...

Não quer identificar nenhuma…
São públicas e já debatidas. Por 

exemplo, algumas obras que estavam 
definidas e aprovadas com um deter-
minado orçamento, mas que fomos 
obrigados a alocar verbas substan-
cialmente superiores. Isso levou a que 
tivéssemos uma menor margem de 
investimento para o ano em concreto. 

Para perceber melhor, 
eram obras que estavam 
subdimensionadas do ponto 
de vista financeiro?

Exatamente. Isto é, subdimen-
sionadas e suborçamentadas. E nem 
sequer estou a discutir a bondade 
das mesmas. O problema é que era 
expectável que o empréstimo que 
se fez fosse suficiente e não foi. Isso 
limitou outros investimentos que es-
tavam pensados, nomeadamente em 

melhorar alguns serviços e capacitá-
-los com outras condições, materiais 
e humanas, nomeadamente, neste 
caso, a progressão de carreiras, algu-
mas delas congeladas há muito tem-
po. Para além de uma frota obsoleta 
que precisa de renovação urgente, 
pelo que precisamos de investimento 
nestas áreas.

Posso inferir que, mesmo com 
esse senão, pretende avançar 
na renovação do parque 
automóvel do município?

Sim, mas tem que ser faseado ao 
longo do mandato. E vamos também, 
apesar destes problemas, melhorar 
as condições de trabalho. Isso é uma 
evidência que já se fará sentir neste 
mandato, embora não ao ritmo que 
se pretendia.

Tem abordado muito a questão 
do pessoal, está prevista 
alguma alteração do quadro 
orgânico?

Está prevista e é mesmo necessária 
e urgente, por todos os motivos. Por 
um lado, porque temos lógicas diferen-
tes em termos de organização interna, 
e por outro lado agora esta questão 
dos dossiers das novas competências, 
que nos obriga também a mudanças. 
Tem que haver uma reorganização de 
toda a estrutura orgânica. 

“ 

Tem que haver 
uma reorganização 
de toda a estrutura 
orgânica do 
município
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O presidente tem a braços 
outros problemas, a questão 
da água...

É uma grande prioridade. Pos-
so dizer que já começámos a fazer 
análise de terreno e de levantamen-
to de necessidades para, tão breve 
quanto possível, lançarmos aqui o 
grande dossier da obra do século em 
Estremoz, ligada ao abastecimento e 
saneamento no concelho. Estremoz 
tem níveis preocupantes de perdas 
na distribuição da água, falamos em 
níveis acima dos 80%. E, no que diz 
respeito ao saneamento, temos fre-
guesias sem ETAR, além de alguns 
aglomerados populacionais, e isso é 
muito preocupante. 

Está a dizer que o concelho 
parou no tempo?

Quase isso, sim. Repare, existiram 
três quadros de apoios comunitários 
para se resolver este problema. As 
opções foram as que foram, foram 
tomadas, houve decisões, houve de-
pois abandono de decisões, e o facto 
é este: Estamos aqui numa situação 
muito preocupante, porque, se por 
um lado tenho o dever de alavancar 
o concelho, dar-lhe visibilidade, criar 
dinâmicas e torná-lo ainda mais ape-
tecível para quem quer vir para cá e 
para os que já cá residem, por outro, 
tenho condicionantes de base.

 

Quer explicitar melhor?
Por exemplo, discutir, como esta-

mos a fazer, investimentos na área da 
hotelaria e na restauração, havendo 
estas questões ao nível das infraes-
truturas básicas por resolver. Vamos 
ter que dar aos investidores capaci-
dade de resposta. 

O que está a dizer é que se criou 
uma ideia de marca, sem cuidar 
do essencial?

O que eu acho, com todo o res-
peito por quem esteve antes de mim, 
é que nem houve uma estratégia de 
marca, as coisas foram surgindo. Es-
tremoz tem visibilidade, aparece em 
muitas áreas, e bem, temos empresas 
e empresários de excelência, temos 
o nosso património, mas depois não 
temos uma estratégia integrada, que 
potencie o desenvolvimento. E a água 
é uma evidência. Há pessoas que não 
têm, ainda hoje, água em quantidade 
e qualidade suficiente ao longo do 
dia, e muitas nem esgoto em casa.

Como pretende atacar esta 
“obra do século” como a 
referiu. Já há ideias?

Claro que sim. Para já, a certeza 
de que não conseguiremos resolver 
esta questão de modo próprio. Não 
temos essa capacidade, porque es-
tamos a falar de dezenas de milhões 
de euros. Vamos ter que nos socor-
rer de parcerias, nomeadamente da 
esfera pública. Temos que debater 
a componente técnica e a política 
na câmara e assembleia municipal. 
Já estamos a preparar esse traba-
lho. E um levantamento exaustivo 
sobre o ponto de situação, da rede, 
das perdas, como estão as ETAR, 
onde há depósitos. Depois lançar a 
discussão política alargada para se 
discutirem as opções a tomar. Tem 
que ser um processo partilhado e 
não imposto, até porque não temos 
maioria no executivo. Para mim, no 
entanto, a questão é simples: “Não 
podemos correr o risco de estar-
mos aqui mais quatro anos sem ter 
uma decisão tomada”.

“
Vamos lançar a 
obra do século em 
Estremoz, ligada 
ao abastecimento 
e saneamento do 
concelho

entrevista  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Já fez análise à execução 
dos fundos comunitários 
nos últimos anos?

Estamos a fazer essa avaliação. 
Por isso mesmo vamos criar, o mais 
depressa possível, um gabinete para 
irmos buscar todos os cêntimos 
possíveis, em especial no quadro do 
20/30 e PRR.

Mas não tem ideia base desse 
aproveitamento do último 
quadro comunitário? 

Do que nos é dado a conhecer, 
podemos falar de execução q.b em 
função do que foram as capacida-
des de investimento. Houve o PEDU, 
no âmbito do qual ainda há obras 
a serem executadas. Mas o desafio 
que temos nesta próxima década é 
duplicar ou triplicar essa capacida-
de, porque nós temos muito pouca 
margem anual, cerca de milhão e 
meio a dois milhões de euros, o que 
é muito pouco face às necessidades. 
Temos que ter projetos e capacidade 
de comparticipar financeiramente, 
como têm feito outras câmaras que 
se tem desenvolvido. Porque há mui-
to a fazer, para além do saneamento, 
a requalificação urbana, os espaços 
verdes, os equipamentos desportivos 
e culturais, por exemplo. 

 Qual é o valor o do orçamento 
da câmara de Estremoz?

Este ano foram cerca de 26 milhões. 

Há pouco falou no PRR, pode 
ser um trunfo para resolver o 
parque habitacional?

Considero que sim, porque é um 
problema grande no concelho, o 
mercado de arrendamento está com 
preços proibitivos e isso é um pro-
blema para os nossos jovens. Se os 
queremos fixar com empregos qua-
lificados, e já há investidores a criar 
postos de trabalho desse nível, temos 
que resolver o problema da ofer-
ta habitacional. Temos aprovada a 
Estratégia Local de Habitação, com 
cerca de 8 milhões de euros, embora 

mais virada para a habitação social, 
que também pode ajudar, por exem-
plo, na requalificação do parque 
existente.

As carências sociais são 
preocupantes ou nem por isso?

Estão muito sinalizadas e cir-
cunscritas à ideia que temos da co-
munidade. Em termos de diagnós-
tico, estamos a falar em cerca de 
duas centenas de pessoas, mas ain-
da assim é significativo. Para aju-
dar temos que captar investimento 
que crie trabalho...

Postos de trabalho também 
para fixar jovens no concelho, 
suponho?

Claramente. Trabalho qualificado. 
Há dias tive oportunidade de privar 
com um investidor, com uma unida-
de em São Lourenço, que deu empre-
go a mais de vinte jovens. Tenho ideia 
de que se conseguirem bons empre-
gos, idênticos aos que conseguem em 
Lisboa, Porto ou outras zonas mais 
urbanas, esta população mais jovem 
ficará por cá. Temos que inverter este 
ciclo de perda de população. Obvia-
mente que, fique claro, não quero 
que Estremoz vire cosmopolita.

Até porque perderia uma 
certa identidade... 

Pois, mas temos que crescer. E 
isso é um caminho para fazer a mé-
dio ou longo prazo, criando as con-
dições, reivindicando e tornando o 
concelho ainda mais apetecível. Por 
isso vamos também preparar o or-
denamento da cidade para o futuro e 
mexer no PDM.

O novo presidente da câmara 

de Estremoz não parece ser de 

grandes ruturas. José Daniel Sádio 

diz que “depende da perspetiva” 

e sublinha que o mais importante 

“é assumir responsabilidades”. 

“Seria fácil chegar e assumir que, 

no caso das obras do anterior 

executivo, não havia condições 

para fazer esta ou aquela 

intervenção, mas isso não era 

ser responsável nem defender 

os interesses do município”, 

esclarece. O edil reafirma que as 

maiores ruturas “são na forma 

de estar” e, por isso, refere que 

“estamos cá para servir porque 

esse é o grande paradigma do 

serviço público”. Para o futuro 

quer deixar uma imagem de 

que conseguiu desenvolver 

um trabalho estratégico e de 

planeamento para o concelho 

“em que os estremocenses se 

revejam”. E, mais importante, 

“chegar ao final do mandato e 

dormir descansado” pelo trabalho 

realizado.

Homem de ruturas, sim, 
em nome dos interesses 
do concelho
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Falámos do setor vitivinícola 
e do turismo, a indústria dos 
mármores tem vindo 
a fraquejar?

Chegou a ser uma bandeira do 
concelho e de todo o Alentejo, mas 
é uma atividade que está hoje um 
pouco estagnada. No contexto da 
Guerra do Golfo houve uma que-
bra acentuada da atividade. Mas há 
projetos ao nível do PRR para a re-
vitalizar. Penso que é exequível, mas 
demorado.

Mas há outro desígnio importan-
te, que passa por termos fibra ótica 
em todo o concelho, o que passará, 
certamente, por apoios e decisões ao 
nível superior. Há câmaras que têm 
essa margem, nós temos que a con-
seguir, até porque a pandemia trou-
xe-nos algumas oportunidades a este 
nível, com o teletrabalho. A ideia é, se 
temos um clima de excelência, aten-
dimento de excelência, temos quali-
dade de vida, temos que ter também 
condições tecnológicas para captar 
esse nicho de negócios.

Que obras destaca já com 
o seu cunho?

Destaco a requalificação do Ros-
sio, a requalificação do estaleiro mu-
nicipal, que estava há décadas em 
condições indignas. Neste caso, só 
para se ter uma ideia, era uma obra 
com 200 mil euros de previsão e vai 
orçar em quase um milhão, devido 
ao mau planeamento. Outra obra 
que vai arrancar muito em breve é a 
intervenção no Largo General Graça. 
Em síntese, vamos ainda ter este ano 
muito estaleiro, muita obra, muito 
pó, que geram alguns constrangi-
mentos, mas tem que ser. 

entrevista  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Algumas ideias já plasmadas?
Na área do urbanismo, por exem-

plo, estamos a sinalizar e a identificar 
zonas de crescimento e expansão. 
Esse trabalho não se vê, mas está a 
ser feito. Por exemplo na área do des-
porto, o nosso Complexo Desportivo 
Municipal está obsoleto e precisa de 
uma intervenção urgente. 

Vai acontecer durante 
este mandato?

Neste mandato algumas coisas 
já vão acontecer. Queremos garan-
tir o pavilhão desportivo numa zona 
maior, complementado com outras 
infraestruturas. Uma espécie de cida-
de desportiva.

Uma espécie de multidesportivo...
Uma cidade desportiva, como 

quiser.

Quando é que prevê que esse 
planeamento urbanístico esteja 
concluído?

Penso que ainda este ano. É fun-
damental, para preparar o terreno, 
a expansão, os loteamentos. Temos 
uma avenida nova, onde temos lá 
terrenos, no âmbito do protocolo 
com a IP (ex REFER). Estamos a ava-
liar o que fazer e onde, para assim 
que tivermos luz verde da IP se possa 
avançar mais uns passos.

Que setores estão a dinamizar 
mais o concelho neste 
momento?

Em termos de rentabilidade eco-
nómica e empregabilidade a área do 
vinho e da vinha, uma vez que já te-
mos por cá unidades de excelência a 
nível nacional e internacional. E o tu-
rismo, que continua em crescimento 
sustentado. O problema é a falta de 
mão-de-obra especializada, que é 
uma das maiores queixas dos pro-
motores.

Porque não uma escola 
profissional em Estremoz?

Tínhamos o polo da EPRAL, mas 
deixou de funcionar. Temos apenas 
os cursos profissionais das escolas 
secundárias. No quadro da CIMAC 
está a ser feito um trabalho, através 
de uma consultora, que prevê a cria-
ção de uma rede de oferta formativa, 
até porque há algumas unidades ho-
teleiras previstas para a nossa região.

 

As acessibilidades são também 

uma das prioridades do autarca. 

Desde logo a variante que liga o 

IP2 à N4, por razões de segurança 

e de desvio do tráfego pesado. 

“Está adiada há tempo demais, é 

preciso resolver este problema, 

porque este tipo de tráfego 

passa no centro da cidade e 

por três escolas”. Ligado à rede 

viária está também por resolver 

a ampliação do cemitério, 

intervenção que obrigará ao 

fecho da ligação de Estremoz 

pela N4, para quem vem de 

Elvas. “Isto implica uma nova 

ligação, sendo que defendemos o 

prolongamento da nova avenida 

Santa Isabel, por rotunda ou por 

viaduto”, diz José Daniel Sádio. 

Há também na agenda a ligação 

da variante do IP2 e um novo 

nó na A6. “Temos que mostrar 

à tutela a importância dessa 

ligação, até porque está em 

cima da mesa a criação de um 

terminal rodoviário, no âmbito 

da alta-velocidade, no Alandroal”, 

esclarece, acrescentando que 

este empreendimento pode vir a 

potenciar futuros investimentos 

na Zona Industrial dos Arcos.

Agenda para a rede 
viária inclui pacote 
de reivindicações
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Ainda o dia 
é uma criança
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“Já não podemos evitar o que sucedeu, mas 
podemos e devemos estar preparados para 
trocar as voltas às suas consequências.”

N
um belo poema canção, ins-
pirado por Luis de Camões e 
imortalizado por Fausto, José 

Mário Branco e Sérgio Godinho em 
2009, fomos relembrados com raro 
encanto que “mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades” e que se 
“todo o mundo é feito de mudança” e 
que se for necessário podemos “tro-
car-lhes as voltas que ainda o dia é 
uma criança. 

Recorro a estes belos versos para 
recordar que se é verdade que a pan-
demia e a invasão da Ucrânia mu-
daram de forma brutal o mundo em 
que vivemos, os seus impactos ainda 
agora começaram.  Já não podemos 
evitar o que sucedeu, mas podemos e 
devemos estar preparados para tro-
car as voltas às suas consequências.

Olhando para o nosso Alentejo, 
podemos antecipar boas oportuni-
dades no domínio do turismo sus-
tentável, das energias renováveis e 
da fixação segura de indústrias, ser-
viços e de nómadas digitais altamen-
te qualificados. Ao mesmo tempo, a 

carestia de vida e as roturas das ca-
deias de produção não deixarão de 
nos afetar, em particular as comuni-
dades e os setores mais vulneráveis.

Tal como o dia ainda é uma crian-
ça, o novo governo central e os novos 
executivos autárquicos também es-
tão na sua aurora e a implementação 
do Quadro Financiamento Pluria-
nual 2021/2027 e a aplicação do Pro-
grama de Recuperação e Resiliência 
estão também agora a começar a ser 
transpostos para os planos de ação e 
para as ações em concreto.    Estamos 
por isso a tempo de lhe trocar as vol-
tas se for caso disso.

Já aqui referi e reitero que con-
cordo com as grandes linhas estra-
tégicas definidas para o desenvol-
vimento da nossa região. Considero 
que a chave vai estar no processo e 
no envolvimento dos diferentes ato-
res na sua concretização e no foco 
que conseguirmos colocar em me-
didas que são estruturantes para a 
aplicação de todas as outras. Exem-
plos de medidas cruciais são a garan-

tia de dignidade do trabalho sazonal, 
a promoção generalizada da literacia 
digital, a abordagem integrada dos 
projetos de energia e de digitaliza-
ção e a criação de estruturas para 
agregar células viáveis de fixação de 
massa crítica no território. 

Os impactos da guerra exigem 
revisões refletidas no domínio da 
proteção dos mais vulneráveis que 
no plano individual e comunitário, 
quer no plano empresarial. E que se 
troquem as voltas se necessário. Mas 
para trocar temos que estar unidos 
no essencial e que ter estruturas o 
mais robustas possível, que no pla-
no do associativismo empresarial 
e social, que no plano autárquico, 
quer nos órgãos desconcentrados 
da administração central na Região, 
em particular naqueles que exercem 
funções de coordenação. Se o dia 
ainda é uma criança, precisamos na 
muita maturidade e bom senso na 
forma como vamos criar condições 
para ele crescer saudável e feliz.

Sem Mais! 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Espécie caprina autóctone e que terá surgido na Serra de 
Serpa começa a ser criada também na zona centro. Livro 
genealógico faz referência a mais de 6000 animais. São 
responsáveis pela produção do cabrito alentejano e por 
algum do leite mais apreciado para o fabrico de queijo.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Serpentina produz carne, 
leite e previne incêndios

PRODUTORES TEMEM PELA ESTAGNAÇÃO DOS PREÇOS DOS EXEMPLARES
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S
erpentina. Quem houve o nome 
e não esteja familiarizado pen-
sará, quase de imediato, que se 

fala de carnaval, de folia, de fitas co-
loridas que se atiram pelo ar. Nada 
mais errado. Serpentina é o nome 
dado a um animal, mais propria-
mente a uma raça de cabra. A cabra 
autóctone do Alentejo. Um animal 
que em tempos que ninguém conse-
gue determinar com exatidão se es-
tabeleceu e se começou a multipli-
car na Serra de Serpa, obtendo daí 
o peculiar nome. A espécie está em 
expansão e até já se encontra fora 
dos distritos de Beja, Évora e Porta-
legre, mas os criadores queixam-se 
da pouca valorização do produto 
nos anos mais recentes.

“Na década de 1980 o litro de lei-
te variava entre os 80 e os 100 es-
cudos. Hoje, e já desde há quatro ou 
cinco anos, o litro custa entre 55 e 
80 cêntimos, que é mais ou menos o 
equivalente ao valor que se pagava 
há cerca de 40 anos. O problema é 
que, nos últimos anos, os custos de 
produção aumentaram muito. Cres-
ceram cerca de quatro vezes, fazen-
do assim diminuir, drasticamente, 
os proveitos de quem cria estes ani-
mais”, explicou à Semmais o presi-

dente da Associação Portuguesa de 
Caprinicultores da Raça Serpentina 
(APCRS), António Cachatra.

A APCRS, sediada em Évora, tem 
atualmente registados 63 criado-
res deste tipo de animal. Estão dis-
tribuídos por todo o Alentejo, mas 
também pelo centro do país, no-
meadamente nos distritos de Santa-
rém e Coimbra. “A cabra serpentina 
é uma das seis raças caprinas autóc-
tones portuguesas, tendo inscritas 
no livro genealógico 6000 fêmeas e 
300 machos. O efetivo está em cres-
cimento, uma vez que em 2015 era 
de cerca de 4500”, referiu o presi-
dente da APCRS, justificando assim 
o progressivo interesse na produção 
da raça.

O interesse dos criadores neste 
animal resulta do facto de se repro-
duzir a um ritmo considerado satis-
fatório (a média são uma cria e meia 
por cada ano) e de apresentaram 
também um bom desempenho na 
produção de leite, com uma média 
de 180 litros por lactação. Este leite 
é, sobretudo, utilizado no fabrico de 
queijo, sendo considerado de quali-
dade muito elevada. É, portanto, um 
animal criado para a produção de 
carne e de leite.
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Nascidas e criadas no campo 
com produtos naturais 

As cabras serpentinas são ani-
mais nascidos e criados nos cam-
pos. São alimentados apenas com 
produtos naturais e a qualidade da 
sua carne e do seu leite é alvo de 
acompanhamento constante por 
parte dos técnicos da APCRS, que 
dessa forma compilam elementos 
estatísticos e clínicos suficientes 
para poderem encaminhar os pro-
dutores e mantê-los em elevados 
níveis qualitativos.

“Todos os animais são avaliados 
na fase de criação e reprodução. 
Controla-se o leite regularmente e 
faz-se a avaliação genética de todo 
o efetivo. São procedimentos nor-
mais que visam manter o nível qua-
litativo”, diz o presidente da APCRS.

“A associação tem um programa 
de comercialização que permite aos 
seus associados a comercialização 
dos animais para as grandes super-
fícies comerciais”, refere António 
Cachatra, acrescentando que não 
existem vendas para o estrangeiro, 
sejam de carne e leite, sejam de ani-
mais vivos.

O responsável associativo refe-
re, por outro lado, que a maior parte 
dos criadores tem como objetivos 
a venda de cabritos. Os animais, 
já certificados oficialmente com a 

marca “Cabrito do Alentejo”, expli-
ca, são comercializados quando têm 
entre um mês e meio e dois meses 
de idade, podendo o seu peso (vivo) 
oscilar entre os dez e os 12 quilos. “O 
cabrito, como sabemos, é comercia-
lizado, sobretudo, durante a Páscoa 
e o Natal, alturas em que o preço 
aumenta. No resto do ano os valo-
res voltam a cair e esse é outro dos 
problemas que se colocam aos pro-
dutores, que não conseguem fixar 
um rendimento anual”, disse.

António Cachatra explicou ainda 
que, atualmente, se utiliza um bode 
para cada 20 fêmeas, sendo que to-
dos os animais são criados ao ar li-
vre para que desse modo aumentem 
as probabilidades de se manterem 
as melhores características genéti-
cas da espécie. “Essa é uma caracte-
rística fundamental e que é seguida 
por todos os produtores, sejam os 
que fazem a exploração na pleni-
tude, com a criação de cabritos e a 
ordenha por períodos de seis a sete 
meses, sejam os que possuem reba-
nhos mais pequenos e que visam, 
sobretudo, a comercialização dos 
cabritos, ou ainda os que possuem 
rebanhos mais pequenos, de dez a 
30 cabeças, e que visam apenas a 
produção doméstica”, acrescentou
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Ideais para limpar matos 
e prevenir incêndios

Os criadores de cabras enten-
dem também que estes animais, 
sendo valiosos em termos de pro-
dução de carne e de leite, são ainda 
muito importantes na manutenção 
dos ecossistemas, nomeadamente 
na preservação dos terrenos, sen-
do fundamentais na prevenção de 
incêndios.

“As cabras são uma parte im-
portante na conservação e limpeza 
dos matos. Sendo uma das espécies 
mais seletivas, são essenciais por-
que consomem plantas rasteiras e 
limpam arbustos e árvores, con-
tribuindo assim através da sua ali-
mentação, mas também pelo piso-
teio dos terrenos, para minorar os 
riscos de incêndio”, referiu António 
Cachatra.

A alimentação destes animais 
é considerada importante para a 
longevidade que os mesmos atin-
gem. Há alguns casos em que uma 
cabra serpentina pode chegar aos 
13 anos. No entanto, enquanto ele-
mentos produtivos, o tempo médio 
de vida é de oito a nove anos. Este 
é, de acordo com o responsável da 
APCRS, mais um importante ele-
mento valorativo da espécie. É que 
uma cabra em idade reprodutiva 
pode valer entre 120 a 150 euros. Já 
os machos são comercializados por 
valores que oscilam entre os 150 e 
os 200 euros. 

A cabra serpentina poderá ser 

o resultado do cruzamento de 

diversos animais que há muitos 

séculos surgiram nos campos 

da Península Ibérica e que, 

eventualmente, se cruzaram 

com espécimes provenientes 

do Norte de África. Alguns 

estudiosos referem o facto de 

o mesmo animal também já 

ter sido designado por Raiana, 

Castelhana e Espanhola, o que 

leva a supor que existiram em 

tempos rebanhos que circulavam 

entre as fronteiras de Portugal e 

Espanha. Robustas e musculadas, 

as serpentinas têm uma pelagem 

branca (predominante) ou creme, 

apresentando também um listão 

preto no dorso e que se prolonga 

até à cauda. Essa mesma macha 

preta ocupa o ventre dos 

animais, o focinho, as orelhas e a 

extremidade das patas.

Cruzamento na 
origem da espécie
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São necessárias melhorias na rede de transportes 
rodoviários e ferroviários, mas também há que construir 
uma nova residencial para os estudantes. O ensino ligado 
à agricultura, ao turismo e à sustentabilidade assume cada 

vez maior importância global.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Com os pés na região 
e os olhos no mundo

IP BEJA RECLAMA MELHORES ACESSIBILIDADES PARA A TERRITÓRIO
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O Instituto Politécnico de Beja 
(IP Beja) não é apenas um es-
tabelecimento de ensino onde 

se adquirem valências académicas. 
É, também, uma cartada de esperan-
ça jogada por um distrito ameaçado 
pelo despovoamento e onde as aces-
sibilidades continuam a deixar muito 
a desejar. No Plano Estratégico 2025 
os objetivos passam por cimentar e 
reforçar a posição atual e, ao mesmo 
tempo, tentar obter mais reconheci-
mento internacional, de modo a obter 
novas e mais valiosas qualificações.

“É um contexto particularmente 
desafiador para a região e para a pró-
pria instituição, que procura reforçar 
as suas bases de sustentabilidade en-
quanto referência no domínio terri-
torial, económico e social do Alente-
jo, interveniente da maior relevância 
em matéria de desenvolvimento re-
gional, empresarial e cultural”, espe-
cificou à Semmais o vice-presidente 
do IP Beja, José Bilau.

Para cimentar a posição de rele-
vo que usufruiu na região, o instituto 
baseia a sua ação em nove domínios 
estratégicos. A referência nos cam-
pos do ensino e da investigação são 
imagens de marca que continuam a 
merecer forte investimento. Esse é o 
caminho, diz o mesmo responsável 
académico, para se consolidar a pro-
jeção internacional. 

José Bilau realça a importância 
de se proceder à transferência dos 
conhecimentos para as empresas e 
de assim se poder realçar o desem-
penho dos diplomados. “É um forte 
contributo para a alavancagem e sus-
tentabilidade do desenvolvimento da 
cidade, região e país, pela proativida-
de no compromisso com o exercício 
da cidadania e com a difusão cultu-
ral”, adiantou o docente.

Diversificar a oferta para 
atrair mais estudantes 

O IP Beja tem, atualmente, 3340 
estudantes distribuídos por cursos 
técnicos superiores profissionais, li-
cenciaturas, pós-graduações e mes-
trados. A ideia, de acordo com os 
responsáveis, é que a oferta aumente 
gradualmente mas, para isso, torna-
-se necessário construir uma nova 
residencial estudantil.

“Temos como desafio diversificar 
a nossa oferta formativa de forma a 
conseguirmos atrair mais estudan-
tes, outros públicos que começam a 
perceber a importância da formação 
ao longo da vida”, disse José Bilau, 
salientando a importância do desen-
volvimento de “um portefólio de for-
mações ajustadas às necessidades do 
tecido socioeconómico regional”.

O vice-presidente do politécnico 
considera que o mesmo é uma ins-
tituição “bem enraizada” na cidade e 
na região, sendo também um “grande 
pilar da sustentabilidade e da dinami-
zação do concelho de Beja”. Além dis-
so, de acordo com o mesmo respon-
sável, são profícuas as relações com 
a câmara municipal e, também, com 
os representantes do tecido empresa-
rial. “O instituto tem dado um contri-
buto ímpar para o desenvolvimento 
regional e para a coesão do Alentejo, 
mediante a colaboração e articulação 

sistemática com as empresas, as au-
tarquias e outras entidades públicas, 
sociais e cooperativas”, afirmou ain-
da José Bilau, evidenciando que este 
relacionamento já permitiu “a criação 
de um ecossistema que vai alavancar 
o desenvolvimento económico e so-
cial, assim como a fixação de popula-
ção qualificada no território”.

Vocacionado para as disciplinas 
mais relacionadas com a agricultura, 
o IP Beja inicia em junho uma nova 
pós-graduação de gestão sustentá-
vel do setor de Olivicultura e, a partir 
de setembro, uma outra de Turismo 
Sustentável e Bem-Estar. Além dis-
so, assumem também destaque os 
cursos de Tecnologias Agroambien-
tais e Sustentabilidade, Tecnologia e 
Inovação Alimentar e Tecnologias em 
Segurança e Saúde no Trabalho.

Para que o crescimento do insti-
tuto continue a ser uma realidade, o 
vice-presidente salienta, no entanto, 
que é necessário incentivo das enti-
dades nacionais. Esse incentivo pas-
sa não só pelas já referidas melho-
rias nas acessibilidades rodoviárias e 
ferroviárias, mas também pelo dese-
jo já expresso pelo Ensino Superior 
Politécnico, que pretende assumir 
a designação de Universidades de 
Ciências Aplicadas. 
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Traços 
arquitetónicos 
no Alentejo
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“(…) pelo Alentejo “afora” podemos registar 
várias centralidades arquitetónicas, de 
traço recente, cuja visão dos promotores 
e qualidade do traço arquitetónico gera 
movimento e dinâmica sociocultural (…)”

O Alentejo florido no mês de 
maio desafia-nos a calcor-
rear caminhos na procura 

dos espaços experienciais que nos 
fazem sentir vivos no movimento 
do tempo. A vida é um sopro! Per-
mitam-me a apropriação do nome 
de um documentário sobre Oscar 
Niemeyer – “A Vida é Um Sopro”, de 
Fabiano Maciel (2011).

Não me atrevo a escrever sobre 
arquitetura, mas tão só sobre a for-
ma como esta me desafia a deslocar 
no espaço numa relação corporal 
que enriquece o reportório das mi-
nhas memórias sensitivas que se 
extinguirão na finitude da vida. Pelo 
contrário, a arquitetura acrescenta 
uma racionalização ao espaço que 
perdura no tempo.

É muito interessante ouvir Oscar 
Niemeyer no documentário sobre a 
sua vida, nomeadamente naquilo que 
é o rigor que este arquiteto coloca no 
seu processo de trabalho que levou a 

corresponder ao desafio de projetar 
de raiz a capital de um país à escala 
do Brasil - Brasília, essa que é cidade 
que desejo conhecer pela obra desse 
grande mestre das “frágeis” linhas 
curvas impostas à floresta.

Também pelo Alentejo “afora” 
podemos registar várias centralida-
des arquitetónicas, de traço recente, 
cuja visão dos promotores e qua-
lidade do traço arquitetónico gera 
movimento e dinâmica sociocultu-
ral, com capacidade de atração para 
os territórios, também numa dinâ-
mica de desterritorialização, pelo 
valor universal da obra.

Se, em Évora, a Malagueira do 
Arquiteto Álvaro Siza Vieira, com 
toda a sua história e estórias loca-
lizadas num tempo que se move en-
tre o passado e o futuro, é um dos 
exemplos que, com a qualidade do 
traço arquitetónico “recente”, mar-
cam o Alentejo e geram centralida-
des... contamos mais! Podemos cal-

correar caminhos que nos levam até 
ao CAS – Centro de Artes de Sines, 
dos irmãos Aires Mateus, ou numa 
outra perspetiva que marca a paisa-
gem rural, ao Lagar do Marmelo do 
arquiteto Bak Gordoon.

Mais perto de mim, como deto-
nante desta crónica, o recente edi-
fício da Escola Superior de Tecno-
logia e Gestão do IPBeja, da autoria 
do Arquiteto Nuno Montenegro, que 
tem justificado a deslocação orga-
nizada de estudantes de Arquitetura 
à cidade de Beja. Da mesma forma, 
pelas suas qualidades cénicas, tem 
sido objeto de locações de produ-
ções fotográficas e televisivas.

Podemos pensar num conjunto 
de outros exemplos que marcam a 
paisagem com traços de autor que 
perdurarão na horizontalidade da 
planície, fruto da visão de longo pra-
zo dos promotores públicos ou pri-
vados. Geram centralidades, geram 
movimento e produzem cultura. 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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O casario branco não engana, como não enganam as 
suas muralhas altaneiras, as igrejas e os cheiros de uma 

gastronomia requintada, que alia os segredos seculares à 
modernidade. Elvas, plantada na raia, continua a ser um 

imenso íman para turistas de todo o mundo.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Viagem pelo património 
e boa mesa

ELVAS, RAINHA DA FRONTEIRA, CONTINUA A CRESCER TURISTICAMENTE

A ideia inicial era passar um 
fim-de-semana em Elvas. Essa 
pretensão haveria, no entanto, 

de ser descartada logo após as pri-
meiras impressões. Os dois dias do 
programado passeio depressa de-
ram lugar a uma semana, período 
temporal bem mais desafogado e a 
permitir visitar com mais atenção 
a espetacularidade arquitetónica 
da cidade raiana que é Património 
Mundial da Humanidade. Horizonte 
temporal alargado que permitiu ver 
mais monumentos, mas também fi-
car a conhecer melhor a oferta gas-
tronómica, a beleza paisagística e a 
inconfundível forma de bem receber 
dos elvenses.

Por vezes, quem visita fá-lo 
porque os acessos permitem uma 
deslocação rápida, cómoda e segu-
ra. Isso aplica-se a Elvas, que hoje 
está ligada por autoestrada a todo 
o país, mas também a Espanha. De 
facto, o tempo de viagem para a ci-
dade do distrito de Portalegre não 
pode ser apontado como obstáculo. 
Assim o pensam as dezenas de mi-
lhares de turistas que, anualmente, 
ali se deslocam. Um número, diz o 
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técnico de turismo da câmara, Rui 
Jesuíno, que em breve pode crescer 
significativamente em virtude dos 
melhoramentos ferroviários que a 
região está a sofrer, passando a ser 
servida não só pela Linha do Leste, 
mas também pela ligação através de 
Évora e ficando com acesso direto 
às linhas de alta velocidade espa-
nholas. “Atualmente cerca de 60 por 
centos dos turistas que vêm a Elvas 
são espanhóis. Embora grande par-
te venha de Badajoz, cidade vizinha, 
constatamos que há cada vez mais 
gente de outras cidades bem mais 
distantes. A nossa cidade é hoje um 
importante polo turístico e cultural 
que atrai gente de todo o mundo”, 
explica.

A confirmar esta tese está a cres-
cimento da oferta hoteleira na cida-
de e no concelho. Mesmo com o sur-
gimento de diversos novos hotéis e, 
sobretudo, de inúmeras unidades de 
alojamento local, a verdade é que a 
procura não para de aumentar. “De 
abril a setembro torna-se cada vez 
mais difícil encontrar quartos livres 
na cidade. É um reflexo da boa qua-
lidade que apresentamos”, refere o 
técnico. 

Dos fortes às mais de 
duas dezenas de igrejas

Elvas é conhecida por ter o 
maior conjunto de muralhas aba-
luartadas do mundo. É, pelo menos 
desde o período de ocupação dos 
mouros, uma cidade de forte pen-
dor castrense, onde ainda hoje são 
visíveis construções de épocas bem 
distintas. Mas são os seus grossos 
muros seiscentistas que mais a de-
finem com uma praça forte de ex-
trema importância. Tão importan-
tes que contribuíram, por exemplo, 
para evitar a anexação do país a 
Espanha.

O centro histórico da cidade é, 
nas palavras de Rui Jesuíno, um 
imenso roteiro turístico. A cada 
passo o visitante depara-se com 
aquartelamentos, edifícios que 
serviram contingentes militares 
de épocas diversas, mas também 
um sem número de construções 
religiosas. “Só no centro histórico 
existem mais de 20 igrejas, entre as 
quais se destaca a Sé. Mas depois 
temos também as igrejas da Or-
dem Terceira de São Francisco, as 
domínicas ou a Igreja do Conven-
to de Santa Clara, onde ainda resi-
dem freiras e que recentemente foi 
aberta ao público”, explica. 

“Naturalmente que quando se 
fala das construções militares um 
dos primeiros nomes que vem à 
memória é o Forte da Graça”, sa-
lienta o mesmo responsável. O 
Forte da Graça ou Forte Conde de 
Lippe, cuja construção foi dada 
por finda em 1792, começou a ser 
erguido em 1763, com os trabalhos 
de engenharia a cargo de um téc-
nico francês chamado Éttiene que, 
pouco tempo depois, seria substi-
tuído pelo coronel Guillaume Louis 
Antoine de Valleré. Importante na 
defesa da fronteira, o forte have-
ria de ser transformado, a partir de 
1856, numa companhia de correção 
e, em 1894, num depósito discipli-
nar onde estiveram a cumprir pena, 
até abril de 1974, militares e presos 
políticos.
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Após quase um ano a ser alvo de 
obras, o edifício, que no alto de uma 
colina próxima da cidade, domina 
para território nacional e espanhol 
uma área de muitos quilómetros, 
reabriu em 2015. A recuperação da 
Casa do Governador, das casas dos 
oficiais, da cisterna, da carreira de 
tiro, da prisão e de diversas galerias 
foram alguns dos trabalhos mais re-
levantes e constituem hoje os locais 
mais apreciados pelos turistas.

Edificado entre 1641 e 1648, o 
Forte de Santa Luzia é outro dos ex-
-libris da cidade. É considerado um 
dos principais baluartes defensivos 
da arquitetura militar europeia da 
época, dispondo de cisternas que ti-
nham capacidade para fornecer água 
a um efetivo militar até 400 soldados 
durante cerca de três meses.

Entre 1999 e o ano seguinte de-
correram ali trabalhos para que o 
local fosse adaptado a Museu Mili-

tar. É nessas funções que atualmen-
te recebe milhares de visitantes, os 
quais têm oportunidade de ali to-
marem conhecimento sobre o ma-
terial castrense de diversas épocas.

Aos fortes de Santa Luzia e da 
Graça juntar-se-iam, mais tarde, 
alguns outros fortins que visaram, 
no âmbito das Guerras Peninsula-
res, colmatar uma série de deficiên-
cias defensivas que anteriormente 
haviam sido detetadas. Com essas 
novas construções, Elvas tornou-se 
num imenso conjunto de fortifica-
ções que hoje é considerado o mais 
imponente, dentro do género, em 
todo o mundo. “Há historiadores, 
estudantes, gente de todas as áreas 
e proveniente de todo o mundo, que 
têm interesse em visitar o conjunto 
de fortes e fortins, mas também os 
aquartelamentos e museus existen-
tes no centro histórico da cidade”, 
refere Rui Jesuíno.

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Gastronomia é outro trunfo 
da atratividade da cidade 

Se as fortificações e os edifícios 
religiosos despertam a atenção, a 
oferta gastronómica do concelho é 
outros dos trunfos que o município 
apresenta para atrair mais visitantes.

“Hoje toda a gente conhece o 
bacalhau dourado ou a sericaia, 
um dos mais conceituados doces 
do Alentejo e do país. Não se pense, 
no entanto, que a gastronomia do 
concelho de Elvas se resume a es-
tes dois pratos. Há toda uma diver-
sidade muito grande”, diz o técnico 
de turismo. Essa diversidade inclui, 
por exemplo as sopas, mas também 
a carne de porco, de borrego e de 
vitela.

“Restaurantes de qualidade não 
faltam e a prova de que são mesmo 
bons é que a cidade enche todos os 
fins-de-semana com pessoas que 
vêm de Espanha, por vezes de lo-
cais a centenas de quilómetros, para 
aqui virem comer. E não são apenas 
os pratos de carne, mas também o 
peixe e o marisco, que são sempre 
frescos”, afirma ainda Rui Jesuíno, 
lembrando que, como é habitual em 
todo o Alentejo, também em Elvas 
são comuns as refeições confecio-
nadas à base de pão e ervas de chei-
ro (açordas).

Para rematar os banquetes que a 
cidade oferece consomem-se, quase 
sempre, a sericaia, sobremesa feita 
com leite, ovos, açúcar e farinha e 
que depois é polvilhada com canela 
e que, por norma, é acompanhada 
pelas seculares ameixas de Elvas, 
que podem ser consumidas secas ou 
em calda. Segredos que durante mui-
tos anos estiveram guardados nas 
cozinhas dos conventos e que hoje 
são inestimáveis cartões de visita.                
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Chegaram fugidos da guerra e começaram a treinar no 
Clube Náutico de Milfontes. Dois meses depois, cinco 

canoístas brilharam na Taça de Portugal de Regatas em 
Linha. Uma das atletas, Oksana Tsompel, conseguiu 

mesmo uma medalha de ouro.
TEXTO ANA LUÍSA DELGADO | FOTOGRAFIA DR

Refugiados ‘dão cartas’ 
na canoagem

ATLETAS DO NÁUTICO DE MILFONTES BRILHAM NA TAÇA DE PORTUGAL

desporto
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A competir na pista seis, Oksana 
Tsompel concluiu os 200 me-
tros de regata em 48,865 segun-

dos, o que lhe garantiu a vitória na 
Taça de Portugal de Regatas em Li-
nha, realizada em Montemor-o-Velho, 
na categoria de k1 cadetes femininos. 

A prova foi renhida, disputada 
até ao final e ganha por uma dife-
rença inferior a um segundo, mas 
Oksana Tsompel saiu da Taça de 
Portugal com mais história para 
contar: por uma diferença ainda 
inferior não chegou à medalha de 
ouro na regata de 500 metros, que 
concluiu na segunda posição.

Na “final a” de cadetes masculinos 
(1000 metros), aquela em que parti-
cipam os nove melhores atletas em 
competição, Yevhenii Dovhyi alcan-
çou um oitavo lugar. E outros canoís-
tas ucranianos como Davyd Lavry-
nets, Stanislav Dovbnia ou Maksym 
Voichuk estiveram igualmente em 
bom plano, tanto nas eliminatórias 
como nas finais. 

Em comum têm o facto de serem 
refugiados da guerra na Ucrânia e 
de representarem as cores do Clube 
Náutico de Milfontes. “Foi, de fac-
to, uma participação muito positiva 
deste grupo de atletas que, ao longo 
do dia, foram sendo apurados para 
disputar as finais e que conseguiram 
excelentes prestações, entre os me-
lhores em prova”, conta à Semmais 
Francisco Aires, também ele canoísta 
e presidente do clube.

Os cinco atletas ucranianos, com 
idades entre os 15 e os 16 anos, che-
garam a Portugal há pouco mais de 
dois meses, aquando da invasão do 
seu país pelas tropas do exército rus-
so. “Já praticavam canoagem e a sua 
adaptação tem sido muito positiva”, 
acrescenta Francisco Aires, revelando 
que “o maior problema” continua a ser 
a língua: “Alguns nem sequer falam 
inglês, pelo que termos de recorrer à 
intermediação de outras pessoas ou à 
ajuda dos tradutores automáticos dos 
telemóveis… de qualquer das formas, 
a gente lá se desenrasca”.

Estágio no Mira levanta 
onda de solidariedade

A chegada a Milfontes começou a 
ser preparada logo no início da guerra. 
Há muito que o Rio Mira é procurado 
por atletas e por equipas internacio-
nais para a realização de treinos de 
canoagem. E um desses desportistas, 
que por lá tinha estagiado, entrou em 
contacto com o grupo hoteleiro Duna 
Parque, onde tinha ficado alojado, a 
pedir ajuda para retirar algumas pes-
soas da Ucrânia. “Foi então organiza-
da uma operação para os ir buscar, 
com recurso a duas carrinhas. Depois 
de uma viagem de 40 horas para cada 
lado, conseguiram regressar com um 
grupo de 17 refugiados, onde se en-
contravam estes cinco atletas”, revela 
o presidente do clube. 

“Foi tudo preparado para os rece-
ber, tanto a nível de alojamento, como 
de alimentação e de ensino. Os estu-
dantes estão a ter aulas no Colégio de 
Nossa Senhora da Graça e começaram 
a aparecer no clube a solicitar a utili-
zação dos barcos e a querer praticar 
a modalidade”, acrescenta o mesmo 
responsável. Daí até à participação na 
Taça de Portugal foi apenas um saldo, 
transposto com sucesso.

A câmara de Odemira tem vindo 
a apostar no acolhimento de atletas 
internacionais em Milfontes para a 
realização de estágios e treinos de 

canoagem. “Esta é uma prática que 
acontece há mais de 20 anos e à qual 
se pretende dar continuidade. Resul-
ta das condições naturais do Mira, 
aliadas ao clima e à disponibilidade 
de alojamento e ginásio, através do 
trabalho e persistência do Duna Par-
que Hotel Group”, lembra o municí-
pio, que sublinha o facto de “vários 
atletas internacionais medalhados, 
incluindo nos Jogos Olímpicos, te-
rem realizado os seus treinos em Vila 
Nova de Milfontes”.

Ainda recentemente o presidente 
da autarquia, Hélder Guerreiro, rece-
beu o presidente da Federação de Ca-
noagem da Polónia, Grzegorz Kotowi-
cz, e o selecionador nacional daquele 
país, Ryszard Hoppe, numa reunião 
que “pretendeu demonstrar o reco-
nhecimento do concelho pela escolha 
de Vila Nova de Milfontes como local 
de treinos” para atletas internacionais.

Para Hélder Guerreiro, tratou-se 
de um “momento que marca o refor-
ço de um percurso de maior parceria 
e valorização de três vertentes: afir-
mação dos três clubes como escola de 
canoagem, que o concelho seja cada 
vez mais procurado para treinos na-
cionais e internacionais de alta com-
petição e que seja também uma refe-
rência no turismo náutico”. 
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LÁ VAI A TRAINEIRA

Lá vai a traineira, desliza serena.
O luar é de prata e a noite pequena.
Faz-se ao mar, leva esperança
duma pesca farta.
O mar em bonança
a onda lhe aparta.

Leva a coragem dos homens prá faina,
não há aragem que corra, o vento se amaina.
A quilha a rasgar tomando caminho,
mão firme no leme entre força e carinho.

Vai pela noite, leva a promessa
de quando o sol raiar 
ser boa a remessa.

Lá vai 
a traineira
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

O título escolhido corresponde 
a um poema que faz parte do 
livro: “Sines – A Varanda do 

Oceano”, apresentado na Capela da 
Misericórdia, em Sines, na tarde do 
passado dia 9 de abril. Foi a concre-
tização de um projeto que coorde-
nei, enformado por 22 poemas meus 
e 23 fotografias de sete fotógrafos 
ligados a Sines e um texto que nos 
fala de alguns aspetos da história 
dessa mesma terra emoldurada pelo 
mar profundo.

Um livro feito sob critérios de 
grande exigência gráfica, editado 
pela Junta de Freguesia de Sines e 
patrocinado por diversas empresas 
e entidades, constituindo-se como 
oferta de prestígio, divulgadora da 
beleza natural e das atividades que 
no local se desenvolvem.

E falando nestes atributos, nada 
melhor que ilustrar este aponta-
mento com um elemento tão par-
ticular da azáfama quotidiana des-
tes dias que correm, em que, pelas 
mesas de Sines, tomam lugar e se 
comem as suas saborosas sardinhas 
assadas. Coisa que nós portugueses 
tão bem fazemos e que, é motivo de 
vaidade por sabermos que noutros 
lugares e outros povos são pouco 
dados ao sabedor amanho deste 
pescado.

Tenho a felicidade de ter casa so-
bre o Porto de Pesca e gozar deste 
bailado noturno. Daí que, só mesmo 
um olhar límpido, desafiado pelo ho-
rizonte e pelo sonho, se torna com-
panheiro e amigo de mais uma jor-
nada, de gente simples e corajosa que 
ao mar se faz, enfrentando intempé-
ries, para nos trazer a delícia de nos-
sos pratos e lutar pelo seu sustento. 
Tudo o resto fica para o desafio de 
se encontrar o prazer de uma leitu-
ra, que se pretende alegre e colorida, 
como as cores que se emprestaram 
às palavras deste poema. 

“

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Obras seculares pelo raio x 
de Helena Loermens

DOS MUSEUS DE TODO O MUNDO PARA O LAB O EM ODEMIRA 

No seu Lab O, uma holandesa radicada em Odemira, 
dedica-se a analisar as telas em que foram pintadas 

algumas das obras primas dos séculos XVI e XVII. Pelo seu 
laboratório passam imagens de raio x provenientes dos 

mais importantes museus internacionais.
TEXTO ANA LUÍSA DELGADO | FOTOGRAFIA DR
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anos. Helena Loermans diz que 
foi a luz que a atraiu a Portugal. 

“Atrai-me a luminosidade e a simpa-
tia do povo português que encontrei 
no Alentejo”, partilha com a nossa 
revista. Embora, de verdade, nesse 
primeiro momento, numa altura em 
que não falava a língua portugue-
sa, talvez tenha sido mesmo a luz 
do Litoral Alentejano a prender-lhe 
a atenção. “Há caminhos que não 
se conseguem explicar. No Alentejo 
o calor é mais quente, o frio é mais 
frio, o vento é mais forte e a luz… 
bem, a luz, também ela, é mais in-
tensa”, refere.

“Quando saímos de um país do 
Norte da Europa”, garante Helena 
Loermans, nascida na Holanda, um 
país “cinzento, com muito barulho 
e muita confusão, queremos fugir 
para um monte, sem nada, até sem 
vizinhos às vezes. Ter uma horta… 
criar animais. É uma espécie de so-
nho. Um refúgio, idêntico ao que 
as pessoas procuram quando, por 
exemplo, ‘fogem’ de Lisboa”.

No seu caso, “precisava de luz” e 
de espaço. “Não queria ter as nuvens 

logo por cima de mim”. Por isso, es-
colheu o Alentejo, e não a Serra da 
Estrela, onde por acaso até existe 
uma tradição secular da tecelagem e 
do uso da lã - o que, como veremos, 
não é pormenor de somenos impor-
tância - para se instalar. “Precisava 
deste espaço, deste horizonte que 
encontrei no Litoral Alentejano”, 
reitera. 

Instalou-se em Odemira - que 
descreve como “an idyllic white town 
(uma idílica vila branca)” - em 1988 
e, em 2017, criou o Lab O. Trata-se de 
um laboratório para telas tecidas à 
mão, onde tem vindo a desenvolver 
uma investigação sobre as telas usa-
das pelos mestres pintores nos sécu-
los XVI e XVII.

“É aqui que tenho o meu atelier 
de tecelagem. Uma das maiores de-
cisões da minha vida foi lembrar-
-me, aos 47 anos, que gostava de 
voltar para a escola. Voltei para a 
escola, em Florença. Quando lá es-
tava, achei que toda a gente deveria 
voltar à escola, mais cedo ou mais 
tarde. Para isso seriam precisos for-
madores, professores. Tornei-me 
uma”, diz.
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De autodidata em tecelagem 
a investigadora de Histologia

Helena começou a sua carreia 
como técnica e investigadora de 
Histologia Química, também deno-
minada como Anatomia Microscó-
pica, no fundo, um ramo da Biologia 
que estuda a estrutura microscópi-
ca e as funções das células, tecidos 
e órgãos que compõem os organis-
mos animais e vegetais. Sendo auto-
didata em tecelagem manual desde 
1975, foi em Florença, da Fundação 
Lisio, que desenvolveu estudos no 
domínio dos teares Jacquard (Jose-
ph Marie Jacquard inventou o me-
canismo de padronização de estam-
pas em 1804, tendo construído um 
tear totalmente automatizado).

Primeiro pensou abrir uma es-
cola de arte têxtil no concelho de 
Odemira, talvez num dos diversos 
edifícios escolares entretanto aban-
donados, o que não aconteceu. De-
pois, lembrou-se que talvez não fos-
se má ideia tirar a carta de camionis-
ta e organizar uma escola itinerante 
a partir da qual, em diversos locais 
do país, poderia ensinar os segredos 
da tecelagem. Mas isso também não 
aconteceu. “Fiquei com uma carri-
nha, onde coloquei todos os teares e 
com a qual viajei por Portugal, du-
rante 10 anos, a dar formação. Usei 
um mapa, em papel, para viajar e 
anotar os sítios por onde passei. Na 
maior parte dos locais dei cursos em 
associações, ou ligados ao IEFP ou 
a outras entidades. Eram cursos de 
formação para mulheres desempre-
gadas de longa duração e pessoas 
com mobilidade reduzida”, explica. 

Até que, por fim, decidiu fixar-se, 
de vez, em Odemira, onde abriu o 
Lab O, na Rua Alexandre Herculano, 
visitável através de marcação prévia.

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Foco na recuperação 
de desenhos técnicos

E de que falamos, quando fala-
mos da arte de Helena Loermans?  
Bom, em primeiro lugar trabalha 
com teares manuais, mais comple-
xos do que os teares onde são feitos 
os tecidos tradicionais. Mas a grande 
missão do laboratório, a sua grande 
missão, é outra: “A nossa missão é a 
recuperação dos desenhos técnicos 
destes padrões, do maior número 
possível de pinturas… e divulgá-los. 
Neste momento só estou a ver al-
gumas pinturas dos séculos XVI e 
XVII e também a fazer análises dos 
fragmentos de tecidos que estão nos 
arquivos de museus internacionais, 
como o The Metropolitan Museum 
of Art (em Nova Iorque) ou o Victo-
ria and Albert Museum (Londres). E 
alguns deles têm padrões idênticos 
com essas telas”, explica.

Na página de Internet do labo-
ratório surgem, “decifradas”, várias 
pinturas. Como o retrato de Isabella 
d’Este, uma das personagens mais 
fascinantes da Renascença italia-
na, pintado por Ticiano entre 1534 e 
1536 e atualmente à guarda do The 
Kunsthistorisches Museum of Vien-
na, ou o magnífico “Descanso na 
Fuga para o Egipto”, um óleo sobre 
tela considerado como a primeira 
obra em grande escala feita por Ca-
ravaggio por volta de 1597. Ou ain-
da, datada do mesmo período, a tela 
“São Martinho e o Mendigo”, pintada 
por El Greco. Todas elas analisadas 
com recurso a imagens de raio x.

No Lab O, Helena Loermans de-
dica-se a recuperar e partilhar o 

conhecimento de telas históricas, 
recorrendo à sua longa experiência 
como tecelã e como professora e tu-
tora de tecelagem em vários proje-
tos financiados por fundos europeus 
para o desenvolvimento rural ou vi-
sando a inserção.

“Vou decifrar o mais que possí-
vel os padrões diferentes. Antes de 
ser tecedeira era analista médica e 
trabalhava numa investigação so-
bre tecidos humanos. Não é uma 
atividade assim tão diferente. Aqui 
visualizamos as texturas e procu-
ramos formas para recuperá-las. A 
missão do Lab O é a recuperação 
destes desenhos técnicos, destes 
padrões, destas pinturas. Recuperá-
-los e divulgá-los…. fazer análises de 
fragmentos de tecidos provenientes 
dos mais variados museus interna-
cionais e alguns deles com padrões 
idênticos”, refere. 

A técnica parte das imagens de 
raios x utilizadas pelos especialistas 
em restauro e conservação de obras 
de artes. A partir daqui, com recur-
so a uma “tecnologia nova”, Helena 
Loermans consegue “visualizar e 
analisar” a composição da própria 
tela. “Vou ‘em cima’ dos fios, de todos 
eles, para poder fazer um desenho 
técnico que contenha toda a infor-
mação” sobre os tecidos que servi-
ram de suporte às obras de arte. O 
seu trabalho, revela, tem sido alvo de 
atenção em colóquios e simpósios 
internacionais, tanto da parte dos ar-
tesãos, como de empreendedores ou 
estudiosos da história de arte. 
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São testemunhos do ensino que se ministrava há mais 
de 100 anos. Relíquias recolhidas por um professor 

de educação física e que dão conta, por exemplo, das 
convicções académicas e sociais de Guerra Junqueiro 

ou da ideologia defendida por Salazar.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Arronches abre 
“Baú de Memórias” 

VIDAS DE OUTRORA NOS CADERNOS DA I REPÚBLICA E DO ESTADO NOVO

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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H
á adágios ou provérbios po-
pulares que casam na per-
feição com acontecimentos 

da vida diária de cada pessoa. Para 
Daniel Balbino, professor reforma-
do residente na vila de Arronches, 
concelho de Portalegre, parece ser-
vir que nem uma luva o que diz “Há 
males que vêm por bem”. É que foi 
em pleno confinamento, por cau-
sa da pandemia de Covid-19, que 
teve a lembrança de arrumar mui-
tos documentos antigos que há 
anos tinha acondicionado em arcas 
plásticas arrecadadas pelos cantos 
de casa. Foi nessa altura em que 
recordou as centenas de cadernos, 
livros e manuais escolares, muitos 
do tempo da I República, muitos 
outros referentes ao Estado Novo. 
Todos eles com grande significa-
do, ao ponto de terem dado origem 
a uma exposição que agora está a 
levar centenas de visitantes àquela 
vila alentejana.

É nas instalações da Junta de 
Freguesia de Assunção que gran-
de parte do espólio arregimentado 
pelo antigo professor de educação 
física pode ser observado. É ali que 
centenas de documentos, alguns 

com mais de um século de existên-
cia, estão expostos, contando não 
só o passado do ensino naquela re-
gião do país mas, conforme refere 
â Semmais o presidente da câmara, 
João Crespo, “narrando o modo de 
vida de gerações que viveram em 
épocas cujas dificuldade são hoje 
desconhecidas de muitos jovens”.

Essas dificuldades, como salien-
ta Daniel Balbino, podem ser ilus-
tradas com uma imagem curiosa: 
as “pedras” ou ardósias, onde no 
antigamente se rabiscavam letras e 
algarismos e que na atualidade fo-
ram substituídas por sofisticados 
computadores.

“Os cadernos da I República e os 
do Estado Novo, uns de duas linhas, 
para que se aperfeiçoasse a caligra-
fia, outros quadriculados, para que 
se fizessem contas e tabuadas, ou os 
de folha branca, para o desenho, to-
dos eles contam a vida das pessoas 
nas épocas a que se referem. Os da I 
República são particularmente im-
portantes porque, para além de ra-
ros, mostram claramente os esfor-
ços dos governantes de então para 
começar a alfabetizar o povo”, diz o 
antigo professor.
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Convicções de Guerra 
Junqueiro no papel 

“Abrir escolas para fechar taber-
nas” não é uma frase atual e tam-
bém não é uma frase de circuns-
tância. Foi proferida pelo escritor 
republicano Guerra Junqueiro em 
pleno período que o Governo da I 
República tentava aumentar os ní-
veis de instrução no país.

A frase de Junqueiro, que tam-
bém foi político, deputado, jorna-
lista e alto quadro administrativo, 
consta de um dos cadernos expostos 
e que é, em simultâneo, um dos pre-
feridos de Daniel Balbino. “Se con-
frontarmos o significado desta frase 
com outros slogans que mais tarde 
foram utilizados pelo Estado Novo, 
podemos facilmente encontrar as 
diferenças entre os dois modos de 
governação. O primeiro mais virado 
para a formação do homem novo, 
para a instrução e a aproximação a 
valores que então não existiam no 
país e que tão longe nos deixavam 
da Europa. O segundo mais virado 
para conceitos de obediência não 
questionável, onde sobressaíam os 
conceitos de Deus, Pátria e Família”, 
refere o antigo docente.

Ideologias políticas de parte, os 
motivos da exposição, conforme 
refere o presidente da Junta de Fre-
guesia local, Pedro Fernandes, têm 
trazido à vila inúmeros visitantes, 
ao mesmo tempo que despertam a 
atenção de todas as turmas escola-
res da localidade, estando já agen-
dadas um conjunto de visitas.

“A malta mais nova não tem 
muita noção de como eram aqueles 

tempos. Por isso, para que melhor 
os possam compreender, convidá-
mos também antigos professores de 
outras épocas. Até agora notamos 
que toda a gente tem ficado muito 
sensibilizada e, para podermos aco-
lher mais pessoas, até já decidimos 
abrir a exposição aos sábados de 
manhã”, adianta o autarca.

A divulgação da mostra “Baú de 
Memórias” é ainda valorizada com a 
presença de diversos outros objetos 
de ensino com dezenas ou mesmo 
uma centena de anos de existência. 
Assim, cedidos pelo “Museu de A 
Brincar”, podem apreciar-se foto-
grafias, diplomas (alguns recupera-
dos por Daniel Balbino), mobiliário 
de madeira, um manequim vestido 
com a farda da Mocidade Portugue-
sa e até uma palmatória ou meni-
na de cinco olhos, a famosa régua 
então utilizada com frequência nos 
alunos que menos encarreiravam 
com as letras e os algarismos.

“A câmara municipal tem todo o 
gosto em poder contribuir para a di-
vulgação de tão importantes aspetos 
da vida de outrora. A realidade das 
salas de aulas do tempo do Estado 
Novo também pode ser apreciada 
no Museu de A Brincar”, acrescenta 
o presidente João Crespo.
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Recolector e colecionador 
por influência do avô

Daniel Balbino diz que, desde 
que se lembra, que sempre quis 
colecionar documentos, livros ou 
cadernos antigos. Recolheu cente-
nas ao longo dos anos, alguns rela-
cionados com o ensino, outros com 
questões de cariz político, outros 
virados para os assuntos militares. 
Esta tendência, diz, ter-lhe-á sido 
desperta pelo avô, que era corres-
ponde local do jornal O Século.

“O meu avô, de quem herdei o 
nome, e mais tarde o meu pai, Fran-
cisco Balbino, foram corresponden-
tes de O Século. Era no tempo em 
que recebiam à terça-feira o jornal 
que saíra na segunda-feira e assim 
sucessivamente. Foi deles que her-
dei muito do material que fui jun-
tando”, refere o antigo professor de 
educação física.

Daniel Balbino não consegue 
atribuir um valor aos documentos 
que possui. “Não vendo”, afirma, 
lembrando que “há alguns cader-
nos muito raros”. “Por vezes recebo 
doações de pessoas que sabendo 
deste meu interesse ainda guardam 
material escolar nas suas casas. Mas 
também tenho muita coisa que fui 
comprando, por vezes em peque-
nas feiras da ladra. Tenho cadernos 
que me custaram um ou dois euros 
e outros que me custaram deze-
nas. Tenho a certeza de que tenho 
um espólio que poderá ser muito 
útil para todas as gerações. As mais 
antigas, que têm uma hipótese de 
recordar, e as mais novas, a quem 
é dada a possibilidade de conhece-
rem modos de vida muito antigos”, 
acrescenta. 
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Dizem os organizadores que a ideia é a realização de um evento 
multicultural para “estabelecer pontes entre religiões e culturas 
diferentes”. O ponto de partida é a vida e obra de Al-Mutamid, 
nascido em Beja, governador de Silves e rei de Sevilha, a quem 

o presidente da ERT apelida de “primeiro alentejano”.
TEXTO FRANCISCO ALVES | FOTOGRAFIA DR

Culturas do Al-Andaluz 
cruzam-se em Beja

AL-MUTAMID, O “PRIMEIRO ALENTEJANO” INSPIRA PONTES ENTRE TERRITÓRIOS

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

A
dvogado, ensaísta e arabista, 
foi Adalberto Alves quem ape-
lidou Al-Mutamid, nascido em 

Beja em 1040, como “o poeta do des-
tino”. A explicação para a designação 
é simples: “Ele ilustra os caprichos 
do destino e da sorte”. Árabe por par-
te do pai e berbere por parte da mãe, 
Al-Mutamid passou a sua primeira 
infância em Beja, “pensa-se que num 
palácio situado ao lado da atual igreja 
de Santa Maria, destruído na I Repú-

blica”, onde a mãe ficou a viver depois 
de o pai ter partido para Sevilha.

“Não estava destinado a reinar 
pois tinha um irmão mais velho. De-
pois de Beja foi para Silves, como 
governador, onde vive um dos perío-
dos mais felizes da sua vida, só sendo 
chamado para a corte depois de o seu 
irmão, que traíra o pai, ter sido execu-
tado”, lembra Adalberto Alves numa 
entrevista ao jornalista Luís Godinho.

Terceiro e último dos reis abádi-

das que governaram a taifa de Sevilha 
no século XI, e considerado como um 
dos poetas mais importantes do Al-
-Andaluz, Al-Mutamid “foi patrono 
das letras e das artes, um homem de 
uma grande generosidade que gosta-
va de ajudar os outros poetas. Não era 
um rei que fazia poesia. Era um poeta 
que calhou ser rei”, acrescenta.

Quando Iúçufe ibne Taxufine, emir 
dos Almorávidas do norte de África, 
invadiu o Al-Andaluz, Al-Mutamid, 
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com 50 anos, foi preso e desterrado 
para Agmate, perto de Marraquexe, 
onde passou o resto da sua vida e 
onde foi construído um túmulo em 
sua homenagem.

“Sendo um poeta clássico”, assi-
nala Adalberto Alves, “Al-Mutamid 
foi um grande precursor de algo que a 
poesia árabe não tinha. A poesia ára-
be sempre se preocupou muito com a 
estética da língua e não propriamente 
com o tema. O mais importante era 
a forma como se dizia e Al-Mutamid 
introduz-lhe a confessionalidade, os 
sentimentos, e isso é extraordinário”. 

Na prisão, onde viveu os últimos 
cinco anos da sua vida, “estava acor-
rentado mas tinha uma janela que 
dava para a planície e fala nos corvos, 
nas rolas, faz a sua poesia em torno 
da sua desdita, da sua desgraça, por 
ter perdido a liberdade... Enquanto os 
pássaros eram seres livres, ele era um 
ser acorrentado”.

Um homem já muito “distante” 
daquele que, em plena adolescência, 
chegou a Silves e se fez rodear de poe-
tas e de sábios. “Sensual, epicurista e 
amante do luxo”, escreve a ensaísta e 
poeta Maria João Cantinho (Caliban, 
2020), “entrega-se, desde muito jo-
vem, a uma vida de excessos. São fa-
mosas as noites de Silves, no célebre 
Palácio das Varandas”, que origina-
ram os seus primeiros poemas. “Evo-
cação de Silves” é um “importante tes-
temunho” desse período. 

Segundo a mesma autora, a poesia 
de Al-Mutamid “revela um perfeito do-

mínio do idioma e de utilização de to-
das as suas potencialidades com mes-
tria”, encontrando “uma voz própria” 
desde muito novo. “A linguagem que 
usa é simples e direta, com a expressão 
exata que se adequa à expressão dos 
sentimentos, afastando-se do mero 
jogo formal ou retórico da poesia. Pelo 
seu tom confessional e autêntico, os 
seus poemas constituem um espelho 
da sua própria vida e, se a sensualida-
de e o amor são temas tão fortes nas 
diversas fases da sua vida, no entanto, 
no final quase desaparece, valorizando 
uma dimensão mais espiritualizada e 
contemplativa da vida, em que a poe-
sia é mais elegíaca”, conclui.

Fado, cante e flamenco 
num evento multicultural 

Inspirado na vida e na obra do 
“poeta do destino”, no seu roteiro pelo 
Baixo Alentejo, Algarve, Andaluzia e 
Marrocos, o “Festival Terra Mágica - 
Al-Mutamid O Primeiro Alentejano” 
decorre em Beja até este sábado, 4 
de junho. Promovido pela ALD Pro-
duções, Zález Artist Collect, Entida-
de Regional de Turismo do Alentejo 
(ERT) e Câmara Municipal de Beja, 
o certame pretende “aprofundar e 
transformar” os patrimónios, do fado 
ao cante alentejano, do ‘gnaoua’ (um 
dos principais géneros do folclore de 
Marrocos) ao flamenco, num festival 
multicultural com artistas oriundos 
das várias regiões associadas à figura 
de Al-Mutamid.

Segundo Vítor Silva, presidente 
da ERT, a expectativa é que se trate 
de um “evento de grande qualidade 
artística, mas sempre com a perspe-
tiva de ligação entre culturas”. Daí a 
aposta no cante alentejano, no fado, 
na música tradicional marroquina e 
no flamenco, na sua dupla vertente 
(cantada e dançada). 

“É um evento que gostaríamos 
de prolongar no tempo, envol-
vendo o Alentejo, a Andaluzia e a 
Extremadura espanhola e, claro, 
também Marrocos”, acrescenta Ví-
tor Silva, sublinhando a mensagem 
implícita do festival: “É uma men-
sagem de multiculturalidade, de 
estabelecer pontes entre religiões e 
entre culturas diferentes”.

Reconhecendo que pode ser po-
lémica a denominação de Al-Mu-

tamid como “primeiro alentejano”, 
numa altura em que nem sequer 
existia delimitação geográfica da 
região, Vítor Silva explica: “Pela ma-
neira como ele pensava, como agia e 
como estava na vida, de certeza que 
foi o primeiro alentejano. Temos em 
Beja muito mais do que um festival, 
temos uma abertura para uma nova 
maneira de nos relacionarmos uns 
com os outros, especialmente nesta 
altura em que parece tão difícil as 
pessoas entenderem-se”.

O programa inclui a realização 
de conferências sobre Al-Mutamid 
e sobre a música andaluza, uma ca-
minhada com os Cantadores do De-
sassossego (um dos grupos de cante 
alentejano com sede em Beja), baila-
do flamenco contemporâneo, com a 
companhia sevilhana de Macarena 
Lópes, e um concerto do marroqui-
no Maâlem Omar Hayat, um “mestre 
da fusão” que tem vindo a afirmar 
um estilo próprio, influenciado por 
diversos géneros musicais com ên-
fase no reggae. Além do espetáculo 
de abertura, “Tanta Monta, Monta 
Tanto”, resultado de uma residên-
cia artística organizada no âmbito 
do festival e que juntou no palco do 
Teatro Municipal Pax Julia “o talen-
to de Ricardo Ribeiro e a autêntica 
‘gitanería’ de Duquende, dois mes-
tres dos seus géneros, que se abra-
çam para maior glória, encontran-
do-se nas diferenças e investigando 
as afinidades”, segundo refere Faus-
tino Nuñez, o diretor musical deste 
espetáculo.

“Estou feliz porque estou com 
músicos extraordinários, com um 
cantador flamenco que me tira do sé-
rio”, diz Ricardo Ribeiro. “Estou muito 
contente por partilhar o palco com 
um dos grandes nomes do fado”, res-
ponde Duquende.

Francisco Carvajal, diretor artís-
tico do festival, explica os propósi-
tos da iniciativa: “Queremos rein-
ventar aqueles patrimónios ibéricos 
maravilhosos, como o fado, o fla-
menco e o cante alentejano. Mistu-
rar-nos com esses árabes que eram 
alentejanos e andaluzes. Procura-
mos uma mudança de paradigma. 
Vamos mostrar ao mundo inteiro o 
que foi produzido em Beja, num pro-
jeto inovador, novo, que viaja pelos 
caminhos de Al-Mutamid”. 
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Nas apresentações das suas obras não falta música, 
pintura e os doces característicos da sua terra natal, 

Santa Eulália. A última obra, diz, é um livro de prestígio 
que narra a história de Sines e das suas gentes.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Poeta de mãos dadas
com a boa gastronomia

“SINES, A VARANDA DO OCEANO” NAS PALAVRAS DE CHOCOLATE CONTRADANÇAS
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Declamações com...
dobradiças e enxovalhadas

José Contradanças, homem que 
gosta de se mexer na cozinha, onde 
os condimentos e as panelas lhe são 
familiares, diz que por diversas vezes 
já compôs à mesa, ato que considera 
normal, ou não fosse a gastronomia 
uma arte sempre presente no dia-a-
-dia de cada pessoa.

“Já compus poesia com base no 
arroz de cabrito, no cozido de grão, 
na feijoada de búzios... É normal. Mas 
também escrevo tendo como ponto de 
partida os silêncios, o modo como as 
pessoas se deslocam nos aeroportos... 
Gosto muito de observar”, acrescenta. 

Ainda com a boa mesa a servir de 
respaldo à poesia, José Contradanças, 
lembra também que tem por hábito, 
nas apresentações que faz, levar al-
guns doces da sua aldeia natal, Santa 
Eulália, para serem degustados pelos 
presentes. “Concilio sempre tudo (no 
que diz respeito à poesia) com alguns 
doces da minha terra. Quais? Umas 
dobradiças, umas enxovalhadas, 
umas broínhas, uns biscoitos, uns bo-
los de manteiga. Mas não são sessões 
exclusivamente dedicadas aos poe-
mas e aos bolos. É também costume 
fazer apresentações acompanhadas 
com música, com exposição de al-
guns trabalhos de pintura. Trabalho 
muito com Eduardo Carquejeiro, um 
pintor setubalense e, em relação aos 
músicos, há muitos que já musicaram 
poemas meus”, salienta.

A poesia casa-se na perfeição com 
a boa mesa. Essa é uma das con-
vicções de José António Choco-

late Contradanças, poeta alentejano, 
de Santa Eulália, no concelho de El-
vas, que há cerca de um mês lançou o 
seu 12º livro a título individual. “Sines, 
a Varanda do Oceano”, não é, no en-
tanto, um livro de gastronomia, mas 
antes uma obra de prestígio pronta 
a ofertar às entidades que visitem a 
cidade portuária. Mas, tal como mui-
tas das obras do autor, também, teve 
passagens congeminadas à mesa ou 
de algum modo relacionadas com a 
gastronomia, uma vez que também 
fala da pesca.

“Sines, a Varanda do Oceano” foi 
apresentado a 9 de abril na cidade 
portuguesa que tem o maior por-
to de águas profundas. Trata-se de 
uma obra, conforme disse o escritor 
à Semmais, que inclui 22 poemas e 23 
fotografias da autoria de sete fotógra-
fos conhecidos. “Tem também algu-
mas páginas escritas por Sandra Pa-
trício, do Arquivo Municipal de Sines. 
São páginas que falam da história da 
cidade e que servem de complemento 
aos poemas”, explica. 

“Fala do porto, da faina, do mar... 
É uma obra global sobre Sines e que, 
creio, pode bem servir como presente 
aos visitantes ilustres que ali se des-
loquem, seja em trabalho ou apenas 
de passeio”, refere José Contradanças 
que tem vindo a recolher impressões 
sobre a cidade ao longo dos 26 anos 
em que lá trabalha. “Fiz todo o tra-
balho de coordenação, assim como 
tratei dos patrocínios junto de várias 
das principais empresas da cidade”, 
acrescenta ainda o poeta, esperando 
que os 1200 exemplares desta primei-
ra edição esgotem rapidamente.

José Chocolate Contradanças, 
cuja origem do nome deverá, à boa 
maneira alentejana, ser herança de 
alcunhas de antepassados e que de-
pois se tornaram apelidos, compôs o 
seu primeiro soneto quando tinha 14 
anos. “Foi publicado no jornal regio-
nal ´Ecos d´Aldeia´, que se publicava 
em Santa Eulália. Falava da diáspora 
dos naturais da minha terra, que na 
altura abalavam muito para a Suécia 
e para a Alemanha”, recorda.

O gosto pela poesia ter-lhe-á sido 
passado pela mãe e pelo avô mater-
no. “Eram ambos analfabetos. Eram 
poetas populares que faziam poesia 
popular. Foi a ouvi-los que tomei o 
gosto pela poesia”, explica.

Sempre dedicado ao Alentejo, 
José Contradanças diz que o livro 
de poemas de que mais gostou é 
“Gente sem resposta”, obra que es-
creveu em 1983. Nessa obra destaca 
um poema denominado “A chegada 
da azeitona”, que falava das pessoas 
que se dedicavam a essa tarefa e que 
foi distinguido anos antes da publi-
cação. “Ganhei com esse poema o 
prémio dos Jogos Florais do Alente-
jo em 1978”, conta.

Falando de outras obras, o poeta, 
que também tem inúmeros traba-
lhos publicados em coautoria, des-
taca ainda alguns dos mais recentes, 
como sejam “A Voz das Palavras” e 
“Esse tempo que nos come”. 



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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SEF e SIS
A Soberania 
esquecida
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA

“O processo europeu iniciou-se em 2020 
e Portugal deveria ter tomado o impulso 
processual em 2021, mas ao que se sabe, 
nada foi feito.”

C
omo quase sempre, Portu-
gal é o único país entre os 
30 países que usam o SIS 

- Schengen Information System, 
(diferente do nosso SIS - sistema 
de informações de segurança) que 
ainda não iniciou os testes para a 
reconversão daquele sistema para a 
nova versão - o SIS Recast, um sis-
tema mais funcional e que permite 
a consulta e inserção de dados es-
senciais para combater crimes gra-
ves, como o tráfico de seres huma-
nos ou o terrorismo. Coisa de pouca 
monta, como se entende.

O SIS é a maior base de dados 
criminais da Europa, mas corre-
mos o risco de ficar sem acesso a 
este instrumento fundamental para 
a segurança interna e externa de 
pessoas e bens. O sistema em causa 
permite, “apenas”, identificar quem 
for procurado ou estiver impedido 
de entrar no Espaço Schengen, pela 
simples passagem do passaporte 
(que contém dados biométricos) 
pela máquina que acede ao SIS. Se 
tudo estiver operacional o sistema 
dispara e lança o respetivo alerta.

Por iniciativa da Comissão Euro-
peia, a base de dados atualmente em 
funcionamento — o SIS II — vai ser 
reconvertida para o SIS Recast. Qua-
se todos os 30 países que usam o SIS 
já começaram a fazer os testes para 
o update das aplicações informáti-
cas locais que permitirão o acesso à 
base de dados comum, com exceção 
de um país: Portugal. 

O motivo deste atraso e lentidão 
do procedimento, reside na polémi-
ca da extinção do SEF, decidida em 
outubro de 2021, por via da trágica 
morte de um cidadão ucraniano. 
Era a estrutura do SEF que liderava 
os contratos e procedimentos admi-
nistrativos para a referida alteração 
informática, que face às indecisões 
e recuos do processo, ficou, natu-
ralmente, prejudicada. 

O processo europeu iniciou-
-se em 2020 e Portugal deveria ter 
tomado o impulso processual em 
2021, mas ao que se sabe, nada foi 
feito. Junho de 2022 era a data pre-
vista para a entrada em funciona-
mento do SIS Restart. 

Além de Portugal, também a 

França e a Estónia se atrasaram, mas 
já começaram os primeiros testes, 
cruciais para perceber se o sistema 
informático de cada país consegue 
interagir com a “nova” base de dados 
e com os outros países.

E agora? Ou ficamos de fora e 
sem acesso a informação vital para 
a defesa da soberania do país e dos 
portugueses, ou atrasamos a entrada 
em vigor de todo o sistema.

O SIS é a válvula de salvaguarda 
do Espaço Schengen, considerando a 
abolição das fronteiras. 

A segurança interna é a ativida-
de desenvolvida pelo Estado para 
garantir a ordem, a segurança e a 
tranquilidade públicas, proteger 
pessoas e bens, prevenir a crimina-
lidade e contribuir para assegurar 
o normal funcionamento das ins-
tituições democráticas, o regular 
exercício dos direitos e liberdades 
fundamentais dos cidadãos e o res-
peito pela legalidade democrática.

Um governo que não confere re-
levo às funções de Soberania do Es-
tado, na defesa dos cidadãos e dos 
seus bens, serve para quê? 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Emsemble MED
REGUENGOS DE MONSARAZ

A formação promete um programa intimista 
que homenageia o património musical medieval 
de raiz mediterrânica, procurando evidenciar a 
riqueza intercultural desta região, de uma forma 
historicamente informada, tanto na música escrita 
como na tradição oral.

PRAÇA BERNARDINO CRUZ 
4 DE JUNHO

Miguel Azevedo 
VIANA DO ALENTEJO

Miguel Azevedo promete pôr a população 
de Aguiar a dançar, na Festa da Primavera. 
O cantor lançou-se em 2021 e ficou conhecido 
por fazer mexer o bailarico apenas com o seu 
teclado. No mesmo ano lançou dois temas que 
chegaram a mais de 500 mil visualizações, o 
“Rainha do Tick Tock” e o “Fazer Contigo”.

AGUIAR
10 DE JUNHO

LICENCIA
TURAS
// Agronomia

// Audiovisual e Mul�média

// Ciência e Tecnologia dos Alimentos

// Desporto

// Educação Básica

// Enfermagem

// Engenharia do Ambiente

// Engenharia Informá�ca

// Gestão de Empresas

// Gestão de Empresas - Pós-Laboral

// Serviço Social

// Solicitadoria

// Solicitadoria - Ensino à Distância

// Tecnologias Bioanalí�cas

// Terapia Ocupacional

// Turismo

Ins�tuto Politécnico de Beja
Rua Pedro Soares, Campus do IPBeja
E-mail: geral@ipbeja.pt | Tel: +351 284 314 400

P
U
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“Magalhães”
SINES

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.

CENTRO DE ARTES 
11 DE JUNHO

SYRO 
ALJUSTREL

Cantor atua na 20ª edição da Feira do Campo 
Alentejano.  Depois de vários sucessos como 
“Perto de Mim”, “Acordar” ou “Casa”, é 
considerado um artista revelação do Pop no 
país. Esteve em destaque como um dos cantores 
nacionais mais procurados no canal MTV 
Portugal e foi nomeado para os Prémios Play.

PARQUE DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS
11 DE JUNHO

www.ambilital.pt

CONTRIBUA PARA UM 

A AMBILITAL TRATA 
DOS SEUS RESíDUOS

MUNDO MELHOR!
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