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O interior 
luta pela 
sobrevivência. 
Não apenas 
o Crato, 

mas todo o país interior. 
A desertif icação, 
o desemprego, o 
envelhecimento 
populacional e a falência de 
algumas estruturas básicas, 

nomeadamente nas áreas da 
Saúde, Justiça e prestação 
de serviços, são apenas a 
ponta de um iceberg cujas 
reais dimensões ainda estão 
por emergir.
No Município do Crato, 
como em dezenas de outros 
por todo o país, existem 
projetos de revitalização 
que estão emperrados há 
décadas. A Barragem do 
Pisão, fundamental para 
fazer renascer todo o distrito 
de Portalegre, é apenas o 
mais visível. É uma gota 
de água no imenso rol de 
esquecimentos com que o 
Poder Central tem brindado 
as populações que não 
vivem à beira-mar.
Que dizer do Itinerário 
Complementar (IC) 13, que 
deveria ligar Portalegre a 
Alcochete, mas que se f ica 
apenas entre a capital de 
distrito e Alter do Chão, 
nuns “miseráveis” 28 
quilómetros? Aqui ninguém 

esquece que o trajeto que 
atualmente dista mais de 
duas horas da capital do país 
poderia ser feito em metade 
do tempo e com metade 
dos custos f inanceiros 
e o dobro da segurança. 
Alguém preferiu, no entanto, 
transferir as verbas que 
nos estavam destinadas 
para a construção de uma 
autoestrada a Norte, onde 
estas vias se atropelam 
umas às outras, consoante 
os interesses de governantes 
por lá nascidos.
E que dizer do encerramento 
do Ramal de Cáceres e 
do funcionamento “coxo” 
da Linha do Leste? Pois é. 
Atualmente quem resolver 
ir de comboio, por exemplo, 
a Lisboa, não pode regressar 
no mesmo dia: Não há 
transporte. Nem transporte 
e, desgraçadamente na 
maior dos casos, capacidade 
f inanceira para suportar a 
estadia fora de casa.

Recentemente, dando 
continuidade à onda de 
medidas que têm vindo a 
castrar as zonas interiores, 
surgiu uma lei da Federação 
Portuguesa de Futebol 
(FPF), que diz que todos os 
clubes que nos escalões de 
formação não apresentem 
um mínimo de 30 atletas 
inscritos f icarão impedidos 
de atuar em todas as 
provas da FPF, sejam elas 
de futebol de 11 ou de 
futsal. Esta é uma medida 
de quem, claramente, 
desconhece a realidade. Se 
assim fosse não estariam 
a colocar em causa a 
subsistência de, pelo menos, 
três quartos dos 26 clubes 
inscritos na Associação 
de Futebol de Portalegre. 
Procura-se, pois, um 
pouquinho de bom senso.
Como diz um amigo, “há 
gente que só conhece 
Lisboa, mas que nunca 
andou sequer de metro”.

Gostava que se realizassem 
mais eventos. Para os 
comerciantes a realização 
de eventos na nossa terra 
faz toda a diferença. Isso 
notou-se, por exemplo, com 
a Baja. Em termos de obras 
creio que não há grandes 
necessidades. Gosto da 
arquitetura antiga do 
Crato. Mas o que gostava 
mesmo era que o castelo 
voltasse para a posse da 
Câmara Municipal e que 
pudesse estar aberto para 
todos. Era um passo muito 
importante em termos 
turísticos.l

O que mais gostava era 
que fossem prolongadas as 
licenças de funcionamento 
dos cafés. Uma pessoa 
trabalha toda a semana 
e depois, quando chega 
a sexta-feira, quando 
mais precisamos de 
descomprimir, temos 
apenas até às duas da 
manhã para poder beber 
uma cerveja à conversa 
com os amigos. Também 
gostava que aqui em Gáfete 
se arranjasse o campo de 
futsal, porque o piso atual 
não está em condições.l

Penso que a principal obra 
a fazer em Aldeia da Mata é 
o espaço multiusos. Deviam 
ser aproveitadas as escolas, 
juntando as duas salas e 
criando algumas condições, 
como as casas-de-banho, 
e fazer daquele espaço um 
local onde se pudessem 
realizar casamentos, 
batizados, reuniões, 
exposições, tudo o que 
fosse preciso. Era uma boa 
medida. Deixava de estar 
desaproveitado um espaço 
importante e sempre vinha 
mais gente à terra.l

Faz falta uma caixa de 
levantamento de dinheiro. 
Isto até parece uma terra 
do outro mundo, sem 
uma caixa multibanco. 
E também fazia muita 
falta ter novamente as 
termas a funcionar. Já 
estão encerradas há 
mais de 20 anos. Ainda 
me lembro que quando 
reabriram pela última vez 
foram negociadas todas 
as casas que estavam 
para venda. Agora, depois 
de tantos anos com as 
termas fechadas, muitas 
dessas habitações estão 
novamente para venda.l
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E SOBREVIVÊNCIA DO 
PORTUGAL INTERIOR
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lO Município do Crato tem 
naturais potencialidades tu-
rísticas. Acha que as mes-
mas têm sido bem aprovei-
tadas?
- No Turismo está sempre 
tudo por fazer. Os merca-
dos mudam constantemen-
te e também muda constan-
temente o perfi l do turista. 
O Crato tem um conjunto de 
recursos, sejam patrimoniais 
e históricos, sejam gastronó-
micos ou religiosos, muito 
importantes. O Crato possui 
condições excelentes para se 
impor no chamado Turismo 
de Natureza e Aventura. Para 
já, o que posso dizer em rela-
ção ao turismo no concelho, 
é que o Município tem traba-
lhado muito bem na busca 
de novos projetos.

lMas então o que é que fal-
ta para que o Crato passe a 
ser, em defi nitivo, um ponto 
de paragem e permanência 
turística obrigatório?
- É necessário um grande es-
forço e trabalho conjunto 
para atrair novos e mais in-
vestidores, nomeadamente 
nas áreas do alojamento, res-
tauração e turismo rural.

lQue projetos existem que, 
a breve prazo, possam vir a 
catapultar o Crato turístico?
- Há vários e, acho, de quali-
dade. O Crato está integra-
do num projeto denomina-
do “Lugares da Serra”, o qual 
consta de uma rede de ofer-
ta que vai apostar no turis-
mo de natureza. Está, por ou-
tro lado, integrado em todo o 
processo de certifi cação do 
turismo rural, processo esse 
que aumenta os níveis qua-
litativos e, em consequência, 
contribui para atrair mais vi-
sitantes.

lEm breve o Crato e Flor 

da Rosa estarão ligados por 
uma ciclovia. Existe, em ter-
mos de ERTAB, algum proje-
to com estas características 
onde o concelho possa ser 
abrangido?
- Existe não só a chamada 
Rota de Cicling, composta 
por 1500 quilómetros e que 
inclui o concelho do Crato, 
como também a Rede Wal-
king, que também abran-
ge este município. Para além 
disso estão a ser estrutura-
dos os Caminhos de Santia-
go, os quais são compostos 
por mais de 2.000 quilóme-
tros. Esse é um projeto, como 
todos os projetos de cariz re-
ligioso, de grande impacto e 
que não deixará de oferecer 
novas mais valias para toda 
esta região.

lNuma primeira leitura pa-
rece que a aposta no Turis-
mo do Crato chega em cata-
dupa, num ápice…
- Repare. Estamos a falar de 
ações que já se encontram 
aprovadas e fi nanciadas. Em 
projetos que, muitos deles, já 
estão no terreno. Não esta-
mos a falar de meras inten-
ções, mas de um conjunto 
de obras e medidas efetivas. 
Quer saber de outras? Olhe, 
temos a rede de auto cara-
vanismo, a qual vai ser mui-
to importante para a promo-

ção turística do Município do 
Crato, e temos também o Ro-
teiro de Enoturismo. No Crato 
já existe boa produção de vi-
nho e algumas condições de 
alojamento a elas associadas. 
Agora, com o Roteiro, todos 
têm a ganhar: turistas, em-

presários e município.
- Há mais novidades?
- Há. Olhe, para o ano, no cen-
tro histórico do Crato existi-
rá wi-fi  disponível para todos. 
Penso que é uma excelente 
medida promocional da vila. 
Basta ver o quanto represen-

ta para os milhares de jovens 
que aqui vêm todos os anos, 
sobretudo no verão.

lQue apelo faria aos inves-
tidores para apostarem no 
Crato?
- O que posso dizer é que o 
Crato, o Município do Crato, 
possui condições muito boas 
para a atividade. Aos inves-
tidores direi que, atualmen-
te, há necessidade de mais 
alojamento e mais estabe-
lecimentos de restauração. 
Também sei que, mercê, do 
trabalho conjunto com a Câ-
mara Municipal, estão a apa-
recer pessoas interessadas 
em investir. Lembro que exis-
te um projeto denominado 
“Projeto Valorizar” destinado 
a quem queira apostar, por 
exemplo, no enoturismo ou 
no turismo equestre ou em 
qualquer atividade relaciona-
da com o turismo rural. Os fi -
nanciamentos vão até 75 por 
cento, o que é ótimo.

lE o Alentejo está a saber 
apanhar esse “comboio”?
- Está. Posso dizer-lhe que 
no âmbito do “Projeto Valo-
rizar” – e atenção, porque de-
pois deste outros se seguirão 
– é o Alentejo quem domina 
no número de candidaturas 
apresentadas e no número 
de projetos aprovados.

“O Crato não é apenas 
o Festival de Verão”
DINAMISMO  O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da 
Silva, fala de uma série de projetos que, no próximo ano, prometem elevar o Crato turístico

O presidente da Entidade 
Regional de Turismo 
do Alentejo e Ribatejo 
(ERTAB), Ceia da Silva, é 
um homem dinâmico. 
Fala dos projetos a curto 
e médio prazo. Fala com 
a convicção de poder 
angariar mais e novos 
investidores para o Crato. 
Conheça as ideias.

Crato mais representado a nível nacional
Em 2019 o Crato terá uma bem 
mais acentuada visibilidade no 
panorama turístico nacional. O 
presidente da ERTAB, Ceia da 
Silva, entende que as marcas 
Festival do Crato e Feira de 
Artesanato e Gastronomia são já 
valores seguros em todo o país e 
também em Espanha, mas não 

deixa de vincar que a partir do 
próximo ano, com as reformas 
que abrangem todas as imagens 
de marca, nomeadamente 
através do surgimento de novos 
folhetos, filmes promocionais, 
sites e ações nas redes sociais, 
o Crato sairá mais destacado e 
valorizado.

Ceia da Silva
DR
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Obras, ação social, 
planificação e divulgação
O primeiro ano 

de mandato do 
executivo mu-
nicipal ficou 
assinalado em 

três vertentes: identificação 
de carências, realização de 
trabalhos considerados mais 
urgentes e planificação de 
obras estruturais para o Mu-
nicípio do Crato. Lançaram-
-se as sementes para que a 
barragem do Pisão deixe de 
ser uma utopia e se torne rea-
lidade e, por fim, apostou-se 
forte na promoção turística e 
cultural.
No primeiro dos casos, o Mu-
nicípio preocupou-se não só 
com as obras públicas, mas 
também com as condições 
dos trabalhadores. Entre as 
primeiras merecem desta-
que as que incluem o inicio 
da construção de um jardim 
temático no local onde se en-
contravam as ruínas da an-
tiga moagem, a construção 
do Centro Interpretativo, a 
reforma do Parque Aquático 
e do seu restaurante, a repa-
vimentação e pintura de es-
tradas, entre muitas outras e 
que resultaram em avultados 
investimentos que, no entan-
to, são considerados funda-
mentais.
Outros trabalhos já estão em 
fase de previsível aprovação 
e deverão ser iniciados muito 
em breve. São eles a constru-
ção de uma ciclovia, a edifi-
cação de um canil municipal, 
a abertura do novo centro de 
saúde e a requalificação das 
oficinas municipais.
No aspeto social houve a 
preocupação de, aproveitan-
do as determinações do Go-
verno, promover a integração 
no quadro de vários trabalha-
dores que tinham vínculos 
de trabalho precários. Numa 
primeira ocasião foram inte-
gradas sete pessoas, sendo 
previsível que no futuro al-

gumas outras venham a ser 
contempladas.
Ainda dentro das competên-
cias que podem relacionar-se 
com a ação social, há a desta-
car a cada vez mais estreita 
colaboração com os respon-

sáveis do agrupamento esco-
lar, situação que permite, por 
exemplo, aumentar os apoios 
a todos os alunos. Os diversos 
clubes desportivos do con-
celho têm merecido diversos 
apoios logísticos e financei-
ros, assim como as coletivida-
des que, em cada freguesia, 
vão realizando ações de ca-
rácter lúdico e cultural.
Entre as diversas iniciativas, 
merece especial destaque a 
realização do Passeio Sénior, 
atividade que, desenvolvida 
em parceria com as juntas 
de freguesia, levou ao Jardim 
Zoológico de Lisboa quase 
três centenas de idosos.

Os festivais e a promoção 
turística
A aposta no Turismo foi for-
te. Para além da realização 
do habitual Festival do Crato, 
que este ano voltou a trazer 
dezenas de milhares de pes-

soas ao Município, há ainda 
a salientar o trabalho de re-
juvenescimento da Feira de 
Artesanato e Gastronomia e 
a realização do 1º festival Re-
member 80’s, um evento que 
como o próprio nome indica 
se destinou a recordar os te-
mas musicais de algumas 
das melhores bandas musi-
cais da década de 1980.
A realização destes festivais 
é, só por si, um importante 
balão financeiro para todo 
o comércio do Município. 
Por outro lado, conforme re-
conhecem os responsáveis 
autárquicos, serviram igual-
mente para dar corpo a uma 
promoção turística de todo 
o território, sendo expectável 
que no futuro a procura cres-
ça exponencialmente.
As dormidas e a restauração 
são considerados polos fun-
damentais para o crescimen-
to turístico, sendo aqui de 

referir que o Município está a 
proceder a todos os trabalhos 
necessários para que a vila 
do Crato volte a ter à disposi-
ção o restaurante do parque 
Aquático.

Os passos dados para o Pisão
Neste primeiro ano foram 
igualmente dados diversos 
passos que poderão resultar 
na tão desejada construção 
da Barragem do Pisão, obra 
que poderá não só ser deci-
siva para o concelho do Crato 
como até determinante para 

a sustentabilidade do distrito 
de Portalegre.
Foram acertadas ações com 
diversos municípios da re-
gião, assim como com a Co-
munidade Intermunicipal 
do Alto Alentejo (CIMAA), as 
quais culminaram com inter-
venções de grande impacto, 
nomeadamente em Cami-
nha, num congresso do Parti-
do Socialista, em Portalegre, 
num congresso que trouxe à 
capital do distrito o próprio 
Presidente da República, e 
em Lisboa, onde uma comi-
tiva de autarcas e deputados 
se encontrou com os minis-
tros do Ambiente e da Agri-
cultura, entregando-lhes um 
memorando onde se salien-
tam todas as mais valias do 
empreendimento, sejam elas 
de razões económicas, agrí-
colas, sociais, energéticas, tu-
rísticas e até académicas.l

Um ano de mandato

A realização 
de eventos de 
carater lúdico 
e cultural 
tem trazido 
benefícios

   

O apoio à 
população 
escolar é uma 
aposta ganha
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União de Freguesias

Monte da Pedra

Após um ano de mandato, a 
presidente da União de Fre-
guesias de Crato e Mártires, 
Pisão, Flor da Rosa e Vale do 
Peso, faz um balanço positivo 
e salienta o papel assumido 
no apoio aos jovens.
A presidente da maior das 
freguesias do Município do 
Crato, Izabel Merêces, come-
çou por destacar o programa 
de vacinação infantil, salien-
tando que foram concedidos 
apoios em 17 ocasiões, num 
total de 1858 euros.
A União de Freguesias teve 
ainda papel importante na 
organização de Atividades 
de Tempos Livres (ATL), sen-
do de destacar o Verão Non 
Stop. Neste projeto, ao qual 
aderiram várias dezenas de 
crianças, não só foi impor-
tante prestar algum auxílio 
aos pais, como foram funda-
mentais “os ensinamentos 
transmitidos e que visaram, 
entre outros, melhorar a for-
mação cívica, fomentar a res-
ponsabilidade, os saberes, as 
amizades e o companheiris-
mo”, conforme salientou a 
autarca. A iniciativa, “contri-

bui para que a interioridade 
do território [do Crato] não 
condicione os horizontes e a 
imaginação dos jovens”.
Este foi o quinto consecutivo 
que o Crato organizou o ATL 
Verão Non Stop.
No plano das obras assumiu 
destaque a requalificação do 
cemitério de Flor da Rosa e 
também o projeto de requa-
lificação de várias fontes. No 
primeiro caso as obras efe-
tuadas vieram ajudar a suprir 
carências desde há muito 
apontadas pela população. 
No segundo caso a União 
de Freguesias pretendeu 
conservar e mudar o visual 
de parte do seu património, 
promovendo intervenções 
artísticas nos locais (fontes) 
e aumentando assim a sua 
visibilidade e promoção tu-
rística.
Por fim, dando seguimen-
to ao estipulado pelo Estado 
através da regularização dos 
vínculos dos trabalhadores 
precários, foi celebrada a en-
trada para os quadros de três 
funcionários.l

Os trabalhos realizados na 
freguesia de Monte da Pedra 
durante o primeiro ano de 
mandato do presidente Rui 
Subtil dividiram-se em três 
componentes: operacional, 
atividades desportivas e re-
creativas e apoio social.
Na primeira das componen-
tes há a destacar a limpeza 
do leito e margens da ribei-
ra, a manutenção de espaços 
verdes, a gestão e manuten-
ção do cemitério, a desma-
tação de caminhos vicinais, 
pinturas de fontes e alguns 
muros e ainda diversas ope-
rações de limpeza.
Quanto ao apoio social o 
mesmo traduziu-se em ajuda 
económica para 16 estudan-
tes da freguesia, aos quais foi 
atribuído um total de 816 eu-
ros. Realizou-se também um 

passeio de Natal, com ida ao 
circo, iniciativa que contou 
com o apoio de uma empre-
sa privada e com o transporte 
cedido pela Câmara Munici-
pal do Crato.
Na última das componentes, 
a desportiva e de lazer, des-
tacaram-se os OTL de Natal, 
Páscoa e Verão (transporte e 
entrada gratuita no Parque 
Aquático do Crato a cargo 
da Câmara Municipal), assim 
como as Noites Desportivas 
de Verão (agosto).
Fez-se ainda uma noite de fa-
dos, matiné de Carnaval, ce-
lebrou-se o Dia Internacional 
da Mulher, Prova de Vinhos e 
Licores, Comemoração do 25 
de Abril com a realização de 
uma mostra fotográfica e fes-
tas em honra de Santo Isidro 
e de São Sebastião. l

O trabalho de um        ano realizado 
nas quatro                          freguesias
do concelho

Aldeia da Mata

Gáfete

Um ano a promover 
o contacto com as 
populações

Assembleia Municipal

A substituição de um telhado 
de uma residência proprieda-
de da Junta de Freguesia de 
Aldeia da Mata e a aquisição 
de uma viatura de serviço 
foram os pontos altos de um 
ano de governação liderada 
pelo social-democrata Sérgio 
Calado. Nesta lista inclui-se 
ainda a integração nos qua-
dros do funcionário que ali 
desempenhava funções há 
vários anos.
Num folheto de 15 páginas 
profusamente ilustradas 
com fotografias, o executivo 
matense dá especial desta-
que às celebrações do Dia 
de São Martinho, à realização 
de uma prova de vinhos, ao 
apoio dado ao jantar do Dia 
da Mulher.
São salientadas, na piscina, a 
colocação de duas sanitas no 
local onde antes funcionava 
um balneário, a remoção de 

entulho nos lotes de terreno 
não edificados no Bairro de 
Santo António e a limpeza do 
jardim da freguesia
Seguindo práticas muito an-
tigas, a Junta terá mandado 
caiar as fontes. Também é 
referida a retirada de pedras 
e lápides de sepulturas que, 
de acordo com o executivo, 
estariam a retirar funcionali-
dade ao cemitério.
Nas atividades citadas pelo 
executivo incluem-se ainda 
a sua participação no Passeio 
de Idosos ao Jardim Zoológi-
co de Lisboa, o apoio presta-
do a um grupo de senhoras 
que se dedica à costura e 
bordados nos seus tempos li-
vres, a organização dos feste-
jos de verão e a participação 
no lançamento de um livro 
de poesia da autoria de uma 
matense. l

O contacto direto com a po-
pulação foi privilegiado pelo 
executivo da Junta de Fre-
guesia de Gáfete ao longo 
do seu primeiro ano de man-
dato. De acordo com o presi-
dente do executivo, José Gar-
cia, o balanço aponta para o 
cumprimento dos objetivos 
estabelecidos. Efetuaram-se 
diversos trabalhos de lim-
peza urbana, limparam-se 
e arranjaram-se caminhos 
vicinais, processou-se a con-
servação de diversos edifí-
cios públicos e efetuaram-se 
trabalhos de manutenção e 
gestão do cemitério. Com o 
objetivo de preservar o pa-
trimónio da freguesia foram 
realizadas obras de restauro 
e pintura na Fonte Nova e na 
Fonte do Cajado.
José Garcia salientou igual-
mente o apoio logístico e 
financeiro prestado às 12 
associações e coletividades 
existentes em Gáfete. São 
estas organizações que têm 

correspondido à satisfação 
das necessidades em áreas 
tão distintas como sejam o 
desporto, a ação social, a cul-
tura, o lazer ou a religião. ”É 
através da atividade desen-
volvida por estes grupos que 
muitas tradições e costumes 
da vila se mantém”, salientou 
ainda o autarca, dando como 
exemplos os festejos que as-
sinalam as quadras de Natal 
e Carnaval, a Romaria de São 
Marcos, os festejos tradicio-
nais e as Festas de Verão, en-
tre outras.
Depois de salientar a “exce-
lente colaboração com a Câ-
mara Municipal do Crato”, 
José Garcia apontou ainda 
a celebração de vários con-
tratos de inserção profissio-
nal celebrados entre a Junta 
de Freguesia e o Instituto de 
Emprego e Formação Pro-
fissional, situação que con-
tribuiu para que muitas 
pessoas pudessem obter tra-
balho. l

Descentralizar foi a palavra 
de ordem assumida pela As-
sembleia Municipal do Crato 
durante o seu primeiro ano 
de mandato. A ideia de levar 
os serviços a todas as fregue-
sias do Município ainda não 
está concluída, uma vez que 
falta Monte da Pedra, mas 
está a colher resultados que, 
segundo os responsáveis da-
quele órgão, são muito sa-
tisfatórios, uma vez que con-
tribuíram para uma maior 
aproximação com as popula-
ções e resultaram num mais 
exato conhecimento das ne-
cessidades de cada uma de-
las.
A presidente da Assembleia 
Municipal, Sandra Cardoso, 
lembrou que o facto de a fre-
guesia de Monte da Pedra 
ainda não ter sido palco de 
nenhuma reunião não signi-
fica que esteja esquecida (no 
anterior mandato, tal como 
já foi referido, esta mesma 
aldeia acolheu uma das ses-
sões). “Queremos que todos 
os munícipes do Crato se 
sintam acarinhados e acom-
panhados”, referiu a respon-
sável.
Sandra Cardoso, fazendo um 
balanço dos trabalhos, sa-
lientou o facto de a Assem-
bleia Municipal ter promovi-
do diversas visitas às várias 
instituições existentes no 
concelho. “Levar os autarcas 
a centros de dia, a coletivi-
dades de recreio, lazer e cul-
tura, a visitarem as diversas 
associações que, com o seu 
trabalho diário, desenvolvem 
um trabalho diário árduo em 
prol do bem-estar comum, é 
apoiar as populações e fazê-
-las sentir que não estão es-
quecidas”, disse.
Mas, para além dos trabalhos 
diretos nas freguesias, houve 
também uma série de inicia-
tivas institucionais que me-
receram destaque, como foi, 
por exemplo, a organização 
das comemorações do 25 de 
Abril.
Inovadora, apesar de já há 
muito se encontrar prevista, 
foi a realização das chamadas 
conferências de líderes. Tra-
tam-se de reuniões prepara-
tórias que envolvem todos os 
líderes dos diversos grupos 
partidários e que permiti-
ram, de uma forma ordena-
da e muito mais consensual, 
elaborar planos de trabalho 
conjuntos, esclarecer posi-
ções e pontos de vista e, até, 
sugerir projetos variados. 
“São importantes reuniões 
de trabalho que servem para 
articular procedimentos e 
orientações”, sintetizou a 
presidente Sandra Cardoso.
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Gabinete de Inserção Profissional 
Itinerante para apoiar desempregados

A Câmara Munici-
pal do Crato con-
tinua empenha-
da em diminuir 
o desemprego e 

em criar melhores condições 
para todos os que buscam 
trabalho. Assim, promovendo 
a proximidade com todos os 
cidadãos, foi criado um Gabi-
nete de Inserção Profissional 
(GIP) itinerante, o qual come-
çou a percorrer as freguesias 
no início de outubro e pelas 
quais permanecerá até final 
do ano.
O principal objetivo desta ini-
ciativa, apoiada pelo Instituto 
do Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP) é ajudar todos 
os desempregados, de todos 
os escalões etários, no seu 
percurso de inserção ou rein-
serção no mercado de traba-
lho.
A ideia subjacente à criação 
do GIP é levar os serviços a 
todas as freguesias para que 
todos os interessados pos-
sam aceder ao serviço uma 
vez por mês.
Articulado com os serviços 
de emprego o GIP desenvol-
ve atividades como o apoio 
à procura ativa de emprego 
e desenvolvimento da atitu-
de empreendedora, a capta-
ção e divulgação de ofertas 
de emprego e apoio à coloca-
ção, a divulgação de medidas 

de apoio ao emprego, forma-
ção profissional e empreen-
dedorismo e apoio ao enca-
minhamento de candidatos, 
a divulgação de programas 
comunitários que promovam 
a mobilidade no emprego e 
formação profissional no es-
paço europeu, o encaminha-
mento para ações promoto-
ras do desenvolvimento de 
competências de emprega-
bilidade e criação do próprio 
emprego, o apoio à inscrição 
online dos candidatos a em-
prego, as ações previstas no 
Eixo 1 – Emprego, Formação 
e Qualificação do Programa 
de Contratos Locais de De-
senvolvimento Social, a in-
formação sobre o conteúdo 

e abrangência de alguns ser-
viços e apoios em matéria de 
segurança social e, por fim, 
apoiar e esclarecer outras ati-
vidades consideradas neces-
sárias, pelos serviços de em-
prego, para apoio à inserção 
profissional dos desempre-
gados.
O GIP itinerante deslocou-
-se a Aldeia da Mata, às ins-
talações da Junta de Fregue-
sia, nos dias 4 de outubro, 8 
de novembro e 6 de dezem-
bro. A 10 de outubro, 14 de no-
vembro e a 12 de dezembro é 
contemplado o Pisão (dele-
gação da União de Fregue-
sias). Vale do Peso e Flor da 
Rosa, igualmente nas delega-
ções da União de Freguesias, 

tiveram o apoio dos técnicos 
nos dias 11 de outubro, 15 de 
novembro e 13 de dezembro. 
A vila de Gáfete foi contem-
plada com os dias 18 de outu-
bro, 22 de novembro e 20 de 
dezembro, enquanto que ao 
Monte da Pedra couberam os 
dias 25 de outubro, 29 de no-
vembro e 27 de dezembro.
O número de desemprega-
dos no concelho do Crato, 
contando apenas com os in-
divíduos inscritos no Institu-
to do Emprego e Formação 
Profissional, é inferior à mé-
dia do país. Tendo em conta 
os números do Instituto Na-
cional de Estatística relativos 
a 2011, os desempregados re-
gistados correspondem a 5,6 

por cento dos então conta-
bilizados 3.708 habitantes. 
Neste momento, em todo o 
concelho, existem 206 de-
sempregados oficiais (regis-
tados), sendo 99 homens e os 
restantes 107 mulheres. Estes 
números podem, no entan-
to, ser bem mais expressivos 
caso se tenha em conta que 
muitas pessoas sem empre-
go não se encontram regis-
tadas para terem de cumprir 
as formalidades de apresen-
tações e ações de formação. 
Neste lote de pessoas, que 
poderá ultrapassar a cente-
na, incluem-se muitos estu-
dantes com cursos superio-
res. l

O projeto Rádio 
Escolar está 
de regresso ao 
Agrupamento 
de Escolas do 

Crato. Após vários meses de 
interregno, os alunos interes-
sados terão novamente opor-
tunidade de apresentarem os 
seus programas radiofónicos, 
bastando para tal apresen-
tarem os respetivos projetos 
aos docentes responsáveis.
A professora Clotilde Soares, 
que também exerce as fun-
ções de bibliotecária, e o pro-
fessor Jorge Graça, são os 
principais dinamizadores, a 
primeira como autora do pro-
jeto, o segundo retomando 
funções que já exerceu em 
anos anteriores e afirmando-
-se com um importante elo 
de ligação entre o corpo do-
cente e os alunos.
A Rádio Escolar contará com 
um número máximo de qua-
tro utilizadores, a escolher 

entre os alunos que se mos-
trem interessados em ade-
rir. Funcionará de segunda a 
sexta-feira em quatro perío-
dos de 30 minutos cada.
Com este projeto, de acordo 
com o estudo elaborado por 
Clotilde Soares, pretende-
-se desenvolver as capacida-
des cognitivas e afetivas dos 
intervenientes, esperando-
-se obter melhorias na capa-
cidade de ler e escrever, bem 
como adquirir treino de dic-
ção.
Exercitar a memorização, 
controlar a voz, promover a 
correção da linguagem (dic-
ção/entoação), promover a 
capacidade da autocrítica, re-
forçar o trabalho interdisci-
plinar, conseguir uma maior 
desinibição perante o públi-
co, pesquisar conteúdos pre-
definidos através de revis-
tas jornais, internet, gravar 
programas em digital-áu-
dio, aprender a manusear o 

equipamento, reforçar laços 
de camaradagem e solidarie-
dade e obter atitudes disci-
plinadoras são algumas das 
competências específicas 
que se pretendem atingir.
A recolha de informação irá 
permitir realizar diversos ti-
pos de trabalhos, nomeada-
mente noticiários, programas 
sobre desporto, literatura, 
música ou cultura geral. Ha-
verá especial atenção na pro-
dução de textos escritos que 
sintetizem as recolhas efe-
tuadas, realizar-se-ão entre-
vistas, proceder-se-á à gra-
vação de programas em 
digital-áudio e obter-se-ão 
conhecimentos de sonoplas-
tia, através da seleção musi-
cal e da produção de sons a 
utilizar de acordo com a te-
mática de cada programa.
Este projeto está a gerar 
grande entusiasmo entre os 
estudantes, havendo já can-
didaturas em curso. l

Abate de árvores em 
Monte da Pedra 

Rádio Escolar regressa ao Crato

Uma equipa da Câmara 
Municipal do Crato cortou, 
junto à Fonte de Baixo, 
na freguesia de Monte 
da Pedra, duas árvores 
de grande porte que 
ameaçavam desabar e 
provocar graves danos 
pessoais e materiais.As 
árvores, dois chorões, não 
apresentavam evidentes 
sinais exteriores de 
caducidade, apesar de 
já terem caído algumas 
pernadas. No entanto, 
no seu interior, existiam 
diversas partes ocas, as 

quais ameaçavam desabar 
sobre as pessoas que à 
sua sombra se sentavam 
ou sobre a casa próxima. 
Os técnicos do Município 
explicaram que o maior 
perigo de colapso das 
árvores poderia ocorrer na 
primavera, altura em que as 
plantas estão mais pesadas. 
Está prevista para breve a 
plantação de novas árvores 
no local, de modo a repor as 
sombras e o consequente 
enquadramento 
paisagístico.

INOVAÇÃO  O projeto visa criar novas mais valias para os estudantes, 
aumentando-lhe as exigências e dotando-os de mais conhecimentos
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Por eucaliptais alentejanos e não só...

Motivos para construir a Barragem 
do Pisão? Todos.

Expert Opinion É-nos familiar por 
qualquer estrada que 
percorremos, qual-
quer lugar por onde 

caminhemos entre recantos 
naturais, quase sempre en-
contramos o verdadeiro co-
losso vegetal: o eucalipto. Ao 
longo das últimas décadas os 
governos têm vindo a apoiar 
uma fl orestação mono-espe-
cífi ca desta espécie em par-
ticular, sem que se proceda a 
um devido ordenamento do 
território e a implementação 
de leis que visem minimizar 
essa exploração silvícola in-
tensiva. O governo português 
tem favorecido unicamen-
te as celuloses e a fi leira do 
eucalipto, e com isso temos 
estado a assistir à perda de 
diversidade biológica (espé-
cies animais e vegetais) bem 
como à impossibilidade de 
promover outras economias 
como a exploração da cortiça 

em montados de sobro. Mas 
os problemas não acabam por 
aqui, quando surgem tempe-
raturas elevadas, humidade 
relativa baixa, aliadas ao facto 
do eucalipto se tratar de uma 
árvore altamente infl amável e 
possuir compostos químicos 
voláteis, todos estes fatores 
são os requisitos fundamen-
tais para colocar o território 
em chamas durante a esta-
ção mais seca. O concelho do 
Crato, integrado numa paisa-
gem alentejana com clima ti-
picamente mediterrânico, 
não escapa à vulnerabilidade 
dos eventos assombrosos que 
de vez em quando assolam o 
país, os incêndios fl orestais. 
Ao longo de praticamente to-
das as estradas municipais e 
nacionais que ligam as diver-
sas freguesias ao Crato, exis-
tem manchas de eucaliptal 
que ladeiam as bermas e que 
a qualquer altura podem dar 

lugar a incêndios de grande 
magnitude, comprometen-
do assim a vida dos cidadãos. 
Também a proliferação de eu-
caliptos demasiado próximos 
das localidades constitui ou-
tra ameaça, sendo que as po-
pulações que vivem em meios 
rurais estão vulneráveis. É ne-
cessário criar barreiras de se-
gurança, ao longo de toda a 
orla dos eucaliptais, proce-
dendo à desmatação proxi-
mal e à plantação de espécies 
vegetais nativas, que são re-
sistentes e resilientes ao fogo, 
que impediriam que o fogo 
se alastrasse para zonas mais 
sensíveis.
A solução para combater os 
incêndios fl orestais não bas-
ta apenas proceder a uma ins-
talação de torres de vigia, e 
pelos voluntários desempe-
nhando o seu trabalho duran-
te o período crítico, mas sim, 
com profi ssionais no terreno 

todo o ano. Enquanto não for 
feito o devido ordenamento 
do território e não criarem no-
vamente Serviços Florestais e 
com profi ssionais habilitados, 
jamais deixaremos de ter pi-
roverões. Já dizia o botânico 
Jorge Paiva: “tenho vergonha 
de viver num país que impor-
ta madeira de carvalho para 
mobiliário, por não replantar 
a fl oresta nativa”. É neste sen-
tido, que é extremamente im-
portante valorizar mais a fl o-
resta portuguesa, na medida 
em que se deveria apostar na 
plantação de espécies nativas 
tais como: castanheiros, lou-
reiros e quercíneas, das quais 
o sobreiro e a azinheira, que 
fossem uma alternativa à ex-
ploração do eucalipto, e que 
por outro lado contribuíssem 
para uma fl oresta mais biodi-
versa, saudável e incapaz de 
por em causa a vida de qual-
quer ser humano. l

Falar da Barragem 
do Pisão é falar de 
vida e de futuro. 
Com a barragem 
construída, o Cra-

to e todo o Norte do Alente-
jo têm o provir assegurado. 
Sem a barragem o país fi ca 
com um distrito, o de Por-
talegre, a agonizar-lhe nos 
braços. A obra feita signifi -
cará a diferença entre uma 
casa cheia e com vida, e um 
amontado de ruínas e sem 
centelha de esperança. Sem 
a barragem fi cará a pesar na 
consciência de quem gover-
na o estertor de uma região 
deprimida, a caminhar a pas-
sos largos para… coisa nenhu-
ma. Com a barragem fi cará 
no espírito de quem decide o 
regozijo de uma decisão hu-
mana, justa e progressista.
Motivos para construir a Bar-
ragem do Pisão? Todos. Des-
de os que são justifi cados por 
questões humanas, até aos 
que se cimentam nas ques-
tões económicas e sociais.
Começando pelos primeiros, 
direi que a barragem será, an-
tes de mais, um importante 
catalisador, pois que irá tra-
zer até ao concelho do Crato 
e aos concelhos vizinhos cen-
tenas de trabalhadores. Algu-
mas dessas pessoas poderão 
mesmo ter a opção de por cá 
se fi xarem. Com mais gente 
– gente nova, em idade ativa 

– aumentam as perspetivas 
de surgimento de novos ne-
gócios. Flui o capital, aumen-
tam o investimento e o de-
senvolvimento.
Depois, é preciso dizer que 
a Barragem do Pisão não se 
destina apenas ao abasteci-
mento público, apesar des-
ta ser uma das mais-valias 
projetadas e, consequente-
mente, valorizadas. Com a 
barragem construída vai be-
nefi ciar diretamente a agri-
cultura, com cerca de 10 mil 

hectares irrigados direta-
mente e cerca de 500 postos 
de trabalho criados no ime-
diato. Não nos podemos es-
quecer que agarrado ao re-
gadio, surge o investimento 
na indústria agroalimentar e, 
com este, surgem as neces-
sárias melhorias nas redes 
rodoviárias e ferroviárias.
Mas, por falar em abasteci-
mento público, não pode ser 
descurada uma realidade: a 
da pré-falência da Barragem 
de Póvoa e Meadas, cujas es-
truturas estão caducas e, em 
alguns casos, a ameaçar ruí-
na. O Pisão pode e deve, por-

tanto, ser a alternativa e mais 
esse imenso investimen-
to que o Estado terá de fazer 
caso não queira deixar a mor-
rer de sede parte signifi cativa 
das 107 mil almas que ainda 
habitam no distrito de Porta-
legre.
Os estudos efetuados pre-
veem, por outro lado, que se 
possam tirar proveitos de-
pois da construção de uma 
pequena central hidroelé-
trica.  Não é um investimen-
to disparatado. É antes uma 
valorização que irá permitir 
que milhares de habitações 
em todo o Norte do Alente-
jo possam usufruir de abas-
tecimento de energia elétrica 
a preços bem mais acessíveis 
para as suas bastante depau-
peradas bolsas.
O Turismo é, nos dias que 
correm, a esperança que ali-
menta, pelo menos, meio 
país. O Alentejo não foge a 
essa realidade. Com a Barra-
gem do Pisão fi cam criadas 
todas as condições para que 
uma das mais importantes 
áreas paisagísticas do país 
ganhe, por fi m, a dimensão 
promocional devida. Quere-
mos, no Município do Crato e, 
por certo, nos outros seus vi-
zinhos, uma oferta de turis-
mo de qualidade, preservan-
do a componente ecológica 
e dando primazia à qualida-
de. Isso consegue-se com a 

Barragem do Pisão. Por fi m, 
com a componente agrícola 
valorizada (via regadio) fi cam 
abertas as portas para que di-
versos estabelecimentos de 
ensino (escolas profi ssionais 
mas também polos universi-
tários) aqui apostem em criar 
novas raízes, formando téc-
nicos e peritos que ajudem a 
fortalecer a Agricultura e, em 
consequência lógica, a Eco-
nomia.
Deixo ainda um alerta: Sem 
a Barragem do Alqueva, que 
seria hoje daquela região de 
Portugal? Os estudos com-
parativos do pré e após Al-
queva demonstram a impor-

tância do empreendimento. 
Hoje há mais gente, mais co-
mércio, mais indústria, mais 
emprego, mais esperança – 
há, de fato, a certeza de que o 
Baixo Alentejo saiu do estado 
comatoso em que se encon-
trava. A Barragem do Pisão 
representa um investimento 
infi nitamente inferior ao Al-
queva, mas ainda assim exce-
cionalmente necessário para 
manter viva uma região que, 
apesar de tão esquecida ao 
longo de séculos, também é 
Portugal. l
Texto do Presidente da Câmara 
do Crato, Joaquim Diogo, publica-
do no Revista Água & Ambiente

Cláudio 
Bicho
Biólogo

A barragem 
permitirá irrigar 
cerca de 10.000 
hectares



PISÃO POR UMA REGIÃO

Um grupo de au-
tarcas do distri-
to de Portale-
gre assim como 
os dois deputa-

dos eleitos e representantes 
da Comunidade Intermunici-
pal do Alto Alentejo (CIMAA) 
obtiveram, em Lisboa, a con-
fi rmação de que os ministé-
rios do Ambiente e Transição 
Energética e da Agricultu-
ra vão assumir o compromis-
so de estudar a viabilidade da 
construção da Barragem do 
Pisão.
O Ministério do Ambien-
te será a entidade respon-
sável pela liderança do 
projeto, conforme fi cou esta-
belecido depois do encontro 
entre os responsáveis gover-
namentais e os presidentes 
da Câmara do Crato, Joaquim 
Diogo, os presidentes das Câ-
maras Municipais de Alter do 
Chão, Portalegre, Castelo de 
Vide, Fronteira, Avis e Sousel, 
respetivamente Francisco 
Reis, Adelaide Teixeira, Antó-
nio Pita, Rogério Silva, Nuno 

Silva e Manuel Valério, assim 
como o presidente e o secre-
tário executivo da Comuni-
dade Intermunicipal do Alto 
Alentejo (CIMAA), Ricardo Pi-
nheiro e Carlos Nogueiro, e os 
deputados Luís Moreira Testa 

(PS) e Cristóvão Crespo (PSD).
 A construção da Barragem 
do Pisão, no concelho do Cra-
to, é uma aspiração com 80 
anos e que visa dotar todo o 
distrito de Portalegre com 
um empreendimento que 

tem fi nalidades agrícola, de 
irrigação, abastecimento pú-
blico e hidroelétrico.
Os estudos e levantamentos 
recentes demonstram que a 
obra é fundamental para tra-
var o despovoamento do dis-
trito, o qual só já conta com 
cerca de 107 mil habitantes. 
Está igualmente demonstra-

do que a construção da bar-
ragem é suscetível de criar, 
de imediato, cerca de 500 
postos de trabalho. Poste-
riormente, com a instalação 
de diversas outras empre-
sas, sobretudo ligadas ao sec-

tor agroalimentar, podem ser 
criadas várias outras cente-
nas de empregos.
A construção da barragem 
do Pisão, que tem um custo 
estimado na ordem dos 100 
milhões de euros (cerca de 
metade já estarão garantidos 
através de vários dos interve-
nientes no processo) é ainda 
apontada como fundamen-
tal para a revitalização das li-
nhas férreas da região e da 
rede rodoviária.
Espera-se, igualmente, que o 
empreendimento possa tra-
zer para a região diversos po-
los universitários e diversos 
empreendimentos turísticos, 
sobretudo de turismo am-
biental.
Com a construção da barra-
gem prevê-se a submersão 
da aldeia do Pisão, no con-
celho do Crato, a qual con-
ta atualmente com cerca de 
70 habitantes. A reinstalação 
da população está há muito 
prevista e orçamentada, não 
existindo quaisquer razões 
contra a mudança. l

Distrito de Portalegre luta por uma barragem e pela sobrevivência e    desenvolvimento dos seus habitantes 

Ministério do Ambiente assume 
compromisso de liderar processo

  
Estão a ser dados 
passos pequenos, 
mas muito firmes

Joaquim Diogo
Presidente da Câmara Municipal 

do Crato



PISÃO POR UMA REGIÃO

As ações em prol da constru-
ção da Barragem do Pisão, no 
Município do Crato, não ces-
saram com as reivindicações 
efetuadas em Caminha. Em 
meados de setembro, inseri-
do na Feira Agrícola de Por-
talegre, realizou-se o debate 
“Contribuição da Barragem 

do Pisão para a Evolução da 
Agricultura no Distrito”. Mais 
de uma dezena de autarcas, 
técnicos agrícolas e agentes 
ligados ao Estado marcaram 
presença no auditório da Es-
cola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Portalegre e sub-
linharam a necessidade ur-

gente da concretização do 
projeto.
O presidente do Município 
do Crato, Joaquim Diogo, foi 
uma das personalidades que 
seguiu atentamente o de-
bate. Na sequência de ou-
tras ações em que tem par-
ticipado, o autarca defendeu 

a construção da Barragem 
do Pisão, projetada em 1958, 
como forma de melhorar os 
recursos agrícolas de todo o 
distrito de Portalegre e, em 
simultâneo, ser um polo ge-
rador de novos postos de tra-
balho, uma vez que o em-
preendimento acarreta, 
obrigatoriamente, novos em-
preendimentos industriais e 
turísticos.
No debate de ontem intervie-
ram a presidente da Associa-
ção de Agricultores do Distri-

to de Portalegre, Fermelinda 
Carvalho, o presidente da Co-
munidade Intermunicipal 
do Alto Alentejo, Ricardo Pi-
nheiro, o presidente da As-
sociação de Produtores Agrí-
cola de Precisão, José Maria 
Falcão, o empresário agrí-
cola José António Reis, o re-
presentante da Agência Por-
tuguesa do Ambiente, Pinto 
Leite, e os deputados da As-
sembleia da República, Luís 
Moreira Testa e Cristóvão 
Crespo. l

" Muita gente pergunta e nin-
guém sabe responder. Trata-
-se da Barragem do Pisão. Há 
20 anos que se começou a fa-
lar nela. Nessa altura, mui-
ta gente do Pisão terá amal-
diçoado quem teve tal ideia, 
porque a sua povoação, a ter-
rinha que os viu nascer, iria fi -
car submersa, iria desapare-
cer…E isso dói sempre.
Vieram técnicos. Uma briga-
da de umas cinquenta pes-
soas fez todos os estudos 
preliminares à construção. 
Fizeram até o levantamen-
to completo de todos os ter-
renos a irrigar e o traçado dos 

respetivos canais. Demora-
ram anos. Terminaram e fo-
ram-se.
Ficámos todos à espera e es-
pecialmente o povo do Pisão, 
que se foi habituando à ideia 
de deixar aquele recanto pro-
gressivo, começando até a 
emigrar e entretanto se viu 
impedido de melhorar casas 
ou hortas, seja o que for, por-
que as avaliações foram fei-
tas. "
Este texto, com quase 40 
anos (saiu no jornal da paró-
quia do Crato, “A Mensagem”, 
em setembro de 1979) conti-
nua altamente atualizado.

Distrito de Portalegre luta por uma barragem e pela sobrevivência e    desenvolvimento dos seus habitantes 

Movimento junta técnicos agrícolas e ambientais 

Uma espera que se arrasta há dezenas de anos

Mesmo sem ser esse o seu prin-
cipal desígnio, a construção da 
Barragem do Pisão garante desde 
logo o abastecimento público 
para oito dos 15 distritos do dis-
trito de Portalegre. A agricultura 
é, contudo, o setor que mais irá 
lucrar, prevendo-se que possam 
ser aproveitados para este fi m 
cerca de 10 mil hectares. A obra 
prevê ainda o aproveitamento 
hidroelétrico e uma forte com-
ponente turística. As indústrias 
agroalimentares terão lugar de 
especial destaque, assim como 
algumas cadeiras curriculares do 
Ensino Superior.

zoom 
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A 18ª edição do Crato por 
Quatro, realizado no sábado, 
excedeu todas as expetativas, 
com as 250 vagas para parti-
cipantes a serem esgotadas. 
Foram 80 jipes e 40 motos 
que compareceram à parti-
da, dada em Gáfete, e que ao 
longo de todo o dia percor-
reram os 100 quilómetros de 
trilhos de terra batida. A es-
petacularidade do trajeto es-
colhido pode ser apreciada 
através das fotografi as co-
locadas na página de Face-
book do Crato por Quatro.
Este ano, tal como já vinha 
acontecendo em anteriores 
edições do passeio (que mui-
tos já apontam como sendo 
um dos mais emblemáticos 
que se realizam no Alente-
jo), a maior parte dos partici-
pantes vieram de fora do dis-
trito de Portalegre, havendo 
mesmo registo de cinco car-
ros espanhóis. “A presença de 
estrangeiros é a prova de que 
estamos a trabalhar bem.
Satisfaz-nos constatar que o 
Crato por Quatro já tem di-
mensão internacional e que 
tem a capacidade de esgotar 
todas as vagas disponíveis”, 
salientou o presidente do 
Município, Joaquim Diogo.
Para que o êxito seja reco-
nhecido é, no entanto, neces-
sário ter uma vasta equipa a 
trabalhar afi ncadamente du-
rante semanas. Só assim é 

possível, por exemplo, que 
todos os participantes te-
nham termos de responsabi-
lidade assinados, que sejam 
mobilizados todos os servi-
ços de prestação de seguran-
ça e saúde, que se proceda à 
escolha dos locais por onde 
passa o passeio sem que tal 
cause danos a terceiros.
Uma ambulância dos Bom-
beiros Voluntários do Crato e 
respetiva tripulação acompa-

nhou toda a prova, ao mesmo 
tempo que a GNR fi cou res-
ponsabilizada por controlar 
o tráfego em todas as passa-
gens de alcatrão.
Os 100 quilómetros da pro-
va, distribuídos por um per-
curso de 70 durante a manhã 
e mais 30 após o almoço, fo-
ram cuidadosamente sele-
cionados, havendo a preocu-
pação de escolher zonas de 
passagem que não só desa-

fi aram a perícia técnica dos 
condutores, mas que tam-
bém pretenderam evidenciar 
as paisagens naturais, contri-
buindo assim para uma me-
lhor promoção turística do 
município.
As principais zonas de espe-
táculo deste passeio, dispu-
tado na quase totalidade em 
terrenos da freguesia de Gá-
fete, foram a Barragem da Ar-
reganhada e a pista especial-

mente desenhada em frente 
ao lar daquela vila.
Durante todo o dia funcionou 
na perfeição um apurado ser-
viço de refeições, tendo os 
participantes tido a oportu-
nidade de tomarem pequeno 
almoço, almoço e jantar (se-
guido de um período de ani-
mação musical). Ainda du-
rante a manhã, em Vale do 
Peso, houve direito a reforço 
alimentar. l

O Município do Crato enga-
lanou-se para receber alguns 
dos principais troços da 32ª 
edição da Baja Portalegre 
500, a mais antiga prova de 
todo-o-terreno disputada na 

Europa, e as melhores expec-
tativas cumpriram-se. Milha-
res de entusiastas marcaram 
presença nas zonas de espe-
táculo do Crato e Monte da 
Pedra para vitoriarem uma 

autêntica parada de pilotos/
estrela. Com mais uma orga-
nização de excelência, o Cra-
to demonstrou que está para 
fi car no panorama do des-
porto motorizado nacional. l

Foram 273 (dos quais 161 fe-
derados) os atletas que na 
manhã de domingo partici-
param na tirada do Crato do 
24o Circuito de BTT do Alto 
Alentejo. A prova, disputado 
na zona industrial do Crato, 
atraiu centenas de especta-
dores e entusiastas da mo-
dalidade, sendo de salientar 
a presença de algumas equi-
pas que começam agora a 

dar as primeiras pedaladas 
(havia inscritos a partir dos 
cinco anos de idade). O presi-
dente do Município do Crato, 
Joaquim Diogo, foi especta-
dor atento, tendo salientado 
a importância do evento (que 
há cinco anos não se realiza-
va no Crato) não só em ter-
mos desportivos, mas tam-
bém lúdicos, ambientais e 
turísticos. l

Expetativas cumpridas num passeio que já é 
referência nacional e internacional

18º Crato por Quatro

Baja Portalegre atraiu milhares

BTT voltou ao Crato
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O Crato tem um novo clube. 
Trata-se do Andebol Clube do 
Crato, o qual vem substituir 
na prática da modalidade o 
Cruz de Malta. Atualmente já 
existem quatro equipas for-
madas, duas em competição 
e outras tantas a ultimarem a 
sua entrada nas diversas pro-
vas. Ao todo estão registados 
60 praticantes, o que faz do 
clube o mais representativo 
da Associação de Andebol de 
Portalegre.
Segundo João Paulo Baleiza, 
vice-presidente do clube, as 
duas únicas equipas que já se 
encontram a competir são os 
juniores e os juvenis mascu-
linos. Os primeiros disputan-
do a campeonato nacional 
da 2ª Divisão, os segundos 
com uma brilhante (até ago-
ra) participação na Zona 5 Sé-
rie B, do Campeonato Nacio-
nal da 2ª Divisão.
As restantes duas equipas 
são femininas e deverão co-
meçar a competir ainda em 

novembro, devendo a sua 
inscrição nos órgãos federa-
tivos acontecer em fevereiro 
do próximo ano.
O vice-presidente do Ande-
bol Clube do Crato referiu 
ainda que os objetivos a atin-
gir a curto prazo passam cria-
ção de equipas nos sectores 
de formação (infantis e inicia-
dos), ao mesmo tempo que 
se irá tentar, desportivamen-
te, rentabilizar a qualidade já 
demonstrada pela equipa de 
juvenis masculinos.
O Município do Crato, como é 
seu timbre, apoia este clube 
desportivo, no qual atuam, 
maioritariamente, jovens re-
sidentes no concelho. Com o 
surgimento do Andebol Clu-
be do Crato evitou-se a extin-
ção da prática de uma mo-
dalidade já com tradições 
enraizadas e que agora esta-
va comprometida devido a 
problemas fi nanceiros surgi-
dos no Cruz de Malta. l

Luís Gonçalves, atleta para-
limpico tri-medalhado nos 
últimos Campeonatos da Eu-
ropa IPC realizados este ano 
em Berlim, natural da fregue-

sia de Alagoa em Portalegre, 
esteve no dia 6 de dezembro 
no Agrupamento de Escolas 
do Crato perante uma plateia 
com mais de 200 estudantes 

para assinalar o Dia Interna-
cional das Pessoas com Defi -
ciência numa palestra sobre 
desporto e motivação. l

Realizaram-se nas instala-
ções da Escola EBI Prof.Ana 
Maria Ferreira Gordo, no Cra-
to, a prova de corta-mato 
destinada a apurar os repre-
sentantes do agrupamento 
para o Apuramento Distrital 
de Corta Mato que irá ter lu-
gar em Monforte no dia 11 de 
dezembro. A iniciativa, que 
mereceu o apoio de toda a 
comunidade escolar, foi enal-
tecida pelo presidente do 
Município do Crato, Joaquim 
Diogo, que mais uma vez vin-
cou a necessidade e os bene-
fícios dos órgãos autárquicos 
acompanharem e promove-
rem as práticas desportivas e 
de apoio à juventude.

Andebol Clube do Crato assegura 
prática da modalidade

Luis Gonçalves visitou Agrupamento de Escolas

Corta-Mato escolar apurou atletas para Monforte
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A expressão “ho-
mem dos sete 
instrumentos” as-
senta que nem 
uma luva a João 

da Rosa “Gaspar” (as aspas 
justificam-se porque este 
apelido de família nem se-
quer constava do seu regis-
to de nascimento, tendo sido 
adotado mais tarde). Multifa-
cetado, foi uma das bandei-
ras do Crato e do distrito de 
Portalegre durante décadas. 
Quatro anos após a sua mor-
te, recordando os seus dotes 
excecionais de artesão, ao ta-
lhar manualmente, em ma-
deira, os célebres “bonecos 
de João Gaspar” o Município 
e a Casa Padre Belo presta-
ram-lhe uma homenagem. 
Uma das muitas que lhe po-
deriam ser feitas, tantas va-
lências em que se distinguiu.

“Ainda me lembro de em 
quase todas as casas haver, 
pelo menos, um boneco do 
mestre João Gaspar”, referiu 
o presidente da Santa Casa 
da Misericórdia do Crato, Má-
rio Cruz, durante a cerimónia 

de inauguração da exposição 
do artesão. “É frequente, no 
estrangeiro, encontrar obras 
dele. Recentemente descobri 
algumas na Grécia”, afirmou, 
por sua vez, o filho, José Gas-
par. 

A dimensão da obra de João 
Gaspar foi, de resto, reconhe-
cida a partir de 1954, quan-
do publicações como as re-
vistas “Portugal d’Aquém 
e Além-Mar”, “Flama” ou o 
“Século Ilustrado” começa-
ram a divulgar o grande êxi-
to dos seus bonecos de ma-
deira de choupo, pintados ou 
gravados a fogo, que repre-
sentavam as figuras do quo-
tidiano, e do desporto. “Nun-
ca quis fazer trabalhos que 
não representassem a vida 
das pessoas”, disse o filho, sa-
lientando desse modo a sim-
plicidade de um homem “to-
talmente desprendido do 
dinheiro – acho até que não 
conhecia o valor do dinheiro 
– e que, muitas vezes, acaba-
va por nem receber o que lhe 
era devido”.
Apesar do imenso talento 
para a escultura, João Gas-
par, que até se dava ao luxo 
de fabricar ele próprio os ar-
tefactos que utilizava na pes-
ca, ganhou maioritariamente 
o seu sustento como dese-
nhador de construção civil. 
São dele obras tão vultuosas 
como o Hotel D. João III e o 
Club de Ténis, em Portalegre, 
o prédio Sonap, em Alter do 
Chão. Também foi presidente 
da Cooperativa de Habitação 
Cruz de Malta, a qual foi a res-

ponsável pela construção de 
100 residências no Crato e 20 
em Aldeia da Mata.
Na cerimónia de inaugu-
ração da exposição esteve 
igualmente presente o presi-
dente do Município do Crato, 
Joaquim Diogo, e o diretor da 
Casa Museu Padre Belo, Ma-
riano Cabaço, os quais tes-
temunharam a vida multi-

facetada do artesão. “Viveu 
à frente do seu tempo”, sa-
lientaram, ao mesmo tempo 
que outras revelações da sua 
vida pessoal eram feitas: Ca-
çador, pescador, artesão, de-
senhador de construção ci-
vil, avaliador das Finanças, 
comerciante, mediador imo-
biliário, bombeiro, o Mestre 
João, como carinhosamente 
era conhecido pelo vasto nú-
mero de amigos, surpreen-
deu ainda ao revelar-se como 
patinador, tendo mesmo for-
mado no Crato uma equi-
pa de hóquei em patins. Sim, 
o Crato teve uma equipa de 
hóquei em patins. l

Os “bonecos” de madeira que 
levam o Crato ao mundo

Mestre João Gaspar

ARTE Foi uma das maiores figuras de todo o Alentejo. Homem de 1001 ofícios. Agora 
tem expostas as suas esculturas de madeira na Casa Museu Padre Belo

Apoio municipal à Cultura é fundamental
A inauguração da exposição 
“Bonecos de João Gaspar”, 
evento incluído nas Jornadas 
Europeias do Património, é 
apenas mais uma das muitas 
iniciativas culturais que o 
Município do Crato tem vindo 
a apoiar. As peças em exibição 
na Casa Museu Padre Belo 
são propriedade do Museu 
Municipal que, de resto, possui 
um número significativo das 

mais de 1000 obras que o 
artesão talhou. O presidente do 
Município do Crato, Joaquim 
Diogo, salientou o empenho da 
Câmara em apoiar eventos do 
género, lembrando que sem 
a sua intervenção não seria 
possível que determinadas 
instituições, como por exemplo 
a Casa Padre Belo, pudessem 
exercer a sua atividade com a 
prominência atual.

“Nunca quis fazer 
trabalhos que não 
representassem a 
vida das pessoas”

Artesão, gestor, 
desportista, entre muitas 
outras atividades, Mestre 
João Gaspar foi um dos 
expoentes máximos da 
cultura alentejana e um 
dos principais responsáveis 
pela divulgação do Crato. 
Conheça, sucintamente, a 
sua obra
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O Mosteiro de San-
ta Maria de Flor da 
Rosa acolhe desde 
o dia 28 de setem-

bro e até final de novembro, 
uma exposição do artista Ar-
mando Mafaldo. São dezenas 
de peças escultóricas, muitas 
delas moldadas em gesso, 
que retratam pequenos por-
menores e detalhes da vida 
de Gáfete, sua terra natal. A 
importância do evento fica 
expressa no fato de o mesmo 
estar incluído nas Jornadas 
Europeias do Património.
Contemplar os trabalhos de 
Armando Mafaldo é como 
mergulhar no passado do 
autor e das suas memórias. 
“Memórias Partilhadas”, o 
nome da mostra, é um des-
filar de lembranças que con-
tam a história de centenas de 
famílias. Confusos? Então fa-
çam este exercício: Há deze-
nas de janelas históricas es-
culpidas em baixo relevo. 
Cada uma dessas janelas re-
presenta uma casa e cada 
casa uma família, sendo que 
cada agregado reúne várias 
pessoas. Ao apreciar-se cada 
janela, está-se igualmente a 
relembrar os ocupantes da 

habitação. Estão a reavivar-
-se memórias, histórias, umas 
mais felizes outras nem tan-
to, de gentes que, com o seu 
modo de vida, contribuíram 

para fazer a História do Muni-
cípio do Crato.
“É como olhar para uma jane-
la e ver as pessoas a trabalhar 
no campo, a tratar dos ani-
mais, a cozinharem, a convi-
verem, a divertirem-se, mas 
também a enfrentar os pro-
blemas do dia-a-dia”, sinteti-
zou um dos visitantes da ex-
posição.
Facilmente se percebe que o 
trabalho de Armando Mafal-
do tem uma enorme dimen-
são humana. Uma dimensão 
que não passou despercebi-
da a todos os que acorreram 
ao Mosteiro no dia da inaugu-
ração da exposição e a todos 
os que quiseram deixar um 
testemunho oral sobre a sua 
atividade e vida. Foi assim 
com o seu irmão, Viriato Ma-
faldo, e foi assim como o ve-
reador João Manuel Farinha.
A obra de Armando Mafal-
do passa, sobretudo, pela re-
presentação de pormenores 
do que pode ser considerado 
parte integrante da vida de 
cada pessoa. Assim surgem 
esculpidas peças de cariz re-
ligioso, mas também outras 
que se relacionam com as-
petos mundanos. Se as jane-

las mostram pedaços da vida 
de quem lá habita, as fontes, 
campanários e edifícios refle-
tem pormenores da vida pú-
blica. São, afinal memórias. l

É um dos expoentes 
do Crato. A olaria de 
Flor da Rosa, conhe-
cida em todo o país, 

atravessa uma fase difícil, de-
vido à falta de gente interes-
sada em seguir o ofício. O 
Município já possui um proje-
to para revitalizar a atividade. 
De momento ainda não exis-
te qualquer projeto aprova-
do, mas a intenção do Muni-
cípio passa pela recuperação 
das instalações da antiga Es-
cola de Olaria e consequen-
te revitalização da actividade, 
atraindo para a mesma gru-
pos de jovens interessados 
em moldar o barro.
“A olaria em Flor da Rosa 
pode acabar caso a Câmara 
Municipal não lhe deite mão, 
reabrindo a escola de olaria 
e dando condições para que 
apareçam novos interessa-
dos neste trabalho”. As pala-
vras são de Rui Heliodoro, o 
único oleiro que ainda traba-
lha o barro na conhecida al-
deia do concelho do Crato.
Rui Heliodoro, 50 anos e com 
mais de 30 a moldar o barro, 
diz que o negócio, não sen-
do “das Arábias” ainda vai 
dando. “Não vivo apenas dis-
to. Trabalho quase sempre 
por encomenda, mas tam-
bém tenho a agricultura. Mas 
sim, a venda de peças de bar-
ro ainda dá resultado. Os me-
ses mais fracos são janeiro e 
fevereiro”. Quanto a clientes, 
segundo diz, vêm de todo o 
concelho e, em número sig-
nificativo, da Pousada e res-
tantes estabelecimentos ho-
teleiros existentes na aldeia. 

“Até já tive uma família de es-
panhóis interessada em ter 
umas horas de formação. De 
Inglaterra também já tive um 
contacto”, refere.
Na povoação vende-se o arte-
sanato conhecido como “bar-
ro de Flor da Rosa” e aquele 
que é feito com recurso a ma-
téria-prima comprada a for-
necedores. “Até há cerca de 
dois ou três anos ainda ía-
mos com enxadas arrancar 
o barro à Crucieira, próximo 
de Portalegre, ou a Aldeia da 
Mata. É esse o barro utiliza-
do para fazer as peças de cá 
[de Flor da Rosa]. Esse barro 
é mais caro, porque temos de 
o limpar, de lhe tirar todas as 
pedras e raízes, enquanto o 
outro, o que se compra [um 
quilo custa entre 15 a 20 cên-
timos] já vem preparado para 
ir para a roda”.

Alimentou familias inteiras
O oleiro resistente não tem 
dúvidas de que o barro reco-
lhido na região é o melhor, 
sobretudo para peças desti-
nadas a jardins “Também é 
muito mais difícil de traba-
lhar e não seca como o outro, 
pois necessita de uma casa 
bem mais fresca”. No entan-
to, já não é possível extraí-lo 
em quantidades significati-
vas utilizando apenas a enxa-
da. “No Outono e na Primave-
ra ainda se consegue retirar 
algo, mas no Inverno os bu-
racos [barreiros] estão cheios 
de água, enquanto que no 
Verão está tão duro, que qua-
se faz faísca”, refere. A solu-
ção, adianta, passa pela aju-

da da Câmara Municipal, que 
manda uma escavadora até 
ao local e de lá retira uma pá 
(várias centenas de quilos) de 
uma só vez.
Flor da Rosa, durante o pe-
ríodo áureo da olaria (déca-
das de 1960, 1970 e 1980) vivia, 
quase toda, desta atividade. 
Rui Heliodoro conta que en-
tre os que trabalhavam na 
roda, os que iam à lenha para 
acender os fornos e os que 
escavavam o barro e o trans-
portavam em carroças, havia 
mais de 60 postos de traba-
lho. “Isto dava de comer a fa-
mílias inteiras”, diz.
Apesar de, de vez em quan-
do, surgir alguém interessa-
do em aprender o ofício, é 
necessário, segundo Rui He-
liodoro, que seja reaberta a 
Escola de Olaria existente na 
aldeia e que, posteriormen-
te, cada candidato a oleiro te-
nha a paciência necessária 
para começar a moldar o bar-
ro com verdadeira mestria. 
“Demora cerca de três anos 
até dominar bem o assunto”, 
afirma.
Atualmente já não se coze o 
barro em fornos de lenha. O 
oleiro de Flor da Rosa utiliza 
um elétrico (trifásico) que lhe 
custou cerca de 8.000 euros. 
As peças são cozidas a tem-
peraturas que rondam os 980 
graus mas, no final, a conta 
da eletricidade faz disparar o 
custo final. “Há para todos os 
gostos. Alguns trabalhos po-
dem ir aos 50 euros. Tudo de-
pende do tamanho, das ho-
ras de trabalho, se é pintado, 
se é vidrado”. l

Memórias de 
Armando MafaldoMunicípio tem plano 

para reativar olaria 
de Flor da Rosa
APELO O último oleiro alerta para a dificuldade de 
cativar novos artífices  



14 SOCIEDADE DEZEMBRO, 2018
CRATO EM NOTÍCIAS

Passeio Sénior ao Zoo de Lisboa

O encanto dos acordeões 
em Vale do Peso

O Município do 
Crato assinalou 
o Dia Mundial 
do Idoso, cele-
brado a 30 de 

setembro, com um grandioso 
passeio ao Jardim Zoológico 
de Lisboa. Foram 230 as pes-
soas que quiseram participar 
nesta iniciativa à qual se as-
sociaram todas as juntas de 
freguesia do concelho, con-
tribuindo decisivamente para 
o êxito alcançado.
A ideia de juntar todas as fre-
guesias em torno da mesma 

iniciativa mereceu total con-
cordância dos diversos au-
tarcas envolvidos no pas-
seio, conforme registou, com 
agrado, o presidente do Mu-
nicípio do Crato, Joaquim 
Diogo. A mesma satisfação 
pela parceria foi manifesta-
da pelos autarcas da União 
de Freguesias de Crato, Pi-
são, Flor da Rosa e Vale do 
Peso, Gáfete, Aldeia da Mata 
e Monte da Pedra. Isto depois 
de um almoço repleto de ani-
mação e camaradagem reali-
zado em Fernão Ferro.

Antes, já os cinco autocarros 
envolvidos, bem como uma 
ambulância dos Bombeiros 
Voluntários do Crato, haviam 
partido numa viagem inicia-
da em cada uma das fregue-
sias e onde a boa disposição, 
a alegria e a partilha foram 
notas dominantes.
A organização do passeio re-
quereu uma importante or-
ganização logística, sen-
do de salientar que viajaram 
não só técnicos e funcioná-
rios do município, mas tam-
bém diversos executivos das 

várias juntas de freguesia. 
Para assegurar o máximo de 
segurança a todos os partici-
pantes, o Município recorreu 
ainda aos serviços de uma 
equipa, e respetiva ambu-
lância, dos Bombeiros Volun-
tários do Crato, bem como a 
duas enfermeiras.
No final do passeio o balan-
ço foi francamente positivo, 
sendo várias as opiniões dos 
intervenientes expressando a 
sua satisfação pela iniciativa 
e desejando a sua repetição a 
breve trecho.l 

Vale do Peso acolheu 
no final de setembro 
a 4ª edição do Festi-
val Internacional de 

Acordeão, iniciativa do Muni-
cípio do Crato e que já é um 
marco no roteiro musical do 
país. O recinto de festas da-
quela aldeia da União de Fre-
guesias ficou completamen-
te lotado por uma multidão 
entusiasta que não rega-
teou aplausos aos dois músi-
cos portugueses, ao francês, 
ao italiano e ao espanhol que 
compuseram o elenco.
O êxito da iniciativa ficou de-
monstrado pelas centenas de 
inscrições recebidas nas di-
versas juntas de freguesia do 
concelho e pelas quais passa-

ram autocarros disponibiliza-
dos pelo Município do Crato 
para transportarem gratuita-
mente todos os interessados 
em assistir ao evento.
Num ambiente digno das 
melhores salas de espetá-
culos (mesmo tendo decor-
rido ao ar livre, no recinto de 
festas de Vale do Peso), pas-
saram pelo palco os portu-
gueses Bruno Gomes e Ro-
drigo Maurício, o espanhol 
David Duarte, o italiano Pie-
tro Adragna e o francês Jé-
rémy Lafon, sendo que os 
dois últimos já se sagraram 
campeões do mundo. A edi-
ção realizada este ano em 
Vale do Peso igualou o êxito 
obtido em anos anteriores, 

quando excelentes grupos de 
acordeonistas se deslocaram 
ao Crato, Gáfete e Aldeia da 
Mata. O sucesso da iniciati-
va foi, de resto, saudado pelo 
presidente do Município, Joa-
quim Diogo, que se mostrou 
satisfeito pela grande ade-
são popular e pela qualida-
de dos intérpretes. Também 
a presidente da União de Fre-
guesias de Crato e Mártires, 
Pisão, Vale do Peso e Flor da 
Rosa, Ana Izabel Merêces, se 
congratulou com o espetácu-
lo e a recetividade popular. 
Face ao sucesso não sur-
preende que para o ano ou-
tra freguesia acolha o certa-
me que tanto interesse tem 
despertado.l

  Foi uma iniciativa 
muito positiva, que 
possibilitou, entre outras 
coisas, o reencontro de 
pessoas que há muito não 
se viam. Para repetir.

  

Ana Izabel Merêces
Presidente da U.F de Crato e 
Mártires, Flor da Rosa e Vale do 
Peso 

A Associação de Reformados 
Pensionistas Idosos do Crato 
(ARPIC) é um refúgio para 
todos os reformados do 
concelho do Crato que querem 
continuar a lutar por uma vida 
ativa. Segundo o presidente da 
ARPIC, o convívio é o principal 
objetivo que move estas 
pessoas a deslocarem-se de 
suas casas até esta sede, onde 
dizem sentirem-se vivos. Têm 
gosto naquilo que fazem. 
A ARPIC , não sendo uma 
Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS),  
tem como missão “devolver 
a dinâmica na vida destas 
pessoas, que por muitas 
vezes não lidam bem com a 
reforma, acabando por aqui 
encontrar um refúgio”, refere 
o presidente, Manuel Filipe. 
A sede oferece aos sócios um 
salão de convívio com espaço 
para jogos de mesa, leitura 
e televisão, um pequeno bar 
exclusivo aos sócios, onde tudo 
está a baixo preço. A ARPIC 
“está a reformar um espaço 
para melhorar as condições 
do bar”, explica o mesmo 
responsável. Fundada em 1999, 
esta associação conta desde a 
sua infância com cerca de 1072 

sócios. 
Núcleo de fadistas, núcleo 
de cicloturismo, vários jogos 
tradicionais, nomeadamente 
os jogos de mesa, são algumas 
atividades da associação, todas 
elas praticadas em equipa. Ao 
longo do ano, realiza quatro 
festas: ‘1º de maio’ (Tradicional 
Favada); ‘Santos Populares’ 
(Sardinhada); ‘Magusto de S. 
Martinho’; ‘Almoço de Natal’.
Todas as quintas-feiras a 
associação recebe uma visita 
de uma técnica que faz o 
rastreio de algumas doenças, 
como a diabetes, o colesterol, 
ácido úrico, os triglicéridos, 
sendo que estes exames são 
completamente gratuitos para 
os associados. De 15 em 15 dias, 
têm a visita de um médico que 
dá consultas de reflexologia. 
O presidente, refere que a 
associação sobrevive com 
a cota simbólica de 0,50 
cêntimos dos associados e, 
com subsídios da Câmara 
Municipal do Crato. Realça 
ainda que “a porta está aberta 
a todos os populares do 
concelho que são reformados e 
que pretendem ocupar os seus 
tempos livres”.

O local que mantém 
novos os mais antigos

ARPIC
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BACALHAU COZIDO
Ingredientes 

- Bacalhau   4 lombos
- Sal    adicionar q.b.
- Azeite    1 fio generoso
- Salsa    adicionar q.b.
- Pimenta em grão  6 unidade
- Batatas de tamanho médio adicionar q.b.
- Cebolas   2 unidade
- Cenouras   2 unidade
- Couve portuguesa  1/2 unidade
- Ovos    2 unidade
- Banha   adicionar q.b.
- Vinho Branco   1 copo

Preparação 
Cozer o bacalhau já demolhado em água temperada 
com sal, um fio de azeite, um ramo de salsa e alguns 
grãos de pimenta.
Descascar as batatas e as cebolas. Raspar as cenouras e 
limpar a couve. Lavar todos os ingredientes e cozer em 
água temperada com sal.
Cozer os ovos à parte durante dez minutos.
Num tacho levar ao lume azeite, a banha e cebolas 
cortadas em rodelas finas. Quando a cebola ficar 
translúcida, regar com o vinho e um pouco de água 
de cozer o bacalhau. Deixar ferver até reduzir para 
metade.
Numa travessa, dispor o bacalhau, os legumes e os 
ovos descascados e cortados.

A vila de Gáfete, a se-
gunda do concelho, 
foi sede de municí-
pio até 1836, altura 

em que foi anexada a Alpa-
lhão e onde se manteve até 
1853 só então tendo transi-
tado para o conjunto de fre-
guesias que formam atual-
mente o concelho do Crato.
Os dados que a seguir se 
apresentam resultam de um 
levantamento efetuado por 
Miguel Baptista, que se so-
correu da leitura de diversas 
atas da Câmara Municipal e 
de um livro de ofícios do ad-
ministrador do concelho. São 
detalhes dos modos de vida 
de 1838 e 1839, numa altura 
em que na região ainda havia 
resquícios de guerrilhas Mi-
guelistas.
Para se ter uma ideia do que 
era o concelho, basta dizer 
que existiam 12 cabos de polí-
cia no Crato, dez nos Mártires, 
oito em Aldeia da Mata (que 
tinha incluído o Monte da Pe-
dra), quatro em Flor da Roza 
(na altura escrevia-se com 
“z”) e três em Vale do Pezo 
(novamente com “z”).
Os documentos antigos re-
velam que em 1839, na Ta-
pada de Nossa Senhora de 
Flor da Roza, nas trasei-
ras do mosteiro, existia uma 
mata muito antiga que for-

necia madeira de pinho para 
a Câmara. Também se sabe 
que em março se realizava 
uma Semana Santa em Vale 
do Pezo, o que ilustra bem o 
peso do catolicismo na zona.
Essa muito acentuada ver-
tente religiosa constata-se 
nos nomes das freguesias: 
Nossa Senhora da Concei-
ção do Crato, Nossa Senhora 
da Luz de Vale do Pezo, Nos-
sa Senhora de Flor da Roza (a 
freguesia foi formada no fi-
nal do século XVIII), Nossa Se-
nhora dos Mártires (anexa-
da ao Crato em 1883) e Sam 
Martinho de Aldeia da Mata. 
Monte da Pedra só é “desane-
xado” de Aldeia da Mata em 
1842. Não existem ainda sig-
nificativas referências à fre-
guesia de Sam João Baptista 
de Gáfete, embora, a título de 
curiosidade, se dê conta de 
um registo que em que é soli-
citado o aumento do ordena-
do do coveiro local.
No concelho, então dividido 
em dois distritos — Crato e 
Aldeia da Mata — existia um 
professor de primeiras letras 
(atual ensino básico ou, se 
quiserem, primário). Era ele o 
padre José Ferreira da Fonse-
ca. O saldo das diversas jun-
tas era um indicador da im-
portância de cada uma delas. 
Vale do Pezo tinha, por exem-

plo, 245 mil réis, enquanto o 
dinheiro amealhado por Nos-
sa Senhora dos Mártires as-
cendia 1.585 mil réis.
Entre os muitos afazeres, ha-
via a necessidade premente 
de se reparar a ponte da De-
costa ou Herdade do Costa 
(Pisão, Ribeira de Seda). Esta 
ponte, monumental, ainda 
existe embora não seja tran-
sitável. Fazia parte da ligação 
Alter do Chão/Portalegre.
E, para se ter uma peque-
na ideia do que era a vida no 
campo, havia ainda um pré-
mio pecuniário por cada lobo 
ou lobito morto. Quem o pu-
desse provar, apresentava-
-se em sessão de Câmara e 
eram-lhe então atribuídos 
três mil réis por cada animal 
abatido.
Ato sanguinário? Então e o 
que acham do facto de existir 
um imposto sobre a cabeça 
dos pardais? Cada chefe de 
família era obrigado a apre-
sentar duas vezes por ano 
um certo número de cabeças 
de pardal junto da Câmara. 
Muita gente dava este servi-
ço a outras pessoas e pagava-
-lhes por isso. Era uma espé-
cie de imposto, pois aqueles 
que não cumprissem esta de-
terminação acabavam mul- 
tados pelo administrador do 
concelho. l

Organização do concelho 
e cabeças de pardal

Sabia que...

DR

A Varanda do Grão-Prior, 
atualmente classificada 
como imóvel de interesse pú-
blico, terá sido edificada na 
terceira década de 1500, a 
mando do Infante D. Luís. Fi-
lho de D. Manuel I, sendo Mi-

guel Arruda o responsável 
pela sua traça. Durante mui-
tos anos foi um dos símbolos 
maiores da opulência do Cra-
to. Um ex-libris que, contu-
do, viria a perder brilho quan-
do, em data não precisa, mas 

provavelmente no início do 
século XX, alguém resolveu 
transformar o espaço, levan-
tando paredes em redor das 
suas colunas e fechando-a na 
totalidade, com tijolos e por-
tas de madeira. Ali funcionou 

uma venda de carne e ou-
tras mercearias. Os habitan-
tes da vila dirigiam-se à va-
randa e, consoante as posses, 
assim encomendavam “cos-
tas”, “ossos”, “barbela”, “as-
saduras”, “chouriço mouro e 

vermelho”, "cacholas", "fari-
nheiras e cacholeiras", “bolas 
de morcela”, “rabos e orelhas 
de porco”. Só muitas décadas 
depois a loja foi desmantela-
da e o edifício viu devolvida a 
sua antiga imponência. l

A monumental varanda onde se vendeu carne de porco



Foi com pompa, 
circunstância e 
muita animação 
que o Município 
do Crato festejou, 
no sábado, dia 24 

de Novembro, os 500 anos do 
casamento régio de D. Ma-
nuel I com a infanta Leonor de 

Áustria. 
As ruas da vila acolheram cen-
tenas de pessoas que não qui-
seram perder a recriação his-
tórica, na qual participaram 
mais de 100 fi gurantes locais 
(Escola Profi ssional Agostinho 
Roseta – Pólo do Crato, Agru-
pamento de Escolas do Crato, 

Trabalhadores do Município 
do Crato, Associações do con-
celho) e os atores da compa-
nhia de teatro Viv’Arte. 
Do terreiro do castelo ao Lar-
go do Município desfi laram 
músicos, acrobatas, militares, 
religiosos, a nobreza e os ple-
beus. Um espetáculo de mui-

ta cor e alegria que fez as me-
mórias recuarem até 1518. 
Uma verdadeira aula de His-
tória que teve como mentor 
a Câmara Municipal do Cra-
to através dos responsáveis do 
Museu Municipal. 
No fi nal do evento, onde nem 
sequer faltaram as réplicas do 

comércio da época, era com-
preensível a satisfação dos au-
tarcas, nomeadamente do 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Joaquim Diogo, que 
salientou a importância da 
recriação para o desenvolvi-
mento do comércio e do turis-
mo do concelho do Crato. l

Casamento real encheu ruas do Crato

A comer também se educa. 
Esta é a conclusão óbvia que se 
retira da iniciativa promovida 
pelo Agrupamento de Escolas 
do Crato e que dá pelo 
sugestivo nome de “Festival 
das Sopas”. Foi durante o 
almoço de quarta-feira, dia 14 
de novembro, nas instalações 
da Escola EBI Ana Maria Gordo, 
que centenas de pessoas 
vindas de todo o concelho 
tiveram o grato prazer de 
provar as 21 sopas diferentes 
e, com o seu gesto, contribuir 
decisivamente para causas 
sociais e de caráter educativo.
As 21 sopas vieram de todo 
o Município, confecionadas 
por pais, alunos, instituições. 
Umas mais aromáticas, como 
a de coentros, outras mais 
consistentes, tais como os 
espinafres com grão e massa 
ou de gão com carne, outras 
mais carnudas, como o 
demonstra a canja de galinha 
à moda de Aveiro, outras mais 
pesadas, assim o tem no nome 
a sopa da pedra. E muitas mais. 
Todas igualmente saborosas. 
Todas igualmente nutritivas.
A professora Ana Semedo 
explicou que esta 9ª edição do 
Festival das Sopas promovido 
na escola é uma iniciativa 
que merece o apoio logístico 

da União de Freguesias e 
também do Município do 
Crato, entidades que, de resto, 
se associaram ao evento e se 
congratularam com a elevada 
adesão ao mesmo. “Toda a 
comunidade escolar está 
envolvida no projeto. Desta 
vez temos a participação 
direta de 250 alunos, desde a 
pré-primária ao nono ano de 
escolaridade, da Associação 
de Pais, de 40 professores e 
25 funcionários”, explicou a 
docente.
Os muitos interessados que 
acorreram à escola pagaram 
cinco euros por um kit 
constituído por uma malga 
de barro (fabricada pelo único 
oleiro que resta em Flor da 
Rosa), uma bifana, uma bebida 
e uma sobremesa. As sopas, 
essas puderam ser consumidas 
de acordo com a vontade (e a 
capacidade do estômago) de 
cada um.
“Esta iniciativa está incluída 
no Plano de Promoção e 
Educação para a Saúde. O 
dinheiro obtido irá servir 
para fazer uma espécie de 
mealheiro que permitirá aos 
alunos efetuarem visitas de 
estudo. Não há qualquer 
intuito lucrativo por parte da 
escola. "

A culinária ao serviço da 
Saúde e da Educação

Festival das Sopas
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