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que valoriza
o ambiente.
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Vendas Novas, a Extraoils – Oils 4 
The Future é uma unidade 
industrial modelar, de terceira 
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ibérico e, a prazo, pretende ser 
um dos maiores da Europa. 
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RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com  

Costa 
Vicentina 
 ODEMIRA

À beira do Cabo Sardão, a paisagem 
crispada por altas falésias é adornada por 
cegonhas que nidificam nas rochas à beira 
mar. Será um dos únicos sítios do mundo 
onde tal acontece.



ODEMIRA, UM ALENTEJO
QUE CONTINUA SINGULAR

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE.
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  editorial

Oportunidade de ouro 
com perigos à espreita
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

A
s comissões de coordenação 
regional vão ter que assumir 
um novo ciclo estratégico, 

agora num modelo eletivo que lhes 
confere, desse ponto de vista, uma 
autonomia e uma independência da 
administração central mais conso-
nante com as lógicas regionais.

Mas há riscos. Este modelo de 
‘mini-descentralização’ assente nas 
CCDR’s pode ser tudo e pode ser 
nada. Portanto, o perfil de gestão e 
de liderança pode fazer a diferença. 

Por mais que se diga, estas enti-
dades que foram talhadas para gerir 
projetos na atribuição dos fundos 
comunitários, ganharam ao longo do 
tempo funções mais alargadas no âm-
bito da gestão territorial, mas nunca se 
desprenderam do chapéu de uma ad-
ministração central que quase sempre 
faz política de régua e esquadro. 

Essa bitola cria vícios, promove 
o comodismo metódico e de planea-
mento, e raramente tem em conta as 
lógicas territoriais de fundo. Não é 
propriamente o Terreiro do Paço 
metido em todo o país, mas é quase. 

Também não se muda este para-
digma apenas pelo carácter eletivo 
dos novos dirigentes. É pouco e, mes-
mo neste caso, é preciso atender às 
lógicas partidárias que, quer se queira 

quer se não queira, enxameia o uni-
verso autárquico, carregado de capeli-
nhas e afins. É o mal menor a meu ver.

O que é preciso verdadeiramente 
mudar é a natureza do planeamento, 
da estratégia e da decisão. E colocar 
nas mãos das regiões o seu próprio 
destino. Pode parecer ilusório, um 
tantinho fantasista, mas é o que faz 
falta. Do mesmo modo que uma au-
tarquia planeia os seus planos dire-
tores ou os seus planos de pormenor, 
ou a sua estratégia de desenvolvi-
mento económico ou as suas cartas 
de risco. O resto, ao nível central, é 
regulação e fiscalização de fundos, 
como acontece com qualquer enti-
dade pública no país sujeita aos cri-
vos do Tribunal de Contas e das leis 
de código administrativo.

Não tenho dúvidas em afirmar 
que é preciso fazer perceber de uma 
vez por todas que os problemas en-
dógenos do Alentejo não são os mes-
mos dos do Centro, Norte, Grande 
Lisboa, Algarve ou ilhas. E que, para 
além das questões que são comuns 
ao todo nacional, é preciso agir so-
bre os territórios de forma cirúrgica, 
seja do ponto de vista social, seja do 
ponto de vista económico.

Finalmente, é preciso ligar as 
CCDR’s aos destinatários da sua ação: 

as pessoas e as empresas. E planear 
metas e objetivos, e desbravar novos 
caminhos de desenvolvimento pe-
las portadas da internacionalização, 
aplicando uma marca às regiões, di-
namizando instrumentos de promo-
ção, divulgação e marketing.

Mas o fundamental é lutar contra 
as fragilidades do território, do uni-
verso empresarial, das populações 
locais, dos serviços sociais e de saú-
de, do parque habitacional, da edu-
cação e da academia, da sustentabi-
lidade ambiental. Para isso os fundos 
são essenciais, só que têm de ser 
bem utilizados. Um esbanjamento de 
fundos pode deitar tudo a perder e, 
não raramente, isso acontece. 

/semmaisedicaooalentejo

Fique 
seguro

NÓS INFORMAMOS
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tema de capa

Santuário de aves ameaçadas, no Alentejo assiste-se 
ao êxito de alguns projetos, mas, em simultâneo, 
teme-se o gradual desaparecimento de zonas de 

nidificação e alimentação. Responsáveis municipais 
de Mértola, Castro Verde e Moura explicam como 

se preservam as espécies e se retiram 
proveitos turísticos.

ALENTEJO TENTA RECUPERAR TERRITÓRIOS DE NIDIFICAÇÃO

Estepárias lutam 
pela sobrevivência 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA PAULO PEREIRA PINTO / DR
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O Alentejo, como região pri-

vilegiada para a nidificação 
de algumas aves ameaçadas, 

passa atualmente por duas reali-
dades opostas: se por um lado há 
indícios otimistas relativos à recu-
peração de espécies como a águia-
-imperial-ibérica e o abutre-preto, 
por outro pairam algumas nuvens 
negras em consequência da dimi-
nuição acentuada dos territórios 
onde vivem exemplares ameaçados, 
nomeadamente as aves estepárias 
como os sisões e as abetardas e ain-
da os francelhos também conheci-
dos por peneireiros das torres.

Um estudo recente das uni-
versidades de Lisboa, Porto e East 
Anglia (Inglaterra) concluiu que, 
nos últimos dez anos, as aves mais 
ameaçadas, residentes sobretudo 
no Alentejo, perderam mais de 35 
mil hectares. Esta privação de ha-
bitat em zonas de proteção especial 
incide, sobretudo, nos concelhos de 
Campo Maior, Moura, Barrancos e 
Castro Verde.

“
Em Castro Verde, na 
Zona de Proteção 
Especial, existirão 
mais de 200 
espécies de aves, 
entre as quais cerca 
de 500 abetardas
DAVID MARQUES
VEREADOR DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Calcula-se que existam 
apenas um milhar destas aves 
estepárias no país, sendo que 
metade estão na zona de 
Castro Verde. É a ave europeia 
mais pesada, podendo os 
machos atingir os 16 quilos. 
Observar uma destas aves 
é tarefa complicada, sendo 
raros os casos em que 
se consegue fazer uma 
aproximação. Para além 
de Castro Verde, estima-se 
que também existam alguns 
exemplares nos concelhos de 
Cuba, Mourão, Elvas, Évora 
e Alter do Chão. Corre risco 
de extinção e, para além de 
existir em Portugal e Espanha, 
só há registo de outras 
colónias na Rússia. 
Alimenta-se, preferencial-
mente, de cereais.

ABETARDA
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Em Castro Verde, o vereador 
David Marques, apesar de salientar 
que, até ao momento, não possui 
qualquer dado que reporte a di-
minuição de avistamentos de aves 
ameaçadas, nomeadamente de abe-
tardas, lembrou à Semmais que o 
grande incêndio de 13 de julho deste 
ano consumiu cerca de 2200 hecta-
res, quase todos incluídos na Zona 
de Proteção Especial.

“No município de Castro Verde 
existirão mais de 200 espécies de 
aves que nidificam na Zona de Pro-
teção Especial. É uma área onde vi-
vem, talvez, cerca de 500 abetardas 
e que corresponde à maior colónia 
do país. A destruição das estrutu-
ras de nidificação pode, de facto, 
ser uma realidade, mesmo que não 
tenhamos conhecimento de algum 
estudo que o confirme perentoria-
mente. Sabemos sim que existe mais 
regadio e mais olival e que tal pode 

representar a diminuição do habitat 
de algumas espécies’, acrescentou 
David Marques salientando, no en-
tanto, que há acordos com os agri-
cultores, os quais facilitam a preser-
vação das espécies, nomeadamente 
das abetardas e sisões.

“As dificuldades a que assistimos 
na capacidade de preservar a riqueza 
desta avifauna assentam em muitas 
variáveis, sendo que a degradação do 
ecossistema gerada pelas alterações 
climáticas, por via da desertificação 
e da cada vez menor disponibilidade 
de água, assume uma importância 
muito significativa.  Os desafios para 
o futuro passam por conseguir con-
solidar este trabalho de conserva-
ção e, simultaneamente, gerar uma 
dinâmica de valorização turística 
sustentável deste património natu-
ral ímpar, valorizando-o assim ainda 
mais como recurso a proteger”, disse 
o mesmo autarca.

“
A gestão na Herdade 
da Contenda contribui 
decisivamente para 
o sucesso reprodutor 
do abutre-preto
MANUEL BIO
VEREADOR DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MOURA

O abutre-preto é, dentro 
da sua espécie, a ave mais 
ameaçada em Portugal, 
sendo apenas avistado na 
Herdade da Contenda, Moura. 
Calcula-se que existam 
apenas dez casais. É uma 
ave de rapina necrófaga de 
grandes dimensões e pesa 
cerca de dez quilos. Em 
Portugal esta espécie havia 
deixado de se reproduzir 
desde a década de 1970, 
situação que tem sido 
revertida nos últimos anos, 
tendo sido registados alguns 
nascimentos.

ABUTRE-PRETO
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Peneireiro-das-torres encontra 
em Mértola o último refúgio 

No concelho de Mértola, apesar 
de não existir um plano municipal 
para a proteção de aves, constata-se 
a preocupação de colaborar com o 
Parque Natural do Vale do Guadia-
na. Essa parceria, conforme frisa a 
vereadora Rosinda Pimenta, tem-
-se manifestado de diversas formas, 
nomeadamente através da cedência 
de equipamentos e ou da cedência 
da área de perímetro florestal.

“Um exemplo é a oferta ao Ins-
tituto de Conservação da Natureza 
e Florestas (Parque Natural) de cai-
xas ninho para o peneireiro das tor-
res, um pequeno falcão que tem em 

É um pequeno falcão, não 
chega a pesar 200 gramas, 
e também é conhecido por 
francelho. Outrora era uma 
espécie comum em todo o 
Alentejo. Atualmente, quase já 
não é avistado em nenhuma 
povoação. Umas das poucas 
exceções é Mértola, onde 
estão a ser criadas condições 
para nidificar.

PENEIREIRO-DAS-TORRES
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Mértola a última colónia urbana do 
país. A câmara também já procedeu 
à reparação de uma parede ninho 
para a mesma espécie. Por outro 
lado foi feita a integração nas Redes 
de Custódia “Guardiões da Águia-
-imperial”, projeto LIFE promovido 
pela LPN com quem foi formalizado 
um protocolo que resultou na ce-
dência da utilização da área do pe-
rímetro florestal de Mértola para a 
instalação de ações de conservação 
da águia-imperial-ibérica ou ainda a 
dinamização regular de ações edu-
cativas junto da população, com vis-
ta à sensibilização e implicação da 
comunidade na proteção destas es-
pécies”, explicou Rosinda Pimenta.

Analisando as espécies existen-
tes na região, a autarca diz que as 
mais vulneráveis serão a cegonha-
-preta, a águia-real, a águia-impe-
rial-ibérica, a águia-de-bonelli, o 

bufo-real, o peneireiro-das-torres, a 
abetarda, o sisão ou o cortiçol-de-
-barriga-preta.

Rosinda Pimenta salienta depois 
que “a área do Parque Natural Vale 
do Guadiana tem sido referenciada 
como exemplar na recuperação de 
várias espécies ameaçadas, entre 
elas as populações de águia-impe-
rial-ibérica, águia-real ou a águia-
-de-bonelli”.

A autarca de Mértola diz que 
“não há um valor específico para a 
conservação, porque essa não é a 
área de competência do município, 
mas, se considerarmos as ações 
educativas e os materiais pedagógi-
cos produzidos bem como o investi-
mento na área deste nicho turístico, 
serão cerca de 50 mil euros que são 
canalizados anualmente, isto para 
além do trabalho de mais três ou 
quatro pessoas”. “

A área do Parque 
Natural Vale do 
Guadiana tem 
sido referenciada 
como exemplar na 
recuperação de várias 
espécies ameaçadas
ROSINDA PIMENTA
VEREADORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MÉRTOLA
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O sisão é um parente da 
abetarda, embora muito mais 
pequeno (não chega a pesar 
um quilo). Sendo também 
uma espécie estepária, 
encontra-se, sobretudo, nas 
planícies do Baixo Alentejo 
onde se alimenta de cereais 
e insetos.

SISÃO

À proteção das espécies 
junta-se a dinamização turística

Em Mértola, para além da pre-
servação dos habitats está a pro-
mover-se a vertente turística que 
assenta na observação de aves, diz 
ainda a responsável municipal. “O 
município tem sido particularmente 
ativo na área da valorização do po-
tencial desta avifauna local para a 
dinâmica do turismo de natureza e, 
em particular, o birdwatching. Des-
de 2008 que tem em curso um plano 
de estruturação e promoção deste 
recurso e produto turístico com um 
retorno significativo em número de 
turistas, sobretudo de mercados ex-
ternos. Esta relação entre turismo e 
conservação é importante, porque 
ajuda a população a conhecer os 
valores naturais que aqui tem em 
presença, bem como a percecionar 
a sua importância enquanto recur-
so passível de gerar riqueza para o 
território”.

A aposta na observação de aves 
e, em simultâneo, na criação de per-
cursos pela natureza que acentuem 
a necessidade de preservar as espé-
cies é também uma das prioridades 
da autarquia de Castro Verde, con-
forme salientou David Marques.

‘Estamos a proceder à criação de 
infraestruturas de um novo centro 
cicling. Pois é nossa intenção criar 
circuitos cicláveis em torno das zo-
nas de observação de aves. Neste 
momento estamos a proceder à iden-
tificação dos percursos, sendo que a 
totalidade irá chegar aos 150 quiló-
metros’, adiantou o mesmo vereador.

Um pouco mais a norte, a Her-
dade da Contenda, concelho de 
Moura, é o cenário de um projeto 
que está a dar resultados positi-
vos, uma vez que o abutre-preto, 
a espécie de abutre mais ameaça-
da no país, está a restabelecer-se. 
Este ano nasceram ali três crias as 
quais, segundo referem os técnicos 
da Liga para a Proteção da Natu-
reza, estão prestes a abandonar os 
ninhos em segurança.

O abutre-preto é uma espé-
cie globalmente ameaçada, e está 
incluído na categoria CR (critica-
mente em perigo) de acordo com o 
Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal. Informação prestada pelo 
município de Moura refere que exis-
tem apenas dez casais reprodutores 
no país, todos eles referenciados na 
Herdade da Contenda. 

“A gestão desenvolvida na Her-
dade da Contenda contribui deci-
sivamente para o sucesso repro-
dutor da espécie, uma vez que são 
garantidas as condições necessárias 
para a sua nidificação. Estas condi-
ções passam pela disponibilização 
de plataformas de nidificação, con-
dições de tranquilidade e disponi-
bilidade de alimento em períodos 
críticos. A águia-imperial é também 
uma das espécies presentes, utili-
zando a Herdade da Contenda para 
alimentação e repouso. É presença 
frequente no campo de alimentação 
de abutres”, disseram os responsá-
veis municipais à Semmais. 
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U
mas valentes “bacalhoadas” 
para cumprimentar, beijos e 
abraços, toques e barrigas en-

costadas ao balcão. As tertúlias a 
“serrar presunto”, serões de bola, 
fados e guitarradas... somente umas 
conversadas, petiscadas. Tudo isto, 
tão nosso, parece conversa do passa-
do, coisa para contar. Ás vezes até re-
quer algum esforço de memória para 
recordar.

E, falar disto tudo no passado, 
deprime. É verdade que andámos 
para aí a desconfinar, devagarinho, 
em câmara lenta, pezinhos de lã. 
Segurança primeiro, sem dúvida, mas 
e o resto?

Neste “mata bicho” perdeu-se 
muito. Ficou pelo caminho. Todo 
um conjunto de hábitos, já ténues 
da forma de estar alentejana, 
foram interrompidos, parados, e 
dificilmente serão recuperados pelo 
simples facto de, por exemplo, o lugar 
onde aconteciam já não existir. A crise, 
nome que dá para tudo, encarregou-

se de arrasar praticamente tudo o que 
já andava tremido.

Os que resistiram - as pessoas - 
mudaram hábitos, perderam o toque, 
vivem desconfiados. Não se partilha 
a bucha, uma cartada é impensável. O 
medo tomou conta.

E não digo isto com nenhum 
tom de irresponsabilidade ou 
ceticismo. Conheço a agressividade 
do vírus, como infeta, o que 
provoca, como mata. Tenho-o 
percebido, infelizmente, em Portugal.  
Confirmei-o, de onde escrevo, em 
Espanha.

Aqui, num hospital de Madrid, 
um médico, há dias dizia-me: “Tenho 
orgulho em ser vosso vizinho”, sobre 
a maneira como acha que foi gerida 
a situação da pandemia no nosso 
país. Terá razão, eventualmente (até 
por comparação com o dele). Fiquei 
orgulhoso. Mas não pude responder-
lhe: “Mas vocês aqui, apesar das falhas 
olímpicas, falam com as pessoas, 
recebem-nas, não se acobardam. 

Nós, lá, muitas vezes, fazemos isso. 
Ou, melhor, quase sempre”. Por isso 
calei-me, sorri.

A questão é que, entre gestões e 
silêncios, há muita infeção. Outra 
infeção. E, neste caminho, se não 
morre gente, o que sem sombra de 
dúvida é o ideal, abala tudo o resto. 
Sem volta a dar.

Quando quisermos voltar a dar 
um bacalhau, naquele balcão, com 
aquele amigo, que gosta daquele 
petisco... já não dá. Fechou. Mas, 
talvez, noutros lugares dê para fazer 
tudo, e o seu contrário.

Será que ninguém vê?
Era tão bom quando até para 

ganhar eleições era só ir a festas, 
dar uns bacalhaus e mostrar uma 
“alentejanice” de plástico. É óbvio 
que isto vai passar e vamos ficar 
todos bem, caso contrário gostava 
de ver como se amanhavam a fazer 
campanha de máscara ou em regime 
de lay-off. Éramos tão felizes e não 
sabíamos. 

Éramos felizes, 
e não sabíamos.
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC

Alentejo
pela minha
câmera
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a última vez que tive o prazer 
de assinar uma crónica nes-
te espaço debrucei-me sobre 

uma das maiores vergonhas que 
grassa nesta região e que, a cada ano 
que passa, ora repete atores - muitas 
vezes em diferentes postos de co-
mando -, ora apresenta novas faces 
já mascaradas de vícios antigos.

A falta de acesso às fontes oficiais 
é uma verdadeira vergonha nesta re-
gião e tem tomado maiores e mais 
graves proporções ao longo destes 
meses de pandemia. A quase total 
ausência de comunicação por par-
te das entidades responsáveis pela 
saúde e pela segurança social dei-
xam muitas vezes a informação nas 
mãos de fontes pouco credíveis.

Digo pouco credíveis não por 
desconfiar das pessoas, da sua boa 
vontade em levantar o véu, do seu 
voluntarismo em contar o que passa 
do lado de lá da cortina. Tão só por-
que, na maioria dos casos, se trata de 
gente cujas fortes relações familiares 
e, tantas vezes, a escassez de conhe-
cimento e de informação oficial, as 
leva a passar pormenores que vêm, 
mais tarde, a revelar-se pouco pre-
cisos ou mesmo de todo imprecisos.

Naturalmente que me refiro aos 

mais recentes surtos de Covid-19 
que têm grassado por esta região 
com enfoque especial nos lares de 
idosos - depois de Reguengos o so-
bressalto é sempre grande, apesar de 
não ter voltado a acontecer tragédia 
idêntica e, obviamente, ninguém de-
sejar que se repita.

Há que fazer aqui uma ressalva 
e relevar o papel dos autarcas: têm 
sido eles, no papel de agentes de 
Proteção Civil, que na maioria dos 
casos tem dado o corpo ao manifes-
to, mesmo em situações em que se 
percebe claramente que aquele não 
é o “casaco” que melhor lhes assenta.

Dir-se-á que são eleitos para tal e 
estão, portanto, na posse dessa respon-
sabilidade. Certo! No entanto chega a 
ser gritante e até aviltante a ausência, a 
falta de comparência da saúde pública 
ao lado dos autarcas para melhor ex-
plicar o que a todos preocupa.

Até hoje são parcas e esparsas as 
explicações da saúde pública e é pra-
ticamente nula a comunicação por 
parte das entidades hospitalares. Ao 
contrário da DGS que diariamente, 
há meses, comunica, informa e mui-
tas vezes sossega os portugueses, no 
Alentejo e especialmente no distrito 
de Évora, o silêncio é aterrador!

A ausência de informação séria, 
credível, segura é tão prejudicial 
como o raio do vírus que por aí anda 
e não nos dá descanso.

Já agora, porque estamos em 
tempos de pandemia e para terminar 
apenas uma achega.

Como se sabe e foi amplamente 
divulgado, realizou-se em Évora a 
convenção do Chega e por lá apare-
ceu a digníssima bastonária da Or-
dem dos Enfermeiros para, palavras 
da senhora, ela própria, “dar um bei-
jinho” ao amigo líder.

Houve indignação, muita discus-
são sobre se devia, ou não devia colar 
a Ordem a um partido – é óbvio que 
colou e era isso mesmo que ela que-
ria - muita política pelo meio, etc.

Estou-me nas tintas, pois nem a 
senhora nem a Ordem dela me di-
zem respeito.

Já acho um bocadinho estranho 
que nestes tempos de pandemia em 
que se sucedem os apelos à respon-
sabilidade de cada um, ande por aí 
uma técnica de saúde, ainda por mais 
bastonária dos Enfermeiros, aos bei-
jinhos aos amigos. Sendo mais res-
ponsável perante o momento, não 
deveria ter sido uma... cotovelada?

Sem Mais! 

Cotoveladas
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1
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Agricultores e 
produtores a seco 

MENOS DE UM TERÇO DAS BARRAGENS TEM MAIS DE 50% DO ARMAZENAMENTO

Os níveis das albufeiras e barragens registam 
valores preocupantes. Ainda que em situação de 

seca, a região tem cenários muito diferentes. 
O Litoral e o Baixo Alentejo vivem um momento 

muito complicado que afeta produções, 
famílias e a economia local.
TEXTO FERNANDO EMMES | FOTOGRAFIA DR
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Cerca de três mil hectares sem 
rega há mais de dois anos 

No Alentejo Litoral são já mui-
tas as produções que estão em si-
tuação de subprodução ou mesmo 
em risco de ficar comprometidas. 
Os primeiros alertas surgiram de 
Ilídio Martins, diretor executivo da 
Associação de Regantes e Benefi-
ciários de Campilhas e Alto Sado, 
que, à Semmais, caraterizou o atual 
momento “como dramático”, re-
velando a existência de cerca de 
3.000 hectares que não são regados 
há mais de dois anos, deixando em 
causa produções como o milho, to-
mate, arroz, prados e forragens.

Mas não são apenas as culturas de 
regadio que estão a sofrer. Também 
as de sequeiro estão a causar dores 
de cabeça. Em causa estão culturas 
como o trigo e de outros cereais, es-
senciais para a produção de bens de 
primeira necessidade ou para a ali-
mentação do gado. “As quedas nes-
tas produções são significativas e já 
comprometem o rendimento de cer-
ca de duzentas famílias (nas zonas de 
Santiago do Cacém, Ourique e Ode-
mira)”, alerta Ilídio Martins.

Uma situação que não surpreen-
de Francisco Palma, da AABA - As-
sociação de Agricultores do Baixo 
Alentejo, que, para além do proble-
ma da seca, acrescenta que “o facto 
de estarmos a viver um momento de 
pandemia tem provocado significati-

D
as 22 barragens alentejanas 
apenas sete apresentavam, 
em setembro, valores acima 

dos 50 por cento das respetivas ca-
pacidades de armazenamento de 
recursos hídricos, nomeadamente a 
de Abrilongo no concelho de Campo 
Maior (50%), Lucefecit no concelho 
do Alandroal (57%), Alvito no con-
celho de Cuba (75%), Apartadura no 
concelho de Marvão(82%), Montargil 
em Ponte de Sor (61%), Póvoa e Mea-
das em Castelo de Vide (56%) e Mara-
nhão no concelho de Avis (58%).

Um retrato que deixa o território 
e as populações alentejanas a viver 
duas realidades bem distintas. Se no 
Alto Alentejo e Alentejo Central as 
dificuldades sentidas quanto à dis-
ponibilidade e acesso aos recursos 
hídricos, não se coloca, já no Baixo 
Alentejo e em significativas zonas do 
Litoral Alentejano a situação é bem 
diferente.

Os números avançados pelo Sis-
tema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos, entidade ligada 
ao Ministério do Ambiente que mo-
nitoriza a capacidade das barragens 
e albufeiras portuguesas, revelam 
isso mesmo.

Depois de mais um verão que 
ditou um período de seca em toda a 
região, o cenário nos concelhos do 
Redondo, Aljustrel, Ourique, Arraio-
los e, com particular incidência, no 
município de Santiago do Cacém está 
a preocupar as gentes da agricultura.

No Baixo Alentejo, cinco das bar-
ragens registam valores abaixo dos 
12 por cento das capacidades, como 
por exemplo a do Monte da Ro-
cha (Ourique) que indica um valor 
de 9%, e no Litoral a de Campilhas 
(Santiago do Cacém) apresenta uma 
quota de 7%. Os agricultores destes 
territórios dizem-se impossibilita-
dos de realizar as tão necessárias 
regas, e o problema está também a 
afetar o setor da criação de gado e 
pecuária. 
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vas quebras no consumo de muitos 
produtos agrícolas”. Francisco Pal-
ma aponta mesmo “o vinho, azeite, 
frutas e carne como os produtos que 
deixaram de ser tão procurados, o 
que está a obrigar os agricultores a 
baixar preços e, naturalmente, a re-
duzir a mão de obra”. Os constran-
gimentos têm implicações diretas na 
economia local e, principalmente, no 
rendimento das famílias que vivem 
desta atividade.

Os cenários mais preocupantes 
são os vividos nos territórios abaste-
cidos pelas barragens de Campilhas, 
Fonte Serne (ambas em Santiago do 
Cacém), Monte Rocha (Ourique) e 
do Roxo (Aljustrel), onde todas apre-
sentam valores abaixo dos 12% da 
capacidade. Segundo Rui Garrido, 
presidente da ACOS - Associação de 
Agricultores do Sul, sediada em Beja, 
os números revelados fazem temer 
e prever a repetição de situações de 
quebra de abastecimento. Diz o mes-
mo responsável que “caso voltemos 
a ter um outono e inverno menos ri-
gorosos e com menos chuva, o abas-
tecimento de água às populações vai 
voltar a estar em causa como tem 
acontecido nos últimos dois anos”.

Falta de água afeta também 
 setor do gado e pecuária 

Rui Garrido, que já desempenhou 
o cargo de Diretor Regional da Agri-
cultura, conhece bem a realidade 
alentejana e revela que a preocupa-
ção é transversal à criação de gado 
e pecuária. À Semmais, afirma que 
“são já vários os agricultores a fazer 
muitas dezenas de quilómetros até 
reservatórios e depósitos só para ir 
buscar água para o gado”. Em breve, 
diz, esta realidade pode afetar muitas 
produções.

Quanto a soluções, existe con-
senso. São necessários mais e novos 
pontos de armazenamento de água 
no Alentejo. Para Francisco Palma, 
“temos de contruir mais postos de 
armazenagem. O Alqueva pela di-
mensão e capacidade, significa que no 
nosso território já não será possível 
construir muitos mais, mas é possível 
em outros locais”. “A água não é só um 
recurso natural com um valor enorme 
para a criação de riqueza, particular-
mente na agricultura, é determinante 
para o desenvolvimento económico, 
fixação das pessoas e combate ao des-
povoamento em especial das zonas 
onde predomina o sequeiro, a maior 
área de cultivo alentejana”.

Também Rui Garrido alinha pelo 
mesmo pensamento, mas avança 
com contas. Para o presidente da 
ACOS, “é fundamental ter novos lo-
cais de armazenamento até porque 
se considerarmos que a área total, 
entre a atual e a planeada para a in-
tervenção do Alqueva, é de 200 mil 
hectares que irão consumir cerca 
590 milhões de metros cúbicos de 
água, estamos a falar de menos de 
três mil metros cúbicos por hectare. 
Algo bastante limitador das culturas 
que poderemos efetuar”. Segundo 
Rui Garrido “não se pode basear um 
regadio numa dotação com menos 
de 3 mil metros cúbicos, logo é pre-
ciso arranjar mais água e essa é que 
é a questão”. 

CAUDAL DAS BARRAGENS ALENTEJANAS 
(FONTE: SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS)

* MÉDIA DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE TODAS AS BARRAGENS ALIMENTADAS PELOS RIOS 

Bacia do Guadiana *

Bacia do Tejo *

Bacia do Sado *

57,3% 74,5%

74,3% 61,8%

35,5% 41,3%

SETEMBRO
DE 2020

MÉDIA DOS
ÚLTIMOS 10 ANOS
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O Grito do Ipiranga
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“Ao contrário de algumas interpretações 
que respeito, mas não acompanho, entendo 
que a nova fórmula de eleição do Presidente 
e de designação dos Conselhos Diretivos 
das Comissões de Coordenação Regional 
não é um passo em frente (…) Quanto muito 
é um passo ao lado (…)”

R
ecentemente numa conferên-
cia global em que fui convidado 
a participar, um interveniente 

brasileiro apresentou uma perspeti-
va que ainda não tinha ouvido sobre 
o Grito do Ipiranga, que simboliza o 
marco histórico da independência do 
Brasil. Segundo o orador, a ideia de 
“independência ou morte” proclama-
da nesse momento fundador, tem-se 
vindo a revelar trágica enquanto ele-
mento de fratura da sociedade brasi-
leira, fomentando o individualismo, 
algum isolacionismo, o populismo 
fácil, a fragilidade democrática, as 
desigualdades profundas e o abando-
no das populações que económica ou 
socialmente não conseguirem atingir 
a sua “independência”.  

Lembrei-me na altura e contra-
pus que o segredo da paz que a União 
Europeia tem desfrutado no seu ter-
ritório nos últimos sessenta anos é 
exatamente o contrário do grito do 
Ipiranga. A proclamação de Roma 

apelou á interdependência enquanto 
resposta ao conflito.  Foi a interde-
pendência crescente entre os territó-
rios e os povos europeus que evitou 
a repetição cíclica das guerras fra-
tricidas numa parte substancial do 
Continente e conduziu a um período 
único de desenvolvimento e progres-
so. Que esta constatação nos sirva de 
inspiração para os tempos difíceis 
que nos esperam. Cooperação, soli-
dariedade e interdependência são o 
melhor antídoto à conflitualidade, à 
guerra e à morte.

Transpondo esta lição para um 
patamar diferente, dependerá tam-
bém da boa interdependência e coo-
peração entre territórios, empresas, 
instituições e sociedade civil, a nossa 
capacidade de recuperar e moderni-
zar o Alentejo no contexto pós pan-
demia.  Ao contrário de algumas in-
terpretações que respeito, mas não 
acompanho, entendo que a nova 
fórmula de eleição do Presidente e 

de designação dos Conselhos Direti-
vos das Comissões de Coordenação 
Regional não é um passo em frente 
no sentido da regionalização. Quanto 
muito é um passo ao lado, para per-
mitir um aprofundamento da muni-
cipalização e da governação de pro-
ximidade do território.

A municipalização tem trazido 
muito de positivo ao desenvolvimen-
to local e regional, mas exige cada vez 
mais abertura à interdependência, 
aos projetos conjuntos, à partilha de 
estratégias regionais e de equipamen-
tos estruturantes, ao diálogo aberto e 
à quebra de barreiras psicológicas. 

Que ninguém tenha a tentação, 
ainda que metafórica, de inebria-
do pelo poder acrescido, em vez de 
procurar as boas parcerias, e as van-
tagens da cooperação entre todos, 
proclamar o grito do Ipiranga no seu 
quintal. Só juntos temos força para 
sermos os donos do nosso futuro. 
Sem Mais. 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Um empreendimento agroflorestal, no concelho de 
Alcácer, está a ser contestado pela Quercus. A câmara 

municipal nega que existam problemas ambientais 
e elogia o projeto, que foi aprovado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente.

A relva da discórdia
EXPLORAÇÃO AGROFLORESTAL EM ALCÁCER DO SAL PREOCUPA QUERCUS

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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É caricato, pelo menos, o que se 
anuncia para a Herdade de Vale 
Gordo, no concelho de Alcácer 

do Sal. Um empreendimento agro-
florestal que contempla um viveiro 
de relva ameaça tornar-se num caso 
de tribunal. Tudo porque a associa-
ção ambientalista Quercus não acei-
ta que o projeto, aprovado pelo mu-
nicípio e pela Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), possa ser posto 
em prática. O abate de árvores e um 
eventual consumo de água capaz de 
causar danos ao abastecimento pú-
blico domiciliário são as bases que 
sustentam a acusação.

“O lençol freático apresenta pro-
blemas”. Quem o diz à Semmais, 
sem relutância, é o presidente da 
Quercus, Paulo do Carmo, alegan-
do que o desvio de água para o em-
preendimento já colocou em causa 
o abastecimento domiciliário nas 
localidades de Albergaria e Foz de 
Albergaria. “Estamos a falar de um 
consumo de dois biliões de litros de 
água anuais”, afirma o ambientalis-
ta, reportando-se ao projeto agríco-
la da empresa Vasverde.

Paulo do Carmo refere ainda que 
a proximidade do viveiro de relva à 
Mata Nacional de Vale Verde pode, 
na sua opinião, vir a causar proble-
mas nesta última relacionados com 
a falta de água.

O viveiro ocupa uma exten-
são de 50 hectares, mas poderá ser 
alargado até aos 90. Para o líder da 

Quercus o alargamento da área de 
cultivo poderá ditar o abate de um 
grande número de árvores. “Não es-
tamos a falar de algo insignificante, 
mas sim de mais de 500 sobreiros, 
os quais terão de ser abatidos para 
que os pivôs de rega se possam mo-
vimentar livremente pelo terreno”, 
disse.

A produção da Vasverde destina-
-se, na sua maior parte, a recintos 
desportivos, sejam nacionais ou até 
estrangeiros. Campos de futebol, de 
golfe e outros geram o grosso do ne-
gócio, havendo também produção 
para jardins de grandes dimensões 
e de caráter residencial. 

Paulo do Carmo diz não com-
preender como é que o município 
de Alcácer do Sal se dispôs a aceitar 
um empreendimento que, em sua 
opinião, poderá acarretar graves 
problemas ambientais. “Não terá 
sido por acaso que a empresa, que 
esteve durante muitos anos instala-
da em Benfica do Ribatejo, foi agora 
deslocada para o Alentejo, para uma 
zona onde já abundam explorações 
agrícolas abusivas e lesivas”.
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Autarquia garante que empresa 
cumpre todas as normas legais 

Às acusações do presidente da 
Quercus respondeu o presidente da 
autarquia, Vítor Proença, afirmando 
à Semmais que todo o processo de 
licenciamento foi objeto de apurada 
atenção, não apenas por parte da 
edilidade, mas, sobretudo, da APA.

‘Nós, Câmara Municipal de Alcá-
cer do Sal, recebemos este projeto e 
esta empresa com satisfação. Trata-
-se de uma empresa conceituada, 
que cumpre todas as normas legais 
estabelecidas e que, ainda por cima, 
cria riqueza para o concelho e pos-
tos de trabalho”, explicou o autarca.

O edil diz que a empresa, que 
já está a exportar relva criada no 
viveiro da Herdade de Vale Gordo, 
assegura, para já, 16 postos de tra-
balho. “É uma empresa com capaci-
dade e que se instalou nesta região 
por aqui ter encontrado condições 
ideais e por ter garantido as boas 
práticas exigidas, nomeadamente as 
ambientais. Além disso, dentro do 
mundo do desporto, é uma empre-
sa conceituada e que, por exemplo, 
vende relva para campos de futebol 
de vários clubes estrangeiros de no-
meada”, acrescentou.

O autarca salientou ainda que a 
decisão de conceder a exploração 

à Vasverde foi da APA que, em sua 
opinião, não terá detetado quais-
quer sintomas ou indícios de even-
tuais problemas ambientais. “Se as-
sim fosse o projeto teria, certamen-
te, sido reprovado. E não foi”, disse.

Não tendo sido possível falar di-
retamente com nenhum dos admi-
nistradores da empresa, a Semmais 
teve, no entanto, acesso a um vídeo 
onde a CEO da empresa, Ana Cabral, 
explica que os terrenos em causa 
são os ideais para o cultivo de rel-
va. “São terrenos livres de infestan-
tes, com bons acessos, muita água 
e com areia que, de acordo com os 
critérios da Associação America-
na de Golfe, que é a mais exigente, 
atinge níveis de qualidade de dez 
por dez”.

Ana Cabral, embora não fazendo 
uma alusão direta a eventuais pro-
blemas que possam ser causados 
por produtos químicos, refere que a 
ausência de infestantes nos 90 hec-
tares da herdade é uma boa notícia, 
porque evita a utilização excessiva 
de herbicidas. Sobre a mudança, ao 
fim de 20 anos, de Benfica do Riba-
tejo para Alcácer do Sal, a empresá-
ria refere apenas que se tratou de 
“uma opção estratégica”. 
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É o maior espetáculo ligado à indústria aeronáutica 
realizado na Península Ibérica. Este ano, não estarão 

presentes os milhares de entusiastas, mas há 
transmissões televisivas e digitais. Às conferências, 

exposições e debates junta-se uma inédita prova 
de lançamento de rockets. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Ponte de Sor lança rockets 
e voa em modo digital

PORTUGAL AIR SUMMIT 2020 DESCOLA EM DIREÇÃO AO FUTURO

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

A
s margens da Barragem de 
Montargil, nas imediações de 
Ponte de Sor, não se vão encher 

este ano com as dezenas de milhares 
de curiosos que, por norma, acor-
rem ao Portugal Air Summit, o maior 
evento aeronáutico que se realiza na 
Península Ibérica. Mas, mesmo sem 
público, porque a pandemia assim 
o recomenda, não faltarão moti-
vos para que todos os amantes dos 
aviões e interessados na indústria 
associada sigam o evento com toda 

a atenção. Os canais da câmara mu-
nicipal, entidade que organiza o cer-
tame, transmitirão todas as ativida-
des relacionadas e, pela primeira vez 
no país, realizar-se-á uma prova de 
lançamento de rockets.

A iniciativa inédita da 4ª edição 
do Portugal Air Summit, que decorre 
entre os dias 21 e 23 de outubro, re-
sulta de uma parceria com a Agência 
Espacial Portuguesa, Portugal Spa-
ce. Intitulada “EuRoC - European 
Rocketry Challege” trata-se de uma 
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competição de lançamento de ro-
ckets onde participam estudantes 
universitários de toda a Europa e 
investigadores e peritos na conce-
ção, construção e lançamento dos 
foguetes. A ideia entronca na Sapa-
ceport America Cup, prova iniciada 
em 2006 e que, atualmente, é um 
dos maiores eventos do mundo de-
dicado a esta temática.

“O EuRoC está totalmente ali-
nhado com os objetivos estratégicos 
da Portugal Space, nomeadamente 
porque contribui para o desenvolvi-
mento de um quadro cultural e edu-
cativo capaz de impulsionar o de-
senvolvimento do setor espacial em 
Portugal’, explica Ricardo Conde, 
presidente da Portugal Space. “Que-
remos motivar e encorajar crianças 
e jovens a prosseguir carreiras cien-
tíficas e tecnológicas, porque este 
será um passo no sentido de refor-
çar as competências nacionais na 
área do espaço. E haverá coisa mais 
motivadora que ver um rocket a ser 
lançado?”.

Confirmada está a presença de 12 
equipas, num total de 120 elementos, 
que a partir de um local que não foi 
revelado para preservar a seguran-
ça, irá proceder ao lançamento dos 
rockets. Será, dizem os organizado-
res, uma tarefa que decorrerá rodea-
da de medidas de proteção adequa-
das e que, pela sua espetacularidade, 
terá o condão de atrair muitos se-
guidores e, eventualmente, futuros 
estudantes de aeronáutica.
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Aposta reforçada nas vertentes 
educativa e empresarial

A forte componente educativa 
do evento acentua-se este ano e, de 
acordo com Susana Prates, do Ga-
binete de Inovação e Planeamento 
Estratégico da Câmara Municipal de 
Ponte de Sor e gestora de comunica-
ção e marketing do aeródromo mu-
nicipal, com as 74 conferências que 
irão reunir 135 oradores das mais 
diversas áreas e temáticas que terão, 
na totalidade, privilégios de trans-
missão pelos canais da própria edi-
lidade e também por um outro já so-
licitado a uma plataforma televisiva. 

“O formato televisivo pressupõe 
a utilização de dois estúdios, que 
irão funcionar no Centro de Artes e 
Cultura de Ponte de Sor, a partir dos 
quais serão transmitidas entrevistas, 
reportagens, debates com painéis de 
especialistas”, disse a mesma res-
ponsável à Semmais.

Existirão igualmente espaços 
expositivos, zonas lúdicas e outras 
para workshops variados. “Estarão 
reunidos grandes especialistas das 
mais diversas áreas, que vão desde o 
ensino à indústria. Haverá, portanto, 
não apenas uma componente lúdica, 
da qual todos poderão desfrutar vi-
sitando os stands, mas também uma 
aposta forte nas áreas educativa e 
empresarial”, reforçou ainda Susana 
Prates, salientando que o cluster ae-
ronáutico tem sido, desde há muitos 
anos, um fator de investimento im-
portante para Ponte de Sor, não só 
devido à existência do aeródromo e 
das valências a ele associadas, mas 
também porque potencia o surgi-
mento de diversas empresas rela-
cionadas com a aviação e o fabrico 
de peças específicas.

atual  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Conferências da cimeira contam com 135 oradores
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Componente digital do evento 
lança um desafio ao futuro 

Em 2020, dizem os organizado-
res, o modo “Flying Digital” é, não só 
o meio utilizado para realizar gran-
de parte do evento, como a principal 
mensagem a transmitir. O ambiente 
em que a cimeira decorre é simulta-
neamente uma oportunidade para 
chegar a um público mais vasto, 
extravasando os limites do espaço 
que ocupou até hoje, como também 
o mote perfeito para enquadrar um 
futuro pleno de desafios para os 
setores da aviação, espaço, defesa 
e aeronáutica, marcados por uma 
profunda viragem tecnológica.

“O cluster aeronáutico tem Pon-
te de Sor como ponto de referência 

nacional e internacional e, até num 
contexto de incerteza, o aeródromo 
abre novos cursos técnicos de apoio 
à indústria aeronáutica”, diz, por sua 
vez, o presidente da câmara munici-
pal, Hugo Hilário. 

De acordo com o autarca, existe 
uma visão associada à realização 
deste evento que tem permitido di-
namizar a economia e o emprego na 
cidade. A aeronáutica e a explora-
ção da cortiça são, de resto, os dois 
principais polos dinamizadores da 
economia local, sendo que com o 
Portugal Air Summit, e mesmo sem 
os milhares de pessoas concentra-
das para verem as acrobacias dos 
aviões, sai altamente reforçada a 
posição turística do concelho, seja 
através da ocupação hoteleira seja 
pelos proveitos obtidos na restaura-
ção e restante comércio.

“O Portugal Air Summit tem vin-
do a crescer a todos os níveis, ano 
após ano, assumindo-se como um 
espaço de excelência que reúne as 
entidades e personalidades mais re-
levantes da indústria para debater e 
analisar o potencial e futuro da avia-
ção, aeronáutica,  espaço e defesa”, 
afirma por sua vez Nuno Molarinho, 
da The Race, a empresa parceira na 
organização do certame, salientando 
que os convidados para os debates 
são sumidades nas diversas áreas, o 
que só por si comprova a excelência 
da iniciativa alentejana. 
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Sines com papel central 
na região e no país 

NUNO MASCARENHAS PROJETA CONCELHO EM TERRA E NO MAR

entrevista

O edil está muito animado com o megaprojeto 
do hidrogénio verde e está apostado em vincar 

a centralidade e a importância do concelho 
e do seu porto nos vários palcos territoriais. 

Internamente, diz estar a cumprir uma carteira 
de investimento de que não há memória.

ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR
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Governo e a autarquia apostam 
muito no megaprojeto de 
hidrogénio verde. 
Quais são as expetativas?

É um projeto industrial de gran-
de escala e que visa a criação de uma 
nova economia em torno do hidrogé-
nio. Se queremos chegar à neutrali-
dade carbónica em 2050, a Estratégia 
Nacional do Hidrogénio (ENH) é fun-
damental para a obtenção desse obje-
tivo. Até 2030 é necessária uma redu-
ção das emissões entre 45% e 55% em 
relação a 2005. São metas exigentes e 
por isso foi necessário o encerramen-
to da Central Termoelétrica de Sines, 
responsável por 13% das emissões 
nacionais. Não tenho dúvidas que 
será um projeto âncora para Sines, 
que estará no centro desta estratégia 
que tem um investimento global de 9 
mil milhões de euros.

O projeto é importante também 
ao nível do emprego, tem ideia da 
dimensão esperada a este nível?

Os dados de que dispomos são 
os que constam na ENH, que esteve 
em discussão pública e já foi publica-
da em Diário da República. O cluster 
pode criar 12 mil novos empregos. 
Para Sines é importante que este pro-
jeto venha a absorver a mão de obra 
qualificada que aqui existe, e que tem 
conhecimento residente na área da 
energia, mas que contribua também 
para a fixação de novos recursos 
humanos em toda a região. Estamos 
empenhados para que, entre o Go-
verno, o IEFP, a câmara municipal e 
os sindicatos, se possa também dese-
nhar uma estratégia que permita a re-
conversão de trabalhadores da Cen-
tral Termoelétrica para esta indústria. 

Com esse e outros investimentos, 
Sines pode ganhar ainda mais 
impacto industrial...

Exatamente, o que está a aconte-
cer em Sines é uma nova vaga de in-
vestimento industrial. Há uma nova 
geração de investimentos relaciona-
dos com as energias renováveis, os 
quais, aliás, vão muito além daquilo 
que é a capacidade de acomodação 

do concelho. Ao contrário do eólico, 
seguramente que não teremos capa-
cidade para absorver todas as inten-
ções de instalação de projetos solares 
que nos têm chegado. 

É assim tão vasta e diversificada 
a carteira de intenções?

O melhor exemplo disso é a entra-
da em Sines do primeiro cabo subma-
rino que liga o Brasil diretamente à 
Europa. Esse projeto, financiado pela 
Comissão Europeia e que reúne as re-
des de investigação e desenvolvimen-
to da América Latina e da Europa, que 
representa um investimento superior 
a 170 milhões de euros, colocou Sines 
na rota das grandes empresas tec-
nológicas mundiais. Os setores dos 
centros de dados e do fornecimento 
de serviços de comunicações, bem 
como da investigação tecnológica e 
científica, estão hoje de olhos postos 
em Sines. Mais, Sines pode vir a es-
tar também no centro nevrálgico das 
comunicações internet nacionais, a 
infraestrutura que o consórcio Ella-
link instalará em Sines poderá vir a 
ser fundamental num futuro próximo 
para a consolidação da nossa rede 
atlântica. Todavia, esta não é a única 
via, o espaço ocupado pelo carvão no 
porto de Sines, pode vir a ser ocupado 
por outro tipo de cargas que irão di-
versificar a oferta daquele porto.

“
Sines pode vir 
a estar entre no 
centro nevrálgico 
das comunicações 
internet nacionais



outubro 2020

30

entrevista  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

Não vê nenhuma preocupação 
associada a esse modelo, 
nomeadamente as questões 
ambientais...

Atualmente nenhum projeto de 
grande dimensão fica de fora das ava-
liações de impacto ambiental legal-
mente previstas. A câmara, que não 
tem competência direta nessa maté-
ria, nunca se escusa a participar ati-
vamente nessas discussões públicas, 
elencando todas as questões que se 
podem colocar do ponto de vista da 
sustentabilidade. No caso do hidro-
génio, é ainda preciso termos a noção 
de que este investimento visa, junta-
mente, o alívio ambiental que a des-
carbonização da economia permite. 

Pode sintetizar o perfil de 
desenvolvimento estratégico 
que defende para o município 
na próxima década...

Baseia-se numa lógica de relação 
com a região Alentejo e com a Área 
Metropolitana de Lisboa, com o ob-
jetivo central de transformar Sines 
num município cosmopolita, solidá-
rio, competitivo e internacional. Essa 
estratégia tem passado pela atração 
de capital social, industrial e turísti-
co, ao mesmo tempo que preserva-
mos os valores ambientais, paisagís-
ticos e patrimoniais que constituem 
uma das tónicas fundamentais desta 
estratégia.

Estamos a falar de um conjunto 
de investimentos que se concretiza-
rão na próxima década e que terão 
impactos por muitos e muitos anos. 
A câmara tem de complementar esta 
dinâmica com políticas setoriais, des-
de a educação, a ação social, a habita-
ção, a realização de obras municipais 
e de regeneração urbana. Consegui-
mos um aproveitamento muito feliz 
do Portugal 2020. 

Já fez todas essas contas, 
como estamos em termos 
de contratualização?

Temos um compromisso de mais 
de 100% das verbas contratualizadas 
com as autoridades de gestão, o que 
quer dizer que temos mais investi-
mento que fundos comunitários dis-
poníveis. Mas cumprimos a regra da 
adicionalidade, ou seja, não fizemos 
os investimentos pelo facto de ha-
ver fundos comunitários disponíveis, 

Rendimento ‘per capita’ 
dos mais altos do país
O presidente da câmara de Sines 
diz que o facto de o concelho 
registar um dos rendimentos ‘per 
capita’ mais elevados do país, 
“é o resultado da localização 
de enormes investimentos”. 
E acrescenta: “Todavia, esta 
evidência encerra muitas 
desigualdades, porque as médias 
podem ser muito enganadoras. 
Isso é muito bom, claro que 
é, mas importa interpretar a 
média e a moda em conjunto, 
ou seja, a média mostra que o 
rendimento per capita é um dos 
mais elevados do país, mas a 
moda mostrar-nos-á o número 
de famílias por escalão de 
rendimento e esses dados são 
importantes, pois permitem-nos 
perceber que existe um grupo de 
pessoas que ganham muito bem, 
mas depois outras que ganham 
muito mal. Vemos bem essa 
desigualdade através do trabalho 
dos nossos serviços sociais e da 
atividade das nossas instituições 
de solidariedade social. Por 
isso é que defendemos que 
os investimentos para o nosso 
concelho criem mais trabalho 
qualificado e progressivamente 
menos trabalho precário”.

fizemo-los porque acreditamos na 
sua utilidade para o serviço público 
e porque os tínhamos planeado nos 
nossos instrumentos programáticos. 
Neste aspeto é importante referir que 
existe uma área na qual temos enor-
me défice de financiamento e onde 
era preciso rever os modelos de apoio 
comunitário: sistemas de distribuição 
de água e saneamento. As infraes-
truturas são antigas, estão a ceder 
constantemente e, por razões que me 
parecem ser mero preconceito, as re-
gras para acesso aos fundos privile-
giaram os sistemas em alta, que hoje 
são controlados por privados, do gru-
po Águas de Portugal, em detrimento 
dos sistemas municipais e em baixa, 
de distribuição ao consumidor final. 
Esta é uma política de coesão que 
merece uma maior reflexão, se possí-
vel ainda neste quadro comunitário, o 
mais tardar no próximo.

E em termos de infraestruturas, 
as ferroviárias nomeadamente, 
o que podem dinamizar num 
futuro próximo?

Neste domínio foi com muita sa-
tisfação que vimos o lançamento do 
concurso para a modernização do 
troço Sines - Ermidas Sado, que é es-
sencial para o futuro do porto de Si-
nes. É um investimento de mais de 33 
milhões de euros e que integra o novo 
traçado até Elvas e daí para Badajoz e 
Madrid. Reduz tempo e distância en-
tre o porto e o maior centro de con-
sumo ibérico, aumentando o conjunto 
da eficiência logística para a Europa. 
A competitividade de um porto joga-
-se no mar, mas também em terra. É 
sabido que este foi um investimento 
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que foi sendo sucessivamente adia-
do, mas finalmente está no terreno e 
é, neste momento, a solução possível. 
No entanto, é público que defendo um 
traçado mais direto à linha do Sul e 
que seja ainda mais competitivo para 
a carga e que ao mesmo tempo tenha 
uma componente de passageiros.

A rodovia também tem 
problemas, quais identifica?

Também no caso da rodovia são 
precisos investimentos urgentes. A li-
gação do porto de Sines à A2 em perfil 
de autoestrada, tem que ser concluí-
da, este é um investimento acerca do 
qual aguardamos um compromisso 
forte do Governo. 

Já aflorou a necessidade de 
fixação de quadros jovens. 
É um apelo ou intenção política?

É mais que uma intenção, é um 
objetivo e uma ambição. Repare, os 
investimentos que se têm operado 
no concelho ao longo dos últimos 20 
anos não se traduziram num aumento 
significativo da população local. Cres-
ce o número de postos de trabalho 
disponíveis, mas a população não se 
fixa aqui, porquê? Se entram em Sines 
mais de 5 mil trabalhadores por dia. 
Em grande medida porque a oferta 
de habitação não tem sido favorável 
para a fixação de jovens e de famílias 
de uma parte da classe média portu-
guesa. A Estratégia Local de Habita-
ção que estamos a finalizar identifica 
bem esse problema e é importante 
que possamos contribuir para a sua 
resolução. Por isso estamos a prepa-
rar alguns processos de hasta pública 
para que os interessados em promo-
ver habitação destinada a essa cama-
da da população possam desenvolver 
os seus projetos. Os jovens quadros 
são necessários à nossa massa crítica 
regional, mas são muito necessários 
em Sines, à sua sociedade civil.

 
O concelho, nas suas diversas 
valências, está preparado 
para fixar essas famílias?

Temos feito um esforço muito 
grande para a qualificação do conce-
lho. As áreas do desporto e da cultura 
são bem o exemplo disso. Para isso, 
devo dizer, é fundamental o contri-
buto das nossas associações e cole-
tividades que têm feito um trabalho 
magnífico e que apoiamos o mais 

possível. Do ponto de vista do des-
porto, em 2019, tivemos as provas 
mais importantes das principais mo-
dalidades em pavilhão: futsal, ande-
bol, basquetebol, voleibol, patinagem 
artística, etc. Também a programação 
cultural vem sendo muito reforçada. 
Ao nível das exposições temos atraí-
do algumas das mais relevantes, na 
sequência de protocolos com enti-
dades, como a Culturgest, Fundação 
Gulbenkian, Fundação Serralves, 
entre outras. Ainda este ano vamos 
receber a Coleção Cachola. Não é co-
mum um município que não se situa 
numa grande área metropolitana e 
que não é capital de distrito ter uma 
programação tão intensa e sempre 
de topo. Faz parte dessa estratégia de 
qualificação do concelho, da noto-
riedade que sabemos que Sines tem 
e que é um fator de atratividade para 
novos residentes, para turistas e para 
visitantes. Já para não falar dos for-
tes investimentos que temos feito na 
área da educação.

Podemos considerar este 
esforço de dotar o concelho 
de mais qualidade de vida 
como um trunfo?

Claro! Quando chegámos à câma-
ra em 2013 percebemos, de imediato, 
que precisávamos de alterar a políti-
ca de investimentos. Precisávamos de 
resolver o problema da dívida, o que 
nos levou à necessidade de planea-
mento e priorização dos investimen-
tos. Durante os primeiros anos in-
vestimos todas as nossas energias no 
planeamento e na elaboração de pro-
jetos. Foi isso que nos permitiu cap-

“
A nossa estratégia 
é qualificação para 
tornar o concelho 
ainda mais atrativo
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de mais algo que nos responsabiliza 
muito. Esse é um exercício que nunca 
nenhum presidente da câmara de Si-
nes pode deixar de fazer: o de pensar, 
todos os dias, que este concelho é es-
tratégico para o país e que o seu papel 
é, naturalmente, o de defender o con-
celho, a sua população, o desenvolvi-
mento sustentável e trabalhar para a 
coesão económica e social. Mas deve 
pensar também que temos um papel 
que vai além do nosso espaço territo-
rial em concreto, o que só se resolve 
pela coesão territorial. 

E o que quer isso dizer?
É pensar em Sines e no seu con-

junto, nos papéis que tem no Alente-
jo, para a área metropolitana, para a 
Península Ibérica, para as rotas ma-
rítimas mundiais. Sem nenhum des-
lumbramento, antes com um forte 
sentido de adesão à realidade.

Conhece os movimentos 
alinhados do Baixo Alentejo 
que reivindicam parte do litoral, 
sobretudo Sines, para a sua 
esfera orgânica. Concorda?

Existiu sempre muita inquietação 
em relação às divisões territoriais do 
país. O Alentejo, por acaso, é uma das 
NUTS II que tem um Plano Regional 
de Ordenamento do Território, que 
sistematiza muito bem a funciona-
lidade regional. Não vejo nenhuma 
vantagem em se levantar uma ques-
tão que sabemos não é suscetível de 
gerar consensos.

tar tão eficientemente financiamen-
tos comunitários. Do ponto de vista 
do desenvolvimento urbano estamos 
a fazer intervenções estruturantes, 
como a Rua Marquês de Pombal, 
que está em execução, como a Pra-
ça da República, que esperamos que 
se inicie ainda este ano, entre muitas 
outras; projetos que envolvem no seu 
conjunto intervenções que ultrapas-
sam os 20 milhões de euros.

Como vê Sines no panorama do 
desenvolvimento regional?

Sines desempenha papéis regio-
nais importantes, múltiplos, e que 
se têm reforçado nos últimos anos. 
É um concelho cujas características 
exigem que tenha, antes de mais, um 
posicionamento flexível e em geome-
tria variável. Embora muitos gover-
nantes ainda não tenham entendido, 
a importância estratégica de Sines é 
fundamental para o país. Isso não é 
motivo de nenhuma vaidade, é antes 

Não haveria nada a ganhar 
nessa alteração potencial?

O Alentejo Litoral é uma sub-
-região com personalidade, tem uma 
identidade própria. A Associação de 
Municípios do Litoral Alentejano, 
que deu lugar à atual CIMAL – Co-
munidade Intermunicipal do Alente-
jo Litoral, foi fundada em 1989. Estes 
cinco municípios - Alcácer do Sal, 
Grândola, Odemira, Santiago do Ca-
cém e Sines - têm uma enorme tra-
dição de trabalhar em conjunto, de 
partilha, de consensualização. As di-
ferenças políticas são, muito natural-
mente, ultrapassadas. Isso também 
é um fator de coesão territorial. Eu, 
pessoalmente, não consigo encontrar 
nenhuma vantagem para o Alentejo 
Litoral nessa proposta, nem do ponto 
de vista territorial nem do ponto de 
vista político.

Consegue identificar os 
principais problemas que esta 
sub-região enfrenta ou ainda vai 
enfrentar nos próximos anos?

Neste momento ainda temos di-
ficuldades nas acessibilidades, quer 
rodo quer ferroviárias. Já as referi, 
mas acrescento ainda a fraca oferta 
na ferrovia de passageiros. Tem de 
ser repensada, a nossa proximidade 
a Lisboa e ao Algarve não pode tra-
duzir-se na ausência de transportes 
públicos. Temos um grande desafio 
no que respeita à mão de obra e no 
que isso vem significando, nomeada-
mente ao nível do trabalho migrante. 

entrevista  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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É preciso criar condições para a fi-
xação de população nesta região. Do 
ponto de vista da saúde, mantemos 
as dificuldades que são conhecidas 
e que, em grande medida, se devem 
à dificuldade em trazer pessoal es-
pecializado para fora dos grandes 
centros hospitalares. Creio que esta 
situação da pandemia pode ter alte-
rado a perceção das pessoas sobre 
as vantagens de se viver fora das 
grandes metrópoles. Haja disponi-
bilidade para implementar políticas 
públicas que facilitem a mobilida-
de de quem queria instalar-se fora 
dos grandes centros, mesmo que 
isso possa afrontar certos lobby´s. 
Os municípios, com certeza, estarão 
disponíveis para o efeito. 

“
O que fizemos em 
obra vai muito para 
além deste mandato

Como sintetizaria este 
seu mandato?

Como um mandato muito desa-
fiante. Neste momento estamos a 
ver os frutos do planeamento e isso 
é muito gratificante. Esta situação 
da pandemia criou aqui um hiato, 
precisamos todos de reinventar o 
presente e o futuro. A crise que fi-
cará será muito diferente daquela 
que vivemos em 2008/2009 e que se 
prolongou nos anos seguintes e que 
deixou, aliás, marcas significativas 
na gestão autárquica no início do 1º 
mandato. É preciso pensar em no-
vos modelos para a ultrapassar. Este 
mandato ficará marcado por isso, 
pela necessidade de fazer tudo o que 
se fazia, mas de forma diferente. E a 
pensar nas pessoas. A gestão autár-
quica teve sempre o foco muito di-
recionado para as pessoas, mas hoje 
é ainda mais urgente centrar as polí-
ticas públicas no munícipe, em cada 
munícipe e no conjunto de todos.

Quais foram os principais 
constrangimentos?

A dívida, e os efeitos conjugados 
com as medidas tomadas no período 
da troika. Foram um enorme cons-
trangimento, e ao mesmo tempo um 
enorme desafio. Entre 2013 e 2019 
reduzimos a dívida em 6 milhões de 
euros. Foi uma contração de 30%. 
Isso permitiu-nos relançar os in-
vestimentos municipais e aliviar as 
empresas locais que eram credoras 
do município. Foram anos de gestão 
muito exigente.  Mas a gestão muni-
cipal é sempre muito apaixonante e, 
sobretudo, muito desafiante. Esta-
mos muito próximos dos problemas 
das pessoas, isso faz-nos pensar não 
em termos de constrangimentos, 
mas antes de desafios. Os constran-
gimentos têm mais a ver com cir-
cunstâncias políticas.

O que falta fazer até 
ao fim deste ciclo?

Terminar estas obras e garantir 
a localização dos principais investi-
mentos, preparar o novo ciclo de in-
vestimentos. O Plano de Recupera-
ção Económica e Social do Governo, 
em cuja apresentação tive a oportu-
nidade de estar presente, contempla 
desafios muito interessantes para 
Sines.

Está disposto à recandidatura?
Estou e estarei sempre disponí-

vel para trabalhar para a minha ter-
ra. Seja neste, ou noutro cargo. Mas, 
ainda não é o timing para as estru-
turas locais tratarem dos processos 
autárquicos.

Como gostaria de deixar o 
concelho após a sua liderança?

Apesar de ainda faltar mais de 
um ano de mandato, fica-se sempre 
com a sensação de que ficou muita 
coisa por fazer. Mas a minha sen-
sação, desse ponto de vista, é ter a 
consciência que tenho feito tudo o 
que era possível fazer em cada mo-
mento. Aliás, continuamos a traba-
lhar com o objetivo de concretizar 
projetos que vão muito para além 
deste mandato autárquico. 

Obra a obra em nome 
da regeneração urbana
Para além das apostas 
estruturantes na regeneração 
urbana do concelho, a autarquia 
tem em curso a criação de uma 
rota do património, desde o 
Castelo às Fábricas Romanas 
e ao Museu, passando pela 
requalificação do Centro 
Recreativo Sineense até à Rua 
Vasco da Gama, Igreja das Salas, 
Observatório do Mar e Parque 
Arqueológico Subaquático. 
“É um percurso pelo centro 
da cidade, por equipamentos 
culturais que conta uma 
parte muito significativa da 
nossa história”, diz Nuno 
Mascarenhas. De referir também 
a construção, já no terreno, 
do Centro Dia de Porto Covo, 
que vem dar resposta social a 
uma necessidade da Freguesia. 
A obra da Sociedade Polis da 
Praia da Ilha do Pessegueiro, 
em curso, veio reordenar o 
estacionamento, garantindo 
um enquadramento favorável 
ao forte. “Mas não posso 
deixar igualmente de referir, os 
projetos que visam melhorar a 
capacidade do município em 
atrair empresas. Estamos prestes 
a iniciar as obras de expansão 
na ZIL 2, criando mais de 
quatro dezenas de lotes para a 
instalação de novas empresas, e 
que a empreitada de qualificação 
das artérias principais daquela 
zona industrial está em fase de 
análise de propostas”, explica 
o edil. Neste caso, são mais 
de 6 milhões de euros de 
investimento na principal zona 
de localização empresarial 
sobre a qual o município tem a 
responsabilidade da gestão.
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Assume a sua filiação política, mas deixa claro que 
é um candidato acima das forças partidárias. Ceia 
da Silva tem uma visão estratégica que passa por 
uma CCDRA mais atuante e reivindicativa e não 
“apenas um veículo de distribuição de fundos”, 

porque diz ser urgente concretizar projetos 
estruturantes e apostar na internacionalização.

ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA SEMMAIS / DR
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CCDRA tem que tomar 
as dores da região

CANDIDATO QUER PROJETOS ESTRUTURANTES PARA ‘VENDER’ O TERRITÓRIO
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Há pouco falou que ouviu 
pessoas e que o processo se 
desenrolou nos locais próprios, 
neste caso está a falar das 
estruturas do PS?

Deixe-me dizer-lhes primeiro 
que isto de se falar em candidaturas 
independentes não deixa de ser um 
bocado humorístico, porque obvia-
mente que estas candidaturas têm 
um suporte de origem partidária. E a 
independência, a meu ver, é a forma 
como faz o exercício do cargo, pos-
tura que sempre demonstrei tanto 
à frente do turismo da Serra de São 
Mamede, como nos doze anos de li-
derança da ERT, com independência, 
isenção, grande proximidade a to-
dos os autarcas e a todos os agentes 
económicos independentemente dos 
seus quadrantes partidários, bem 
como estar acima de todos os inte-
resses. Aliás, como sabe, fui sempre 
eleito por unanimidade.

Está a referir-se à posição 
do seu adversário declarado?

Não queria falar muito sobre esse 
aspeto da eleição. Mas acho incor-
reto dizer que somos independentes 
quando temos uma filiação partidá-
ria, e quando se apresenta uma can-
didatura alicerçada nas comissões 
políticas distritais do PSD, como 
acontece com o outro candidato.

No seu caso, deixou claro 
ser socialista...

Tinha que o fazer. Nunca reneguei 
à minha filiação partidária, mas sem-
pre me dei bem com todos os autar-
cas, incluindo os do PSD. Estou per-
feitamente à vontade nesse sentido. 
A verdade é que fui ganhando apoio 
dos autarcas do PS e de muitos ou-
tros com outras ligações partidárias.

Mas a sua candidatura é uma 
candidatura socialista?

Aproveito para explicar que vive-
mos num sistema democrático e, de 
acordo com o processo, os partidos 
políticos podiam indicar um deter-
minado candidato. Mas, no meu caso, 
entendi e as próprias estruturas do PS 
entenderam que a candidatura deve-
ria ser suportada pessoalmente. Por-

Teve um tempo para digerir a 
hipótese de avançar com esta 
candidatura, a convicção era já 
muita ou houve algum click na 
decisão?

Nunca coloquei de parte a can-
didatura à liderança da CCDRA, des-
de que fosse num processo eletivo e 
não por nomeação. Portanto, desde 
algum tempo vinha a maturar esta 
possibilidade, e logo que o Governo 
tomou a decisão de ser por eleição 
aclarou essa vontade. Mas, porque 
não vivemos sozinhos na sociedade, 
quis ouvir um conjunto de pessoas 
com bastante mais-valia na região e 
deixar que o processo se desenrolas-
se nos locais próprios.

Presumo não ter sido fácil, tendo 
em conta tanto tempo passado à 
frente da Entidade Regional de 
Turismo, setor pelo qual se disse 
sempre apaixonado?

Tem a ver com ciclos. O turis-
mo continua a ser uma paixão, mas 
também sou apaixonado pelo desen-
volvimento e pelo Alentejo. Trata-se, 
neste caso, de abrir um novo ciclo 
profissional, onde posso ser útil à 
minha região. É também muito desa-
fiante em termos pessoais.

“
A independência 
está na forma isenta 
como se gere o 
exercício dos cargos
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tanto não é uma candidatura subscrita 
ou indicado por força partidária, antes 
pelo contrário, é suportada por mais 
de 400 declarações de apoio oriundas 
de vários quadrantes políticos.

Portanto não foi subscrita, mas 
é apoiada de forma consensual 
pelo PS. Não havia outros 
camaradas seus candidatos 
ao lugar?

Nunca senti isso. Quando fui 
abordado, demonstrei a minha dis-
ponibilidade. Só isso. Talvez hou-
vesse outras perspetivas mais de 
ordem regional, mas não plasmada 
em eventual candidatura. Isso ficou 
logo superado dentro da estrutura 
partidária. Repito: o que está em cau-
sa neste caso é a isenção que sempre 
mantive no exercício de todas as mi-
nhas funções anteriores, mesmo com 
domínio total e absoluto do partido 
a que pertenço, onde sempre decidi 
que todos deveriam participar nas 
decisões independentemente das 
suas relações partidárias. 

Estamos a falar de duas 
entidades com funções e perfil 
muito diferentes, o que pode 
trazer de novo à CCDRA?

Em primeiro lugar conheço mui-
to bem a região e duvido mesmo que 
haja muitas pessoas que conheçam 
tão bem o Alentejo como eu. De Bar-
rancos à Foz do Arão, de Troia ao 
fundo da praia da Amália, em Odemi-
ra. No total, foram 35 anos de ativida-
de pública, quer como técnico, quer 
como dirigente. Conheço o territó-
rio, as pessoas e as suas expetativas, 
as necessidades estratégias, e tenho 
uma visão de muitos anos através da 
ação no turismo, mas também no de-
senvolvimento regional.

E que visão tem da CCDRA?
Está muito bem definida e é mui-

to concreta, a começar por entender 
que a CCDRA não pode continuar a 
ser apenas um veículo de distribui-
ção de fundos comunitários. Os fun-
dos são decisivos, muito importan-
tes, mas precisamos de ir mais além. 
É necessário que haja um esforço e 
uma intervenção planeada. É preciso, 
por exemplo, reforçar o seu escritório 
em Bruxelas, que deve ser da própria 
CCDRA, e a partir dali conseguir mais 
fundos estruturais para o território, 

reforçando a negociação e o enten-
dimento estratégico com o Governo. 
Mas também uma grande ligação às 
autarquias, porque considero que a 
CCDRA deve ser o grande órgão coor-
denador das políticas regionais.

Com que abrangência?
Olhe, por exemplo, a CCDR deve 

colocar na mesma mesa os respon-
sáveis da saúde, da segurança social, 
da educação e discutir os problemas 
regionais dessas áreas, para poder 
exercer influência junto do Governo 
e acelerar processos e decisões. Ve-
ja-se o caso da Covid-19 em que foi 
necessário criar uma comissão de 
missão liderada por um secretário de 
Estado. Se houvessem CCDR’s fortes 
isso não teria sido necessário!

Por outro lado, a CCDR tem que 
assumir os grandes projetos estru-
turantes de abrangência regional. 
Mas tem que haver um plano. Já 
há, obviamente projetos assegura-
dos ou praticamente assegurados, 
como a Barragem do Pisão, mas há 
que lutar pela ligação da A6 à A23, 
pela ligação de Sines ao Poceirão e 
à plataforma logística do Caia, para 
tornar Sines um grande porto inter-
nacional. E isso não está só no meu 
manifesto está no estudo de Prof. 
António Costa Silva (autor do Pla-
no de Retoma Económica), porque 
é consensual que Sines tem que ga-
nhar essa escala e para isso tem que 
ter mais e melhores acessibilidades. 
Ou seja, tem que se ligar à Europa e 
ao Mundo.

As acessibilidades continuam 
a ser um dos ‘calcanhares de 
aquiles’ da região?

Claro que sim. Há muito a reivin-
dicar. Não podemos ter no Litoral 
Alentejano as acessibilidades que 
temos a partir de Grândola, com vias 
interregionais naquele estado. É mui-
to complexo, por exemplo, chegar-se 
a Odemira, os doentes daquela zona 
demoram uma eternidade até um 
hospital de referência. O mesmo se 
passa para chegar a Barrancos ou a 
Mértola, e não podem continuar a 
ser territórios esquecidos, pelo que 
temos que aumentar o nível da rei-
vindicação e lutar por isso. Depois a 
questão da eletrificação da linha fér-
rea que vai ligar Beja, ou ao aeropor-
to de Beja por autoestrada.

A boa herança 
deixada no turismo 
Ceia da Silva diz deixar a Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo 
/ Ribatejo arrumada. E refere que 
quando assumiu as funções, em 
2008, havia um passivo de 12 
milhões de euros à banca e ao 
Turismo de Portugal, derivada 
do somatório de passivos 
acumulados. “Neste momento 
é zero, tanto à banca como a 
privados”, afirma. E o turismo 
será sempre um pilar forte da 
região. “O turismo no Alentejo 
é o que mais tem crescido no 
país, onde menos diminuiu face 
à pandemia, e onde tivemos 
um agosto melhor do que o 
do ano passado. Para além de 
que no somatório registamos 
um aumento brutal nos últimos 
anos, com o surgimento de 
centenas de novas empresas e 
foram lançados investimentos de 
grande vulto”, sintetiza.
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Aeroporto que continua num 
certo marasmo em função da 
utilidade que pode vir a ter 
no futuro...

Sobre isso não tenho dúvida, faz 
também parte do meu manifesto. É 
fundamental que seja um aeroporto 
alternativo. O Governo tem que estu-
dar se vale a pena investir verbas tão 
substantivas num novo aeroporto ou 
se, havendo boas acessibilidades e 
bons transportes, não o deveria fazer 
a partir de Beja. Há inúmeros aero-
portos por esse mundo fora que fi-
cam a uma hora ou mais das grandes 
capitais. Beja pode ser uma excelente 
alternativa. 

Vai ser um dos seus cavalos de 
batalha caso seja eleito?

Esse e outros projetos estrutu-
rais, como novo hospital de Évora 
ou o reforço do Alqueva como polo 
dinamizador para a região, não só 
do ponto de vista turístico como 
agrícola ou agroindustrial. E quero 
uma grande ligação aos empresá-
rios e à academia, pretendo mesmo 
criar um observatório a nível da re-
gião para estudar os indicadores de 
desenvolvimento.

Estudar os indicadores...
Sim, porque foram já aplicados 

três quadros comunitários e que 
indicadores mudaram no Alente-
jo? Há mais pessoas? Não. Há mais 
jovens? Não. Há mais empresas? 
Não. Há mais emprego? Não. Então 
é porque não foram encontradas as 
melhores soluções. E temos que as 
encontrar. Não podemos dizer que 
temos um desempenho notável e 
uma gestão notável quando os in-
dicadores se mantêm inalteráveis 
no que é essencial.

Temos que atrair jovens quadros 
e fixar pessoas, e por isso é preciso 
concretizar os tais projetos estru-
turantes que falei há pouco para di-
namizar a atividade empresarial e, 
daí, gerarmos emprego. É um ciclo 
vicioso e as ferramentas estratégicas 
com auxílio da academia ajudarão a 
definir opções e à tomada de deci-
sões mais assertivas. E isto porque a 
CCDRA tem que tomar como suas as 
dores da região. Só distribuir fundos 
não chega.

Tornar menos máquina e mais 
política, mais estratégica, é isso?

Claramente, até porque é esse o 
novo papel atribuído a estes órgãos, 
que ganham novas responsabilida-
de a partir do momento em que os 
seus dirigentes são eleitos. Olhe, por 
exemplo, as delegações têm que ser 
mais fortes, e no nosso caso, as de 
Beja, Portalegre ou do Litoral Alen-
tejano praticamente não existem. O 
mesmo se passa com o site. Como se 
pode apostar na cooperação trans-
fronteiriças se não está em espanhol, 
e como se pode apostar na interna-
cionalização se também não está em 
inglês? São aspetos que têm que ser 
corrigidos para tornar a CCDRA mais 
forte, mais dinâmica e mais atuante. 

É com tristeza que tenho cons-
tatado que as populações não co-
nhecem este órgão tão importante e 
decisivo para o desenvolvimento da 
região. 

Mas também é preciso alargar 
horizontes e ‘vender’ a região ao ex-
terior, apostar na internacionaliza-
ção, porque somos um território que 
tem todas as condições de atratibili-
dade, e mais ainda com investimen-
to fortes nos clusters que importam 
desenvolver, como a aeronáutica, 
e outros que vão ser potenciados a 
partir do momento em que se con-
siga concretizar as grandes infraes-
truturas que necessitamos. 

“
Não podemos ter no 
Alentejo territórios 
esquecidos
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Vitivinicultura 
em contraciclo 

REGIÃO DEVE ATINGIR PERTO DE 104 MILHÕES DE LITROS DE VINHO

A vindima corre a bom ritmo e as perpectivas 
apontam para um bom 2020. O Alentejo, em 

contraciclo com o resto das regiões deverá ter 
um ano mais produtivo que o de 2019. 

Os efeitos da pandemia são menos graves do 
que se previam, mas, ainda assim, as quebras 

deverão andar na ordem dos 15 por cento.
TEXTO MARTA DAVID | FOTOGRAFIA DR
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A época da vindima no Alentejo 
está na fase final. Os cerca de 
dois meses e meio de trabalho 

de apanha nas vinhas chegam ao fim 
com boas notícias, pelo menos para 
alguns produtores. O Alentejo, ao 
contrário das restantes regiões do 
país, regista um acréscimo de pro-
dução na ordem dos cinco por cento, 
em comparação com 2019. Mas há 
casos onde o aumento pode atingir 
os 15 por cento, como o da Adega 
Cooperativa de Vidigueira, Cuba e 
Alvito (ACVCA) que deve conseguir 
produzir mais cerca de oito milhões 
de litros do que no ano passado “so-
bretudo devido às novas vinhas”, 
como adiantou à Semmais José Mi-
guel Almeida, presidente da ACVCA. 

Opinião que o líder da Carmim - 
Cooperativa Agrícola de Reguengos 
de Monsaraz não partilha com tanta 
satisfação, apesar de admitir que a 
campanha que já terminou na adega 
“é melhor que a do ano passado”. No 
entanto, Miguel Feijão faz questão de 
referir que “2019 foi o pior ano dos 
últimos 20 anos e este foi segura-
mente o segundo pior”.

A região deve atingir perto de 104 
milhões de litros de vinho. O valor, 
apresentado pela Comissão Vitiviní-
cola Regional do Alentejana (CVRA), 
suplanta largamente os 98,3 milhões 
de litros de vinho produzidos em 

2019, apesar dos “sustos” que se fize-
ram sentir, em abril e maio, quando o 
míldio atingiu as uvas Antão Vaz e se 
registaram alguns casos de escaldão 
que em nada prejudicaram a qualida-
de do vinho. José Miguel Ameida te-
meu também que “um período anteci-
pado de chuvas pudesse prejudicar a 
vindima”, mas tal não se verificou e as 
vinhas apresentaram-se “boas e sãs”.

Num ano de vindima extensa, 
marcado também pela aplicação das 
medidas de prevenção e contenção 
da Covid-19, há motivos de regozijo e 
congratulação, não só pelo aumento 
do número de litros produzidos, mas 
também pela ampliação da área de 
vinha que superou pela primeira vez 
os “23 mil hectares, graças às zonas 
de vinha nova que foram plantadas”.

Estes 23 mil hectares são, no en-
tanto, muito diferentes no imenso 
território alentejano. A falta de água 
continua a ser um dos principais 
constrangimentos da vinha e, no con-
celho de Reguengos de Monsaraz, “é 
um problema com solução conheci-
da e para o qual há projetos, mas que 
teimam em não sair do papel. 

O sistema de regas continua sem 
ver a luz do dia, enquanto ao lado, 
as empresas espanholas conseguem 
rapidamente ter acesso a tudo para 
os amendoais e olivais intensos que 
plantam. “O sistema que resolveria 

Vinhas no Alentejo ocupam mais de 23 mil hectares
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uma parte significativa dos proble-
mas dos produtores é uma luta anti-
ga e, a sua promessa, já serviu para 
ganhar muitas autárquicas e até para 
eleger deputados pelo Alentejo”, diz 
Miguel Feijão que considera que 
existe “má vontade e incompetência 
política” que impede o avanço do 
processo. “Existem questões entre o 
nosso Governo e o Banco Europeu de 
Investimentos que têm deixado estes 
10 mil hectares de vinha continua-
mente à espera de solução”.

Mesmo com todos os problemas 
e queixas, a campanha de 2020 prevê 
néctares de boa qualidade. Na ACV-
CA, “o enólogo está muito confiante 
em relação à qualidade dos vinhos 
tanto tintos como brancos”, e na Car-
mim a colheita também foi boa no 
que se refere à qualidade. “Este ano 
vamos ter bom vinho, em especial o 
de classe média/alta vai ser bastan-
te bom”, assegura à Semmais Miguel 
Feijão.

Crise sanitária provocou quebra 
acumulada na ordem dos 15%

Há sensivelmente seis meses, os 
produtores viram-se a braços com 
uma situação que perspetivava “um 

ano para esquecer”, e os piores ce-
nários apontavam para quebras na 
ordem dos 40 por cento das vendas 
em volume e cerca de 50% em valor. 
O confinamento obrigatório levou 
ao encerramento de grande parte da 
restauração e muitos vitivinicultores 
viram fechar-se o canal por onde es-
coam grande parte dos stocks. “Os 
meses de março e abril foram com-
plicados”, afirma José Miguel Almei-
da, adiantando que “a segunda quin-
zena de março foi dramática, com 
quebras de quase 40%”. 

A acumulação de stocks foi outro 
dos dilemas face à ausência de ca-
nais alternativos de venda, apesar da 
ACVCA trabalhar maioritariamente 
com a moderna distribuição, onde a 
quebra não foi tão significativa. Em 
setembro, contas feitas, “as quebras 
acumuladas andam na ordem dos 
10%”, um cenário menos negro do 
que as previsões iniciais. 

Muitas adegas optaram por apro-
veitar os apoios do Governo para a 
destilação de algum vinho, ganhan-
do assim espaço de armazenamento 
para a nova campanha. Segundo a 
CVRA, perto de dois milhões de litros 
foram destilados, uma solução que 
permitiu aos produtores ganhar es-
paço para os stocks de 2020, mas que 
nem todos vêm com bons olhos. Mi-
guel Feijão defende que a destilação 
“é um recurso para consumir vinhos 
de má qualidade, mas quando é usa-
da com vinhos de qualidade e com o 
intuito de libertar espaço, não é re-
curso é suicídio”.

A poucos meses de terminar o 
ano, todos esperam que o crescimen-
to ténue que se verificou nas vendas 
ao longo do verão não esmoreça e 
que a época do Natal possa ajudar a 
equilibrar as contas, mas a incerteza 
face à evolução da pandemia e à de-
mora da retoma económica de algu-
mas famílias deixa os produtores ex-
pectantes. Ainda assim, o presidente 
da CVRA, Francisco Mateus, diz que 
os produtores estão “relativamente 
tranquilos” e preconiza “um quadro 
potencialmente positivo para 2021”. 
Miguel Feijão assegura que a Carmim 
“continua a trabalhar como sempre, 
como se nada de diferente se passas-
se, Contudo é imprescindível que a 
estabilidade regresse a todos os seto-
res e que a questão da saúde pública 
se resolva para que tudo o resto pos-
sa regressar à normalidade”. 

negócios  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO





outubro 2020

42

Está a nascer na Herdade do Paral, junto ao 
coração da Vidigueira, um singular projeto 
que junta hotelaria, gastronomia e vinho. 

Uma trilogia de turismo de luxo com muita 
história pelo meio, sonhada por uma família 

alemã que se apaixonou pela terra.
TEXTO RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA DR
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Luxo e um terroir 
experimental 

EMPRESÁRIO ALEMÃO INVESTE OITO MILHÕES NO TURISMO DA VIDIGUEIRA

F
oi o encanto da quinta, a paisa-
gem e o remanso alentejano, e as 
suas vinhas que fortaleceram a 

ligação de Dieter Morszeck ao lugar 
e à terra. O projeto visa criar vinhos 
premium na vetusta propriedade e 
um enoturismo de luxo, com obras 
já em andamento, prevendo-se a 
abertura de portas lá para a prima-
vera de 2022.

Corria o ano de 2017 quando o 
empresário alemão adquiriu 102 hec-

tares da quinta, já com a ideia de ali 
produzir vinho topo de gama e lan-
çar um projeto turístico inovador, 
destinado a um segmento de luxo. “O 
senhor Dieter e a família gostavam 
muito de Portugal e até compraram 
uma casa no litoral alentejano, mas 
foi pela Vidigueira que se apaixona-
ram e aqui quiseram empreender o 
seu projeto de sonho”, explica à Sem-
mais Luís Leão, enólogo chefe e um 
dos rostos da ‘nova’ Quinta do Paral.

São oito milhões de investimen-
to, entre o enoturismo, uma unidade 
hoteleira, com vinte quartos - dez 
dos quais projetados como suites 
diferenciadas entre si -, restauran-
te, duas piscinas e um amplo jar-
dim com espaço para uma estufa de 
plantas exóticas, um borboletário, 
horta e pomar biológicos, mas tam-
bém algumas ilhas que podem ser 
alugadas para as mais variadas am-
bições dos clientes. 
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O projeto aponta a turistas que 
desejem “descansar, experimentar 
vinhos, boa gastronomia regional, 
mas também vivenciar um pouco da 
história local. E não há limites, por-
que a ideia é fazer com que tudo seja 
possível para uma estadia perfeita”, 
acentua Luís Leão. Por isso mesmo, 
o empreendimento conta com uma 
outra paixão do empresário alemão, 
a aviação. O avião da Quinta do Pa-
ral já existe, em projeto está a cons-
trução de um aeródromo, a partir do 
qual os hóspedes podem levantar 
voo em direção ao destino que esco-
lherem. “Imagine-se um casal, com 
um dos conjugues que queira ir visi-
tar Sevilha... queremos cumprir esse 
desejo”, explica Luís Leão.

Vinhos experimentais 
para palatos exigentes
 

Para além de querer proporcionar 
o “melhor turismo do mundo”, des-
tinado a um nicho de mercado com 
poder económico, com destaque 
para os americanos, são os vinhos a 
grande coqueluche. E a Herdade já 
os produz: “Dispomos de 35 hectares 
de vinha, entre os quais 15 de vinha 
velha com mais de quatro décadas de 
idade, desta feita em Vila de Frades, e 
queremos fazer na nossa nova adega 
muitas experimentações e ensaios”, 
explica o enólogo chefe, com largo 
currículo ao serviço da Adega Coo-
perativa de Vidigueira, Cuba e Alvito.

Neste momento a marca produz 
pouco, cerca de 150 mil garrafas de 
vinhos de topo de gama, mas tem 
capacidade para dobrar a produção. 
Mas a ideia é não produzir mais que 
isso, não estando excluída a possibi-
lidade de algum investimento nesta 
área, mas em outra região do país.

Com quatro referências no mer-
cado, Vinhos Colheita, Colheita Sele-
cionada, Reservas Premium e Vinhas 
Velhas, o conceito vitivinícola apor-
ta, segundo o enólogo, “a vinhos ele-
gantes e de mistura de castas”, por-
que para além das castas nacionais e 
regionais, como Antão Vaz (brancos) 
e Touriga Nacional (tintos), entre 
outras, foram experimentadas es-
pécies internacionais, como Syrah, 
Alicante Bouschet, ou Petit Verdot, 
no terroir local. E os resultados têm 
sido muito positivos. 

A exportação já tem algum signi-
ficado, mas os responsáveis do Paral 

acreditam que, em velocidade cru-
zeiro, as vendas para o estrangeiro 
atinjam mais de 60% da produção 
total. Neste momento os néctares 
aqui produzidos já se podem encon-
trar em mercados como Canadá, Chi-
na, Singapura e Estados Unidos, sem 
esquecer a Europa, com a Suíça. Bél-
gica, Holanda, Inglaterra e Alemanha 
na linha da frente, e o Brasil onde a 
marca está a começar a entrar. 

Também o vinho de talha, um íco-
ne da zona da Vidigueira, está no car-
dápio, mas apenas com um motivo 
turístico. No futuro podem vir a estar 
alguns licorosos e um espumante.

“Poder agora mostrar um pouco 
desta terra numa garrafa de vinho a 
todos os apaixonados do néctar di-
vino, é uma coincidência muito fe-
liz”, diz na brochura que apresenta a 
quinta, o seu visionário Dieter Mor-
szeck proprietário da marca de malas 
de viagem Rimowa, conceituada em 
todo o mundo. Para além deste pro-
jeto em terras alentejanas, o empre-
sário alemão é detentor de três fábri-
cas de aviões.

O Paral conta ainda com uma ex-
tensão de 10 hectares de olival, cuja 
produção serve como complemento 
da atividade da quinta, produzindo-
-se cerca de 1200 garrafas de azeite 
premium e algum azeite 100% cor-
dovil, este oriundo de uma outra área 
adquirida pela família em Sobral da 
Adiça, em Moura. 

Uma história 
de condes e vinhos
Segundo se sabe, a primeira 
referência da propriedade 
remonta ao ano de 1929. Em 
1965, José Luís D’Andrade de 
Vasconcelos e Sousa, Conde 
Palma e a sua esposa Maria 
Teresa Lencastre de Melo 
de Vasconcelos e Sousa, 
Condessa de Satar, compraram 
a propriedade e utilizaram-se 
para a pecuária. Em 1982, a 
propriedade passou para a filha 
Fátima de Melo de Vasconcelos 
e Sousa, que a terá vendido 
posteriormente. 
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Sete décadas
da família Nicolau

UM TESOURO REFRESCANTE À BEIRA DO GUADIANA FABRICADO

Mértola não é apenas uma imensa exposição 
de património arqueológico e arquitetónico. 

Há cerca de 70 anos que a vila tem uma fábrica 
de gelados. Uma empresa familiar que vende 
gelados de porta em porta. Esta é a história 

de sucesso dos gelados Nicolau.

É quase um sacrilégio ir a Mértola 
e não provar um gelado Nicolau. 
É mesmo de um gelado que es-

tamos a falar. Em taça ou em cone de 
baunilha, de vários sabores, a preços 
sempre acessíveis. Há até quem ve-
nha dos concelhos vizinhos e mesmo 
do Algarve e Espanha para provar 
um dos ex-líbris da vila. Pode ser 
comprado na fábrica, mas, também, 
na rua. É que o proprietário, apesar 
dos 76 anos, sai durante meio ano, a 
empurrar um carrinho, para vender o 
produto porta-a-porta.

O slogan - “Gelados Nicolau, são 
bons até ao pau” - é obra de um clien-
te antigo, daqueles que na década de 
1950 assistiram ao nascimento da 
empresa fundada por João Nicolau 
Correia. “Foi uma brincadeira de um 
cliente e ficou. Vem do tempo em que 
também se fabricavam gelados com 
pau, tipo picolé”, diz Tiago Correia, 
sobrinho dos atuais proprietários, 
Armando Correia e Maria Emília 
Correia. Os três, diariamente, entre 
10h00 e as 23h00, adoçam a boca a 
centenas de clientes.

“Num dia bom chegamos a vender 
oito quilos de gelado”, afirma Tiago 
Correia, de 34 anos, que depois de an-
dar uma temporada por Lisboa a tirar 
um curso resolveu voltar a Mértola 
e embrenhar-se na empresa familiar 
(chama pai ao tio Armando, porque 
foi este que o criou). “É um negócio 
que quero continuar”, afiança.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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então se começava a venda”, explica 
Tiago à Semmais.

Primeiro vendia-se uma sandwi-
ch de um único sabor (hoje a Nico-
lau continua a fazê-las, mas com três 
sabores). Depois vieram os cones e, 
mais tarde, juntaram-se as taças. Os 
preços oscilam entre os 1,20 euros 
(a sandwich de chocolate, morango 
e baunilha), o 1,50 euro (cone clássi-
co), os 2,00 euros (cone com bauni-
lha americana), os 3,00 euros (taça 
com misturas) e, no topo, qual espé-
cie de ‘crême de la crême’, a barra de 
meio-quilo, que custa cinco euros.

Tiago Correia diz que todos os 
dias dos meses mais quentes são 
aproveitados pelos tios (Amândio 
tem 76 anos e faz gelados desde os 
16) para darem as corriqueiras vol-
tas com um carrinho pelas ruas de 
Mértola. Depois, como a fama da 
marca já há muito ultrapassou as 
fronteiras do concelho, a família tem 
por hábito ir ao máximo de feiras e 
romarias em redor. “As pessoas já 
nos conhecem e esperam sempre 
que apareçamos. Por vezes surgem 
aqui em Mértola estrangeiros que 
procuram os nossos gelados. Vêm, 
sobretudo, do Algarve. Mandados 
por outros clientes. Isso é o reco-
nhecimento do nosso valor”, afirma 
orgulhoso. 

Em tempo de pandemia, Tiago 
afirma que nem tudo é mau. “As pes-
soas têm medo e estão a procurar 
mais as terras do interior. Isso é bom 
para nós, que temos mais visitantes 
e vendemos mais”, afirma o jovem 
empresário, lembrando que no setor 
é importante trabalhar bem durante 
seis meses para que os restantes se 
suportem sem dificuldades de maior.

Longe vão os tempos em que 
o gelo chegava de camioneta 

A tenacidade para manter em ati-
vidade um negócio tão especial num 
concelho do interior remonta aos 
primórdios da fundação da empresa. 
Há muitos anos, quando as condi-
ções de vida eram bem mais difíceis, 
Armando e Maria Emília só conse-
guiam assegurar a confeção dos ge-
lados iniciada por João Nicolau (que 
se terá afeiçoado à arte depois de a 
ter aprendido algures na vizinha Es-
panha), mandando vir de Vila Real de 
Santo António o gelo necessário. Vi-
nha enrolado em sacas de serapilhei-
ra. Numa camioneta. 

“A base era feita durante a noite. 
Depois o gelo, porque não havia ma-
neira de o termos cá, vinha na camio-
neta. Chegava por volta do meio-dia. 
Só então se completava o serviço e só 

O negócio é mantido pelo filho do fundador, a mulher e um sobrinho
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Odemira não abdica de ser um território de 
excelência em matéria de educação. Muitos são 
os investimentos no arranque do novo ano, assim 
como os apoios. O regresso às aulas ficou também 
marcado pela abertura de um novo Centro 
Escolar. E já há planos para mais dois.
TEXTO FERNANDO EMMES | FOTOGRAFIA DR

Odemira investe 
para melhor educar

MAIS APOIOS E MELHORES EQUIPAMENTOS NUM NOVO ANO

É uma aposta de natureza conti-
nuada e que, neste arranque de 
ano escolar, se volta a repetir. A 

Câmara Municipal de Odemira tem 
mais de 2,8 milhões de euros desti-
nados à requalificação e melhoria do 
parque escolar de todo o concelho.

Da construção de novos equipa-
mentos à requalificação de outros, 
passando pela rede de transportes, 

apoio para aquisição de material di-
dático, apoio às famílias dos alunos, 
refeições, bolsas de estudo e outros 
projetos que visam promover o su-
cesso escolar, muitas são as medi-
das que o município avança para 
2020/21.

O regresso às atividades fica, 
este ano, marcado pela inauguração 
do novo Centro Escolar de São Teo-

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

local
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tónio, edifício construído no espaço 
da antiga EB 2+3 e que custou à au-
tarquia 1,8 milhões de euros, sendo 
hoje a pedra toque do novo ano leti-
vo. Um equipamento que a vereado-
ra Deolinda Seno Luís considera “de 
excelência, pensado ao pormenor e 
que é com grande alegria que temos 
já 188 alunos neste espaço que está 
totalmente equipado”.

Há muito que em Odemira, a 
educação foi eleita como área prio-
ritária e estratégica, onde “todos os 
investimentos são importantes e ne-
cessários, no sentido de dar qualida-
de ao processo de ensino e aprendi-
zagem, algo que também passa pelas 
questões como o conforto, seguran-
ça e condições de trabalho, de modo 
a que todos sintam que aprender é 
uma alegria e um prazer”, disse a ve-
readora à Semmais. 

Mas, a aposta do município vai 
muito além da nova escola. No con-
celho com a maior área geográfica 
do país, a rede de transportes esco-
lares não podia ficar de fora, tendo 
assim sido implementado um refor-
ço, tal como o pagamento dos pas-
ses para todos os alunos que fre-
quentam as escolas do município.

Município está a investir 2,8 milhões no parque escolar 

Encontro Anual 
de Educação
Devido à pandemia o encontro 

terá, este ano, diferentes 

contornos sendo realizado 

maioritariamente online. A 

iniciativa agendada para 10 

de outubro e que conta com 

o contributo do ministro da 

Educação, Tiago Brandão 

Rodrigues, decorre do programa 

municipal ODETE – Odemira 

Território Educativo, um plano 

que tem como objetivo a 

afirmação da autarquia como 

um território de excelência 

no ensino. À semelhança das 

edições anteriores, o Encontro 

Anual de Educação - que nesta 

edição tem como tema “Um 

(novo) futuro para a Educação 

em Odemira” - é dirigido a 

todos os agentes envolvidos 

no processo educativo, desde 

docentes e não docentes, pais e 

encarregados de educação e a 

todos os profissionais da área. 
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Bolsas de estudo e mérito entre 
os muitos incentivos ao ensino

Os investimentos estendem-se 
ainda à alimentação nas cantinas es-
colares, a atividades de apoio às fa-
mílias dos estudantes, a protocolos 
com vista à realização de visitas de 
estudo e até mesmo à aquisição de 
material pedagógico.

A autarquia assumiu assim o 
compromisso de apoiar os agregados 
com estudantes a cargo, através da 
atribuição de bolsas de estudo e de 
mérito, num valor total de 105 mil eu-
ros; criou uma linha de apoio finan-
ceiro, de 24 euros por estudante, para 
aquisição de material escolar para os 
alunos do 1º ciclo do ensino básico; 
e reforçou a Ação Social Escolar. Im-
portantes incentivos que Deolinda 
Seno Luís, vereadora com o pelouro 
da Educação, legítima como forma 
de “reduzir do impacto da pandemia” 
no orçamento das famílias.

Neste âmbito, e reconhecendo a 
importância das nossas tecnologias 
no ensino, a autarquia disponibiliza 
ainda 500 computadores portáteis 
e 280 routers. Garantir que todos os 
jovens estudantes tenham igualdade 
de oportunidades, acesso a meios in-
formáticos e à Internet é a intenção 
por detrás da iniciativa.

Um vasto e diversificado plano 
que a vereadora não receia conside-
rar “como inovador a muitos níveis e 
que reflete a aposta na educação, até 
porque a escola é o farol da socieda-
de. E, naturalmente, tudo aquilo que 
investimos na formação dos nossos, 
temos a expectativa de a médio/lon-
go prazo poder usufruir não só em 

termos de qualificações para o ter-
ritório, mas também em termos de 
cidadania”.

Investir nos mais jovens também 
através da melhoria das condições 
de ensino é algo igualmente estra-
tégico para Odemira.  Para além de 
todas as medidas e apoios previstos 
para o atual ano letivo, “em marcha 
está já a construção do Centro Esco-
lar de São Luís, uma obra de milhão 
e meio de euros, e, em paralelo, esta-
mos a projetar o novo Centro Escolar 
de Almograve, com uma previsão de 
orçamento de 1,7 milhões”, avança 
Deolinda Seno Luís. “São dois no-
vos equipamentos já projetados que 
deixam bem clara e expressa a nossa 
vontade e intenção quanto à requa-
lificação e melhoramento do nosso 
Parque Escolar”, afirma. 

Deolinda Seno Luís sublinha que 
a “Educação é um setor estratégico 
para o município”. Trata-se de “um 
plano integrado e atento às necessi-
dades de toda a população, sem es-
quecer as particularidades e desejos 
de algumas franjas. Temos de olhar 
para o todo, fazer o diagnóstico e 
perceber em que momento e em que 
áreas podemos ir de encontro às soli-
citações da população”, sustenta. 

Para já - e enquanto a transfe-
rência de competências de gestão do 
Parque Escolar não passa definiti-
vamente para a autarquia, algo que, 
garante a vereadora, “será aceite em 
breve” -, o trabalho realizado nos úl-
timos anos na área da educação está 
à vista de todos e é para continuar. 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião

Qualificar como 
“a” visão de futuro
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“A atual crise pandémica, com as suas 
consequências e ameaças, trouxe-nos o 
desafio de pensarmos coletivamente no: - 
Como? Como ultrapassar as dificuldades 
socioeconómicas que se avizinham ‘com os 
olhos postos no futuro’?”

A
s instituições de ensino supe-
rior politécnico localizadas 
no interior do país vão ter nos 

próximos sete anos uma oportuni-
dade única para se (re)posicionarem 
como motores do desenvolvimento 
regional através da investigação, 
inovação e transferência de conhe-
cimento, muito para além daquilo 
que é a sua missão no domínio da 
educação e formação. Contudo, para 
já, importa reforçar essa missão!

A atual crise pandémica, com 
as suas consequências e ameaças, 
trouxe-nos o desafio de pensarmos 
coletivamente no: - Como? Como 
ultrapassar as dificuldades socioe-
conómicas que se avizinham “com 
os olhos postos no futuro”? Uma 
das respostas será seguramen-
te uma forte aposta na formação e 
qualificação dos jovens que dentro 
de 3 ou 4 anos estarão preparados 
para integrar o nosso esforço co-
letivo de deixarmos de ter um “...
pé numa galera, outro no fundo do 
mar”, na voz do Jorge Palma.

No atual quadro, é fundamental 

contar com a energia dos milhares 
de jovens que este ano terminam o 
ensino secundário e profissional. É 
necessário motivá-los para prosse-
guirem os estudos e concorrerem a 
uma das 51.408 vagas das licencia-
turas disponibilizadas pelas uni-
versidade e politécnicos. No caso 
do Alentejo, 3249 vagas distribuí-
das entre a universidade de Évora 
(1248), e os institutos politécnicos 
de Beja (521), Portalegre (562) e San-
tarém (918)1. 

Em grande parte, será a qualifi-
cação e a energia destes jovens que 
irá tornar possível a execução do pa-
cote financeiro aprovado pela União 
Europeia, seguindo ou não a “Visão 
Estratégica para o Plano de Recupe-
ração Económica de Portugal 2020-
2030” de António Costa Silva. Por 
exemplo, equacionar a possibilidade 
de um plano de reformas antecipa-
das para os professores do ensino 
básico e secundário, implica, desde 
já, pensar que vamos necessitar de 
formar mais professores. É necessá-
rio antecipar esta necessidade, já! 

Se os cursos de formação de 
professores e educadores são uma 
opção que deve ser considerada, 
contrariando a ideia e a imagem 
que temos professores a mais; é 
importante antecipar necessidades 
de qualificação noutras áreas do 
conhecimento e motivar os jovens 
para as possibilidades de formação. 
Para se percebermos a importância 
disto, Costa Silva vai ao pormenor 
de propor “kits pedagógicos ilus-
trativos das profissões” (p.83) para 
atrair estudantes do ensino secun-
dário para a área das engenharias. É 
disto que se trata.

É verdade que nem todos os jo-
vens têm intrinsecamente o sonho 
e a ambição de Yao, no filme com o 
mesmo nome de Philippe Gadeau 
(2018), para hesitarem entre serem 
mergulhadores ou astronautas... 
mas todos têm uma energia que 
pode ser potenciada com um curso 
de ensino superior. E quem sabe, 
como escritores, atores ou realiza-
dores descobrirem que podem mer-
gulhar e voar em simultâneo. 

1 Considerando a NUTSII Alentejo
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A filha do carcereiro
MEMÓRIAS NASCIDAS E CRESCIDAS NA CADEIA DO CRATO 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

No Crato, há uma mulher que nasceu e foi criada 
numa cadeia do século XVIII. A Semmais falou 
com a filha do último carcereiro e recorda os 

tempos dos foragidos da guerra civil de Espanha 
e a época em que os loucos eram presos. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA SEMMAIS
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família. Em baixo, no rés-do-chão, 
ladeando a escadaria que conduzia 
ao piso superior, localizavam-se os 
dois calabouços que acolhiam os 
reclusos. Hoje são as salas onde se 
mantêm em atividade algumas de-
zenas de alunos da Universidade 
Sénior.

“O meu pai foi trabalhar para a 
cadeia, que era camarária, em 1929. 
Na altura não havia eletricidade, só 
candeeiros a petróleo, mas tínha-
mos água”, relembra a filha mais 
nova do carcereiro Raul Heitor. “No 
teto de cada uma das celas existia 
(e existe) um buraco por onde era 
descida, por uma cesta atada com 
uma corda, a comida”, revive.

Ser filha de um carcereiro e vi-
ver no mesmo edifício que, regular-
mente, recebia presos, nunca terá 
constituído obstáculo para a inte-
gração de Maria Catarina e dos ir-
mãos na comunidade. “As pessoas 
já nos conheciam, até porque os 
meus avós maternos já tinham sido 
auxiliares do carcereiro anterior 
ao meu pai”, conta. “Era normal 
termos em casa (o segundo andar 
do edifício) muitos miúdos da vila. 
Vinham brincar comigo e com os 
meus irmãos”.

Chama-se Maria Catarina 
Mourato Heitor Antão, tem 77 
anos e nasceu numa cadeia. 

Não porque a mãe fosse reclusa ou 
porque o pai estivesse a cumprir 
qualquer pena. Nada disso. Catari-
na, tal como o irmão e a irmã, nas-
ceram na antiga cadeia do Crato, 
distrito de Portalegre, porque era 
ali que os pais trabalhavam e vi-
viam. O pai foi o último carcereiro 
de um edifício construído no século 
XVIII e que até encerrar, já no final 
da década de 1960, recebia famin-
tos que haviam sido apanhados a 
roubar comida, vagabundos, doen-
tes mentais ou bêbados envolvidos 
em desordens de circunstância.

Maria Catarina, a mais nova dos 
três irmãos nascidos na cadeia do 
Crato, que hoje ainda mantém as 
grades de ferro nas janelas das ce-
las, lembra-se bem de como funcio-
nava o edifício. No primeiro andar, 
onde hoje está instalada a Bibliote-
ca Municipal, havia a chamada sala 
livre, uma dependência onde se re-
corda de ver freiras. Depois existia 
também o “segredo”, a cela de cas-
tigo que acolhia algum preso mais 
difícil. Por fim, a parte residencial, 
destinada ao carcereiro e respetiva 

Maria Catarina é filha do último carcereiro do Crato
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“Paiola” e os espanhóis 
nas páginas da história 

Pelas celas setecentistas da ca-
deia do Crato passaram dezenas de 
presos. Quase todos sem grande grau 
de perigosidade. Maria Catarina lem-
bra-se de muitos. Fala deles com na-
turalidade e revela que receio só teve 
de um ou outro louco. Sim, na altura, 
os loucos e dementes acabavam mui-
tas vezes presos até serem conduzi-
dos para hospitais psiquiátricos.

“Lembro-me muito bem do 
“Paiola”, um homem do Pisão (loca-
lidade do concelho), que era sifilítico 
e estava louco. Era preciso metê-lo 
numa camisa de forças. Arrancava 
as pedras do chão da cela e atirava-
-as pelas grades. Normalmente fica-
va preso um mês, porque não seguia 
os tratamentos. Quando ele estava 
preso eu quase não dormia. Davam-
-lhe banho de agulheta e metiam-no 
numa camisa de forças. Ele gritava 
muito. Depois levam-no para o Júlio 
de Matos, em Lisboa. Ficava lá uns 
tempos e regressava mais calmo. Mas 
algum tempo depois, porque conti-
nuava a não tomar os medicamentos, 
lá voltava a fazer disparates e a ser 
preso”, recorda a filha do carcereiro, 
adiantando que este homem, ao con-
trário de muitos outros detidos, não 

recebia visitas. “A maior parte falava 
com a família ou os amigos através 
das grades (em frente à cadeia existe 
uma capela, com uma grande ima-
gem de uma Senhora virada para as 
celas, que servia para que os presos 
pudessem assistir ao serviço religio-
so), mas o ‘Paiola’ não tinha visitas. 
Não me lembro de lá ver a mulher ou 
os filhos”.

‘Clientes’ habituais da cadeia do 
Crato eram os espanhóis. Eram pes-
soas que tinham fugido da guerra 
civil no seu país e que, em Portugal, 
vagueavam em grupos, de terra em 
terra, procurando que comer pelos 
campos. Quando eram localizados, 
a GNR encarregava-se de os deter 
e conduzir para o presídio, até que 
viesse a ordem de recambiamento 
para Espanha.

“Lembro-me muito bem de um 
grupo de mais de 20 espanhóis que 
um dia foram levados para a cadeia. 
Eram pessoas simples, pobres, e que 
não faziam mal a ninguém. Esses ti-
nham sempre a porta aberta, por-
que não iam fugir. Quando chegou 
o momento de irem embora eles não 
queriam. Ali tinham sempre alguma 
coisa para comer (as refeições eram 
vendidas à câmara municipal por um 
particular). Já outros, portugueses, 
tentaram dobrar as grades, arrancá-
-las utilizando talheres para escavar 
a pedra, fugir pela chaminé. Lembro-
-me de um que foi preso por roubar 
o dinheiro do cinema e lembro-me de 
três rapazes que estavam fugidos de 
Vila Fernando”, diz Maria Catarina.

Quando, por fim, a cadeia deixou 
de receber reclusos, uma vez que o 
posto da GNR da vila passou a ter 
celas - o ordenado de Raul Heitor ao 
longo de cerca de 50 anos progrediu 
dos 60 para os 500 escudos - a fa-
mília continuou a residir no edifício. 
Hoje, no Crato, quando os mais ve-
lhos se referem a alguém da família, 
ainda dizem a/o “da cadeia”. 

local  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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Ainda este tempo 
de COVID
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

À procura dum tempo novo
Fui pela manhã como quem ressuscita
levar papéis que atirei rasgados,
memórias, lembranças, registos de vida
para rever, que tinha guardados.

Foi parte de mim que ali ficou,
impus ao corpo e alma fazer limpeza.
Fiquei mais leve naquilo que sou
num tempo de dúvida e incerteza.

Achei estar perante um tempo novo
dos destroços erguer a construção
feita de esperança pelas mãos do povo
num laço amigo de união.

Senti naquele gesto ficar um pouco
do que fui, sendo raiz de esperança,
que o medo, este tempo louco
seja um amanhã de alegria e bonança.

(Inédito)

Q
uem nos dera que o título 
escolhido para esta crónica 
fosse bem diferente e nos 

tivéssemos livrado desta pandemia 
que nos aflige sem fim à vista. Um 
inimigo traiçoeiro que rouba vidas 
e causa danos incalculáveis, conse-
quências bem sentidas, infelizmen-
te, até por cá, nestas bandas do nos-
so Alentejo. 

Claro que, sendo o poeta uma 
pessoa de sensibilidade extrema a 
quem as palavras ajudam a fazer a 
catarse dos momentos, não só vi-
vendo intensamente esse correr 
dos dias como extravasando essas 
sensações no registo permitido, não 
posso deixar de me sentir influen-
ciado por este momento ímpar nas 
nossas vidas. E nesse sentido, em-
bora me repetindo nesta ânsia de al-
mejar um tempo novo, escolhi este 
poema, simples, que mereceu ser 
musicado por um artista das bandas 
de Elvas, que muito tem dinamizado 
a aprendizagem da música e os Gru-
pos de Cantares daquelas fregue-
sias. Em particular da minha aldeia 
de Santa Eulália.

Foi um poema que surgiu em 
tempos de confinamento por moti-
vos do COVID-19. Um poema, que 
nos fala do confronto com um tem-
po inesperado que moti-
vou uma folga numa vida 
demasiadamente ocupada, 
que deu lugar a uma revi-
sitação de registos passa-
dos, muitos deles dispen-
sados na sua utilização. 
Situação que, vulgarmente 
nos acontece e que é ne-
cessária, que sendo penosa 
pela lembrança de certos 
momentos, exige livrar-
-nos do bafio do baú das 
memórias e partir com 
confiança à procura de 
um tempo novo. Um tem-
po novo que nos requisita, 
em união de esforços, a 
reconstrução de uma vida 
sobre os destroços dei-
xados por este impiedoso 
COVID. Um mundo melhor, 
mais justo e mais fraterno, 
onde se possa sentir o calor 
da amizade. 

“

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião
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Em Serpa nasceu um clube com sementes de todo 
o mundo. O dinheiro e jogadores vêm do Brasil e da 

Colômbia, os apoios e contactos desenvolvem-se pela 
Alemanha e Dubai. Ex-internacionais visitam a cidade. 
O entusiasmo é alimentado por um antigo emigrante.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Um novo clube
semeado na planície 

UNIÃO SERPENSE: A EQUIPA ONDE JOGAM DIFERENTES IDIOMAS

C
onvergem em Serpa verbas e 
atletas de várias proveniências 
mundiais. Aos apoios finan-

ceiros captados no Brasil e aos fute-
bolistas provenientes da América do 
Sul, juntam-se também os incentivos 
da Alemanha e as possibilidades de 
negócios a realizar no Dubai. Assim 
nasce, no meio da planície, um clu-
be que almeja, a curto prazo, chegar 
às ligas profissionais. Assim nasce o 
Clube de Futebol União Serpense.

Por trás deste clube, que foi fun-
dado há um ano e que logo conse-
guiu vencer na II Divisão Distrital, 
subindo ao escalão principal, está 
um ex-emigrante na Alemanha, Al-
fredo Mestre, que agora, no Alentejo, 
reparte o tempo entre o negócio de 
restauração que possui na cidade e o 
clube que fundou.

“Porque é que me meti nisto, 
existindo em Serpa um outro clube? 
Eu queria fazer parte desse clube, 

mas as pessoas não me deixaram. E 
como não me deixaram, fiz o Clube 
de Futebol União Serpense”, contou 
à Semmais. “A minha ideia era que o 
Serpa (o Futebol Clube de Serpa, que 
existe desde 1945) fosse buscar joga-
dores fora, para se tornar mais com-
petitivo, mas os dirigentes não acei-
taram a ideia. Queriam governar-se 
com a prata da casa, apostar apenas 
na formação e isso, como está prova-
do, não chega”, acrescentou.

desporto



outubro 2020

55

Jovem equipa já atraiu Borussia 
Dortmund ao campo de Serpa 

A tarefa de criar um novo clube 
(5 de julho de 2019) tem-se revela-
do intensa e desgastante. Numa pri-
meira fase, aproveitando os conhe-
cimentos feitos ao longo dos 15 anos 
em que esteve emigrado na Alema-
nha, Alfredo Mestre convidou os 
dirigentes do Borussia Dortmund, 
um dos principais clubes europeus, 
a trazerem até Serpa uma equipa 
para estagiar. “Eles aceitaram. Trou-
xeram cá uma equipa secundária e 
gostaram muito. As pessoas quando 
os viram por cá passaram a acredi-
tar mais no nosso projeto”, conta.

Apesar da credibilidade acres-
centada pela presença dos alemães, 
era preciso arranjar dinheiro para 
“colocar um motor na máquina e fa-
zê-las avançar”. Foi então, em Portu-
gal, que Alfredo Mestre conheceu os 

atuais investidores. “São brasileiros, 
do Estado de Santa Catarina, no sul 
do país, e estão ligados ao futebol”, 
disse o empresário de Serpa, recu-
sando, no entanto, a revelar os valo-
res envolvidos em todo o processo.

Juntaram-se aos investidores bra-
sileiros os contactos com o Dubai. Al-
fredo Mestre já esteve na cidade dos 
Emirados Árabes Unidos e, segundo 
conta, lançou as primeiras sementes 
para que os negócios futebolísticos 
naquelas paragens venham a dar fru-
tos. “Consegui colocar lá um treina-
dor português numa equipa de sub-
19. Por outro lado, eles observaram a 
nossa equipa e têm quatro jogadores 
referenciados, que a qualquer mo-
mento podem ir para lá. Isso só ain-
da não aconteceu porque, pelo meio, 
meteu-se essa coisa da pandemia”.

Equipa é constituida por portugueses, colombianos e brasileiros



outubro 2020

56

De Júlio César a Aloísio, muitos 
são os contactos do clube

Quando os ecos do sucesso da 
equipa do União Serpense se come-
çaram a escutar na imprensa nacio-
nal, depressa surgiram rumores so-
bre investimentos para tornar mais 
forte a equipa de futebol. A presença 
na cidade do ex-internacional bra-
sileiro e guarda-redes do Benfica, 
Júlio César, fez com que muitas dis-
sessem ser um dos investidores ou 
dirigentes, facto que o presidente 
Alfredo Mestre agora desmente.

“O Júlio César é meu amigo e já 
tem vindo a Serpa a meu convite. 
Mas não faz parte da estrutura do 
clube”, disse. O mesmo distancia-
mento não foi negado, no entanto, 
em relação a Aloísio, outro antigo 
internacional brasileiro e ex-joga-
dor do FC Porto. “Houve, de facto, 
interesse em que ele viesse treinar a 
equipa de futebol. Tal não foi possí-
vel e hoje o nosso treinador é o Vas-
co Oliveira, filho do antigo selecio-
nador nacional António Oliveira”.

desporto  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

“Queremos mostrar uma boa 
equipa de futebol. Aqui no Alentejo, 
na maior parte das vezes, não se joga 
futebol. Apenas se joga à bola. Nós 
queremos uma equipa de futebol”, 
disse ainda o presidente do União 
Serpense, quando instado acerca 
da quantidade de estrangeiros que 
fazem parte da equipa. “São quatro 
portugueses, sete colombianos e os 
restantes são todos brasileiros”, afir-
mou. “Caro? Não podemos dizer que 
é caro. Os rapazes estão instalados 
numa casa que preparámos e onde 
têm tudo. Têm todas as refeições e 
ainda recebem ajudas de custo. Jo-
gam bom futebol e as pessoas em 
Serpa gostam deles, porque são edu-
cados”, acrescentou.

Entretanto, na cidade, aguarda-
-se pelo dia em que o União Ser-
pense e o Futebol Clube de Serpa 
se defrontem oficialmente pela pri-
meira vez. No Estádio Municipal, 
que partilham. 
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Vem aí a nova 
reforma agrária: 
parabéns PCP!
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“Trata-se da concretização do sonho marxista 
do Partido Comunista, parceiro do governo da 
geringonça, que pretende operar por via fiscal a 
reforma agrária que não conseguiu operar pela 
força no pós 25 de abril (…)

O governo prepara-se para pro-
ceder à reforma fiscal dos pré-
dios rústicos com mais de 50 

hectares. Encontra-se já concluído 
o relatório elaborado pelo Instituto 
Superior de Agronomia conducente 
à reavaliação fiscal dos prédios rús-
ticos, pela reformulação dos critérios 
do Valor Patrimonial Fiscal dos mes-
mos, já na posse da AT.

As notícias vindas a público pe-
los órgãos de comunicação social 
nacionais, deixam claro que o único 
argumento desta revisão é o reorde-
namento do território por via fiscal, 
para obtenção de mais receita de IMI, 
numa atitude claramente persecutó-
ria dos proprietários rurais detento-
res de prédios superiores a 50 hecta-
res, desprezando o rendimento real da 
terra e ignorando a sua função social 
e ecológica e, mais do que isso, provo-
cando o despovoamento do território, 
sabendo-se que os prédios de maior 
dimensão se localizam, na sua maio-
ria, nos territórios de baixa densidade 
e em especial na região Alentejo.

Trata-se da concretização do so-
nho marxista do Partido Comunista, 

parceiro do governo da geringonça, 
que pretende operar por via fiscal a 
reforma agrária que não conseguiu 
operar pela força no pós 25 de abril: 
o governo prepara o maior ataque 
de sempre à propriedade privada e 
ao mundo rural, sob a capa de uma 
suposta reforma fiscal, que ao mes-
mo tempo que deixa na penúria a 
agricultura de subsistência no Alen-
tejo e Ribatejo, acentua de forma 
assimétrica e injusta as desigualda-
des já existentes entre o litoral e o 
interior.

Não existe nenhum argumento 
válido para reavaliar alguns prédios 
rústicos, deixando a maioria fora do 
critério encontrado – área superior a 
50 hectares – porque a rentabilida-
de da terra não se mede por hectare. 
Dez hectares de vinha no norte do 
país têm um valor de mercado muito 
superior à generalidade dos prédios 
rústicos com 50 hectares no Alentejo. 
Assim, face às desigualdades na sua 
aplicação, o critério conhecido para a 
reavaliação do IMI dos prédios rústi-
cos afigura-se já inconstitucional.

Interessa saber, também, se a área 

de floresta enquanto ativo de dimen-
são e interesse nacionais, é diferencia-
da positivamente na fórmula de cál-
culo do IMI, pois não basta apregoar 
que se trata de um ativo estratégico.

Por outro lado, importa saber se 
os prédios rústicos situados em áreas 
abrangidas pela REN, pela Rede Natu-
ra 2000 e pela RAN, em que a possibi-
lidade de exploração da terra é dras-
ticamente limitada, beneficiarão de 
isenções e/ou privilégios? É que estes 
terrenos estão ao serviço de outros 
valores de interesse público como a 
preservação de habitats naturais e a 
sustentabilidade ambiental. 

A CPD do PSD de Évora, através do 
respetivo grupo parlamentar, já ques-
tionou o ministro das finanças sobre 
este assunto, cuja importância não foi 
notada por nenhum outro partido no 
Alentejo, nem pela comunicação so-
cial local…não tão pouco pelas asso-
ciações e confederações nacionais de 
agricultores e proprietários…

Vivemos num país liderado por 
uma minoria de esquerda que escra-
vizou um partido, supostamente, de-
mocrático. Parabéns PCP! 

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO  opinião



outubro 2020

58

O novo Museu Arqueológico e Etnográfico de 
Elvas abre no início de 2021. Lá estarão objetos 
megalíticos, documentos escritos e fotografados, 
mas também a história das pessoas, os seus usos, 
e ainda os odores do pão e das ervas aromáticas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

Visita guiada 
pelos sentidos

ELVAS VOLTA A INOVAR NA EXPOSIÇÃO DO PATRIMÓNIO

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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V
isitar o novo Museu Arqueoló-
gico e Etnográfico António To-
más Pires, que se apresta para, 

no início do ano, abrir portas em El-
vas, não consistirá apenas em visua-
lizar peças antigas e datadas. O novo 
espaço, que retoma a atividade 16 
anos após ter encerrado, promete ser 
uma espécie de cápsula do tempo, 
que levará os visitantes por uma via-
gem através dos sentidos, sejam eles 
oculares, táteis ou até... odoríficos.

A primeira pitada que promete 
condimentar a preceito o museu 
refere-se à sua instalação. Fica nas 
antigas instalações da Manuten-
ção Militar de Elvas, o que só por 
si desperta os sentidos para a ativi-
dade castrense. Mas não será com 
armas ou documentos militares 
que os visitantes se irão surpreen-
der. No local, onde em tempos se 
fez todo o pão para a guarnição da 
cidade, ainda subsistem alguns for-

nos. Logo aí, em três deles, haverá a 
possibilidade de se ficar a conhecer 
melhor a variedade da alimentação 
mediterrânica, observando objetos 
alusivos ao vinho, ao azeite e ao 
pão. E, como salientou à Semmais a 
técnica responsável pelo programa 
museológico, Isabel Pinho, “haverá 
também a possibilidade de sentir 
o odor do pão e, ao mesmo tempo, 
poder escutar o testemunho pre-
sencial de alguns antigos padeiros 
que ali trabalharam”.

Mas nem só de pão se alimentam 
os sentidos, pelo que também as er-
vas aromáticas, tão características 
em todo o Alentejo, irão ocupar um 
lugar de destaque. Marcarão presen-
ça nas mesas dos ganhões, especial-
mente ali instaladas pelos técnicos 
da Câmara Municipal de Elvas, que 
têm como objetivo mostrar como 
era a alimentação no tempo da ceifa, 
na Páscoa ou durante o São Mateus.

O novo museu deverá abrir portas no início de 2021
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Homenagear arqueólogos 
profissionais e amadores 

Uma das diferenças do novo es-
paço museológico assenta na ideia 
de, para além de exibir e dar a co-
nhecer as peças, ser importante 
lembrar quem as descobriu e quais 
as motivações. Isabel Pinho lem-
bra que uma parte significativa do 
acervo do novo museu é constituído 
por materiais que acabaram por ser 
levantados ou indicados por meros 
curiosos.

“Teremos em exposição mate-
riais que foram descobertos por ar-
queólogos e etnólogos, mas também 
muita coisa que, desde o final do sé-
culo XIX, só foi descoberta e recupe-
rada devido à intervenção de gente 
com ocupações tão distintas como 
padres ou funcionários municipais”, 
afirmou a responsável, salientan-
do que, para melhor se valorizar a 
atividade de todas essas pessoas, 
existirá no museu a possibilidade de 
consultar os antigos registos onde 
se fazia uma descrição pormeno-
rizada sobre os materiais, os locais 
onde foram descobertos, quem os 
encontrou e como, datas e um con-

junto de muitos outros pormenores.
“Os visitantes terão a oportuni-

dade, por exemplo, de ter acesso a 
fotografias e documentos feitos por 
um casal alemão, Geogi e Vera Leis-
ner, que entre 1945 e 1950 andaram 
por todo o Alentejo e com incidên-
cia no concelho de Elvas, a fazer le-
vantamentos sobre antas. Há cartas 
trocadas com Luís Agostinho, que 
então trabalhava na Colónia Penal de 
Vila Fernando, e que ajudam a com-
preender a importância das suas ex-
plorações. Será igualmente possível 
ver peças recuperadas por um casal 
inglês, Robin e Fenella M’Cartney, 
que em 1969 descobriram o castro de 
Segóvia, o qual remonta à Idade do 
Ferro”, explicou ainda Isabel Pinho.

Destaque será igualmente dado 
à intervenção de António Tomás Pi-
res que, como funcionário munici-
pal e impulsionador do museu, em 
1913, estabeleceu uma importante 
ligação entre este espaço e o Museu 
Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, 
ajudando assim a divulgar as insta-
lações e o respetivo acervo.

cultura e lazer  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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www.ambilital.pt

CONTRIBUA PARA UM 

A AMBILITAL TRATA 
DOS SEUS RESíDUOS

MUNDO MELHOR!
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Da pré-História à atualidade 
passando pelo ‘Contanário’

Ao visitar o novo espaço museo-
lógico de Elvas, qualquer pessoa vai 
poder sentir uma espécie de desfi-
le dos séculos, tal a variedade e di-
versidade temporal dos objetos em 
exposição. A técnica do programa 
museológico diz que serão exibidas 
peças que remontam à pré-História 
e outras, nomeadamente na zona de-
dicada à etnografia, contemporâneas.

“Será possível, estabelecer con-
tacto com uma enfardadeira, mas 
também com transportes tradicio-
nais utilizados nos séculos XIX e 
XX, nomeadamente as carroças que 
eram utilizadas em feiras e romarias. 
As pessoas vão poder tocar num 
mosaico romano ou num biface, um 
instrumento lítico pré-histórico”, 
adiantou Isabel Pinto, salientando 
ainda que até será possível visuali-
zar uma vitrine expositiva como se 
fazia no início do museu, em que, 
por exemplo, “se existiam dez ma-

chados, todos eles eram apresenta-
dos em simultâneo”.

Com uma área expositiva de 
1500 metros quadrados, o museu irá 
apresentar pela primeira vez ao pú-
blico algumas peças que, desde a sua 
descoberta, estiveram sempre ar-
mazenadas. “Há materiais do antigo 
museu, que se localizava, até 1980, 
no edifício do Grémio da Lavoura 
de Elvas, e também da versão mais 
recente, que esteve instalada entre 
1980 e 2004 no edifício da Biblioteca 
Municipal”, explicou a mesma técni-
ca, ressalvando o facto de o espaço 
não existir desde há 16 anos.

“Importante será também o 
‘Contanário’, que é um espaço que 
poderá receber pequenos grupos 
e turmas escolares, onde se podem 
recordar histórias, ver vídeos sobre 
usos e tradições do concelho, co-
nhecer o território e a sua arqueolo-
gia”, acrescentou Isabel Pinto. 
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O dilema: entre a 
cidadania e as leis
ESTÊVÃO DE MOURA
EMPRESÁRIO / PH.D. GESTÃO UNIV. LISBOA

“Ao desviarem o epicentro da Democracia 
para o Estado de direito democrático (…) os 
pais fundadores da democracia coarctaram, 
de forma deliberada a possibilidade de 
serem criadas instituições e formas de 
representação dos cidadãos (…)”

A tese que é defendida nesta cró-
nica é a de que a não diferencia-
ção entre os direitos genéricos 

que são atribuídos aos cidadãos em 
democracia, dos direitos específicos 
que resultam do facto de a Democra-
cia ser por definição o poder do Povo 
e este as Pessoas está a bloquear a 
sociedade portuguesa em geral.

Ao desviarem o epicentro da De-
mocracia para o Estado de direito 
democrático, ou seja para as Leis e 
seus derivados, os pais fundadores 
da democracia coarctaram, de forma 
deliberada a possibilidade de serem 
criadas instituições e formas de re-
presentação dos cidadãos, com im-
pacto na organização societária. Ou 
seja, bloquearam a cidadania.

Quando se procura, na Constitui-
ção Portuguesa, que foi onde os pais 
fundadores da democracia estabe-
leceram as linhas de organização da 
Democracia, que importância é dada 

aos cidadãos e à cidadania, verifica-
mos que os cidadãos aparecem na 
Constituição como justificativo de 
uma qualquer acção 84 vezes. Já a 
cidadania, também a títulos diversos, 
aparecer apenas seis vezes - e esta 
é maioritariamente vista não como 
um direito dos cidadãos a expressar 
a sua vontade, mas apenas como o 
direito a ser português.

Num artigo publicado na revista 
Autres Temps, em 1985, intitulado 
Éthique et Politique o filósofo fran-
cês Paul Ricoeur demonstrou que a 
evolução das sociedades socialistas 
derivou, em larga medida do facto 
de os marxistas terem subordinado 
integralmente a política à economia. 
“Esta redução do político ao econó-
mico, escreve Paul Ricoeur, é respon-
sável marcado desinteresse dos pen-
sadores marxistas pelos problemas 
específicos colocados pelo exercício 
do poder.” 1

Com a actuação dos políticos 
em Portugal passa-se exactamente 
o mesmo: a redução dos problemas 
do país a um quadro legal sobreva-
lorizado faz esquecer que existe uma 
outra dimensão: que é a das pessoas 
à qual é necessário dar representati-
vidade e o direito a expressar-se com 
consequências. 

A ideia de que são as leis e os re-
gulamentos que fazem a democracia 
é uma ideia perigosa. O regime de-
mocrático está cheio de más leis, de 
leis feitas a pedido, de leis que nunca 
serão aplicadas, de leis que não ser-
vem para nada. 

Este dilema é particularmente 
sentido nas regiões do interior de 
Portugal, onde a ausência de acções 
de cidadania activa, tende a agravar 
e não a solucionar os problemas sen-
tidos pelas pessoas. É um problema 
sem solução á vista. É um problema 
á espera de uma solução. 

1 O artigo pode ser consultado em:
https://www.persee.fr/doc/chris_0753-2776_1985_num_5_1_1000
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“Sobreposição: Um 
espetáculo de amor 
sobre a gentrificação”
ÉVORA

Espetáculo documental baseado 
no mapeamento de histórias de 
amores da sua criadora. Paixões 
que se cruzam com os violentos 
processos de marcante alteração 
do tecido urbano habitado, 
despejos e destruição de bairros, 
sejam metafóricos ou literais.

IGREJA DE SÃO VICENTE
24 DE OUTUBRO 

“Alentejo” 
ESTREMOZ

Seleção de desenhos de vários 
autores portugueses, do período 
entre os anos 30 e os anos 80, do 
século XX, que retratam a região 
e as suas gentes. Exposição 
composta por 17 obras de 
diferentes autorias.

MUSEU MUNICIPAL
ATÉ 4 DE OUTUBRO

Fado por Daniela Helena
BEJA

Voz revelação do fado, vencedora 
do Grande Prémio do Fado da 
RTP 2019, enaltece num concerto 
feito de alma a vocação de fadista. 
Um espetáculo que serve para 
mostrar o seu primeiro trabalho 
a solo.

PAX JULIA TEATRO MUNICIPAL
9 DE OUTUBRO

Durante duas semanas, a idílica 
localidade alentejana torna-se 
laboratório de pesquisa e 
criação em torno do clown 
minimalista, dirigido pelo 
maestro Tom Roos. Trabalhos 
que conhecem apresentação 
num espetáculo que envolve 
teatro e dança, onde a mímica 
é a expressão maior.

BEIRÃ
DE 5 A 15 DE OUTUBRO

agenda

“International Clown Lab” 
MARVÃO

agenda  SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
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“Eso que tú me das”
CRATO

Vinte dias antes de perder a batalha 
contra o cancro, o cantor catalão 
Pau Donés ligou ao amigo e 
realizador Jordi Évole e disse-lhe: 
“Tenho poucos dias de vida, quero 
passá-los em minha casa. Gostaria 
que você subisse para conversar, 
que você grave e faça com isso o 
que quiser”. Documentário que 
resulta dessas conversas e que é 
uma ode à amizade e à gratidão.

SOUTH CINEMA CONQUISTADORES
4 DE OUTUBRO

“Mário Laginha e 
Camané — Aqui 
está-se sossegado”
PORTALEGRE

O grupo Lendias d’Encantar 
promove o ciclo “1 Ator  
1 Músico” o qual decorre ao 
ar livre, este ano, sob o tema a 
multiculturalidade. Cada um dos 
espetáculos integrados no evento 
tem como ponto de partida um 
músico, um ator e a obra de um 
autor/poeta da CPLP.

CENTRO ARTES ESPETÁCULO 
PORTALEGRE
17 DE OUTUBRO

 “Universo naïf” 
ALJUSTREL

Mostra composta por 45 obras 
assinadas por vários artistas 
que prometem transportar 
os visitantes para diferentes 
realidades pictóricas, abordando 
diversos temas, desde os mais 
campestres aos citadinos. Uma 
exposição onde universos 
cromáticos deliciam o olhar e 
apelam às memórias, mas que 
aludem também para o presente.

OFICINAS DE FORMAÇÃO 
E ANIMAÇÃO CULTURAL
ATÉ 24 DE OUTUBRO

Exposição de fotografia e vídeo 
que recorda a presença dos 
monges Cartuxos no Mosteiro 
de Santa Maria Scala Coeli 
desde os anos 60 até aos nossos 
dias. Com obras de Daniel 
Blaufuks, Eduardo Gageiro, 
Francisco Pereira Gomes, 
entre outros.

FUNDAÇÃO EUGÉNIO 
DE ALMEIDA
ATÉ 31 DE DEZEMBRO

“Saudades dos Cartuxos” 
ÉVORA
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“Dordio Zinco”
ARRAIOLOS

Mostra assinada pelo artista 
plástico Gonçalo Pena, residente 
na Córtex Frontal desde 2019 
e com obras publicadas em 
importantes jornais e revistas. A 
Exposição pretende homenagear 
o pintor arraiolense no ano em 
que se assinalam os 130 anos do 
seu nascimento.

CENTRO INTERPRETATIVO 
DO TAPETE DE ARRAIOLOS
ATÉ 11 DE OUTUBRO

“JCD — Supremacista 
Cultural em Portugal”
PORTALEGRE

Depois do sucesso alcançado 
nas redes sociais o Jovem 
Conservador de Direita sai para 
a estrada e visita Portalegre para 
discutir e debater a cultura. Neste 
espetáculo a proposta é perceber, 
utilizando o humor, porque razão 
ao “contrário de tudo o resto na 
vida nacional é o setor dominado 
pela esquerda”, diz o humorista.

CENTRO ARTES ESPETÁCULO 
PORTALEGRE
28 DE OUTUBRO

“Se isto é um Homem”
SANTIAGO DO CACÉM

Pela primeira vez adaptado ao 
teatro em Portugal, o texto de 
Primo Levi é um testemunho 
perturbante sobre o holocausto. 
A peça, com encenação de 
Rogério de Carvalho e levada ao 
palco pela Companhia de Teatro 
de Almada, está em digressão por 
terras alentejanas.

AUDITÓRIO MUNICIPAL 
ANTÓNIO CHAINHO
9 E 10 DE OUTUBRO
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