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São jovens, têm menos de 25 anos 
e um quinto dos que se encontram 
no mercado de trabalho está no 
desemprego. Mas, na esmagadora 
maioria, sabem o que querem 
fazer, querem ser os melhores e 
sabem que a competência crítica 
dos jovens é fundamental no 
desenvolvimento das  
suas regiões. 
A 11 de Maio foi encerrada mais 
uma prova deste movimento, que 
começou há 68 anos, e que voltou 
a surpreender pela criatividade 
e empenho manifestados pelos 
jovens concorrentes. Foi ainda 
uma oportunidade para derrubar 
preconceitos sobre a qualidade 
das profissões e do trabalho que 
se faz no âmbito da formação 
profissional, a nível nacional e 
regional. Os números mostram 
também que se quebraram 
estereótipos sobre o que é 
“uma profissão de mulher” ou 
“uma profissão de homem”. As 
mulheres representaram 28% dos 
participantes e arrecadaram 36% 
das medalhas de ouro.
Pela primeira vez, os 
campeonatos envolveram uma 
região, com destaque para cada 
uma das quatro sub-regiões – 
Portalegre, Évora, Beja e Sines. 
Foi tempo para diagnósticos, 
balanço das necessidades, 
reforço de parcerias e a 
conclusão incontornável de que 
o potencial de crescimento e 
desenvolvimento regional está 
dependente da capacidade de as 
regiões fixarem os seus jovens. 
A atração depende da oferta 
de emprego, mas, cada vez 
mais, da oferta de qualificações 

de excelência que permitam 
emprego qualificado e de 
qualidade. 
Um total de 348 concorrentes 
mostrou durante quatro dias, 
em Beja, o que se faz em 
formação profissional no País. 
A iniciativa foi também uma 
nova oportunidade para divulgar 
profissões e o aumento crescente 
das qualificações, bem como uma 
montra do enquadramento em que 
estas profissões se desenvolvem 
e o investimento em equipamento 
moderno que acompanha a 
evolução dos setores. 
No final, houve 45 medalhas de 
ouro, 45 de prata e 43 de bronze 
e a convicção de concorrentes 
e entidades participantes de 
que a via profissional tem de 
ser encarada como uma via 
de sucesso e de opção e não 
como uma escolha secundária, 
subalternizada a modelos 
que limitam o potencial de 
crescimento e que não respondem 
às alterações na sociedade e no 
mercado de trabalho.
Vinte e um dos medalhados 
de ouro seguem em Setembro 
para a capital da Hungria, onde 
vão participar no EuroSkills 
Budapeste, almejando uma 
oportunidade mundial para Kazan, 
em 2019. 
É mais uma etapa do caminho 
profissional que estes jovens 
escolheram, num ano que 
começou com uma nota positiva: 
no primeiro trimestre, a taxa de 
desemprego dos jovens, apesar 
de atingir ainda 29 mil pessoas, 
registou o valor mais baixo dos 
últimos sete anos.

DEOLINDA ALMEIDA
JORNALISTA E DIRETORA DO CENJOR

Os números 
mostram também 
que se quebraram 
estereótipos  
sobre o que é  
“uma profissão  
de mulher” ou 
“uma profissão  
de homem”
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"É oficial, 
a bandeira 
WorldSkills 
International 
passou por 
Portugal" 

POR JOEL VALENTE, 
 JOSÉ PITEIRA,  
MAFALDA CARDOSO, 
MARIA HELENA GUEDES, 
PAULA BARATA 
E SUSANA MARTO

JOEL VALENTE
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É o último ato de uma encena-
ção já bem afinada. Afinal Por-
tugal é o sétimo país onde Si-
mon Bartley leva a bandeira do 
WorldSkills International com o 
intuito de divulgar as competên-
cias profissionais e desfazer pre-
conceitos do emprego qualifica-

do através do mundo. “Que melhor lugar se não 
Sines”, diria ainda Bartley, no início da cerimónia 
de passagem da bandeira que marcou o ponto alto 
do encerramento do 43º Campeonato Nacional das 
Profissões que decorreu na região Alentejo. 

No Pavilhão Multiusos da cidade, conhecida pelo 
seu porto atlântico para o mundo, ecoa uma música 
triunfante. É o sinal dado aos jovens que escoltam 
o estandarte para entrar em cena e, num passo de 
corrida, os três antigos campeões nacionais sobem ao 
palco. Primeiro António Leite (22 anos), o portador 
da bandeira do WorldSkills International, seguido da 
guardiã da caixa com o logopatch de Portugal, Joana 
Queirós (22 anos), e a fechar o cortejo, Luís Pereira 
(22 anos) segura firmemente uma bandeira azul-tur-
quesa, a do WorldSkills Kazan 2019. O logopatch, o 
logótipo de Portugal da edição do Campeonato das 
Profissões de 1964, é então entregue ao representante 
nacional do WorldSkills Portugal, papel assumido pelo 
presidente do IEFP, António Valadas da Silva, que o 
coloca na bandeira branca.

Dentro de um círculo oval, o logótipo, utilizado 
no ano em que Portugal acolheu a competição, tem 
ao centro uma esfera armilar e uma rosa-dos-ventos. 
Herança do tempo das navegações, são símbolos de 
um passado que se definia por um espírito de pio-
neiras descobertas. Também o foi em 1964, segundo 
Simon Bartley. O presidente do WorldSkills Interna-
tional sublinha que esta competição só teve lugar pela 

primeira vez porque “dois países [Espanha e Portugal] 
estavam suficientemente na vanguarda para perceber 
que a excelência e o desenvolvimento das qualifica-
ções dos jovens seriam crítica para o mundo, após a 
devastação da Segunda Guerra Mundial”. De facto, 
Espanha e Portugal são membros fundadores desde 
que os vizinhos espanhóis desafiaram os portugueses 
a competir contra eles nesta iniciativa. 

Uma bandeira que dança
“É oficial!”, grita o apresentador do evento, João Pau-
lo Sousa após a aplicação do logopatch na bandeira 
que sela a visita por terras lusitanas. A viagem da ban-
deira, a primeira realizada na história do WorldSkills, 
prossegue agora para a Finlândia e Portugal cumpre, 
assim, mais uma etapa. É uma itinerância pensada 
num espírito de convergência que leva até à edição 
em Kazan, em 2019. O propósito da organização 
é “unir profissionais qualificados à volta do globo”, 
bem como demonstrar “a importância da qualificação 
para o crescimento dos países, mas também promover 
o sucesso e o crescimento pessoal”. 

Nos ecrãs de cada lado do palco, imagens em 
vídeo recapitulam a viagem da bandeira do Wor-
ldSkills International até Portugal. É uma jornada 
que começou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes 
Unidos, em Outubro de 2017, quando a bandeira 
do WorldSkills foi entregue à Rússia na cerimónia 
de encerramento da 44ª edição desta competição. E 
depois de três meses em órbita na Estação Espacial 
Internacional, o périplo torna-se oficial em Espa-
nha, a 12 de Março, com a aplicação dos primeiros 
logótipos. 

A partir daí, o estandarte vai passar por outros 
países que já realizarem no seu território a competição 
mundial. São 20 ao todo os países escolhidos para a 
passagem de testemunho até chegar ao seu destino 

xaram para trás em Beja. É o primeiro reencontro 
dos concorrentes, jurados, patrocinadores, membros 
da organização e mesmo familiares desde a suspensão 
das provas devido ao mau tempo a 1 de Março. 

Passados 71 dias, rumaram todos para Sines para 
festejar uma caminhada feita de esforço e empenho, 
também ela simbólica, tal como Simon Bartley refe-
riu ao nomear “a excelência das ferramentas tão indis-
pensável” num mundo mutante como o atual: Walk 
the walk and talk to talk. O presidente do WorldSkills 
International sublinha também que “o mundo está 
hoje melhor do que alguma vez o foi” e acrescenta 
que para defender isso os jovens presentes devem 
assumir que são “o futuro de Portugal, o futuro da 
Europa, o futuro do mundo”.

À exceção da comitiva dos Açores e da Madeira 
voltaram todos, mas com os olhos já postos 

Em dia de festa no Pavilhão 
Multiusos de Sines, Manuel Fúria 
& os Náufragos celebraram os 
resultados nacionais do Skills 
Alentejo 2018 sob o olhar atento 
do presidente da CMS, Nuno 
Mascarenhas, do secretário de 
Estado do Emprego, Miguel 
Cabrita, do presidente do IEFP, 
António Valadas da Silva, do 
delegado oficial do WorldSkills 
Portugal, Paulo Feliciano e do 
delegado regional do IEFP no 
Alentejo Arnaldo Frade

CONTAGIADO PELA ALEGRIA DA CELEBRAÇÃO E 
PELOS APLAUSOS DO PÚBLICO, SIMON BARTLEY, 
PRESIDENTE DO WORLDSKILLS INTERNATIONAL, FAZ 
ESVOAÇAR COM MOVIMENTOS AMPLOS A BANDEIRA 
BRANCA COM O EMBLEMA AZUL DO CAMPEONATO DAS 
PROFISSÕES. DE SEGUIDA, O ESTANDARTE É DEVOLVIDO 
AO SEU PORTADOR, EX-CAMPEÃO NACIONAL, PARA A 
FOTOGRAFIA OFICIAL A 11 DE MAIO. ASSIM SE FAZ A 
CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DO SKILLS PORTUGAL 
ALENTEJO 2018 UNINDO A ENTREGA DAS MEDALHAS 
NACIONAIS AO MOMENTO DA PASSAGEM DA BANDEIRA 
INTERNACIONAL, RUMO A KAZAN
POR SUZANA MARTO

// “Em 43 edições, é a 
primeira vez que este 
evento vem cá”, sublinha 
Nuno Mascarenhas 
no encerramento do 
WorldSkills Portugal. Afinal, 
receber uma iniciativa que 
dá destaque à qualificação 
tem “um duplo significado 
para a cidade” por existirem 
no concelho várias escolas 
de formação profissional 
em crescimento. Segundo 
o autarca entre elas 
destaca-se a Escola 
Tecnológica do Litoral 
Alentejano (ETLA), que 
ganhou notoriedade pela 
empregabilidade dos 
seus alunos. “O ensino 
profissional é cada vez 
mais fundamental na 
nossa sociedade e na 
nossa região, uma vez 
que prevemos um claro 
crescimento do emprego 
nos próximos anos”, salienta 
o presidente da CMS. Nuno 
Mascarenhas considera 
ainda que esta aposta do 
IEFP na região alentejana 
foi também relevante, já que 
Sines é um dos principais 
palcos empregadores do 
Alentejo Litoral. Para além 
de contar com a presença 
de empresas de referência, 
o autarca relembra que 
Sines tem “o principal porto 
do país que representa 
mais de 50% de toda a 
carga movimentada em 
Portugal”, logo funciona 
como uma porta atlântica 
para o mercado do trabalho. 
SUZANA MARTO

SINES 
ACOLHE A 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

NUNO MASCARENHAS
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SINES (CMS)

final, a Kazan, na Rússia, onde vai ser realizada a pró-
xima competição do WorldSkills no Outono de 2019.

A motivação de Portugal nesta competição é cla-
ra e visível no empenho do representante nacional 
do WorldSkills Portugal, António Valadas da Silva, 
que eleva com as duas mãos a haste e a balança da 
direita para a esquerda, fazendo flutuar a bandeira 
do WorldSkills International. Logo depois, passa o 
testemunho para Simon Bartley, que repete o bailado 
com o simbólico pano branco. 

Um reencontro feito de medalhas
Os aplausos do público redobram. São 1100 os pre-
sentes numa sala que alberga tantos sonhos neste 
encerramento do 43º Campeonato Nacional das 
Profissões. Aquela sexta-feira primaveril em Sines é 
bem diferente de outra cinzenta e ventosa que dei- 

FOTOS: JOEL VALENTE
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// “Dar uma maior 
visibilidade à excelência 
da qualificação 
profissional foi um objetivo 
largamente alcançado 
pela organização” do 43º 
Campeonato Nacional 
das Profissões, segundo 
o delegado regional do 
IEFP no Alentejo, Arnaldo 
Frade.  E “receber a festa 
da qualificação a 11 Maio 
depois da suspensão 
do WorldSkills, devido à 
intempérie de 1 de Março, 
mostra que a situação foi 
superada com a imediata 
evacuação de 2500 
pessoas, calmamente, sem 
proporções dramáticas, 
apesar de um ferido ligeiro” 
e garantida a validação 
dos resultados ao nível 
internacional. 
Para este delegado do IEFP 
“saber que há aqui pessoas 
que se esforçaram, que 
ganharam uma medalha, 
que vão a Budapeste e 
depois à Rússia”,  prova 
que vale a pena adquirir 
novos conhecimentos e 
competências. 
No entanto, reconhece 
que trazer o Campeonato 
para uma região de baixa 
densidade populacional 
com largos espaços 
geográficos trouxe muitas 
dificuldades logísticas. 
“Basta pensar que entre 
Sines e Portalegre existem 
mais de 200 km e que é 
uma região que equivale a 
um terço do país”, sublinha 
Arnaldo Frade.
SUZANA MARTO

// António Valadas da Silva, 
presidente do IEFP,  faz um 
balanço “extremamente 
positivo” da edição do 
WorldSkills Portugal 2018, 
que promoveu as “vias 
profissionalizantes” e a 
“excelência da formação 
profissional”.
Pela primeira vez na 
história dos Campeonatos, 
o IEFP optou por uma 
organização regional, que 
ao invés de se centrar 
em apenas uma cidade, 
envolveu as quatro sub-
regiões do Alentejo, numa 
aposta institucional que 
tenta levar “a mostra da 
formação profissional a 
todas as regiões do país”.
Valadas da Silva lamentou, 
ainda, “o incidente 
provocado pela tempestade 
em Beja que causou o 
adiamento do último dia de 
provas e a pessoa magoada 
na mesma”, aproveitando 
para saudar “o esforço 
dos patrocinadores e 
parceiros, das equipas 
concorrentes e de toda 
organização para que a 
cerimónia de encerramento 
fosse a consagração de um 
sucesso, feito de empenho 
e esforço”.  
Agora é tempo de preparar 
as próximas etapas, em 
Budapeste e em Kazan, e 
Valadas da Silva espera 
"uma excelente prestação 
de Portugal", até porque "já 
ganhámos muito e vamos 
continuar a ganhar". 
JOSÉ PITEIRA

ORGULHO 
REGIONAL

UMA INICIATIVA 
MERITÓRIA

ARNALDO FRADE
DELEGADO REGIONAL  
DO IEFP NO ALENTEJO

ANTÓNIO VALADAS  
DA SILVA
PRESIDENTE DO IEFP

na próxima etapa europeia do campeonato. Vestiram 
as respetivas camisolas mais uma vez criando ale-
gres manchas coloridas no pavilhão: vermelho para 
o Alentejo, cinzento para Lisboa, laranja para o Al-
garve, amarelo da região Centro e o azul-escuro do 
Norte. São chamados sem solenidade para subir aos 
pódios montados no palco, porém sem surpresas, já 
que os resultados são conhecidos há muito. Após uma 
validação ao nível internacional, as provas em falta 
foram concluídas nos respetivos centros de formação 
até ao final de Março. 

Entre os medalhados de ouro, encontram-se os 21 
que seguem para a competição europeia, na Hungria, 
no próximo Outono. A equipa foi escolhida na pri-
meira reunião de preparação do EuroSkills a 19 de 
Abril, em Coimbra. Nada é deixado ao acaso para 
Portugal poder brilhar no Campeonato Europeu, 
já que foram logo aí definidos pela organização as 
metas da participação portuguesa e o calendário de 
preparação para os concorrentes, e também os sete 
jurados que avançam para Budapeste 2018. Movidos 
pelo sonho de alcançar Kazan 2019, ainda há muito 
treino pela frente para os atuais medalhados, futuros 
concorrentes.

Mas, por enquanto, é dia de festa no pavilhão 
de Sines. E também o é para os 76 patrocinadores, 
parceiros oficiais, regionais e da competição que, à 
semelhança dos concorrentes, foram medalhados 
pelo seu apoio à iniciativa. O IEFP não confirma 
o montante  exato do orçamento necessário para a 
realização da competição no Alentejo, mas a institui-
ção admite que recebeu cerca de um milhão de euros 

António Leite, ex-campeão 
nacional, garante um troço 
da viagem da bandeira, a 
primeira realizada na história do 
WorldSkills, que prossegue agora 
para a Finlândia. Portugal cumpre, 
assim, mais uma etapa de uma 
itinerância pensada num espírito 
de convergência que leva até à 
edição em Kazan, em 2019

O vice-
presidente do 
IEFP, Paulo 
Feliciano, na 
entrega de 
medalhas aos 
parceiros da 
competição 
e na 
consagração 
de medalhados 
do Cenjor com 
o presidente 
da CM de 
Sines, Nuno 
Mascarenhas

JOSÉ PITEIRA // Os nove formandos do Centro 
Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas 
(Cenjor) que estiveram entre os 133 premiados na 
competição realizada em Beja subiram ao pódio na  
cerimónia de encerramento do WorldSkills Portugal 
em Sines.

Aos concorrentes que participaram nos quatro dias 
de provas da profissão Reportagem de TV foram 
atribuídas medalhas individuais – nas categorias de 
repórter, repórter de imagem e editor de imagem ‒, 
e por equipas. 

Apenas seis dos nove medalhados estiveram pre-
sentes no Pavilhão Multiusos de Sines, tendo as 
medalhas dos ausentes sido recebidas pelo chefe de 
oficina da respetiva prova e profissional técnico do 
Cenjor, Joaquim Vicente.

Convidados a definir a experiência com uma pala-
vra, os presentes acederam e para Ana Sofia Martins, 

20 anos, “único” é o termo indicado. Já Rita Ro-
gado, 21, aposta na “união”, enquanto Laura Tadeia, 
22, prefere “aprendizagem”. Para  André Freire, 22 
anos, vislumbra  “futuro”, Carla Nunes, 22, consi-
dera “desafiante” e Bernardo Almeida, 20, remata 
com “educação”.

Apesar das reconhecidas competências e da boa 
resposta internacional à prova de Reportagem de TV 
na demonstração efetuada em Abu Dhabi, estes com-
petidores não avançam para as provas internacionais 
a realizar em Budapeste [Europeu 2018] e em Kazan 
[Mundial 2019].

Contudo, não foram só os formandos do Cen-
jor a serem laureados no evento. Na qualidade de 
parceiro do Campeonato Nacional das Profissões, o 
Cenjor também recebeu uma medalha, sendo esta 
recebida pelo presidente do conselho de adminis-
tração, Estêvão André.

O Cenjor na festa 
de encerramento

dos patrocinadores oficiais e empresas que quiseram 
apoiar o WorldSkills. No entanto, António Valadas 
da Silva avança que mesmo que se as contas ainda 
não estão fechadas, “é um valor muito equilibrado,  
muito razoável para este género de iniciativa”.

O WorldSkills define-se desde os primórdios como 
uma competição que vai ganhando expressão no 
mundo do ensino e formação profissional, sendo 
que a próxima edição em Budapeste, na Hungria, 
confirma essa expetativa crescente. Na etapa seguin-
te, que se realizará em Kazan, na Rússia em 2019, 
estarão 1500 participantes, cerca de 60 países e mais 
de 80 especialidades representadas. 
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Simon Bartley 
sublinha também que 
“o mundo está hoje 
melhor do que alguma 
vez o foi” e acrescenta 
que para defender isso 
os jovens presentes 
devem assumir que são 
“o futuro de Portugal, 
o futuro da Europa, o 
futuro do mundo”
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entrevista 
Paulo Feliciano
 
Idade | 48 anos
 
Formação | Gestão de Recursos 
Humanos e Sociologia
 
Profissão | Delegado oficial  
do WorldSkills Portugal

Qual o balanço que faz desta 
edição do WorldSkills? Faço 
um balanço muito positivo. 
A competição decorreu com 
grande profissionalismo e ri-
gor, o que para o IEFP mos-
tra a capacidade organizativa 
e o empenho que as pessoas 

da delegação regional do Alentejo e os outros cen-
tros de emprego e formação do Alentejo colocaram 
na organização dos campeonatos. Depois, também, 
porque foi certamente uma montra da formação 
profissional, um espaço de aprendizagem onde os 
formandos puderam desenvolver as suas compe-
tências. E foi também um espaço de qualificação,  
de promoção e de cooperação com empresas e  
outras entidades e, logo, de visibilidade do ensi-
no profissional.
Porque razão a escolha recaiu este ano no Alen-
tejo? O IEFP tem uma tradição de organizar, numa 
lógica rotativa, o Campeonato das Profissões e em 
2018 entendeu-se como uma boa oportunidade 
para mostrar o Alentejo, o que se revelou uma es-
colha acertada. É também um sinal por parte do 
IEFP para que se comece a dar mais atenção aos 
territórios com mais baixa densidade populacio-
nal, com maiores desafios a nível do desenvolvi-
mento. E o ensino profissional é uma chave desse 
desenvolvimento. 
O que é que a região ganhou no fim deste Cam-
peonato? O evento trouxe contributos importan-
tes, já adiantados na conferência inaugural do Wor-
ldSkills em Portalegre, como a problemática das qua-
lificações associadas ao ambiente regional. Conse-
guimos dar uma grande visibilidade ao Alentejo e 
mostrar aos jovens e à população em geral o que 
são estes campeonatos e as suas associadas escolhas 
profissionais. Em resultado do esforço que também 
foi necessário fazer para erguer um Campeonato 

O VICE-PRESIDENTE DO IEFP SABE QUE REFORÇAR A 
IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A OBTENÇÃO 
DE UM EMPREGO QUALIFICADO E DE QUALIDADE PODE SIGNIFICAR 
UM SALTO DE CRESCIMENTO EM REGIÕES E POPULAÇÕES QUE 
MERECEM SOLIDARIEDADE NACIONAL E CONFIANÇA COLETIVA
POR JOSÉ PITEIRA (TEXTO) E MAFALDA CARDOSO (FOTO)

"O ensino profissional  
é uma chave para  
o desenvolvimento"

Nacional das Profissões em Beja, o Centro de Em-
prego e Formação de Beja sofreu melhorias signi-
ficativas e tem hoje melhores condições do que ti-
nha há uns meses. Trata-se de uma dinâmica de 
cooperação que esperamos que agora se aprofunde, 
que continue, que dê retorno e que não fique por 
aqui, certamente.
Quais foram os maiores obstáculos na realização 
do evento? Os obstáculos são os comuns. Há sem-
pre a tensão de mobilizar, de ter os espaços opera-
cionais, de ter os equipamentos prontos, de prepa-
rar, testar e avaliar as provas. E é todo esse trabalho 
de preparação, que é um trabalho muito exigente, 
e esse esforço no desafio que valida o desempenho 
normal deste tipo de organizações.
O evento também teve o contributo de vários 
patrocinadores regionais e oficiais que pode ter 
atingido cerca de um milhão euros. Confirma? 
Não consigo dar-lhe esse dado. Confirmo, de facto, 
que houve uma mobilização muito grande de patro-
cinadores. O que é muito positivo porque significa o 
reconhecimento que as empresas, autarquias e outras 
entidades públicas e sem fins lucrativos fazem do in-
teresse e da relevância dos campeonatos. E também 
reconhecer a importância que estes patrocínios têm 
para o IEFP, para que se consiga dar ao Campeonato 
a dignidade e o profissionalismo fundamentais numa 
organização com esta visibilidade. Claro que o IEFP 
é o principal organizador do WorldSkills Portugal e a 
maior parte do investimento que foi necessário fazer 
foi assegurado pelo instituto.
A pausa de cerca de 70 dias entre as provas no 
último dia do Campeonato e a presente cerimó-
nia de encerramento trouxe outros desafios lo-
gísticos… O que sucedeu foi que houve um dia 
de intempérie que afetou o funcionamento normal 
das provas no seu último dia e o IEFP optou por 
suspender, na altura, o Campeonato por questões 
de segurança, que estão acima de qualquer outra. 

Esta perturbação já aconteceu no final das provas e, 
portanto, a maior parte das provas estavam em fase 
de conclusão. Depois precisámos de salvaguardar 
que os resultados fossem chancelados pela World-
Skills International para garantir a credibilidade das 
provas, repetir duas ou três provas que não tinha 
sido possível concluir e, portanto, decidimos adiar 
a cerimónia de encerramento para garantir o rigor 
da competição. Tivemos a oportunidade de a fazer 
agora em Maio e de a juntar à cerimónia da ban-
deira da WorldSkills, que está a circular no âmbito 
do Campeonato do Mundo de Kazan, o que aca-
bou por enriquecer a cerimónia.
O atraso na divulgação dos resultados não afetou 
a preparação dos concorrentes para Budapeste?
Não pudemos arrancar, de imediato, com a prepa-
ração dos concorrentes mas, assim que conseguimos 
obter confirmação de todos os resultados, optámos 
por divulgá-los para permitir que se iniciasse a 
preparação dos concorrentes para o Campeonato 
[da Europa] em Budapeste. Não cremos que este 
percalço vá afetar a preparação global e que cause 
alguma perturbação nos resultados positivos que 
esperamos obter.
Porquê medalhar os patrocinadores? É um sim-
bólico reconhecimento a esses patrocinadores… não 
o mérito de quem compete e se empenha para rece-
ber uma medalha, mas é um mérito daqueles que se 
empenham em pôr de pé este evento e reconhecer o 
seu interesse e a sua mais-valia.
O que espera da prestação portuguesa em Bu-
dapeste? Os Campeonatos, tanto Europeu como 
Mundial, são cada vez mais exigentes, logo o  pro-
fissionalismo das várias delegações acompanha esse 
desafio. Os nossos jovens vão enfrentar uma tarefa 
difícil e árdua, mas espero que se empenhem com 
rigor e mostrem o melhor do que sabem... essa é 
a aposta da aprendizagem. E, serenamente, esperar 
que possam trazer algumas medalhas para Portugal.

“Há sempre 
a tensão de 
mobilizar, de 
ter os espaços 
operacionais, 
de ter os 
equipamentos 
prontos, de 
preparar, 
testar e 
avaliar as 
provas”

11 // Cerimónia de encerramento
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A bonança 
depois da 
tempestade 
abençoa 
a festa 

PAULA BARATA // Muita alegria, muita energia e a 
plateia eleva o olhar para o topo do Pavilhão Mul-
tiusos de Sines em busca do grupo Armazém Aério 
e dos seus voos planados, sobre uma assistência 
rendida às incríveis acrobacias aéreas, que arrancam 
palmas de espanto em cada volteio dos panos azuis. 

Pouca coisa. Só precisam do trapézio, lira, tecido 
vertical, rede aérea, e dos mecanismos e estruturas 
que permitem executar os elementos acrobáticos em 
suspensão. Estas acrobatas atuam em qualquer cená-
rio, desde a paisagem urbana, como prédios, pon-
tes, torres, locais  fechados, armazéns, túneis, palá-
cios, salões, pavilhões, teatros, até a florestas e outros 
espaços naturais. 

Mas quem pontuou em palco a entrega das me-
dalhas aos vencedores foi o som da South River Jazz 
Band, composta por sete elementos que honraram 
temas tradicionais de dixieland e blues dos anos 50. 
Pena que a fraca qualidade do som e a mistura da 
música com a locução dos animadores na entrega 
das medalhas não tenha permitido apreciar devida-
mente a sonoridade da South River Jazz Band. 

MAIO DAS FLORES E TROVOADAS, de amores 
e tristura. Sedutor e feiticeiro 
no raminho de giestas floridas 
pendurado nas portas como proteção 
contra trovoada, maus-olhados e 
outros inomináveis. O mês fértil  
que recebeu em Sines a cerimónia  
de encerramento do WorldSkills 
Portugal provando que o trabalho 
bem feito pode e deve acabar em 
festa. E que festa

Olhos postos no topo do Pavilhão 
Multiusos de Sines em busca das 
incríveis acrobacias do grupo 
Armazém Aério que arrancaram 
palmas de espanto. Antecedendo 
a abertura das portas do pavilhão, 
a animação de rua preencheu os 
tempos de espera dos convidados 
institucionais, premiados e suas 
famílias 
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// Assim se despedia Miguel 
Cabrita, o secretário 
de Estado do Emprego, 
no encerramento do 
WorldSkills Portugal 2018, 
sublinhando que a opção 
regional é uma questão 
de rotatividade. “Em 2018 
estamos no Alentejo, na 
região toda, acabando 
em Sines, em 2020 será 
em Lisboa, mas é o País 
todo que está envolvido. 
A tradição promove uma 
rotatividade pelas várias 
regiões, em 2016 foi na 
região Centro, a final foi em 
Coimbra.”
O secretário de Estado 
salientou ainda a 
importância da formação 
profissional para o futuro 
dos jovens que “devem 
escolher aquilo que 
querem fazer e investir 
tudo o que puderem nessa 
formação que, concluída 
com sucesso, lhes dá 
uma enorme valorização 
porque as empresas 
reconhecem os percursos 
profissionalizantes”.
Sobre o apoio institucional 
aos premiados, Miguel 
Cabrita esclarece que 
“o prémio para estes jovens 
é o reconhecimento das 
suas competências e um 
novo curriculum enquanto 
finalistas ou medalhados 
nos Campeonatos 
Nacionais de Profissões, 
uma mais-valia segura na 
inserção do mercado de 
trabalho”. PAULA BARATA

"ENCONTRO 
MARCADO 
EM 2020 NA 
REGIÃO DE 
LISBOA"

MIGUEL CABRITA
SECRETÁRIO DE ESTADO  
DO EMPREGO

Já Manuel Fúria, e os seus Náufragos, encerra-
ram a festa da 43ª edição do Campeonato Nacio-
nal das Profissões com uma plateia em movimen-
to. Manuel Fúria nascido em Lisboa, “algures na 
década de 80 do século XX”, segundo o próprio, 
é um trovador com influências da música popular 
portuguesa e do rock anglo-saxónico, que mistura 
instrumentos clássicos com arranjos novos. 

Antes, no início da tarde, na abertura das portas 
do pavilhão, as boas-vindas desconcertantes de um 
grupo de mimos de cara pintada de branco, olhos 
contornados de preto e boca exageradamente dese-
nhada, alimentaram os tempos de espera dos con-
vidados institucionais, premiados e suas famílias.

Com as mãos enluvadas, estes artistas de rua de-
senharam gestos mágicos, transmitindo mensagens 
e comunicando, sem palavras, com o público que 

afluía ao evento. Esta arte do gesto procura retra-
tar a ação, o movimento da vida e é considerada 
um dos meios mais antigos de autoexpressão, sen-
do a base da comunicação do homem pré-históri-
co, que, em seus ritos, incorporava gestos e sons.

Na Grécia Antiga e em Roma, a mímica era 
um recurso usado em sátiras e comédias como for-
ma de interpretação dramática. A arte da mímica, 
na Idade Média, foi preservada por atores que se 
deslocavam percorrendo cidades, apresentando es-
petáculos teatrais e circenses, principalmente em 
praças e mercados.

No século XVI, as companhias italianas da cha-
mada  commedia dell’arte  exibiam uma conceção 
teatral característica, incluindo várias formas de 
representação – o gesto mímico, a dança, a acro-
bacia –, intensificadas pela presença plástica das 

máscaras, que determinavam papéis para os ato-
res, conduzindo pensamentos e sentimentos atra-
vés da ação.

Naquela sexta-feira, à beira da tradicional revi-
sitação do milagre mariano, Sines cumpriu outra 
promessa. Afinal, Miguel Cabrita, secretário de Es-
tado do Emprego, não iria resistir, também ele, a 
um recado final. “Nunca deixem de acreditar em 
vós, nunca deixem de aprender e estudar, nunca 
deixem de fazer o melhor que puderem.”

Afinal, faltam 160 dias para o EuroSkills 2018, 
em Budapeste, e Portugal estará representado em 
17 profissões com 21 concorrentes nacionais. A co-
mitiva nacional integra sete jurados, que tem nas 
equipas de gestão do WorldSkills Europe, sendo 
atualmente o país-membro com mais presidentes 
de júri (cinco).

Quem pontuou em palco a entrega 
das medalhas aos vencedores, 
patrocinadores e parceiros foi o 
som da South River Jazz Band, 
composta por sete elementos que 
honraram temas tradicionais de 
dixieland e blues dos anos 50

// As equipas portuguesas 
em competição no 
EuroSkills 2018 terão de 
fazer contas à vida com a 
moeda corrente, o forint 
húngaro, e se um euro 
vale cerca de 314 forints, 
a Hungria ainda é um 
país económico para os 
europeus.
Foi em Budapeste que José 
Costa, aliás, Zsoze Kósta, o 
escritor-fantasma do livro 
do brasileiro Chico Buarque 
se apaixonou pelo idioma 
húngaro e voltou uma e 
outra vez à atrativa capital 
da Hungria. E, que em 1867, 
um jovem músico austríaco, 
Johann Strauss, criou uma 
melodia universalmente 
reconhecida, a valsa  
An der schönen blauen 
Donau ou, simplesmente,   
O Danúbio Azul.
De acordo com o Censos 
de 2011, a capital da 
Hungria, onde vive 20% 
da população,  tinha cerca 
1.730 mil habitantes dos 
quais 80,8% húngaros, 
1,1% ciganos romani, 1% 
alemães, 0,4% romenos, 
0,3 chineses, 0,1% 
eslovacos e 17,5% de 
origem desconhecida, 
sendo que na Hungria pode 
declarar-se mais do que 
uma origem o que faz com 
que a sua soma seja maior 
que o total da população.
Com as suas construções 
medievais, igrejas, museus 
e lojas é uma cidade onde 
a tradição e a modernidade 
convivem lado a lado, 
desde 1873, após a fusão 
de Buda e Ôbuda, na 
margem direita do Danúbio, 
com Peste, na margem 
esquerda.PAULA BARATA

A VALSA DE 
BUDAPESTE

FOTOS: MAFALDA CARDOSO
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Excelência 
em 
números

QUATRO DIAS DE PROVAS NACIONAIS NO ALENTEJO, 
A COMPETIÇÃO SUSPENSA DEVIDO A  MAU TEMPO, 
AS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ASSEGURADAS PELOS 
CENTROS DE FORMAÇÃO AO LONGO DO PAÍS, EIS 
CHEGADA A ALTURA DE FAZER UMA ANÁLISE AOS 
RESULTADOS DO WORLDSKILLS BEJA 2018
POR JOSÉ PITEIRA

JOEL VALENTEMAFALDA CARDOSO
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Acidade de Beja recebeu, 
entre 26 de Fevereiro e 
1 de Março deste ano, o 
43º Campeonato Nacio-
nal de Profissões, com or-
ganização a cargo do Ins-
tituto de Emprego e For-
mação Profissional (IEFP), 

para a realização das provas que elegem a excelência. 
A competição, contudo, foi suspensa no último dia, 
devido a um incidente na estrutura de apoio à tenda 
que acolhia centenas de concorrentes, jurados e visi-
tantes.  Este imprevisto fez com que a realização da 
derradeira prova tivesse de ser assegurada pelos centros 
de formação encarregues pelo ensino das profissões, 
tendo os centros de entregar os resultados das provas 
até 23 de Março. 

Durante quatro dias estiveram representadas neste 
Campeonato Nacional 39 profissões, desde Cabelei-
reiro a Web Designer, que contaram com a presença 
de 348 concorrentes a tentar mostrar o seu talento 
em áreas diversas.

Destes participantes em competição, 249 eram ho-
mens e 99 eram mulheres, o que corresponde a uma 
percentagem de 72 e 28% respetivamente, e encon-
travam-se a lutar por uma das expectáveis medalhas 
a serem atribuídas aos vencedores (nesta edição 133, 
sendo 45 de ouro, 45 de prata e 43 de bronze).

As profissões com maior representação, como a Me-
catrónica Industrial e a Multimédia - Animação/Ví-
deo, contaram com 20 representantes. Com menos 
concorrentes em prova, encontravam-se Desenvolvi-
mento de Aplicações para Dispositivos Móveis e Pin-
tura Automóvel com três e Desenvolvimento de Jogos 
Digitais com quatro.

A delegação com maior número de participantes em 
prova foi a da região de Lisboa e Vale do Tejo, corres-
pondendo os seus concorrentes a 48% (169) daqueles 
em prova. Em segundo lugar encontrava-se a delega-
ção do Norte com 22% (78), no terceiro, o Alentejo 
e o Centro com 11% (38 cada) e as regiões menos 
representadas foram os Açores com 4% (13) seguidos 

do Algarve e da Madeira ambas com 2% (seis cada).
Quanto à distribuição de medalhas por região, 

o destaque volta a recair sobre a região de Lisboa e 
Vale do Tejo com predominância nas medalhas de 
ouro e prata - 29 e 27, respetivamente - e com 22 
de bronze. Seguiu-se o Norte, com menos meda-
lhas de ouro (oito) e prata (seis), mas que obteve 
o segundo maior número em galardões de bronze, 
com 15. A região Centro completou o último lugar 
do pódio das regiões mais premiadas, tendo recebi-
do três medalhas de ouro, quatro de prata e duas 
de bronze. Os Açores foram condecorados com três 
de ouro e cinco de prata, o Alentejo com uma de 
ouro, duas de prata e quatro de bronze. A delegação 
da Madeira foi a única a voltar para casa de mãos 
vazias, não tendo recebido qualquer condecoração 
durante toda a extensão deste 43º Campeonato Na-
cional de Profissões.

Na questão de qual foi o género a arrecadar mais 
medalhas, verifica-se que os homens levaram para casa 
78 medalhas e as mulheres 45. Fazendo uma discrimi-
nação dos prémios, foram 29 os homens a arrebatar 
a medalha de ouro, enquanto 16 mulheres conquis-
taram o galardão mais cobiçado. Ao 2º lugar foram 
atribuídas 31 medalhas de prata a homens e 13 fo-
ram a mulheres.

No último lugar do pódio e a sair de Beja com 
uma medalha de bronze na bagagem, contam-se 28 
homens e 16 mulheres. Do total dos 348 partici-
pantes que entraram neste Campeonato Nacional de 
Profissões, 215 saíram, no final da competição sem a 
possibilidade de continuar a viagem para o seguinte 
desafio europeu, em Budapeste.

A representação do Cenjor neste evento contou 
com nove concorrentes para competir na categoria 
de Reportagem de TV, que teve direito a avaliações 
em equipa e individuais. No entanto, os premiados 
desta prova não seguem para o Campeonato Europeu 
(a realizar entre 26 e 28 de Setembro, em Budapeste, 
na Hungria) nem para o Campeonato Mundial (que 
vai ser realizado de 22 a 27 de Agosto de 2019, em 
Kazan, na Rússia).

A representação do Cenjor neste 
evento integrou nove concorrentes para 
competir na categoria de Reportagem TV

// A categoria de 
Reportagem de TV 
surgiu há dois anos, no 
Campeonato Nacional 
disputado em Coimbra, 
a título demonstrativo, e 
com o nome de Criação 
de Conteúdos para 
Informação. A responsável 
do departamento técnico-
pedagógico do Cenjor, 
Helena Rodrigues, diz que 
“ainda não há a certeza de 
que esta prova seja adotada 
a nível internacional”. 
O  WorldSkills Portugal 
convidou o Cenjor para o 
evento e para ajudar a criar 
a categoria. Sendo pioneiro 
no seu desenvolvimento, 
o Cenjor promoveu a sua 
exposição na semana de 
preparação do Campeonato 
Mundial disputado em 
Abu Dhabi, em 2017, onde 
foi revelado interesse 
internacional pelos moldes 
da prova. A primeira vez 
que a categoria se disputou 
de forma oficial, foi 
nesta edição nacional do 
WorldSkills 2018. 

REPORTAGEM TV 
AGUARDA PARES 
INTERNACIONAIS

CABELEIREIRO
Ouro Daniel Pereira Moniz 
Prata João Miguel da Graça Martins 
Bronze Daniela Filipa Peruzina Ferreira
CERÂMICA CRIATIVA
Ouro Ana Maria Martins Casimiro 
Prata Ana Maria Sincu 
Bronze Carla Sofia de Oliveira Afonso
CONTABILIDADE E GESTÃO
Ouro Carlos Miguel Geada Santos Ferreira 
Prata Hugo Miguel Pacheco Leandro 
Bronze Paula Costa Santana

COZINHA
Ouro Ana Filipa Carolas Coelho 
Prata Gonçalo Bráz Duarte 
Bronze Elodie Isabelle Garcia
DESENHO INDUSTRIAL- CAD
Ouro Francisco Alves Teixeira de Oliveira 
Prata Tiago André Carvalho Araújo 
Bronze Diogo Alexandre Teixeira Ribeiro
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Ouro Francisco Serrazina Carvalho 
e João Gil Pinto Bandeira Neves 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
INFORMÁTICAS EMPRESARIAIS
Ouro Fernando Cabral Cruz Nunes 
Prata Laura Miranda Rosado 
Bronze Nuno Manuel Pina Rolo
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS
Ouro Sérgio Fernando M. Borges Gutierres
ELETRICIDADE E INSTALAÇÕES
Ouro Ricardo Filipe Dinis da Silva 
Prata Emanuel Viveiros Corrêa 
Bronze Eugénio Alexandre  
Gonçalves Cibrão

ELETROMECÂNICA INDUSTRIAL
Ouro Rui Manuel Pereira Martins 
Prata João Santos Duarte 
Bronze Rodrigo Miguel Martins Silva Rego
ELETRÓNICA INDUSTRIAL
Prata André Araújo Arruda 
Bronze Carlos Miguel Carvalho Cardoso
ESTETICISMO
Ouro Carla Sofia Pinto Ribeiro
Prata Renata Alexandra André Canedo
Bronze Ana Raquel Ladeira Rodrigues

FRESAGEM CNC
Ouro Rui Pedro Torres Carvalho 
Prata João Dinis Almeida Pimenta Ferreira
Bronze Filipe Manuel Sousa Ferreira
GESTÃO REDES INFORMÁTICAS 
Ouro Paulo Alexandre Lourenço Ferreira
Prata José Pedro Ferreira Franco
Bronze José Daniel Vicente Rochinha
JARDINAGEM
Ouro Laia Sissé
Prata Ivo Manuel Regueira Costa
Bronze Ronilson Belém da Silva Lima

JOALHEIRO
Ouro Bianca Magalhães Carvalho
Prata Eduarda Filipa Pinheiro da Silva
Bronze Edgar Alexandre Bernardo Paula
MECATRÓNICA INDUSTRIAL 
Ouro Pedro Miguel Maceira Simões e 
Sónia Patrícia Esteves Caetano 
Prata Filipe Miguel dos Santos Pardal e 
João Pedro Santos Ferreira 
Bronze Miguel Alexandre Sampaio da 
Costa e Renato Daniel Ferreira Soares 
Coelho

MAFALDA CARDOSO
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// Budapeste é a cidade onde, 
entre 25 e 29 de Setembro, 
irá decorrer o EuroSkills 2018 
e que, assim, receberá os 21 
portugueses selecionados 
nas etapas nacionais, 
segundo os critérios desta 
nova fase da competição:
Daniel Pereira Moniz  
Cabeleireiro, IEFP/Coimbra
Ana Filipa Carolas Coelho
Cozinha, Açores
Francisco Alves Teixeira  
de Oliveira Desenho Industrial – CAD, 
CENFIM/Porto
Ricardo Filipe Dinis da Silva
Eletricidade e Instalações, 
IEFP/Alverca
Rui Manuel P. Martins Eletromecânica 
Industrial, CENFIM/Trofa
Carla Sofia Pinto Ribeiro
Esteticismo. IEFP/Alcoitão
Rui Pedro Torres Carvalho
Fresagem CNC, CENFIM/Trofa
Paulo Alexandre Lourenço Ferreira 
e José Pedro Ferreira Franco 
Gestão de Redes Informáticas   
(prova de equipa), Açores
Pedro Miguel Maceira Simões e 
Sónia Patrícia Esteves Caetano 
Mecatrónica Industrial 
(prova de equipa), CENFIM/T. Vedras
Tânia Filipa Mendes Alves
Receção Hoteleira, IEFP/Sintra
Francisco Ferreira Campos
Refrigeração e Climatização, 
CENFIM/Porto
Cleiton Luís dos Santos Lima e 
Ricardo Nuno Capela Gonçalves 
Robótica Móvel (prova de equipa), 
CINEL/Lisboa
Sara de Lima Almeida Serviço  
de Restaurante e Bar, CEARTE
André Filipe Correia Pedrosa 
Soldadura, IEFP/Coimbra
Daniel Stelmach  
Tecnologia Automóvel (Mecatrónica), 
CEPRA/Lisboa
Bruno Filipe Alves Feliciano e 
Beatriz Diaz-Arguelles y Soares 
Tecnologias da Moda (prova  
de equipa), MODATEX/Lisboa
João Emanuel Ferreira Adão  
Web Design, ESCO/Lisboa

A LISTA DE 
BUDAPESTE
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PASTELARIA
Ouro Luana Maria Costa Barradas
Prata Cátia Alexandra Pinheiro Cordeiro
Bronze Joana Ribeiro Álvares
MULTIMÉDIA – ANIMAÇÃO 2D/3D
Ouro Rúben Filipe Rasquinho Loupas e 
Vasco Miguel Dias Silva 
Prata Ângelo Miguel José Silva e Verónica 
Pereira da Costa
Bronze Carlos Miguel Rito Santos e Paulo 
Rafael Ribeiro Alves

ÓTICA OCULAR
Ouro Tatiana Alexandra Cardia Monteiro
Prata Paulo Maldini Brazão Varela de 
Moura
Bronze Mariana Patrícia Prazeres Lopes
MULTIMÉDIA – ANIMAÇÃO/VÍDEO 
Ouro Diogo António da Silva Pinto e 
Ricardo Manuel Pinheiro de Sousa   
Prata Daniel Bonifácio Martins da Silva e 
Joana Filipa Cláudio Casanova Galvão 
Bronze Íris Andreia Andrade Dórdio e 
Marta Alexandre Sousa Lopes

PINTURA AUTOMÓVEL 
Ouro Adid Nahuel Morais Sosa
PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO  
DE COMPÓSITOS
Ouro Tiago Filipe Felício Albuquerque
Prata André Filipe Pereira Seixinho e
Gonçalo Murteira Borges Domingues 
RECEÇÃO HOTELEIRA
Ouro Tânia Filipa Mendes Alves
Prata Jéssica Filipa Faure Ramos
Bronze Paul Remus Chis

REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
Ouro Francisco Ferreira Campos
Prata Flávio Gonçalves da Silva Camões
Bronze Luís Carlos Santos Escada
RELOJOARIA
Ouro Diogo Vaz Escaleira de Aquino
Prata Vladyslav Kurlishchuk
Bronze Pedro Miguel Geraldes Madruga
REPORTAGEM DE TV (EQUIPA)
Ouro André Alexandre Mendes Freire, Diogo 
Jorge Figueiras Milho e Laura Garcia Tadeia
Prata Bernardo Alexandre Ferreira de 

Almeida, Carla Marisa Barata Nunes e 
Clésia Gomes Meneses
Bronze Ana Rita Neves Rogado, Ana Sofia 
Lopes Martins e Diogo Miguel Serrano 
Lopes Oliveira
REPORTAGEM DE TV 
(INDIVIDUAL – REPÓRTER DE IMAGEM)
Ouro Laura Garcia Tadeia
Prata Bernardo Alexandre Ferreira de 
Almeida
Bronze Diogo Miguel Serrano Lopes 
Oliveira

Arquipélagos 
em rotas distintas

BIANCA MARQUES E SUZANA MARTO // Os ele-
mentos oriundos dos Açores destacam-se com 
oito medalhas, ou seja quase dois em três dos 
participantes foram galardoados pelas suas apti-
dões. Assim, somaram três medalhas de ouro em 
cozinha, desenvolvimento de aplicações informá-
ticas empresariais e gestão de redes informáticas. 
Nesta últimas categorias também levaram a prata, 
como em Contabilidade e Gestão, Eletricidade e 
Instalações, Eletrónica Industrial e Serviço de Res-
taurante e Bar. 

Já os madeirenses não conquistaram nenhuma 
medalha nas seis categorias em que participaram 
neste campeonato. Expostos à exigência dos ju-
rados em áreas tão distintas como a Construção 
Metálica ou a Fresagem CNC [Comando Numé-
rico Computadorizado], não esquecendo o De-
senho Industrial – CAD [Desenho Assistido por 
Computador], bem como a Serralharia Civil, a 
Mecatrónica Industrial e a Polimecânica, os seus 
resultados não atingiram as expectativas. Com o 
mesmo número de participantes, a equipa algarvia 
ganhou o ouro em Pastelaria e a prata em Cozinha. 
Para além dessas profissões, a região do Algarve 
tinha representação em Contabilidade e Gestão, 
Receção Hoteleira, Serviço de Restauração e Bar.

Apesar destas três regiões terem como principal 
atividade a hotelaria e o turismo, nenhuma foi 
galardoada nas categorias profissionais destas áreas. 
Também singular foi a participação dos elementos 

da Madeira por não ter havido um campeonato 
Regional de Profissões em comparação com os 
concorrentes dos Açores. 

O açoriano Paulo Ferreira ganhou a medalha 
de ouro em Gestão de Redes Informáticas e ga-
rante que a sua participação no AzoresSkills foi 
fundamental para ter alcançado a vitória na prova 
nacional. “Foi graças ao AzoresSkills que fui ‘obri-
gado’ a aprender coisas que nunca iria aprender 
no meu curso”, explica.

Conta que a sua ambição, força de vontade e 
de superação contínua dos limites fizeram com 
que conseguisse vencer o Campeonato Nacional 
das Profissões. Assim, revela que o ponto alto do 
concurso foi ter descoberto que tinha vencido, mas 
antes disso vieram “os nervos, o cansaço, o stress e 
o desespero”, característicos da pressão das provas. 

A prova de Gestão de Redes Informáticas es-
tava dividida por sistemas operacionais informáti-
cos (Cisco, Linux e Windows), sendo que nos três 
o propósito era configurar infra-estruturas. Já a 
prova de Contabilidade e Gestão, em que Hugo 
Leandro participou, era constituída por seis pro-
vas: Contabilidade Financeira, Gestão de Stocks, 
Encerramento Anual de Compras, Processamento 
Anual de Salários, IRS e Contabilidade Analítica.

Hugo Leandro ficou em segundo lugar e con-
fessa que falhou em alcançar o primeiro lugar por 
alguma falta de concentração e atenção, contudo 
reconhece ter apreciado “a oportunidade de passar 
primeiro pela fase de competição regional”, bem 
como  ter conhecido melhor o grupo de estudantes 
açorianos que participaram na fase nacional. 

Tanto Paulo Ferreira como Hugo Leandro 
concordam que, apesar desta experiência ter sido 
positiva, alguns aspectos poderiam ter sido melho-
res, tais como a localização a que o hotel ficava 
do recinto onde decorriam as provas. “Tínhamos 
todos os dias de fazer uma hora de viagem de auto-
carro de Évora até Beja e vice-versa contabilizando 
duas horas por dia, o que acrescentava ainda mais 
cansaço aos concorrentes”, recorda Paulo Ferreira.

Apesar desta dificuldade o campeão de Gestão 
de Redes Informáticas diz preferir lembrar-se deste 
campeonato apenas como aquele em que se tor-
nou Campeão Nacional. Por agora, encontra-se de 
olhos postos no futuro e garante manter o mesmo 
rigor e empenho nas seguintes fases do WorldSkills. 

// Nesta edição de 
WorldSkills Beja 2018 
estrearam-se as categorias 
Desenvolvimento de Jogo 
Digitais, Desenvolvimento 
de Aplicações para 
Dispositivos Móveis e 
Pintura Automóvel. A 
primeira participação 
destas profissões no 
evento acontece no âmbito 
de demonstrações, que 
segundo a organização 
funcionam como uma 
etapa introdutória antes de 
passar a ser uma categoria 
oficial na competição da 
próxima edição.  
Apesar dos participantes 
dos três novos ofícios 
não terem realmente 
entrado em competição, 
foram brindados com 
medalhas de ouro. Assim, 
foram dois galardões 
para os elementos 
de Desenvolvimento 
de Aplicações para 
Dispositivos Móveis, e um 
para cada uma das duas 
outras profissões. 
Para serem selecionadas, 
estas profissões foram 
apresentadas, pelo 
menos, há dois anos à 
comissão organizadora 
da competição e tiveram 
que demonstrar que 
as competências para 
concurso preenchiam 
todos os seis critérios do 
regulamento. 
SUZANA MARTO

MOSTRA DE 
PROFISSÕES

FOTOS MAFALDA CARDOSO

A REPRESENTAÇÃO das ilhas no WorldSkills 2018 resumiu-se a 4% para 
os Açores (13 candidatos) e 2% para a Madeira (seis participantes). 
Porém, 62% dos concorrentes açorianos foram premiados, 
enquanto os competidores madeirenses não se distinguiram  
nesta edição do Campeonato 

Apesar destas três 
regiões [Açores, 
Madeira e Algarve] 
terem como principal 
atividade a hotelaria  
e o turismo, nenhuma 
foi galardoada 
nas categorias 
profissionais  
destas áreas
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REPORTAGEM DE TV
(INDIVIDUAL – EDITOR DE IMAGEM)
Ouro Carla Marisa Barata Nunes
Prata André Alexandre Mendes Freire
Bronze Ana Sofia Lopes Martins
REPORTAGEM DE TV
(INDIVIDUAL – JORNALISTA)
Ouro Diogo Jorge Figueiras Milho
Prata Clésia Gomes Meneses
Bronze Ana Rita Neves Rogado

ROBÓTICA MÓVEL
Prata Cleiton Luís dos Santos Lima e 
Ricardo Nuno Capela Gonçalves
Bronze Pedro Miguel Caseiro Pereira e 
Rúben Manuel Roberto Teotónio Teixeira
SERRALHARIA CIVIL (CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS)
Ouro Rafael José das Neves Simões
Prata Nelson Filipe Antunes Oliveira
Bronze João Marcelo Bessa Magalhães

SERVIÇO DE RESTAURANTE E BAR
Ouro Sara de Lima Almeida
Prata Leandro Manuel Machado Correia
Bronze Micaela Gomes Estanqueiro
SOLDADURA
Ouro André Filipe Correia Pedrosa
Prata Fábio Samuel Nogueira Sales 
Inverno
Bronze Flávio Alexandre Morais Pinto de Sá

TÉCNICO DE PRODUÇÃO AERONÁUTICA 
– MONTAGEM DE ESTRUTURAS
Ouro Catarina da Costa Correia  
Mourão Mota
Prata Gonçalo Alexandre Pontinha 
Rodrigues
Bronze Pedro Manuel Vilela Matias
TECNOLOGIA AUTOMÓVEL 
(MECATRÓNICA)
Ouro Daniel Stelmach
Prata Hélder José Ferreira de Sousa
Bronze Fábio Alexandre Dias Marques

TECNOLOGIAS DA MODA
Ouro Bruno Filipe Alves Feliciano e Beatriz 
Diaz-Arguelles y Soares
Prata Diogo Alexandre Van Der Sandt 
Peixoto e Sílvia Alexandra Ferreira da Rocha
Bronze Filipe Marques Vieira e João 
Carlos Alves Coutinho
VITRINISMO
Ouro Maria dos Anjos Brighton da Costa 
Couceiro
Prata Marina do Coito Moderno
Bronze Gabriela Ribeiro Sousa

WEB DESIGN
Ouro João Emanuel Ferreira Adão
Prata Jorge Manuel Borges Costa
Bronze Fernando Cruz Correia
TECNOLOGIA DE MOTOCICLOS 
(MECATRÓNICA)
Ouro Rafael Pós de Mina Guerreiro
Prata Gonçalo Rocha Fonte
Bronze Nuno Filipe Lopes Martins

Uma viagem 
com futuro

MARIA HELENA GUEDES // O Campeonato das Pro-
fissões já conta com 68 anos, 735 participações in-
ternacionais e 292 medalhas, um caminho iniciado 
em 1950, o ano do empreendedorismo na formação 
profissional em Portugal. Afinal, Portugal é um dos 
países fundadores, já que participou no primeiro 
campeonato internacional das profissões, entre Por-
tugal e Espanha, com o nome de Olimpíadas do 
Trabalho, em que onze portugueses competiram em 
oito profissões e trouxeram uma medalha. 

Tudo começou na Península Ibérica e avançou 
pelo mundo com a participação de mais de 60 países 
com a designação de IVTO – Internacional Vocacio-
nal Training Organization, passando em 2000 a ter 
a denominação de WorldSkills International. 

A presente edição decorreu em Beja, no final de 
Fevereiro, em que 348 concorrentes competiram 
em 39 profissões e foram avaliados com critérios de 
validação internacionais reconhecidos pelos 77 paí-
ses participantes da organização internacional. Os 
vencedores desta competição nacional irão represen-
tar Portugal no EuroSkills 2018, em Budapeste, no 
Outono, e no WorldSkills 2019, em Kazan (Rússia). 

Para Arnaldo Frade, delegado regional do IEFP 

no Alentejo “a realização dos jovens, a excelência 
da formação profissional é da maior importância 
para o país” salientando a implementação e criação 
de novas opções do ensino profissional nas escolas 
públicas e do interior do país. No ano passado, 
em Abu Dhabi estiveram presentes 17 concorren-
tes portugueses, 13 dos quais participaram também 
no Campeonato Europeu – EuroSkills, Gotemburgo 
2016 e que trouxeram cinco medalhas de excelência.

A representação nacional esteve sempre presente 
quer nos Campeonatos Europeus quer nos Mun-
diais, com as mais variadas profissões da Metalurgia 
à Robótica, passando pela Joalharia e Hotelaria. Já 
em 1964, e pela primeira vez em Portugal, reali-
zou-se, nas novas instalações da Escola Industrial 
Marquês de Pombal, em Belém, o XIII Concurso 
Internacional de Formação Profissional, com a par-
ticipação de cerca de 200 concorrentes de dez países 
europeus e do Japão, que prestaram provas em 26 
especialidades industriais e artísticas. Os concor-
rentes portugueses saíram desta competição com 
16 medalhas.

A criação da Escola de Desenho Marquês de 
Pombal, em Novembro de 1884, foi determinada 
pela urgência de qualificações profissionais para os 
jovens do séc. XIX e subsidiada por fábricas da 
zona de Alcântara com o objectivo de formar gente 
em desenho industrial essencial à renovação da in-
dustrialização. Mantendo o espírito de inovação e 
“progresso das indústrias e das artes”, a escola passou 
de um espaço arrendado para um outro, também 
em Alcântara, até que em 1962 ocupou o espaço 
onde hoje ainda se mantem, tendo sido oficialmente 
inaugurada em 1963.

Nas últimas décadas verificaram-se alterações 
significativas no ensino em Portugal que levaram 
à reformulação do ensino profissional provocando 
falta de mão-de-obra especializada em várias áreas 
do mercado empresarial, uma estratégia que hoje 
se renova com a requalificação das antigas oficinas 
para a formação de novas profissões. 

// No próximo ano letivo 
de 2018/2019, a Escola de 
Música do Conservatório 
Nacional (EMCN) vai 
mudar provisoriamente de 
instalações. Para acolher 
os 800 alunos da Escola 
de Música, as oficinas 
instaladas na escola 
secundária Marquês 
de Pombal, em Belém, 
estão a sofrer obras de 
remodelação. Esta mudança 
para Belém acontece devido 
às obras de requalificação 
das quais vai ser alvo o 
Convento dos Caetanos, 
no Bairro Alto, sede das 
instalações do Conservatório 
Nacional desde 1835. Esta 
intervenção acontece devido 
à degradação crescente 
que apresenta o edifício 
construído no século XVII, 
já que os recorrentes 
problemas estruturais, 
acentuados no Inverno, têm 
tido apenas intervenções 
pontuais. Até à mudança a 
escola vai ter de assegurar a 
continuação dos serviços nas 
mesmas instalações. Foram 
equacionadas várias soluções 
para acolher a EMCN, mas a 
necessidade de um espaço 
de 4 mil metros fez com que 
a escolha recaísse sobre 
a secundária Marquês de 
Pombal. O Convento dos 
Caetanos desde 1653 já 
foi hospício, sobreviveu 
ao terramoto de 1755 e 
acolheu a escola do Real 
Conservatório Nacional.  
JOSÉ PITEIRA

MÚSICA  
EM BELÉM

// A feira da educação e empregabilidade, 
Futurália 2018, mais do que uma montra 
de cursos superiores e profissionais, 
faculdades e centros de formação, é uma 
viagem feita por várias turmas do ensino 
secundário e famílias de todo o país. Um 
encontro entre espaços dedicados às várias 
profissões, com testemunhos práticos de 
jovens que frequentam essas formações e 
as representaram, em Beja, no Campeonato 
Nacional das Profissões 2018, em áreas 
como Mecatrónica, Aeronáutica, Reportagem 
de TV e Esteticismo. Ser “doutor” ou um 
profissional especializado, a encruzilhada 
com que se deparam os jovens alunos do 9º 
ano ao 12º ano e respectivos encarregados 
de educação. Hoje, ter qualificação 
superior não é garantia para se conseguir 
um emprego, seja ele de qualidade ou 
não, por outro lado a falta de profissionais 
especializados em novas áreas industriais ou 
de serviços confunde o mercado de trabalho. 
Certas áreas profissionais já não dão 
resposta ao elevado número de licenciados 
e cada vez mais surgem novas profissões 
que não têm suficientes qualificados nem 
a nível do ensino superior nem a nível 
profissional. Um dos maiores dilemas 
que os jovens portugueses enfrentam é 
a escolha do curso que lhes permita um 
futuro profissional satisfatório, a nível da 
realização pessoal e económica.  
MARIA HELENA GUEDES

Novos caminhos 
profissionais

A criação da Escola de Desenho 
Marquês de Pombal, em Novembro de 
1884, foi determinada pela urgência de 
qualificações profissionais para os jovens 
do séc. XIX. Hoje a Secundária Marquês 
de Pombal acolhe também o Cenjor e a 
futura Escola de Música do Conservatório 
Nacional
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AÇORES
4%

3 ouro
5 prata

MADEIRA
2%

LISBOA
VALE DO TEJO

48%
29 ouro
27 prata

21 bronze

CENTRO
11%
3 ouro
4 prata

2 bronze

ALENTEJO
11%
1 ouro
1 prata

4 bronze

ALGARVE
2%

1 ouro
1 prata

NORTE
22%
7 ouro
6 prata

17 bronze

43º Campeonato Nacional de Profissões Beja 2018 / 348 concorrentes, 39 profissões, 133 medalhados em 37 especialidades profissionais
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Soldadura
Produção Aeronáutica (Estruturas)

Tecnologia Automóvel (Mecatrónica)
Tecnologia Motociclo (Mecatrónica)

Tecnologia de Moda
Vitrinismo

Web Design

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

89 44
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Sines
"Um dia houve
Que nunca mais avistei cidades crepusculares
E os barcos deixaram de fazer escala à minha porta
Inclino-me de novo para o pano deste século"

in Há-de flutuar uma cidade

Al Berto (1948-1997)

PAULA BARATA

27 // Sines

// Durante décadas foi uma terra pobre 
conhecida pela pujante classe de corticeiros, 
pela pesca e agricultura. Agora, Sines quer 
cumprir o desígnio de uma porta atlântica 
num corredor ibérico.
A cidade tem, hoje, a agitação própria de um 
núcleo situado à beira-mar com indústria 
pesada à volta e que assiste à fixação de 
novas comunidades enquanto aguarda as 
embarcações que por lá hão-de atracar. 
E tem também um caminho sinuoso de 
desenvolvimento, encetado ainda no Estado 
Novo. Quando Marcello Caetano decreta 
em 1971 o grande complexo portuário e 
industrial nada mais será igual. Ultrapassado 
o compasso de espera imposto pela crise 
do petróleo de 1973, o desígnio industrial 
da região será retomado com o 25 de 
Abril. O nível médio de rendimentos cresce 
significativamente, mas os pescadores e 
pequenos e médios proprietários agrícolas, 
saem prejudicados, os primeiros pela pressão 
ambiental sobre os recursos marinhos e os 
segundos pelas expropriações. A instalação 
do complexo muda a paisagem humana do 
concelho. Entre 1972 e 1981, a população da 
área de Sines quase que duplica, recebendo 
famílias de todo o país e de portugueses 
regressados das ex-colónias de África. É 
neste cenário que, em Maio de 1982, é 
feita em Portugal a primeira "greve verde" 
quando a população de Sines se organiza 
contra o lançamento de esgotos industriais 
no mar e pela entrada em funcionamento 
de uma ETAR. Dezenas de barcos de pesca 
"encalharam" ao largo do porto industrial e 
impediram que os petroleiros entrassem ou 
saíssem para fazerem descargas de crude, 
apesar das intimidações da polícia marítima. 
Agora sopravam os ventos da aceitação 
da diferença de culturas, raças e credos, 
preconizando talvez a chegada do Festival 
Músicas do Mundo (FMM) que viria a ser 
uma das imagens culturais da terra mas 
que só chegaria em 1999. Sines, a ainda 
vila, sofre uma intensa pressão urbanística 
sobre as infraestruturas, um problema a ser 
resolvido pelo novo poder local que viria a 
sair das primeiras eleições democráticas  em 
1976. Quando as novas gentes começam a 
chegar para ocupar os lugares que surgiam 
com a instalação das indústrias emergentes 
encontram uma pacata e pequena 
comunidade, com cerca de 10 mil habitantes. 
Esses novos habitantes, desenraizados num 
ambiente novo e de idades muitas das vezes 
jovens e portanto sem famílias constituídas, 
levaram Sines a adaptar-se e a fornecer 
rapidamente vários locais de encontro e ócio, 
ao mesmo tempo que que surgia uma nova e 
fácil economia de arrendamento de casas.
PAULA BARATA

Saudades do futuro

PAULA BARATA // Portugal tem o privilégio 
de ser o único país europeu a ter o maior 
e mais bem posicionado porto atlântico de 
águas profundas, o de Sines. A sua locali-
zação estratégica no cruzamento das princi-
pais rotas marítimas internacionais inclui este 
porto no top 100 internacional de terminais 
de contentores e faz dele o terceiro porto ibé-
rico em total de mercadorias movimentadas.

O país pode, assim, dispor de um corre-
dor Internacional Sul direto ao mundo. E 
Portugal tem atualmente em curso três gran-
des e importantes projetos internacionais em 
coordenação com Espanha, o corredor Norte 
(ligação Aveiro-Vilar Formoso-Salamanca), o 
corredor Sul (ligação Sines-Caia-Madrid) e a 
linha do Minho (Porto-Valença-Vigo).

O corredor Internacional Sul, a ligar Sines 
à Fronteira em Elvas (Caia), tornará Sines 
um dos mais importantes eixos ferroviários 
para o transporte de mercadorias e para 
a ligação dos portos nacionais à Europa. 

Com todas as condições para ser um 
grande pólo de atividade económica euro-
peia e mundial, a linha que ligará Sines a 
Espanha “não fica barrada a que lá passem 
comboios de passageiros”, segundo o minis-
tro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro 
Marques.

O ponto da situação destes projetos entre 
os dois países foi feito na XXIX Cimeira 
Luso-espanhola, que decorreu em Maio de 
2017 em Vila Real, entre António Costa e 
Mariano Rajoy. 

Os projetos não incluem a substituição 
das bitolas (distância entre carris), já que, 

como afirmou Pedro Marques, “a constru-
ção e modernização dos troços do corredor 
internacional sul serão concretizadas com 
a utilização de travessa polivalente e bitola 
ibérica”. Entre esta, com 1668 milímetros, 
usada em Espanha e em Portugal, e a bi-
tola europeia usada na restante Europa, com 
1435 milímetros, distam os 23 centímetros 
que tornaram a Península Ibérica numa “ilha 
ferroviária”.

Segundo algumas fontes, Espanha decidiu 
usar bitolas diferentes para travar o avanço 
das invasões francesas, no séc. XIX, e Por-
tugal para não ficar isolado, acompanhou 
os vizinhos nesta decisão e passou também 
a usar a bitola ibérica. Outra das razões seria 
a necessidade de usar locomotivas a vapor 
com fornalhas mais largas, e mais potentes, 
necessárias nos percursos de montanha.

Entretanto, já perto do final do séc. XX, 
e para a abertura da Expo 92, é  inaugurada 
uma linha de alta velocidade entre Madrid 
e Sevilha com bitola europeia. Esta “opção 
apressada” resultou da impossibilidade de 
projetar e testar, a tempo, um comboio de 
alta velocidade numa das linhas de bitola 
ibérica existente. E como a França já não é 
um país invasor, Espanha encomendou de 
lá um projeto muito semelhante ao TGV 
francês, desenvolvendo a alta velocidade em 
bitola europeia ficando a ibérica nas linhas 
suburbanas espanholas.

A porta atlântica 
da Europa

PAULA BARATA

Jupiter of Okwess 
International, FMM 2012
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Investimento 
reaberto a Sul
PARQUE INDUSTRIAL DE VENDAS NOVAS  
A promessa de mais emprego anima 
a cidade que se abre além Tejo. Um 
impulso para os empreendedores 
e jovens do concelho criarem a sua 
empresa, emprego e riqueza

JOSÉ PITEIRA // O parque industrial de Ven-
das Novas nasceu em 1993, fruto de uma 
sociedade mista entre a Câmara Municipal e 
um grupo de investidores. Instalado junto ao 
acesso à A6, estão atualmente neste parque 
cerca de 70 empresas que têm ao seu serviço 
perto de 1200 trabalhadores. Um número 
que está prestes a conhecer um aumento gra-
ças ao recente investimento de três empresas 
na cidade. 

Os investimentos por parte da KimiScien-
ces Pharmaceuticals Manufacturing (KPM), 
Herdades Outeiro Dinis Santiago (HODS) 
e a Labcoco, do Grupo Cohibra, prometem 
gerar no concelho, de acordo com Luís Dias, 
presidente da Câmara Municipal, “mais de 
150 postos de trabalho, num curto espaço de 
tempo, e com uma capacidade de expansão 
até aos 250 ou 300 postos de trabalho”. Em 
declarações à Lusa, acrescentou ainda que a 
fixação destas empresas “para um concelho 
como Vendas Novas, significa atração de pes-
soas e de investimentos e criação de empregos 
e de riqueza”.

Duas das três empresas encontram-se alo-
jadas no projeto StartUp Alentejo, uma incu-
badora de empresas lançada em Fevereiro de 
2017 e que, de acordo com o seu website, 
tem por objectivo acolher ideias de negócio 
criativas e inovadoras. Pretende também dar 
um impulso aos jovens do conselho para que 
estes possam criar a sua empresa, emprego 
e riqueza.

A Labcoco é uma das empresas benefi-
ciárias dos apoios comunitários europeus 
do programa Portugal 2020, no âmbito do 
Programa Operacional Regional do Alentejo, 
que vai apoiar a implantação da empresa no 
município com a cedência de sete milhões 
de euros. 

Provida de três acessos na estrada nacional 
nº 4 (EN4), na Auto-Estrada nº6 (A6 – troço 
Marateca – Caia) e pela linha ferroviária 
do Alentejo – facto que é orgulhosamente 
ilustrado na medalha de ouro da cidade –, 
Vendas Novas consegue ser, desta forma, um 
ponto de passagem no transporte de pro-
dutos industriais e também de pessoas do 
Alentejo para a capital e vice-versa. A linha 
ferroviária instalada no concelho desempe-
nha um papel fulcral no transporte de carvão 
entre as centrais termoelétricas de Sines e do 
Pego, tendo ligação com a estação de Setil, no 
distrito de Santarém. Este troço em particular 
é conhecido como o Itinerário do Carvão.

Fixada na ponta oeste do distrito de Évora 
e sede de concelho, Vendas Novas, pode 
ser pequeno em dimensão, com uma área 
de 222,38 km² – o terceiro mais pequeno, 
apenas atrás dos concelhos de Vila Viçosa e 
Borba, respetivamente – mas a sua posição 
geográfica permite que o concelho assuma 
o papel de “Porta do Alentejo” para quem 
pretende entrar no distrito de Évora vindo 
de Lisboa.

Pelo meio, 
foram-se 
criando 
elos entre 
os novos 
habitantes, 
os viajantes 
e os locais, 
fruto de 
integrações 
sucessivas 
geradas 
pelas novas 
ofertas de 
trabalho

DR

A 
natureza da região com ex-
celentes praias pouco in-
fluenciou ou implicou al-
terações sensíveis por ser 
sazonal. 

Tratava-se de um 
agregado populacional 
de pequena dimensão, 

característico das cidades essencialmente industriais, 
mas onde ainda era forte a presença dos históricos 
habitantes locais, embora estes já não dominassem a 
vida da cidade a não ser no pequeno comércio local 
e nas atividades ligadas ao mar. 

Depois chegaram alguns viajantes de outras ter-
ras e o incontornável Festival de Músicas do Mundo 
(FMM). Premiado este ano com o EFFE Award 2017, 
a maior distinção internacional atribuída ao certame 
desde a sua criação, o festival recebeu cerca de 1 mi-
lhão e 120 mil espetadores, em  531 concertos, mais 
de 3010 músicos, oriundos de mais de 120 países 
e regiões, entre 1999 e 2017. Pelo meio, foram-se 
criando elos entre os novos habitantes, os viajantes e 
os locais, fruto de integrações sucessivas geradas pelas 
novas ofertas de trabalho.

Jaime Saldanha, aos 24 anos, nascido em Timor, 
chega a Sines vindo da Beira, em Moçambique, a 
bordo do barco de pesca espanhol, Pescanova, e é 
acolhido pelos muitos amigos que tinham chegado 
antes, logo em 1975. Desejoso de refazer a vida, 
em 1977, Jaime pega no trabalho que abundava 
com a construção da Refinaria e Petroquímica, a 
metalomecânica.

Ainda nos Caminhos de Ferro da Beira, embre-
nhou-se pelo Chimoio, no interior de Moçambique, 
em campanhas de alfabetização, jogou futebol no Fer-
roviário e no Sporting. É essa experiência que o há-de 
levar ao Vasco da Gama de Sines como treinador e 

Pegadas 
de outros 
mundos
SINES POR VOLTA DOS ANOS 90 ERA UMA MISTURA 
DE LOCAIS COM “ESTRANGEIROS NACIONAIS E 
ALGUNS ESTRANGEIROS DE FORA”, SENDO UM 
QUASE DESERTO DURANTE O DIA COM ALGUMA 
AGITAÇÃO PÓS-LABORAL
POR PAULA BARATA

coordenador na escola de formação do clube, de jovens 
dos oito anos aos 13 anos, onde está desde 1984. 

No primeiro dia de 1993, chega Luis Patta, 45 
anos, a tempo da reconfiguração da refinaria de Sines 
e da inauguração do porto de pesca. Chefe de tur-
no de produção na Refinaria da Petrogal em Lisboa, 
antecipou o futuro encerramento (94/95) e mudou 
para a manutenção da nova Refinaria de Sines. Neste 
momento a sua luta, e a de muitos outros que inte-
gram o movimento ambientalista Alentejo Litoral pelo 
Ambiente (ALA) é contra a prospeção de petróleo e 
exploração de combustíveis fósseis no mar da costa 
alentejana e vicentina.

Dez anos depois, aos 47 anos, com uma vida cheia 
de livros e de sonhos, chega a Sines, vindo de Grândo-
la, o livreiro Joaquim Gonçalves para abrir a informal 
A das Artes Livraria, agora também editora, a segunda, 
já que, em 1976, uma outra livraria/editora, a Tanto 
Mar do poeta Al Berto marcara a oferta cultural local. 
Inaugurada em  Julho de 2003, foi a livraria prefe-
rida dos portugueses, em 2015 e 2016, segundo a 
Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), 
acumulando ainda o galardão de livraria portuguesa 
com melhor atendimento em 2014, 15, 16 e 2017.

Joaquim Gonçalves 
concretiza aos 47 anos 
a informal A das Artes 
Livraria, também editora 
de livros e de sonhos
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Beja
"Vem de longe o aroma a terra pura
repetir as lavoiras do passado
e eu sou a mais estranha criatura
sobre a terra que sonha o céu estrelado."

in Uma terra nos planos do mar

Martinho Marques (1949)

3130 // migrantes
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A“A consagração da vitória 
no WorldSkills é memo-
rável para quem a alcan-
ça”, garantem Rita Galan-
te, António Leite, Joana 
Queirós e Bruno Dias, 
que, no primeiro de dia 
de provas, marcaram pre-

sença no Fórum Nacional dos Campeões da 43ª edi-
ção do Campeonato das Profissões em Beja.

Joana e Bruno mais recentemente, em 2016, e Rita 
e António, em 2014, foram medalhados com o ouro 
nas suas áreas profissionais. Em Coimbra e Porto, to-
dos eles relembram estas suas conquistas como uma 
grande realização pessoal que, a alguns, levou-os ainda 
mais longe. Foi o caso de Bruno Dias que nunca 
tinha andado de avião e que no Campeonato Europeu 
das Profissões embarcou com Joana Queirós rumo 
a Gotemburgo, na Suécia, e, posteriormente, a Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, por ocasião do 
último Campeonato Mundial.

Rita e António, por sua vez, competiram em Lille, 
França, no Campeonato Europeu, e em São Paulo, 
Brasil, no penúltimo Campeonato Mundial. E, apesar 
de nenhum deles ter ficado em pódios internacionais, 
“o mundo” das viagens trouxe-lhes novos horizontes 
e ambições. Em comum, os quatro antigos concor-
rentes têm a aposta no ensino profissional, o desafio 
do WorldSkills e a vontade de fazer mais e melhor. 
Outra característica partilhada pelos campeões de edi-
ções anteriores é a certeza de que “o campeonato foi 
determinante para traçarem o seu futuro profissional”. 

Com uma plateia repleta de alunos da escola básica 
Bernardino Ribeiro, do Torrão, o quarteto contou 
ainda com a companhia de Matos Dias, campeão na 
área de Carpintaria de Moldes, no ciclo de 1955/57, 
altura em que era a Mocidade Portuguesa, e não o 
IEFP, que dinamizava o evento. Aliás, Matos Dias 
apaixonou-se de tal forma pelo WorldSkills que se 
tornou júri e, mais tarde, delegado oficial, tendo in-
tegrado (entre outros países) o Brasil na competição. 

Mas os campeões estavam ali para trocar expe-
riências com uma audiência que ainda deverá fazer 
opções estratégicas para um futuro profissional. Joa-
na falou da dificuldade de se trabalhar em equipa 
quando questionada acerca das diferenças entre o 
que foi o seu desafio no WorldSkills e o programa 
Cosido à Mão da SIC, concurso de costureiros, 
com avaliação de desempenho individual. Bruno 
relatou uma das suas provas em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes Unidos, que passava por construir 
uma pista de gelo. Rita, que agora trabalha no de-
senvolvimento de lojas de roupa online, anunciou a 
sua migração para o mundo da web design. E, por 
fim, António esclareceu o que é afinal o Desenho 
Industrial CAD, descodificando este formato assis-
tido por comoputador, e os contornos da profissão.

No auditório do serviço de formação profissional 
de Beja, os antigos competidores deixaram palavras 
de inspiração para a plateia: força de vontade, que-
rer, adaptabilidade e a importância do sonho, que 
constituem uma fórmula perfeita para que os jovens 
atualmente possam alcançar o sucesso ajustado a 
um mundo em mudança.

Campeões
nacionais
WorldSkills
passam o
testemunho 
NO PRIMEIRO DIA DE PROVAS DO CAMPEONATO 
DAS PROFISSÕES, EM BEJA, QUATRO DOS ANTIGOS 
CONCORRENTES/VENCEDORES PARTILHARAM AS SUAS 
EXPERIÊNCIAS, NO 1º FÓRUM NACIONAL DOS CAMPEÕES 
POR BIANCA MARQUES E PEDRO PINELA 

// Terminou o 12º ano de 
escolaridade em Artes Visuais e 
o próximo passo seria completar 
o curso universitário em Design 
de Moda. Assim teria sido, não 
fossem as suas expectativas 
defraudadas ao consultar os 
planos de estudos propostos pela 
faculdade. Decidiu-se pela via 
profissional de ensino e hoje é 
formada pela Modatex do Porto, 
estagia no atelier da estilista 
Katty Xiomara e projecta vir a 
trabalhar em moda industrial, 
sem descartar a hipótese de uma 
linha de roupa assinada por si.

// “Mais vale meio copo cheio 
do que meio copo vazio”, foi o 
espírito que acompanhou Rita 
Galante durante a sua competição 
no Campeonato Nacional das 
Profissões, no qual o fundamental 
foi passar pela experiência. 
Esta oportunidade fez com 
que a jovem, que tirou o curso 
profissional em Web Design em 
Amesterdão, aprendesse a gerir 
melhor a sua ansiedade, tendo-
lhe trazido uma maior autonomia 
e confiança. Hoje, trabalha com a 
marca Freakloset, de Lisboa, na 
manutenção e assistência a lojas 
online, bem como para a empresa 
Startr, de Londres, para a qual 
também cria lojas online. 

// De lapela repleta de alfinetes 
de peito das várias edições do 
WorldSkills, António começou a 
sua intervenção por desfazer o 
preconceito relacionado com os 
cursos profissionais, explicando 
que esta é uma via de ensino tão 
digna quanto a académica. Gosta 
de Matemática, Mecânica, Física 
e Desenho e escolheu o seu curso 
em função destas disciplinas. 
Considera-se alguém prático, pelo 
que, defende que “a teoria só é 
interessante se aplicada a casos 
concretos”. 

// Tinha 16 anos quando entrou 
para o curso profissional de 
Refrigeração e Ar condicionado 
e foi através da WorldSkills que 
viajou pela primeira vez na sua 
vida. Herdou a paixão por esta 
área do pai, que ajudava quando 
era mais novo durante os tempos 
livres da escola. Bruno Dias 
garante que se pudesse voltaria 
a concorrer. Agora, trabalha na 
empresa que o ajudou a entrar 
em contacto com o Campeonato 
Nacional das Profissões, a 
Climábitus, contudo imagina um 
dia poder tornar-se formador na 
sua área.

Nome 
Joana Queirós
Idade 22 anos
Naturalidade 
São João 
da Madeira, 
Aveiro
Área profissional 
Tecnologias da 
Moda

Nome 
António Leite
Idade 22 anos
Naturalidade 
Cabeceiras 
de Basto, Braga
Área profissional 
Desenho 
Industrial CAD

Nome 
Rita Galante
Idade 22 anos
Naturalidade 
Caxinas, Porto
Área profissional 
Web Design

Nome 
Bruno Dias
Idade 21 anos
Naturalidade 
Coimbra
Área profissional 
Refrigeração e Ar 
Condicionado

PERFIL // “Passar o  
testemunho à juventude é 
sempre útil”, explica Matos 
Dias, 81 anos, dois terços dos 
quais o tornam hoje membro 
honorário do WorldSkills. 
Tudo começou em 1957, 
enquanto competidor, quando 
era aprendiz de carpintaria de 
moldes para fundição. Eram 
quatro da manhã quando 
Matos Dias descobriu, 
através de um dos jurados, 
que tinha vencido a medalha 
de ouro em Madrid e hoje 
recorda esse momento com 
lágrimas nos olhos. “Ficar em 
primeiro lugar num concurso 
internacional através do 
trabalho é fantástico e foi 
a partir daí que fiquei com 
interesse em estar ativamente 
na criação destes concursos”, 
afirma. Matos Dias teve um 
papel fundamental nessa 
tarefa e como tal sente-se 
como um “padrinho” da 
competição. No WorldSkills 
para além de concorrente 
foi também jurado, delegado 
oficial, durante 14 anos, 
e esteve envolvido na 
organização de eventos 
congéneres na Madeira, bem 
como foi o responsável pela 
integração do Brasil neste 
campeonato. Para Matos 
Dias a aposta no ensino 
profissional é vital. “O país 
realmente precisa de exportar 
a marca da qualificação", 
sublinha. Hoje, reformado, 
recorda que a sua vitória lhe 
abriu muitas portas. Matos 
Dias refere ainda ter sido 
através do Campeonato das 
Profissões que conheceu os 
cinco continentes e as suas 
gentes. BIANCA MARQUES

PADRINHO DO 
CAMPEONATO 
PARTILHA 
EXPERIÊNCIAS

MAFALDA CARDOSO
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BIANCA MARQUES, FÁBIO ANUNCIAÇÃO E PEDRO 
PINELA // Doze concorrentes em confronto contra o 
tempo. Apenas 30 minutos para confecionar quatro 
pratos, e nem sabem onde estão os ingredientes pe-
didos, uma vez que o atraso no fornecimento con-
dicionou o normal funcionamento das provas. Nas 
cozinhas individuais, sujeitas aos olhares alheios, por 
entre as folhas dos cadernos que orientam a prova 
em ritmo acelerado, houve quem respirasse fundo, de 
alívio, por apresentar os pratos a tempo. Para outros, 
a disciplina e a rigidez do relógio marcaram, desde 
início, a desvantagem.

Atentos, os jurados aproximam-se das mesas após 
o grito geral da presidente do júri, Milene Nobre, que 
assinala o fim do dia para os jovens chefs. Em registos 
de linguagem próprios, a composição dos exercícios 
obedece a códigos exigentes da cozinha gourmet, que 
se serve do sabor, do empratamento, da originalidade 
e da higiene como critérios de boas práticas.

O semblante dos chefs de uma só mão enluvada 
acusa a exigência sucessiva das provas, já que não 
raras vezes, a rapidez toma o lugar à meticulosa 
preparação dos pratos. O sinal foi dado. A prova 
termina. A postura é confiante e aprumada. Em pose, 
ficam expectantes, tentando encontrar num gesto dos 
provadores, o regalo com a sua obra.

Cá fora, já na manhã do 2º dia de competição, os 
rapazes tinham a floreira montada. Uma construção 
em madeira com quatro pisos. “O intuito inicial era 
preenchê-la exclusivamente com plantas aromáticas”, 
porém o piri-piri não compareceu na prova “e foi 
substituído por uma ornamental”, lamenta Paula An-
drade, presidente do júri da Jardinagem Paisagística. 
Assim, sobrou para a alfazema, ao lado da salsa, do 
cebolinho, dos orégãos e dos coentros a missão de 
aromatizar o traçado de um caminho em "S", na etapa 
seguinte. Este "S", confessaram os concorrentes, “foi 
o desafio mais difícil de completar com precisão pela 

Da cozinha 
para o 
jardim,  
pela mão 
do robot

exigência de medidas rigorosas”. O que ficou com-
provado pela maioria dos resultados – o caminho de 
pedras brancas delineado ficou mais reto que curvo.

Mas a prova continua. Hoje, é preciso cumprir 
um quarto de circunferência florido mais o contorno 
de uma circunferência com diferentes cores de flores, 
dispostas em espiral. Isto é, mais medidas, espaça-
mento entre plantas, atenção ao plano de prova e 
mãos à obra.

Até que o vendaval se levantou, o toldo que pro-
tegia aquela zona de trabalho cedeu e os rapazes, 
frustrados, largaram as ferramentas. Felipe, Iaia, 
Ivo, Miguel e Ronilson estavam bem encaminha-
dos. A partir de 19 de Março (devido à suspensão 
das provas), recomeçam para enfim se encontrar um 
jardineiro-campeão.

Na grande tenda do Campeonato, de olhos fo-
cados no computador e robot estão os oito concor-
rentes de Robótica Móvel durante os quatro dias do 
WorldSkills Beja 2018. Hoje, o desafio é otimizar 
uma empilhadora de forma a que esta conseguisse 
transportar caixas de café. O número de caixas trans-
portadas progride de quatro para oito e, finalmente, 
para doze. Objetivo: o robot deve ser ou mais rápido 
ou mais eficiente no trajeto.

“Não estávamos nada à espera [de vencer]. Foi 
como ganhar um campeonato de futebol”, confessa 
Ricardo Gonçalves, que em equipa com Cleiton 
Lima, conseguiu alcançar a vitória em Robótica 
Móvel. Para Carlos Neves, jurado e formador de 
Eletrónica, a maior dificuldade dos estudantes foi a 
apresentação do projeto. Já Goretti Caldeira, jurada 
e formadora, considera a desigualdade de oportuni-
dades, quer a nível do tempo de preparação, quer 
a nível do dinheiro, o maior desafio enfrentado 
pelos estudantes. Mas nesta 43ª edição do World-
Skills Portugal, o temporal que assolou Beja foi o 
adversário inesperado.

O semblante dos chefs de 
uma só mão enluvada acusa 
a exigência sucessiva das 
provas, já que não raras vezes, 
a rapidez toma o lugar à 
meticulosa preparação  
dos pratos

// “Ambiciosa e com objetivos” é a forma 
como Clésia Meneses, recém-licenciada em 
Comunicação Social, se descreve. Cresceu 
nos Açores, na ilha Terceira, e admite que ao 
contrário de muitos nunca se sentiu isolada. 
Recorda a infância com carinho e afirma que 
“cresceu com outra liberdade, pois não [se 
encontram nos Açores] a maior parte das 
preocupações que existem num meio maior”.
É apaixonada pela família e pelo namorado 
que conheceu em 2013 na Universidade dos 
Açores, em Ponta Delgada. Cruzaram-se 
no dia da recepção aos novos alunos e 
foi a espontaneidade, beleza e alegria 
de Clésia que cativaram Pedro Gomes, 
recém-licenciado em Arquitectura. “Desde 
logo identifiquei-me com ela, e decidi 
que iria ser o seu padrinho de praxe”, 
confessa.  E descreve-a como “uma pessoa 
bastante carismática, e singular, igual 
ao seu nome”, bem como alguém que se 
“destaca pelo seu à-vontade em lidar com 
as pessoas, quebrando rapidamente algum 
distanciamento inicial”.
A televisão é o que mais a atrai, mas o 
jornalismo de investigação também a 
desperta. “A caixinha mágica é algo que 
me cativa, embora considere que o que 
faço nunca está suficientemente bom”, 
conta. Mas não ignora o panorama atual da 
profissão. “É triste a dificuldade que hoje 
enfrentamos para conseguir entrar e até 
mesmo permanecer nesta área.”
Ainda, assim, Clésia Meneses não desiste 
e tem investido em diversas formações 
no Cenjor no qual conheceu a jornalista 
Isabel Gorjão Santos. No atelier de Rádio 
fizeram parte da mesma equipa e Isabel 
conta que Clésia trazia “um tom animado 
e descontraído” à turma, sempre “curiosa, 
rigorosa, interessada e com uma grande 
capacidade para trabalhar em equipa”. 
Alguns meses depois já não eram colegas, 
mas sim formadora e formanda. “É uma 
formanda atenta, gosta de aprender mais, 
arranja soluções para os problemas que 
surgem sem fazer cedências ao trabalho de 
qualidade”, afirma Isabel Gorjão Santos.
Depois, a jovem açoriana seguiu para o 
estágio na Azores Tv e agora mergulhou no 
WorldSkills Beja 2018. BIANCA MARQUES

// “O WorldSkills deu força à equipa Cenjor”, 
conta Rui Rocha, formador no Centro 
Protocolar de Formação Profissional para 
Jornalistas (Cenjor) e presidente do júri do 
concurso de televisão do WorldSkills Beja 
2018. Editor sénior de imagem da SIC e 
formador há cinco anos recebeu o desafio 
do WorldSkills na edição anterior. “Nunca 
imaginei que ia ser jurado e nem queria, 
porque não faz parte do meu perfil”, explica.
Em 2017, o IEFP propôs o desafio de incluir 
a profissão de televisão na competição e 
Rui Rocha foi considerado a pessoa certa 
para ser o presidente do júri. “Criou-se um 
ambiente muito forte. O que criámos em 
Coimbra refletiu-se nas formações”, revela, 
não esquecendo a experiência anterior. 
Em Coimbra, em 2016, foi executada uma 
demonstração onde competiram três equipas 
de reportagem e a apresentação mundial 
desta profissão decorreu em Abu Dhabi.
A competição em Reportagem de Televisão 
é constituída por três provas: um falso 
direto, uma reportagem em estilo clip e 
uma reportagem. Os concorrentes “serão 
avaliados pelas peças em si, a maneira como 
estão escritas, como estão concebidas, 
como estão editadas e captadas a nível de 
imagem”, descreve o presidente do júri, 
que se encontra obrigado a integrar os 
120 critérios a que os jurados têm de ter 
atenção. “A sensação que tive em Coimbra 
e, agora, em Beja é que chego a meio da 
avaliação e não consigo perceber quem é 
que está a ganhar, é uma surpresa quando 
chegamos ao fim”, garante Rui Rocha. 
Para além da experiência do concurso, 
a introdução desta profissão motiva os 
concorrentes, pois faz com que estejam 
confrontados com o lado prático desta área. 
“A importância do WorldSkills para o Cenjor 
é [revelar-se num]a montra. Tudo muda 
quando conseguimos adaptar à formação 
situações reais.” Por outro lado, o evento 
também beneficia da participação da equipa 
Cenjor quer no concurso quer na cobertura 
noticiosa. “O WorldSkills só tem a ganhar 
connosco, somos uma profissão que lhes 
dá resultados práticos imediatos. O nosso 
trabalho reflete-se no site deles”, esclarece 
Rui Rocha. BIANCA MARQUES

A singular Clésia Vasos 
comunicantes

348
concorrentes

25
team leaders

287
jurados

29
chefes de oficina 

43
membros da organização

66
parceiros de competição e 
empresas patrocinadoras

10.000
total de visitantes

5.000
refeições servidas

2,5 
toneladas de comida

8.000 m2
recinto envolvente da 

competição 

231
número oficial de 

voluntários

50.000 
horas totais de trabalho no 

decurso da competição
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entrevista 
Carlos Diogo
 
Idade | 58 anos
 
Formação | Especialista em  
Políticas e Administração de 
Emprego e Formação
 
Profissão | Delegado técnico 
assistente do WorldSkills Portugal

M esmo que o espa-
ço mude, esta é a 
sua casa. Ao vê-
-la e reavê-la du-
rante todos estes 
anos o que é que 
mudou no desafio 
do WorldSkills?

Bem, mudou quase tudo. A estrutura, a organização 
dos campeonatos, as profissões, já que houve muitas 
para as quais deixou de haver procura e formação. 
Por outro lado, a inovação. Nos últimos campeonatos, 
temos introduzido novas profissões, com relevância 
para o mercado de trabalho e que respondem à neces-
sidade de mão-de-obra especializada. Em 2014 intro-
duzimos duas profissões relacionadas com aeronáutica: 
produção e transformação de compósitos e montagem 
de estruturas aeronáuticas, em resposta à instalação, 
em Portugal, de empresas ligadas a essa área.
E em relação aos destaques desta edição…
O nosso corpo de jurados é cada vez mais profissional, 
logo mais ciente das suas responsabilidades, enquanto 
dupla profissional/formador ou professor, que além 
das boas competências ao nível da avaliação deve reu-
nir soft skills, pilares da nossa organização: o rigor, 
a transparência, a honestidade e a equidade. Cada 
vez mais os jurados formam redes de colaboração e 
entre campeonatos mantêm contacto, desenvolvem 
projetos. Enfim, há toda uma teia de conhecimento 
e de colaboração que vai crescendo e que faz com 
que os campeonatos sejam muito mais do que estes 
quatro dias em que estamos debaixo do mesmo teto 
a competir para encontrar os campeões nacionais.
Este campeonato não é só exigência técnica… 
como é feita essa gestão global?
Nem sempre é fácil porque todos os participantes 
estão sujeitos a uma grande pressão, a grandes exigên-
cias, independentemente do seu papel. Se os concor-
rentes são chamados a resolver uma prova de elevado 

QUEM O DIZ É UM VETERANO MILITANTE DA CAMINHADA DO WORLDSKILLS EM 
PORTUGAL, QUE SOMA UMA EXPERIÊNCIA DE 21 ANOS NA ORGANIZAÇÃO DAS 
COMPETIÇÕES. EIS UM REGISTO DE PERITO, ENQUANTO CARLOS DIOGO VIGIAVA 
MAIS UMA VEZ AQUELA QUE É “A MENINA DOS SEUS OLHOS”
POR FÁBIO ANUNCIAÇÃO (TEXTO) E MAFALDA CARDOSO (FOTO)

“A formação 
profissional não é uma 
segunda escolha ou uma 
escolha de segunda”

nível técnico, os jurados também estão sujeitos a 
uma pressão idêntica. Por um lado, são treinadores 
que prepararam os concorrentes que estão em prova 
e, por outro lado, têm a responsabilidade de ava-
liar isenta e honestamente. Os chefes de oficina – e 
há um em cada profissão – são os responsáveis por 
preparar antecipadamente todos os equipamentos, 
máquinas, materiais, os espaços de acordo com o 
layout estabelecido para a competição. Os jurados 
terão de validar tudo o que foi preparado, para que 
os concorrentes possam ter um melhor desempenho.
E quanto às exigências técnicas de um evento 
desta dimensão?
São tão variadas quanto as profissões a concurso porque 
cada profissão tem especificidades muito próprias. Das 
mais fáceis, como as áreas da informática e das tec-
nologias de comunicação em que, teoricamente, basta 
um computador, uma cadeira e uma mesa, o software 
adequado e uma máquina que funcione (risos), às mais 
exigentes como a cozinha, em que é preciso uma pa-
nóplia de equipamentos… de tachos, panelas em cozi-
nhas individuais com ligações de água, esgoto, energia 
… e sempre a multiplicar por 12. Por outro lado, 
temos profissões ligadas à indústria, mais oficinais, em 
que há necessidade de colocar equipamentos moder-
nos. Para isso, contamos com a participação dos pa-
trocinadores, como na soldadura ou nas máquinas de 
fresagem CNC, altamente sofisticadas, muito sensíveis 
e que nos são fornecidas para que os jovens realizem 
as provas em igualdade de circunstâncias e que lhes 
permite, pela sofisticação, ter um bom desempenho. 
Como é que avalia a presença das empresas nes-
tes eventos?
As empresas que não nos vêm visitar, muitas vezes, é 
por desconhecimento do alto nível de funcionalidade 
dos nossos jovens, porque esta é uma montra ideal 
para as empresas verem os outputs da nossa forma-
ção. Por outro lado, a maior parte dos empresários 
tem uma vida muita atarefada e nem sempre é fácil 

deslocarem-se ao local da competição. Quando o 
fazem pela primeira vez, voltam, porque percebem 
o potencial de todo este universo, seja ao nível de 
futuras colaborações com patrocinadores seja para 
ver o desempenho dos jovens e a sua aproximação 
à formação profissional. E já aconteceu jovens serem 
recrutados durante o campeonato. Quem vem, volta 
porque o WorldSkills só tem check-in (risos).
Como é que a formação profissional pode ter 
mais visibilidade no tecido empresarial?
Passa muito pela divulgação dos campeonatos e es-
tamos a conseguir, progressivamente, melhorar. Mas 
passa também por uma mudança de mentalidades… 
Há uma ideia errada de que a formação profissional 
é uma segunda escolha e uma escolha de segunda. 
Quando se visita os campeonatos percebe-se que é 
uma escolha de primeira e deve ser uma primeira 
escolha porque o nível de desempenho e satisfação 
pessoal do passar do “não sou capaz de fazer” ao 
“afinal, consigo, sou bom” e até “posso ganhar uma 
medalha de ouro” e “posso ser um craque na minha 
profissão”. Quando os pais percebem que os filhos 
podem ter altos níveis de desempenho e emprega-
bilidade, uma vida de sucesso a fazerem algo de que 
gostam, não há razões para não vir para a formação 
profissional e este é o sítio certo para o constatar.
O campeonato migra de dois em dois anos. Que 
impacto tem o evento na economia local?
Ao deslocar tanta gente para um local, estamos a 
contribuir para o rendimento da restauração, da ho-
telaria, do comércio de uma série de atividades. E 
temos as visitas das escolas e dos centros de formação 
que, assim, ganham uma referência para o seu desem-
penho diário. “Também quero estar num próximo 
campeonato”, é uma ambição muita ouvida nos jo-
vens visitantes. Da parte dos professores, os desabafos 
como “não sabia que se podia fazer daquela maneira, 
já aprendi alguma coisa aqui” são comuns. Eu diria 
que é um laboratório de aprendizagem acelerada. 

"Quem vem, 
volta porque o 
WorldSkills só 
tem check-in"

"Eu diria 
que é um 
laboratório de 
aprendizagem 
acelerada" 
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FÁBIO ANUNCIAÇÃO // A Comissão Europeia apre-
sentou uma proposta de orçamento plurianual 
para a União Europeia (UE) de 1.227 mil milhões 
de euros para o período de 2021 a 2027, verba que 
equivale a 1,11% do rendimento nacional bruto 
dos 27 Estados-membros. A proposta anunciada 
por Jean-Claude Juncker no Parlamento Europeu 
prevê cortes que podem atingir os 7% na Política 
de Coesão e os 5% na Política Agrícola Comum 
(PAC). Para o primeiro-ministro António Costa, 
o projeto inicial da Comissão Europeia é “um 
mau ponto de partida” e aguarda “bom-senso” 
de Bruxelas.

A proposta de verbas provenientes de fundos 
comunitários para a segunda década de reani-
mação da Europa no pós-crise é semelhante ao 
do período em vigor (2014-2020), isto porque 
os cerca de 30 mil milhões correspondentes ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento, que apoiam 
a política de desenvolvimento em países africanos 
e do Pacífico, passaram a integrar o orçamento 
europeu. Na origem dos cortes estão a perda de 
receitas decorrentes da saída do Reino Unido da 
UE e a redefinição das prioridades do espaço eu-
ropeu, que se pretendem orientadas para a defesa, 
migrações e combate ao terrorismo.

“A partir de agora vai haver seguramente um 
processo longo de negociações. Vamos prosseguir 
de uma forma construtiva, esperando que haja bom 
senso”, afirmou o chefe do executivo português, 
António Costa.

Comissão Europeia 
propõe 1.227 mil 
milhões para o novo 
quadro de fundos
A NOVA proposta europeia sugere cortes 
que podem atingir os 7% na Política 
de Coesão e os 5% na Política Agrícola 
Comum. António Costa apela ao “bom-
senso” de Bruxelas e defende que a 
proposta inicial da Comissão é “um mau 
ponto de partida”

A Comissão Europeia prevê cortar sobretudo 
nas Política de Coesão e PAC, que consomem 
72% do orçamento europeu em vigor. No que 
respeita à Política de Coesão, que se prevê a sofrer 
um corte de 7%, a Comissão sugere um valor na 
ordem dos 273 mil milhões para o fundo de coe-
são e o desenvolvimento regional, valor inferior 
ao cifrado na proposta orçamental atual (351,8 
mil milhões).

Quanto à PAC, esta ver-se-á privada em 5% 
face ao atual quadro de fundos. Bruxelas pretende 
a modernização das políticas “a fim de garantir 
que possam continuar a produzir resultados com 
menos recursos e servir mesmo novas prioridades”, 
sugerindo um orçamento de 365 mil milhões de 
euros, em comparação aos 408 mil milhões do qua-
dro financeiro atual, refere a Comissão Europeia.

No que respeita à atribuição de fundos, o PIB 
per capita continua a predominar como critério 
de definição dos Estados que terão direito aos 
fundos. Porém, o desemprego, e nomeadamente 
o desemprego jovem, a integração de migrantes e as 
alterações climáticas também vão pesar na decisão. 
O acordo firmado entre António Costa e o 
presidente do PSD, Rui Rio, a 18 de Abril, em 
São Bento, procurou bater-se pela manutenção 
do nível de fundos do atual quadro, valor que 
se cifrou nos 25 mil milhões de euros, e que, 
tanto o Governo como o PSD pretendem que 
não sofram alterações quer para a política de 
coesão, quer para a PAC. COM LUSA

// Ao segundo dia de 
provas, o auditório 
principal da Quinta de 
Santo António recebeu o 
encontro de empresários, 
que sublinharam a 
importância da participação 
das empresas no evento, 
apelando também à 
comunicação entre o IEFP 
e o tecido empresarial 
enquanto estratégia de 
atuação convergente. Daniel 
Montes, de O Trevo, Jorge 
Filipe, do grupo Auchan 
e Carlos Vilas-Boas, da 
Haas, foram chamados 
a discutir as respostas 
às necessidades de 
qualificação das empresas. 
Artur Marinho, da 
MareDeus, Rui Barroso, da 
Decsis, e Nélson Costa, da 
Festo, debateram o futuro 
da qualificação profissional 
e o seu papel em contexto 
de trabalho. "Tudo indica 
que o IEFP está a esbater 
o legado de má impressão 
do passado”, referiu Carlos 
Vilas-Boas. Mas é unânime 
a necessidade constitutiva 
de comunicação entre o 
IEFP e o tecido empresarial, 
para revelar o potencial 
da formação profissional 
e construir uma relação 
de proximidade com 
as empresas durante 
o processo formativo. 
Também para o vice-
presidente do IEFP, 
Paulo Feliciano, a ação 
institucional no contexto 
dos campeonatos passa 
por “servir as empresas de 
quadros qualificados e o 
combate ao desprestígio 
que a formação profissional 
detém no panorama social”. 
Para Artur Marinho, fixar 
trabalhadores em zonas do 
interior “é uma necessidade 
gritante” numa conjuntura 
de apelo à descentralização 
das empresas.  
FÁBIO ANUNCIAÇÃO

MUDANÇA  
É PALAVRA  
DE ORDEM

Durante o Fórum de Empresários, 
o virtuosismo dos professores do 
Conservatório Regional do Baixo Alentejo 
(CRBA) ofereceu aos visitantes trechos 
de cordas do Trio d’Alva, a que se somou 
a intervenção de Henrique Leitão. 
O CRBA é uma associação sem fins 
lucrativos que surge em Beja, em 1995 
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EMPRESA AGRO-INDUSTRIAL 
REDINAMIZA BEJA A FairFruit, empresa 
de distribuição de produtos agrícolas, 
vai expandir a sua atividade em Portugal 
com a implementação de uma unidade 
de embalagem em Beja. O arranque está 
previsto para meados de 2019. O projeto 
agro-industrial vai oferecer a possibilidade  
aos parceiros Biodamasco, em Serpa, 
a Frutuga e a Espahorizonte, em Beja, 
tal como aos produtores externos de 
“embalar com marca produtos frescos e 

de transformar os frutos e vegetais”. A 
criação de uma nova unidade da Fairfruit 
Portugal no Alentejo é considerada "um 
investimento prioritário pela criação de 
emprego e pelo impulso à economia 
local”, segundo a empresa. A preferência 
vai ser dada à “proximidade regional” na 
contratação dos 90 postos de trabalho 
fixos, de 200 indiretos e 600 sazonais. 
Este projeto nasce de uma parceria com a 
Câmara Municipal de Beja que cedeu uma 
área de cerca de 10 mil metros quadrados, 

na zona de acolhimento empresarial da 
Horta de São Miguel perto de Beja, e de 
um investimento de 14 milhões de euros 
da parte da subsidiária portuguesa do 
grupo internacional Fairfruit. Se o Alentejo 
atrai a FairFruit pelas suas grandes 
áreas, os bons solos, o clima e a água do 
Alqueva, a falta de infraestruturas (uma 
auto-estrada inacabada, um aeroporto 
quase inativo e uma linha férrea obsoleta)  
“pode vir a condicionar o crescimento da 
empresa no futuro”. SUZANA MARTO 

QUINTA AGRÍCOLA ENCANTA 
TRABALHADORES ESTRANGEIROS
Presente há mais de dez anos em 
Odemira, a produtora agrícola Maravilha 
Farm vai expandir a sua atividade no 
concelho. Luís Pinheiro, diretor da 
empresa dos frutos vermelhos, anunciou 
um investimento de 19 milhões de euros 
para aumentar a área de produção nos 
próximos três anos. 
Para lá do investimento do negócio, “uma 
das maiores riquezas da Maravilha Farm 

é a sua multiculturalidade”,  revela o 
gerente. Assim, entre os 600 empregados 
permanentes na companhia de pequenos 
frutos e os 400 trabalhadores sazonais, 
estão representadas 22 nacionalidades. A 
Maravilha Farm tem recorrido a parcerias 
com o IEFP para recrutar no espaço da 
União Europeia, bem como a empresas 
especializadas em contratação fora do 
espaço Schengen, para lutar contra a 
desertificação e o envelhecimento que 
assola Odemira.

“É uma população que começa a ter 
filhos, que estudam nas nossas escolas, 
e que estão a mudar a paisagem 
humana do sudoeste alentejano”, 
assegura Luís Pinheiro, consciente  
que as produtoras agrícolas têm o seu 
papel na inversão do declínio da região. 
Assim, também os Prémios Maravilha 
Farm e outras iniciativas da empresa 
procuram favorecer a inclusão social 
dos novos habitantes no concelho.  
SUZANA MARTO

BIANCA MARQUES E PEDRO PINELA  // Os Vinhos 
do Alentejo atravessam o Atlântico, a Seattle e a 
Los Angeles, em duas masterclasses com 140 adep-
tos, em Fevereiro último, a provar que o mercado 
norte-americano está recetivo aos projetos da Co-
missão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), 
que completará em 2019 o seu 30º aniversário. 

Iniciativa idêntica em 2014, em Nova Iorque, 
em Washington DC e em Chicago, levada a cabo 
pela Essência do Vinho, com o crítico de vinhos 
Rui Falcão a partilhar da sua sabedoria. Agora, é 
através do sommelier americano Evan Goldstein e 
da CVRA que, em 2017 e 2018, Portugal reforça o 
seu investimento nos Estados Unidos da América. 

Desta feita, os tópicos de discussão foram o 
vinho de talha, as oito sub-regiões demarcadas, as 
castas indígenas e a biodiversidade. A CVRA é o 
organismo que certifica, controla, protege e pro-
move os vinhos produzidos na região alentejana. 
Região que só fica atrás do Douro na quantidade 
de vinho nacional produzida anualmente, já que 
sob a sua alçada a CVRA conta com um total de 
160 produtores que entre si engarrafam mais de 
um milhar de rótulos diferentes. São vinhos tintos, 
brancos, verdes, rosés e espumantes que combinam 
as 250 castas identificadas pela Vinhos de Portugal. 

Vinhos  
e azeites 
alentejanos 
na boa rota

Dez destas castas entre Tintos (Touriga Nacional, 
Tinta Roriz, Touriga Franca, Trincadeira, Castelão 
e Baga) e Brancos (Alvarinho, Arinto, Fernão Pires 
e Encruzado) merecem destaque.

O Alentejo tem 55% da área agrícola do país 
e, além de vinho, soma pelo menos 20 produtores 
de azeite. Tanto a Herdade de Manantiz, como 
a Herdade do Monte da Ribeira integram essa 
produção. A Herdade do Monte da Ribeira foi 
comprada, em 1986, pelo industrial Victor Car-
mona e Costa que a reformou completamente, tal 
como implantou toda a atual estrutura agrícola 
produtiva e adega. São produtores de azeitona e 
azeite a granel já há algum tempo, mas, em 2011, 
a produção aumentou. “Para se ter um bom azeite, 
temos de conseguir uma azeitona sã e de muito 
boa qualidade, é importante colher cedo a azeitona 
se queremos ter azeites frutados, equilibrados e de 
baixa acidez”, explica Mariana Carmona e Costa, 
responsável do negócio. Dedicam-se, também, à 
produção de vinho e “o azeite embalado ainda é 
um bebé perto do vinho”.

Já a herdade de Manantiz pertence à mesma fa-
mília há mais de cem anos e hoje é gerida pelos 
irmãos Cristina, Miguel, Filipe e António Morais 
de Almeida. Há cerca de 15 anos surgiu o atual 
Azeite Herdade de Manantiz  produzido unica-
mente com as azeitonas galegas. Outro ponto de 
viragem foi a conceção do sistema de rega e os 
sistemas de controlo do Alqueva. “A área da nossa 
exploração agrícola está dentro do perímetro de rega 
do Alqueva o que proporcionou uma transformação 
radical sob todos os pontos de vista.”

Para Miguel Morais de Almeida, “a água intro-
duziu um ciclo virtuoso que se reflete em todos 
os aspetos de uma exploração agrícola”. Reforça 
ainda que a água também traz novos desafios e 
responsabilidades, por ser um bem muito escasso 
e valioso. “Cada vez mais adotamos práticas e 
tecnologia que permitem o seu uso de forma ra-
cional e otimizada, que passa pela monitorização 
constante das necessidades hídricas do olival a 
cada momento.” 

Um despacho conjunto de 2017 de vários mi-
nistérios admite que o novo regadio do Alqueva 
levanta “preocupações económicas ou ambientais” 
e o crescimento do olival intensivo no Alentejo 
põe questões que pedem “investigação urgente”.

"Ao agregado de características 
transmitidas pelo solo e pelo clima 
às videiras, os franceses deram 
o nome de terroir e não se pode 
falar de castas de videiras, sem 
fazer a sua associação a este, pois 
conforme o local onde se encontra 
plantada, uma mesma casta reage 
de forma diferente originando 
diferenças no produto final”, refere 
a enoteca

// “Queremos ser reconhecidos com uma 
boa empresa para as pessoas e para a 
sociedade”, defende a Vitacress. Para a 
empresa do grupo britânico RAR, sediada 
em Odemira desde de 2003, ser uma 
“marca forte” não basta e pretende ser uma 
“empregadora de excelência”.
Para conseguir esse resultado diz oferecer 
condições contratuais "seguras e vantajosas 
a quem pretende um trabalho de frequência 
anual e não apenas sazonal, como são a 
maioria das atividades disponíveis no Baixo 
Alentejo". Dos 430 colaboradores só uma 
minoria é estrangeira ou precária. 
A empresa aposta numa política de boas 
condições para os trabalhadores por 
acreditar que “uma cultura que valoriza 
as pessoas tem melhores resultados”. A 
Vitacress diz ter das mais baixas taxas de 
rotação de trabalhadores, de contar com 
colaboradores motivados e produtivos, além 
de atrair novos talentos.
Uma das líderes europeias na produção e 
comercialização de ervas aromáticas, agrião 
de água, folhas para saladas, espinafre e 
tomate, entre outros vegetais, a Vitacress 
foi também considerada, em 2017, uma das 
100 melhores empresas em Portugal para 
se trabalhar, segundo o ranking ‘Melhores 
Empresas para Trabalhar’, desenvolvido pela 
revista Exame e pela AESE Business School 
e a Everis.
SUZANA MARTO

Um caso de sucesso 
no Baixo Alentejo

// 14 mercados internacionais 
prioritários
// 7 milhões de euros de investimento 
em promoção (2017)
// +140 ações de marketing em 
implementação anual (2017) 
// 1,5 milhões de investimento nos 
EUA e 700 mil no Brasil (2017) 
// 727 milhões de euros de 

exportação de vinho português  
em 2016 
// 29% das exportações de bens 
alimentares (2016)
// 45% é a percentagem de produção 
de vinho exportada (valor estimado 
para 2016)
// 9º é o lugar de Portugal na lista do 
comércio internacional de vinho

UMA APOSTA COERENTE PARA O DESEMPENHO 
INTERNACIONAL DOS VINHOS PORTUGUESES

FOTOS MAFALDA CARDOSO
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PEDRO PINELA // Da Silva Raposo. Alfredo é o mais 
velho de sete irmãos, três dos quais estão mortos. Vive 
em Santa Vitória, uma aldeia inesperada entre Beja e 
Aljustrel com 595 habitantes, segundo dados de 2011 
do INE. Alfredo faz 90 anos a 13 de Junho, dia de 
Santo António, confessa, não menos orgulhosa que 
curiosamente, já que a invocação deste santo "a quem 
se ora com o desejo de encontrar o perdido, lembrar 
o esquecido" o faz sorrir.

Começou a trabalhar desde muito cedo no campo, 
na altura em que o trabalho infantil era uma realidade 
comum em Portugal. Foi pastor, ceifeiro e operário 
numa fábrica de cerâmica, cujo esqueleto ainda se 
mantém erguido às portas da localidade. Adaptou-se 
como pôde à industrialização da agricultura e guiou 
as primeiras ceifeiras debulhadoras a chegar a Portugal.

Aliás, é esta revolução industrial, em conjunto 
com a diminuição da natalidade, que Alfredo aponta 
como as principais causas da desertificação do Alen-
tejo. “Agora as pessoas têm um filho ou dois, outras 
nem têm nenhum…”

Chega a hora de almoço e a assistente social entra 
sem licença. A porta só se fecha e tranca à noite. De 
resto, de manhã é aberta e assim se mantém o dia 
inteiro e, por isso, a senhora que traz uma marmita 
num saco entra e sai com breves cumprimentos. 
Todos os dias é só um par destas visitas o expectá-
vel. “Se não fossem elas…”, suspira. A importância 
do apoio domiciliário à terceira idade é crescente, 
aliás, passou a ser a oferta laboral mais requisitada 
nestes meios aldeãos.

Doente de Alzheimer, a sua mulher responde 

“Cá vamos penando”
DESERTIFICAÇÃO Vivem desde sempre na aldeia de Santa Vitória, 
concelho de Beja. Em 2011, o lugar contava com 595 habitantes, 
tendo perdido cerca de ¾ da população desde a década de 60. Hoje, 
30% dos que mantêm Santa Vitória no mapa têm mais de 65 anos

pronta, quando se lhe pergunta pelo nome, “Maria 
Joaquina de Sousa”, e volta a cair num silêncio de 
que mais não sai. Teve os primeiros sintomas há cinco 
anos, começou a esquecer-se, depois a calar-se como 
se se abandonasse à certeza de já não saber o que foi 
feito do passado. Uma "mazela na anca" atirou-a para 
uma cadeira de rodas onde se senta perto da única 
janela da sala.

A casa é imensa para dois idosos sozinhos. Três 
quartos, uma sala de estar e outra de jantar. Uma 
cozinha e um quintal nas traseiras, onde o homem 
já raramente vai pela falta de força das suas pernas. 
Antigamente, plantava aqui de tudo um pouco. Hoje, 
tem meia dúzia de batateiras, que nasceram aleatoria-
mente, nabos e alhos. Um bugango, essa espécie de 
abóbora, apanhado e três garrafões cheios de azeitonas 
conservadas em água com sal que “já ninguém vai 
comer” alimentam a despensa.

“Cá vamos penando”, repetiu à chegada e à despe-
dida da visita, cheio de trocas de saber sereno. Uma 
quebra na rotina solitária e que talvez possa ter inspi-
rado alguma partilha ao desconsolo de dias despovoa-
dos. Num país pequeno, rectangular, que teima em 
tombar para o mar, o interior tem a marca das estraté-
gias de centralização como opção de desenvolvimento.

Na aldeia existem dois cafés mais frequentados, 
o Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa 
Vitória e outro mais periférico. No primeiro, dois 
homens, entre copinhos de vinho branco, petiscam 
queijo e pêros, de canivete aberto sobre a mesa. Cá 
fora, apenas o vento lembra a correria desnorteada 
de infâncias locais. 

A freguesia de Santa Vitória 
espelha a desertificação do 
interior do país, já que em 
1930 registou o seu máximo 
populacional com 2931 
habitantes e os Censos  
de 2011 apontam 36,7% de 
residências sazonais e 10,2% 
desabitadas

REPORTAGEM FÁBIO ANUNCIAÇÃO // 
Anabela Cardoso não parece atemorizada 
com um futuro cada vez mais provável: 
a extinção daquela que é a herança de 
meio século deixada pela sua família, a 
Drogaria Martins que gere “faz nove anos”, 
depois da morte do pai, Rui Martins. É de 
queixo levantado que fala do que vende, 
do banco onde o marido trabalhou, da 
doença do pai e do período de transição 
entre os empregos que ambos deixaram 
para passarem a trabalhar exclusivamente 
na drogaria familiar.

Entre prateleiras de madeira e um 
chão em tijoleira gasta que conserva 
o estilo rústico, marca original da 
casa, a organização dos materiais na 
Drogaria Martins é muito própria. 
Funis nas prateleiras de cima, produtos 
de cabeleireiro em baixo. Ganchos a 
pendurarem espanadores e pequenas 
vassouras de circunstância. Do lado de 
dentro do balcão ficam arrumadas as 
caixas amarelas da pasta de dentes Couto, 
as navalhas empacotadas e as ratoeiras. 
É também do lado de dentro que está 
o marido, Luís Cardoso, que confia 
rapidamente os visitantes da loja à sua 
esposa e se dirige à porta a entoar um 

“bom dia!” a quem já é vizinho  
habitual na rua de Santo André.

O movimento é fraco, já que o 
negócio conheceu melhores dias, mas as 
fotografias dos voyeurs estrangeiros, que 
agradecem o postal ilustrado com uma 
vénia, fazem de Anabela uma espécie de 
musa sentada, gestos serenos, de mãos 
cruzadas sobre as pernas. Mas para o casal, 
o peso da desertificação está a mortificar 
a cidade. As decisões foram respeitadas e 
a descontinuidade que se adivinha é, para 
Anabela, obra do tempo e das circunstâncias 
que não favorecem a genealogia.

Os seus dois filhos também já tomaram 
o seu rumo. Empregados no Algarve e 
com família constituída, não prevêem um 
regresso duradouro para agarrar o negócio 
de família. Anabela é filha única e o futuro 
do negócio incerto. Até lhes faltar a força, 
sabem que permanecerão numa cidade que 
"reconhecem morta" e onde, nos lares, “os 
candeeiros de petróleo ocupam o lugar 
das velas”, já que nem sempre há dinheiro 
para pagar a energia pública. Na Drogaria 
Martins não se teme que o negócio caia 
em mãos alheias, pois aquilo que lhes foge 
aos sentidos está há muito contido  
na memória.

Drogaria 
Martins 
à beira 
do fim

MAFALDA CARDOSO

FOTOS PEDRO PINELA
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// Álvaro de Campos, esse 
outro eu do poeta Fernando 
Pessoa, bem sabia que 
“todas as cartas de amor são 
ridículas”, apesar de também 
defender que “as criaturas 
que nunca escreveram cartas 
de amor é que são ridículas”. 
E "As Cartas Portuguesas" de 
Mariana Alcoforado revelam 
um mundo interior feminino, 
negado no século XVII, 
mas que hoje merece uma 
exposição no Museu Regional 
de Beja. Afinal, a freira 
nascida em Beja, em 1640, 
será alegadamente a autora 
das cinco Lettres Portugaises, 
publicadas em 1669, em 
França, dirigidas a Noel 
Bouton de Chamilly, conde 
de Saint-Léger, oficial francês 
que lutou em solo português 
sob as ordens de Frederico 
de Schomberg, durante a 
Guerra da Restauração. O 
romance foi descoberto e 
Bouton saiu de Portugal, 
com o pretexto da doença 
de um irmão, mas prometeu 
mandar buscar a sua amada. 
Esta enquanto esperava o 
oficial francês escreveu as 
referidas cartas, que contam 
uma história de esperança no 
início, seguida de incerteza 
e, por fim, de abandono. Os 
relatos emocionados retratam 
uma jovem apaixonada e 
condenada a uma vida de 
clausura. Com onze anos 
é obrigada a entrar para o 
Convento de Nossa Senhora 
da Conceição, para honrar 
o testamento materno que 
a nomeava freira deste 
Convento, no qual foi 
escrivã. Estas cinco cartas, 
publicadas em Paris por 
Claude Barbin, acabariam 
por se tornar num clássico 
da literatura universal e 
serviriam de inspiração a 
outros autores de género 
literário romântico. Em 
Portugal, inspiraram também 
escritoras contemporâneas 
sobre o discurso no feminino. 
BIANCA MARQUES

CARTAS  
DE AMOR História de um brasão 

enquanto arte pública 
Renovação 
do Museu de Beja

PEDRO PINELA // Não fosse Beja uma cidade 
histórica, não estaria tão repleta de marcos 
culturais. Mas está, seja o convento da Con-
ceição, desde 1791 transformado em museu, 
seja a Igreja da Misericórdia de Beja, exem-
plo dos estilos renascentista e maneirista, ou 
o Castelo de Beja fortificado entre os séculos 
III e IV, estes são monumentos incontorná-
veis para quem passeia por Beja.

Daí à contemporaneidade de street de-
signers como Vihls, Alexandre Farto, ou 
de Bordalo II, Artur Bordalo, e às inter-
venções públicas na sede da EPAL local, a 
cidade consegue, ainda assim, provar que 
é capaz de se renovar artisticamente, por 
muito entranhado que o passado esteja na 
sua essência.

“Minha cabeça estremece com todo o 
esquecimento”, dizia Herberto Helder. E 
o que lembra esta metáfora sob forma de 
um lembrete cultural é o desenho de Sérgio 
Horta (heraldista português) do brasão de 
armas da cidade. Este brasão, mesmo tendo 
sido modificado nos anos 30, mantém os 
elementos que lhe “conferem prestígio e 
importância histórica, ou seja, é um sím-
bolo universal em torno do qual todos os 
cidadãos se revêem e do qual se orgulham”. 

“A boa ordenação das armas de domínio, 
salienta os factos históricos, as circunstân-
cias artísticas e as razões da riqueza local, 
dando assim vida a uma detalhada história 
do território e da civilização da nacionali-
dade”, dizia Affonso de Dornellas, principal 
colaborador da revista “Armas e troféus”, 
1932, do Instituto Português de Heráldica, 
acerca da heráldica de domínio, em parti-
cular. A heráldica é uma ciência auxiliar 
da História que identifica, cria e descreve 
brasões de armas ou escudos, e desdobra-se 
em várias vertentes a eclesiástica, a de do-
mínio, a militar, a familiar e a corporativa. 

Esta ciência tem uma linguagem que lhe 
é própria, e que está bem presente no brasão 
de armas de Beja no qual são representa-
dos valores através de um compromisso de 
objectos e cores uma cabeça de touro que 
simboliza a força, a agricultura, a paciência, 
o trabalho e o conservadorismo. O posicio-
namento em chefe (topo do escudo) revela 
a sua “capital importância simbólica”. Duas 
águias flanqueiam a cabeça de touro e su-

gerem a importância que a cidade teve nos 
tempos da ocupação romana, garantindo a 
simetria. Soma-se um castelo, o castelo de 
Beja, em contra-chefe (na base do escudo).  

E ainda, cinco escudos, também per-
tencentes ao brasão nacional, símbolo dos 
cinco reis mouros mortos por D. Afonso 
Henriques na batalha de Ourique. Os be-
santes (pontos) integrantes dos escudos 
são as cinco chagas de Cristo. Duplicando 
o número de pontos da quina central e 
somando os restantes chegamos aos 30 di-
nheiros pagos a Judas pela traição de Jesus. 
A geometria com que estão dispostas na 
cruz de Cristo.

As cores presentes no brasão garantem 
um reforço da simbologia. O negro da 
cabeça de touro e das águias, simboliza 
firmeza, honestidade, cortesia e terra. O 
vermelho que esmalta (dá cor) o castelo 
representa força, vida e vitórias. A prata que 
abre e ilumina o castelo denota eloquência, 
limpeza, humildade e riqueza. E a aposta 
no ouro do fundo do brasão representa 
nobreza, fé, sabedoria, fidelidade, constân-
cia, poder e liberalidade bem como o azul 
das quinas representa o zelo, a lealdade e 
a caridade.

BIANCA MARQUES // O Museu Regional de Beja 
será alvo de requalificação, com um investimento 
de um milhão de euros, no âmbito da estratégia do 
centro histórico da cidade. João Rocha, presidente 
da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 
(CIMBAL) revelou que a obra será posta a con-
curso durante Julho de 2018 e vai incluir várias 
intervenções, como a requalificação do telhado e 
das coberturas (que têm infiltrações) e das infra-
-estruturas eléctricas.

O presidente da CIMBAL refere que numa 
outra fase e através de uma nova obra, serão fei-
tas intervenções para modernizar o interior do 
museu e instalar uma nova iluminação cénica 
exterior. O museu está inserido no Convento de 
Nossa Senhora da Conceição, criado em 1459, 
pelos Infantes D. Fernando e D. Brites, então 
destinado a um grupo de freiras da Ordem de 
São Francisco, cuja construção se prolongou pelos 
reinados de D. João II e de D. Manuel I. 

O edifício concilia o estilo gótico com o ma-
nuelino e reúne um vasto acervo patrimonial 
de coleções de pintura, arqueologia, azulejaria, 

escultura, ourivesaria, cerâmica utilitária, numis-
mática, metrologia e ferragens. É constituído por 
igreja, claustro e a sala do capítulo. 

Na entrada do museu é possível ver o antigo 
coro baixo da igreja, onde as freiras em clausura 
assistiam aos serviços religiosos, separadas por 
grades dos restantes fiéis. Nesta área encontra-
-se uma exposição sobre Mariana Alcoforado, 
freira notável deste convento, conhecida por 
ser a autora das cinco Lettres Portugaises, "As 
Cartas Portuguesas", publicadas no século XVII, 
em França, dirigidas a um oficial francês que 
lutou em solo português e por quem se perdeu 
de amores.

O núcleo de pintura reúne um conjunto de 
obras produzidas em Portugal, Espanha e Ho-
landa, entre os séculos XV e XVIII, como A 
Virgem da Rosa, A Visitação de Santa Isabel, A 
Descida da Cruz, A Ressurreição e A Ascensão. 
Da coleção de arqueologia destaca-se o núcleo 
romano e o conjunto de capitéis clássicos e ainda, 
na coleção de azulejaria salientam-se os exempla-
res hispano-árabes dos séculos XV e XVI.

JOEL VALENTE

MAFALDA CARDOSO
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JAZZ COM MAESTRIA O terceiro dia do 
WorldSkills Portugal 2018 foi inundado pelo 
jazz de mais um professor de música da 
região, que desde os 14 anos se encantou 
pelos instrumentos de sopros. Atualmente, 
leciona as disciplinas de saxofone e 
orquestra no Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo (CRBA), é maestro da Sociedade 
Filarmónica de Serpa e fundador da Banda 
Sinfónica do Sul.
Carlos Alberto Paixão Amarelinho, de 41 anos, 
começou na Escola de Música da Sociedade 

Filarmónica de Serpa, de onde é oriundo, e 
aos 18 anos integra o CRBA, que procura 
ensinar mais artes para além das oferecidas 
pela Academia de Música do Centro Cultural 
de Beja. Aqui a oferta formativa passa pela 
música (canto e instrumentos) e a dança, 
além de dinamizar atividades culturais no 
Baixo Alentejo, entre os seus professores e 
alunos e outras instituições. Esta associação 
efetua a divulgação e o ensino de arte iniciada 
pela delegação da Pró-Arte em 1955, que teve 
participação de Ernestina Pinheiro, professora 

no Conservatório Nacional de Lisboa e 
continuada pelo Centro Cultural de Beja 
a partir de 1980.
O músico do CRBA, também 
compositor, já escreveu para o Festival 
da Canção da RTP para além de 
colaborações em pequenos grupos, 
orquestras e bandas sinfónicas. Ganhou, 
em 2008, o concurso de composição 
para orquestras de sopro do INATEL. 
Enquanto formador já realizou 
várias masterclasses de saxofone e 

dirigiu orquestras em várias cidades 
portuguesas. 
É membro fundador do quarteto de 
saxofones de Lisboa, do quarteto de 
saxofones do Alentejo, Alen Sax, e da 
big band do Alentejo, a Big Alen Band 
da qual é também maestro. Lá fora, 
estagiou na Duna Symphony Orchester 
of Budapest e licenciou-se em direção 
de orquestra de sopros pela Associated 
Board of the Royal Schools of Music em 
Londres. SUZANA MARTO

JOSÉ PITEIRA E SUZANA MARTO // A influência da 
inteligência artificial, da robótica e da tecnologia no 
nosso dia-a-dia tem vindo a ser discutida frequen-
temente em público. A resposta de Miguel Mira 
da Silva, professor no Instituto Superior Técnico e 
membro da unidade de investigação do Instituto 
de Engenharia de Sistemas e Computadores INOV 
(INESC Inovação), durante o workshop “Usufruir o 
nosso futuro digital”, a 16 de fevereiro, no Cenjor, 
em Lisboa, é frontal e também polémica. “Ainda 
estamos no princípio da revolução tecnológica… 
o que aconteceu até hoje foi só um aquecimento.”

 O investigador antecipa uma mudança de para-
digma porque, ao contrário da ideia generalizada, 
o trabalho de um informático já não é programar 
computadores mas prepará-los para que aprendam 
sozinhos. “No fundo, os nossos cérebros estão a ser 
substituídos por inteligência artificial”, revela. 

Contudo, vê nessa mudança “uma oportunidade 
para o nosso cérebro ser alavancado pela inteligên-
cia artificial”. Miguel Mira da Silva considera que é 
reconhecida “a péssima capacidade do ser humano 
como decisor”. Será, então, mais prudente no fu-
turo, perguntar ao computador aquilo que podemos 
fazer e, baseado na sua decisão, fazer uma análise ao 
resultado e tomar a decisão que mais nos agradar.

Este computador moderno que ganha uma inde-

pendência já é uma realidade, quer seja supervisio-
nado na sua aprendizagem ou quer seja programado 
para aprender sozinho através de exemplos. O pro-
fessor refere o supercomputador Watson, desenvol-
vido pela IBM, que está a ser testado para encontrar 
opções de tratamento para o cancro do pulmão e 
já se encontra a ser utilizado por vários centros de 
pesquisa em território americano.

Outros exemplos são o projeto Wealthfronth, que 
faz a gestão de riqueza através do PC, ou o recente 
serviço Amazon Go, uma loja onde se pode entrar 
e escolher os produtos que se pretende e, quando 
se sai da loja, as compras são debitadas através de 
uma aplicação no telemóvel, não sendo necessário 

O futuro digitalizado 
começa agora

// “O desenvolvimento da 
inteligência artificial total 
pode significar o fim da raça 
humana”, afirmou Stephen 
Hawking, físico teórico 
recentemente falecido. Há 
quatro anos, defendeu esta 
leitura inequívoca sobre o 
desenvolvimento autónomo 
da inteligência e a ameaça 
da mesma conseguir 
suplantar a raça humana. 
O Governo português 
parece não partilhar a 
opinião de Hawking, tendo 
apostado numa agenda 
de digitalização nacional. 
Reflexo desta acção são as 
parcerias com empresas 
como a Cisco, a Google 
e a Vestas, com o intuito 
de promover a criação de 
emprego, o aumento do 
crescimento económico e 
da qualidade de vida. Um 
estudo global realizado pela 
Dell Technologies indica que, 
dum universo de mais de 
3800 diretores executivos, 
existe consenso quanto 
à integração de humanos 
e máquinas dentro da 
mesma equipa de trabalho. 
A falta de qualificação dos 
trabalhadores ou se estes 
avanços vão reduzir tempo 
na produção, além da maior 
exposição a ciberataques 
e a ausência de protocolos 
em caso de falha de uma 
máquina autónoma ocupam 
a agenda dos críticos à 
digitalização do futuro 
mercado de trabalho. JOSÉ 
PITEIRA E SUZANA MARTO

INTELIGÊNCIA 
AUTÓNOMA

um caixa de supermercado para atender o cliente. 
O professor salienta ainda como é possível agora 

aceder facilmente a uma enorme diversidade de 
produtos ou conteúdos, como música e vídeos, na 
internet, o que obrigou muitos artistas a adaptar a sua 
agenda, utilizando os concertos e presenças em even-
tos para conseguir mais uma fonte de rendimento 
devido à presença gratuita destes conteúdos na pla-
taforma. ”As plataformas estão a ter um efeito brutal 
na descida dos preços dos produtos e dos serviços”, 
confirma o investigador, que identifica uma transfe-
rência dos produtos e dos serviços para plataformas 
digitais. Mas, garante, que a rentabilização de espaços 
ou de veículos vai gerar crescimento económico e 
aumentar a empregabilidade, referindo, a propósito, 
que a Uber fez com que duplicasse o número de 
pessoas que se desloca de táxi em Nova Iorque.

A última tendência na transição para um mundo 
digital que o investigador destaca da sua leitura Ma-
chine, Platform, Crowd Harnessing our Digital Future, 
lançado em 2017 e da autoria de Andrew McAfee 
e Eryk Brynjolfsson, professores no Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), é a presença de quase 
todo o conhecimento na internet.

Miguel Mira da Silva explica que as bibliotecas 
com os livros catalogados encontram-se agora na in-
ternet sem que haja a necessidade de haver alguém a 
organizar o conhecimento. “Imaginava-se que seria 
o caos e, afinal, não”, conclui. 

No futuro mundo digital, o uso potencial dos 
computadores não se baseia na utilização de ferra-
mentas como o Microsoft Word ou do Excel, mas 
sim, no processamento de milhares de dados ou na 
utilização de algoritmos superinteligentes. Contudo, 
os computadores não podem substituir o ser humano 
em aspetos como a empatia ou a liderança.

// No terceiro dia de competições, a 
reflexão no anfiteatro da quinta de Santo 
António centrou-se na Formação de 
Formadores: Da Certificação à Prática 
Formativa. O conceito de formador super-
herói, inspirador, motivador e facilitador foi 
transversal ao 1º painel de convidados que 
pela mão de Alexandra Aníbal, convocou 
as experiências de Ana Azevedo, Humberto 
Viegas e Marta Mendes. Os convidados  
debateram questões como formação 
contínua de formadores, conhecimento e 
validação de estratégias e sua atualização, 
bem como mais-valias da formação à 
distância. O 2º painel constituído por 
João Lourenço, moderador, Mafalda Isaac 
da B-Training e Paula Tomás, consultora, 
abordou a organização, desenvolvimento 
e avaliação da formação de formadores. 
Algumas sugestões de melhoria da 
plataforma Netforce, do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, foram 
apresentadas por Mafalda Isaac.
A criatividade e a inovação na 
aprendizagem foi o tema da tarde e 
Ricardo Cabete, Daniel Perdigão, Joaquim 
Sapateiro, Fernanda Ledesma integraram 
o último painel de convidados, com a 
moderação de Pedro Correia Santos. 
Ricardo Cabete explorou os caminhos da 
inteligência emocional, que caracteriza o 
seu projeto Emotion Talks. Daniel Perdigão, 
ilustrador, marcou presença nesta conversa 
ao longo do dia com o seu mapa mental, 
onde ficou representado, através de 
algumas frases e desenhos,  o essencial do 
debate. Já Joaquim Sapateiro da academia 
de formação ATEC reforçou a importância 
da partilha em sala de aula e, por outro 
lado, Fernanda Ledesma, da Associação 
Nacional de Professores de Informática, 
abordou algumas metodologias que ajudam 
a motivar os formandos, cativando a plateia 
com um voo de drone. BIANCA MARQUES

Precisam-se 
super-heróis

MIGUEL MIRA DA SILVA ANIMA DEBATE NO CENJOR Em 2014, o então 
presidente da Google, Eric Schmidt, disse que o homem tinha 
de vencer a batalha entre o ser humano e os computadores 
pelo mercado de trabalho. O que nos reserva o futuro? Será 
que estas criações vão roubar os nossos sonhos, dominar o 
mundo e escravizar a humanidade?

// Enquanto decorria a 
conferência de Formação 
de Formadores, no 
anfiteatro da quinta de 
Santo António, durante o 
terceiro dia de competição 
do WorldSkills Portugal, 
Pedro Perdigão ilustrava 
tudo o que era discutido.
Entre desenhos e palavras, 
o ilustrador retratou as 
mensagens e, ao final do 
dia, o debate estava todo 
explicado em duas  
folhas A2. 
Pedro Perdigão pertence 
ao projeto UpSideUp que 
tem como lema “pensar e 
comunicar visualmente”. 
Assim, trabalha com 
registo gráfico, facilitação 
visual, whiteboard videos, 
infografia e mapas mentais. 
O também formador 
começou por estabelecer 
contacto com os mapas 
mentais através da 
Internacional Forum 
of Visual Practitioners 
(IFVP), um grupo que 
aplica diferentes tipos 
de ferramentas de forma 
a captar e transmitir 
mensagens de forma 
criativa. Como inspiração 
Pedro Perdigão tem 
os trabalhos que são 
partilhados nessa 
plataforma.  
BIANCA MARQUES

A ILUSTRAÇÃO 
FACILITA A 
COMUNICAÇÃO

FOTOS MAFALDA CARDOSO
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// O temporal que se abateu sobre Beja 
durante a manhã de quinta-feira, último 
dia de provas da 43ª edição do WordSkills 
Portugal – e que provocou um ferido grave 
na sequência da queda de um painel 
eletrónico numa estrutura de apoio ao 
evento –, obrigou à evacuação do recinto 
de competição. 
Em comunicado oficial, a organização 
acabou a suspender as provas e a 
cerimónia de encerramento prevista 
para o dia seguinte, em Sines, e tornou 
público o término das provas, em nome da 
segurança das cerca de mil pessoas que se 
encontravam no local.
Entre os presentes estavam concorrentes, 
jurados, organização, visitantes e crianças 
de escolas locais que participavam, no 
auditório principal da Quinta de Santo 
António, na Junior Skills, a mostra de 
profissões para crianças até aos 12 anos. 
O incidente ocorreu numa tenda de apoio 
à competição, que auxiliava a prova de 
cozinha. A vítima, uma voluntária de 
37 anos, foi socorrida pela equipa de 
bombeiros que se encontrava no local. 
À AZUL, o responsável pela corporação de 
bombeiros, Adelino Gonçalves, garantiu 
que “não se verificaram mais registos de 
feridos, apenas um em estado grave” e que 
a vítima foi “transferida, de urgência, para 
o hospital de Beja”.
Cerca de três meses depois, o estado 
clínico da mulher de 37 anos apresenta 
“sinais de evolução positiva”, revela fonte 
hospitalar do São José, em Lisboa, para 
onde foi transferida dada a ausência da 
especialidade de cirurgia maxilo-facial no 
Hospital de Beja. A vítima esteve internada 
de 2 a 5 Março no São José e sujeita a uma 
intervenção cirúrgica, “que decorreu com 
sucesso”.
FÁBIO ANUNCIAÇÃO

Chuva e ventos 
fortes atingem  
a competiçãoO que queres 

ser quando 
fores grande?
BIANCA MARQUES // O anfiteatro da Quinta de 
Santo António ganhou tons mais coloridos do que 
nos restantes dias e as crianças, vindas de oito escolas 
do baixo Alentejo, ansiavam experimentar todas as 
profissões. Pela primeira vez no Campeonato Na-
cional das Profissões os estudantes do Ensino Básico 
puderam visitar o evento e familiarizarem-se com 
algumas profissões como enfermagem, cabeleireiro, 
ciência, costura, pintura e cozinha. De acordo 
com Isabel Shirley, da organização, “a introdução 
do WorldSkills Júnior procurou valorizar o ensino 
profissional e colocar os mais novos em contacto 
com as mais variadas profissões”.  

Em enfermagem sentem os batimentos cardía-
cos, medem a pressão arterial, colocam ligaduras 
nos braços, mas em cozinha o panorama muda e 
passam a colar a imagem da mascote do World-
Skills, o Skillo que também surgiu este ano, em 
bolachas (na foto). 

Divididos por t-shirts de cores diferentes, não 
perdem tempo e aproveitam todas as atividades. 
Na profissão de cabeleireiro, as voluntárias fazem 
tranças às meninas, “cristas” aos meninos e todos se 
levantam das cadeiras com os cabelos coloridos de 
verde e vermelho. À medida que o tempo passa, os 
pequenos rostos ganham tons e formas diferentes, 
transformando um dos meninos no Batman depois 
de passar pela profissão de pintor. 

Enquanto cientistas os estudantes enchem ba-
lões com substâncias como o vinagre e afundam 
um ovo. “Quando for grande quero ser escritora 
ou física”, diz uma menina de cabelo castanho 
encaracolado para a colega. “Estou mais inclinada 
para a segunda [opção]”, completa.

Apesar de toda a diversão no mundo das pro-
fissões, o WorldSkills Júnior incluiu ainda um mo-
mento de conto sobre o rei Ludovico, ao qual se 
seguiu um flashmob coordenado por estudantes 
de uma escola local. Depois, foi preciso voltar ao 
mundo real e a tempestade levou os meninos para 
casa mais cedo.

// Tal como um camionista consegue gerir 
as 17 mudanças de um camião, David Cruz 
toca uma “máquina” com 17 instrumentos 
desde que criou o seu homem-orquestra. 
No terceiro dia do Campeonato Nacional 
das Profissões, Da Cruz One Man Band e 
o projeto a Chiclateira, do mesmo autor, 
animaram os que estiveram presentes no 
Fórum da Formação dos Formadores.
O homem-orquestra começou em 2015 
e tem como inspiração outros homens-
orquestra italianos com quem David Cruz 
conseguiu criar amizades, aprendendo com 
eles a ultrapassar as dificuldades desta  
performance como o peso e a coordenação 
dos diversos instrumentos. “A minha meta 
agora é construir um protótipo que seja mais 
leve porque o peso é uma condicionante”, 
explica. Quanto à coordenação esclarece 
ser “uma questão de fazer as coisas de uma 
forma orgânica, o que quer dizer que não 
posso fazer coisas na guitarra que vão contra 
aquilo que faço nos pés”.
David Cruz tem como assistente técnica 
Cláudia Santos e ambos criaram a 
Chiclateira, constituída por um sistema 
de som autónomo, concebida a partir do 
homem-orquestra. Os dois projetos “têm 
percorrido o país e têm tido uma aceitação 
fabulosa, principalmente o Da Cruz One 
Man Band", conta David Cruz. O reportório é 
diversificado com temas franceses, ingleses 
e castelhanos, já que ambos os autores se 
confessam poliglotas.
Adaptam a sua música à localidade onde vão 
atuar e David Cruz garante que ter estado 
presente no Alentejo foi como uma lufada 
de ar fresco pelo cante alentejano e espera 
que os seus projectos possam servir de 
inspiração a outros. Confessa, no entanto, 
que o homem-orquestra é ideal para tocar 
rockn’roll, por conter “muita energia, muito 
sangue e muita garra”. Na Primavera será 
lançado o primeiro CD com músicas originais 
de David Cruz.  BIANCA MARQUES

Homem-orquestra 
e Chiclateira 
invadem Beja

“Quando for 
grande quero 
ser escritora 
ou física”, diz 
uma menina 
de cabelo 
castanho 
encaracolado 
para a colega. 
“Estou mais 
inclinada 
para a 
segunda 
[opção]”

JOEL VALENTE
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50 // cultura

Évora
"Meio-dia. O sol a prumo cai ardente,
Dourando tudo...ondeiam nos trigais
D´ouro fulvo, de leve... docemente...
As papoulas sangrentas, sensuais..."

in O meu Alentejo

Florbela Espanca (1894-1930)

50 // migrantes 51
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Oministro do Trabalho, 
Solidariedade e Seguran-
ça Social, Vieira da Sil-
va, marcou a sessão de 
abertura da 43ª edição 
do Campeonato Nacio-
nal de Profissões, este 
ano sediado no Alente-

jo, de 25 de Fevereiro a 1 de Março, sublinhando a 
intenção legislativa do Governo de ampliar o acesso 
ao ensino superior abrangendo os jovens oriundos de 
cursos profissionais.  “O objetivo do país, não apenas 
do Governo, é que pelo menos metade dos jovens te-
nham um percurso pela via do ensino profissional, de 
dupla qualificação e diploma profissional”, anunciou. 

Questionado sobre esta estratégia o ministro, acres-
centou ao Cenjor: “Queremos aumentar as oportu-
nidades, e não condicionar os estudantes do ensino 
profissional, mas criar oportunidades adaptadas às ne-
cessidades e à mudança tecnológica para que possam  
melhorar as suas qualificações e, assim, facilitar a sua 
integração no mercado laboral.” 

Também Carlos Pinto de Sá, presidente da Câmara 
Municipal de Évora, abriu o encontro realçando a 
importância da valorização do trabalho e revelou a 
crescente procura de mão-de-obra qualificada na cida-
de de que é representante. Louvou, ainda, os recentes 
investimentos feitos na região como a presente inicia-
tiva que, para António Valadas da Silva, presidente do 
IEFP, tem sido uma aposta “cujo retorno é extrema-
mente compensador”. Aos concorrentes foi deixada 
uma mensagem de agradecimento pela participação 

e de motivação, ao referir que “todos são campeões”.  
 “Vocês são os melhores e uma inspiração para 

todos!”, reforçou Vieira da Silva, pelo que recebeu 
da plateia uma das reações mais efusivas da tarde. 
Antes, Valadas da Silva relembrara a longa história 
do WorldSkills, fundado em 1948, em Espanha, com 
Portugal a ter um papel vital a partir de 1950 e como 
o Campeonato das Profissões visa aumentar a noto-
riedade de Portugal nos mercados europeus, após 68 
anos a conquistar medalhas. 

Contando este ano com 348 participantes nacionais 
em 39 áreas profissionais, os concorrentes convergiram 
para a Arena de Évora, em arruada, liderados pelo gru-
po percussionista Bat’na Lata. Provenientes de todas as 
regiões do país, ilhas incluídas, é já dentro de portas 
que mais rufares de tambores animam concorrentes, 
jurados, voluntários e representantes institucionais. 
Desta feita os Bombando, da Amadora, em conjunto 
com os Samba Resille, de Toulouse (França), esperam 
a deixa da apresentadora Carolina Torres para mostra-
rem a sua  energia contagiante às sete regiões de Portu-
gal presentes na competição: Açores, Madeira, Norte, 
Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

Reinventar a tradição
Pela primeira vez, a edição do WorldSkills Portugal 
decorre no Alentejo e Évora foi considerada “a melhor 
cidade para receber o evento [de abertura] pelo con-
traste que esta inspira entre o seu passado histórico e 
o futuro promissor ilustrado pelos jovens competidores 
presentes”, segundo Vieira da Silva.

Irónico, o humorista alentejano Serafim teceu re-

O compromisso 
com uma 
forma de viver
ABERTURA DO WORLDSKILLS PORTUGAL 2018 A ARENA DE ÉVORA  
RECEBEU CONCORRENTES, JURADOS, CHEFES DE OFICINA, FORMADORES  
E  REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS NUM AMBIENTE DE FESTA EM QUE  
SE PROCUROU DESFAZER PRECONCEITOS E SALIENTAR A IMPORTÂNCIA  
DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTÍNUA
POR BIANCA MARQUES, ESTÊVÃO SEQUEIRA, IRYNA MOSKALIUK E PEDRO PINELA (TEXTO)

flexões sobre a adição tecnológica das gerações mais 
jovens. Descontraindo a plateia, centrou a sua atuação 
no mote de Saramago – “um homem escreve com as 
palavras que conhece”. E o recado ficou claro, o cami-
nho é ir ao encontro do horizonte com a bússola da 
utopia, como defendeu o escritor uruguaio, Eduardo 
Galeano. Afinal segundo este, a “utopia é como uma 
linha horizontal para a qual caminhamos, que  nunca 
alcançamos, mas que serve para nos orientar, para 
continuar sempre a caminhar, a caminhar.”

Também o grupo de teatro de improviso, os Imprová-

veis, ao entrarem em palco com uma abordagem teatral 
a sete profissões sorteadas pelo público, procurou des-
codificar o mito da “profissão de sonho”. Assim, foram 
mimadas a restauração, a reportagem de televisão, a 
produção e engenharia industrial, o cabeleireiro e este-
ticismo, a multimédia e animação 2D e 3D e, ainda, a 
contabilidade e gestão e a gestão de redes informáticas. 

Vasco Ribeiro Casais fechou o serão convocando 
a plateia para o seu projecto de etnofolk OMIRI, que 
conjuga competências de vídeo e música popular, retra-
tando saberes e rimas vivas e convidou todos para fazer 
parte deste “Portugal acordado”. O formato inovador 
de OMIRI, no qual a cultura portuguesa ganha desta-
que através da gaitas de foles, do bouzouki português, 
do cavaquinho e do vídeo em tempo real começou há 
dez anos em conjunto com o videoasta Tiago Pereira. 

“Nós acabamos por reconhecer [os sons] porque os 
nossos avós cantavam ou tocavam uma música pareci-
da e depois porque está feito com um tempero assim 
mais moderno”, acrescenta Vasco. O seu mais recente 
disco, Baile Eletrónico, foi editado em Abril e o primei-
ro single País Colmeia, que conta com a voz e poema 
da rapper portuense Capicua, tem mostrado que em 
OMIRI “a música portuguesa gosta dela própria”. 

“Para mim, foi muito bom tocar aqui [na Arena], 
ver as pessoas todas a vibrar com a música e espero que 
possa servir de inspiração [para os jovens concorren-
tes que assistiram ao concerto]”, referiu o criador do 
projeto que crê que os portugueses valorizam cada vez 
mais o que é produzido a nível nacional em todas as 
áreas. O rap de Amaro procurou catalisar essa vibração 
coletiva na memória final da festa.

A música portuguesa a gostar 
dela própria foi o espírito 
levado por Vasco Ribeiro Casais 
à cerimónia de abertura do 
WorldSkills Portugal 2018 com 
o projeto musical de etnofolk, 
OMIRI. Na plateia, entre os 
convidados institucionais 
destacavam-se, Paulo Feliciano, 
vice-presidente do IEFP, Francisco 
Madelino, presidente do INATEL, 
Carlos Pinto de Sá, presidente da 
CM Évora, Vieira da Silva, ministro 
do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social e António 
Valadas da Silva, presidente do 
IEFP

53 // Évora52 // Évora
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ARRUADA  
ANIMA ÉVORA 
Sempre na vanguarda a comandar a 
marcha, o som dos criativos e reciclados 
instrumentos de percussão da banda Bat’na 
Lata encheu as ruas do centro histórico 
de Évora, a caminho da Arena da cidade 
onde os 348 jovens participantes no 43º 
Campeonato Nacional das Profissões, 
lado a lado com dirigentes locais e jurados 
nacionais, eram esperados no último 
domingo de Fevereiro, que precedeu 
os quatro dias de provas. Já antes, um 
encontro multicolor animado pela tuna 
académica de Évora, 6 Tetos, inundou 
o largo do conde de Vila Flor (junto 
ao antiquíssimo templo romano local). 
Turistas curiosos e passeantes locais 
acompanharam os muitos sorrisos dos 
jovens dos Açores vestidos de azul, a 
Madeira de verde, o Norte de azul escuro, 
a região Centro de amarelo, a região de 
Lisboa e Vale do Tejo de cinzento, o Algarve 
de laranja e o Alentejo de vermelho. 
No ar, entre muitas expetativas, esta 
peregrinação abria portas aos futuros 
campeões que assim interiorizavam o 
desafio que estava prestes a começar.
Estêvão Sequeira e Iryna Moskaliuk
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ESTÊVÃO SEQUEIRA //  O primeiro jato comercial da 
Embraer já voa nos céus da Europa e tem assinatura 
do Centro de Emprego e Formação Profissional de 
Évora e do Centro de Emprego e Formação Pro-
fissional de Setúbal. 

O E190-E2 é o primeiro dos três novos mode-
los de jatos comerciais da construtora aeronáutica 
brasileira a entrar em serviço (os próximos serão o 
E195-E2 e o E175-E2). Este aparelho conta com 
peças produzidas numa das duas fábricas do grupo 
em Évora e componentes produzidos na OGMA – 
Indústria Aeronáutica de Portugal. 

Uma parte significativa dos trabalhadores das fá-
bricas da Embraer de Évora foram formados em 
cursos criados para o efeito pelo IEFP, em Évora e 
Setúbal. Assim, a Embraer Portugal perspetiva que 
“o seu futuro seja assegurado por profissionais, com 
talento e competência que vão sendo formados nos 
centros de formação e universidades portuguesas”  e 
que sejam capazes de responder às exigências da in-
dústria, quer a curto quer a longo prazo. 

A caminho de meio século desde a fundação em 
1969, a Embraer S.A. com sede no Brasil e operan-

Indústria 
aeronáutica
mantém aposta
em Évora
A PARCERIA transatlântica da Embraer,  
entre o Brasil e Portugal, exporta 100% 
da sua produção para o continente 
americano, mas está aberta a outros 
mercados e defende a excelência dos 
centros de formação, tecnológicos  
e das universidades portuguesas

gias e partes de produtos que tenham relação com as 
competências instaladas nas duas fábricas.
As duas fábricas são responsáveis pela produção e 
montagem das asas e estabilizadores verticais e ho-
rizontais dos aviões executivos Legacy 450/500 e do 
avião militar KC-390 e pela produção e montagem 
de painéis das asas dos aviões comerciais E-175 plus 
e E-Jets E2, bem como pela produção de compo-
nentes (ailerons, spoilers, portas de carga e tail cones) 
dos aviões executivos Legacy 450/500.

Eficácia e inovação na vanguarda 
Desde o início da atividade fabril, foram criados 450 
postos de trabalho directos e cerca de 120 indiretos 
cujo local de trabalho é também o complexo in-
dustrial da Embraer em Évora. Os trabalhadores da 
empresa tem uma média etária de 32 anos e 65% 
dos colaboradores residem na região de Évora, sendo 
os restantes de vários pontos do país. 

Em funções operacionais destacam-se 57% dos 
seus colaboradores: maquinação CNC, tratamentos 
de superfície, montagem de estruturas, pintura e se-
lagem, a que se somam 20% em funções técnicas 

da manufatura à qualidade. Na engenharia cerca de 
12% pertencem à fabricação, ao processo e à quali-
dade. Quatro por cento asseguram funções de gestão, 
desde os profissionais de recursos humanos, aprovi-
sionamento e contabilidade.

Além de “tecnicamente eficaz”, os profissionais 
da Embraer deverão “estar preparados para convi-
ver num ambiente global e inovador”, realizando as 
suas tarefas “de forma a entregar serviços/produtos 
de excelência, com foco nos três pilares essenciais do 
negócio: prazo, custo e qualidade”. Nesse sentido, 
o profissional da indústria 4.0 terá de integrar no 
seu dia-a-dia conceitos como a mudança tecnológi-
ca, as oportunidades e desafios que advêm do nível 
de conectividade atual, a capacidade de gerir gran-
des quantidades de dados e a flexibilidade que deve 
resultar da conjugação destes saberes. 

Pelo que, “este profissional precisará de, através do 
seu senso crítico e da sua capacidade de olhar o ce-
nário completo, antecipar as decisões assertivas com 
base num ambiente de simulação, analisando dados 
e factos”, numa perspetiva de perpetuar o negócio e 
respondendo às necessidades do mercado.

// A Universidade de Évora 
(UÉ) não se restringe às 
actividades curriculares e já 
formalizou dois protocolos a 
Fronteira Landscape, projeto 
colaborativo entre a UÉ e a 
Faculdade de Arqueologia da 
Universidade de Leiden, que 
visa estudar a transição entre 
o mundo indígena da Idade 
do Ferro e a romanização da 
paisagem, decorrida entre os 
séculos II a.C. e I d.C. 
Estão previstas prospeções 
arqueológicas e estudos de 
análise da paisagem romana 
na área do município de 
Fronteira, situado no Alto 
Alentejo, com recurso às 
mais atuais metodologias de 
trabalho em Arqueologia da 
Paisagem, que contam com 
os doutorandos de várias 
universidades europeias, 
bem como alunos de 1º ciclo 
de Arqueologia da UÉ.
Também em Fevereiro 
foi assinado um acordo 
de cooperação entre a 
Fraunhofer Portugal, a 
Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro e a 
Universidade de Évora que 
permite a criação de um 
novo centro em Agricultura 
de Precisão e Gestão da 
Água em Portugal. O acordo 
foi assinado no âmbito 
da sessão GoPortugal, 
Parcerias Globais em Ciência 
e Tecnologia, promovido 
pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.  
Este esforço de procura 
da excelência tem tido os 
seus resultados. Francisco 
Colaço do Rosário, um 
dos nomes mais sonantes 
da enologia portuguesa, 
conhecido como o “pai 
dos vinhos alentejanos”, 
com repercussões ao nível 
nacional e internacional, 
foi homenageado, na UÉ, 
que recebeu, também 
em Janeiro, a presença 
do secretário-geral da 
Organização Mundial de 
Turismo, Zurab Pololikashvili. 
ESTÊVÃO SEQUEIRA

Parcerias 
globais

do em Portugal nestes últimos cinco anos, assume-se 
“como empresa global” e figura entre as líderes mun-
diais do ramo aeroespacial. Tem uma presença espe-
cífica nos setores de mercado da aviação comercial, 
aviação executiva e de defesa e segurança.

Desde o anúncio, em 2008, da sua aposta estra-
tégica de internacionalização, a Embraer “já inves-
tiu mais de 300 milhões de euros em Évora”. Em 
Setembro de 2012, quatro anos volvidos, têm início 
as atividades industriais nas unidades de Évora que 
constituem a Embraer Portugal, inseridas no Parque 
da Indústria Aeronáutica da cidade. 

A Embraer Portugal, S.A. corresponde assim à hol-
ding portuguesa, detendo 100% do capital das duas 
outras fábricas, designadas como centros de excelên-
cia: a Embraer Portugal Estruturas Metálicas e a Em-
braer Portugal Estruturas em Compósitos. Em ambos 
os casos, as competências nucleares são as de produ-
ção de peças grandes e/ou complexas, com estruturas 
críticas e elevado nível de automação. 

Nas instalações da Embraer Portugal funciona 
também um centro de engenharia e tecnologia, que 
dá prioridade ao desenvolvimento de novas tecnolo-

O profissional 
da indústria 
4.0 terá de 
integrar no 
seu dia-a-dia 
conceitos como 
a aceleração 
tecnológica, a 
conectividade, 
a big data e a 
flexibilidade

DR



azul // cenjor 2018 azul // cenjor 2018

FÁBIO ANUNCIAÇÃO // É o retrato de um Portu-
gal mais antigo, não tivesse vivido bem de perto 
a ocupação da feitoria onde trabalhou e o período 
da Reforma Agrária, na transição para a democra-
cia. Bate, agora, o pé a marcar o rufo dos tambores 
improvisados, olhando o “sangue novo” com uma 
timidez disfarçada. Não espera aprovação em ser 
pai-avô, antes convida os olhares de quem o cerca a 
debruçar-se sobre o pequeno Rui Pedro, o mais novo 
dos seus quatro filhos. Aos 62 anos, José Branco 
recorda a sua passagem pela polícia de Évora, como 
chauffeur fardado, as obras públicas que empreendeu, 
a horta e o gado que o ocupam no presente.

Vai cavaqueando em diálogos breves, enquanto 
desce com a Arruada do WorldSkills, lembrando o 
entusiasmo dos miúdos – cada vez menos na região 
– ao olhar para cima, convencidos de que viam so-
brevoar grandes águias. Mas José Branco sabe que 
são milhafres-pretos, visitantes regulares de outros 
montes. Conta pelos dedos, trazendo à memória, o 
trabalho de feitor na Sociedade de São Jorge até à 
ocupação miliciana durante o Processo Revolucioná-
rio em Curso (PREC) e nas vinhas, em Alenquer, 
a marcar o regresso à terra. Largou-a, depois, para 
rumar a Bragança e a Santa Maria da Feira. Por lá 
viu erguer, em 11 anos de obras, estaleiros, pontes,  
e estradas. 

Os anos de trabalho, entre feitorias e obras pú-
blicas que lhe garantiam o sustento, “o primeiro 
degrau para a cultura” dizia Agostinho da Silva, 
em 1990, não foram generosos para com o “Bran-
quinho” do Vimieiro. O acidente vascular em nada 
lhe afetou a memória e a capacidade de criar aca-
bou orientada para outras obras. Trata, hoje, das 
14 cabeças de gado que tem no seu pedaço de 
terreno. Dela também nascem os produtos de troca 
que vão mantendo o diálogo entre habitantes da 
freguesia: batatas, alfaces, pequenas hortas que vão 
“alimentando a gentes da região”.

É presença frequente nas ruas de Évora, já que é 
por lá que é atendido pelo médico. Vai pegando ainda 
no automóvel, mas é na carreira que a freguesia lhe 
disponibiliza que regressa ao Vimieiro. Já no café a 
cinco minutos de casa, na Planície Dourada, mantem 
a vigília e, quando passa, há sempre quem lhe solte 
um conforto. Acena com a cabeça, diz-se a “preparar 
o espírito para outros afazeres”, a caminho da escola 
do seu Rui Pedro, em busca de um outro degrau para 
a cultura, o do “saber”. As petiscadas com os amigos 
ficam para mais tarde. Escolhe agora pousar os olhos 
sobre o pequeno Rui Pedro, como se o embalasse, 
e dá graças a Deus por ter nascido filho da terra.

FÁBIO ANUNCIAÇÃO // A Comissão Europeia (CE) e o 
Governo negam a concretização de uma linha de ligação 
de alta velocidade entre Évora e Mérida. Assim, a obra 
terá uma “linha convencional” de transporte de merca-
dorias e passageiros. O Governo, a par da CE, esclareceu 
que o que está idealizado para a ligação de Portugal a 
Espanha é uma linha férrea convencional e não de uma 
estrutura que albergue o transporte de alto desempenho, 
no sentido de “ajudar ao de cargas a partir de Portugal e 
ao tráfego de passageiros entre Lisboa e Madrid”, garante 
a da CE. Além deste projeto, decorrem ainda intervenções 
nas linhas férreas de ligação entre Elvas e a fronteira do 
Caia e a construção do troço de linha férrea Elvas-Évora.

De acordo com a agência Lusa, a informação que dava 
conta da divulgação oficial do desenvolvimento de uma 
linha de TGV entre Portugal e Espanha teria sido con-
firmada por uma “fonte comunitária” não citada, após 
o encontro entre a comissária europeia dos Transportes, 
Violeta Bulc, e os ministros português e espanhol com 
as respetivas tutelas nacionais.

No final de uma “reunião importante e especial com os 
ministros dos Transportes de França, Espanha e Portugal”, 
a comissária Violeta Bulc informou que os responsáveis 
pela tutela “concordaram em avançar com os elos em 
falta dos corredores e que, em especial, os corredores de 
mercadorias vão servir não apenas os países, mas as ne-
cessidades da União Europeia”. 

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, 
Pedro Marques, acabou a desmentir a informação de que 
estaria norteado o desenvolvimento de uma linha férrea 
de alta velocidade, referindo que “o projeto inicialmente 
pensado teria três linhas, duas delas estariam dedicadas 
à alta velocidade de passageiros e uma à ferrovia de 
mercadorias”, mas a “linha que está em implementação 
agora, desse projeto maior, é a ferrovia de mercadorias”.

Na ordem prioritária da rede de transportes tran-
seuropeia está o troço de ligação entre Évora e Mérida, 
entendendo que “o Porto de Sines estará ligado de 
forma mais eficiente ao eixo de mercadorias Sines-El-
vas-Madrid-Paris e a secção transfronteiriça tratará um 
importante elo em falta na conexão de alta velocidade 
ferroviária entre Lisboa e Madrid”, segundo fontes 
governamentais.

O plano de trabalho referente ao corredor Atlântico 
da rede transeuropeia prevê que a ligação Évora-Mérida 
“deva estar operacional na data mais cedo possível e, 
em qualquer caso, em 2030, o mais tardar”. Em Feve-
reiro de 2018, o primeiro-ministro espanhol, Mariano 
Rajoy, Violeta Bulc e António Costa juntaram-se em 
Elvas para o lançamento do concurso de construção 
do troço de linha férrea Elvas-Évora, obra que se prevê 
terminada, segundo projeções do Governo, para 2022.

Memórias  
de um lutador 

Troço Évora- 
-Mérida será de 
linha convencional

// Quem chega a Montemor-o-Novo é 
surpreendido pelo santuário de Nossa 
Senhora da Visitação, numa colina próxima 
do povoado. A ermida foi construída no 
século XVI em estilo manuelino-mourisco e 
alberga no seu interior painéis de azulejos do 
século XVIII, alusivos à vida da Virgem Maria. 
O interior de nave única, com abóbada 
em alvenaria de tijolo polinervurada, em 
excelente estado de conservação, é um 
lugar de culto religioso onde se encerram 
lendas locais. A lenda mais conhecida é 
a do local da construção deste santuário. 
Conta-se que ao iniciarem os preparativos 
para a construção da ermida no sopé da 
colina, junto à Fonte Santa, nas margens da 
estrada nacional, os operários deram com o 
estranho desaparecimento das ferramentas, 
durante a noite, e na manhã seguinte o 
seu reaparecimento no alto da colina. Os 
desaparecimentos repetiram-se por vários 
dias e terão sido lidos como sinais, o que 
levou à decisão de escolherem então o 
monte em que se encontra até hoje. 
Na sacristia, a testemunhar a grande 
devoção popular a Nossa Senhora da 
Visitação, repousam cerca de duas centenas 
de “milagres” ou ex-votos (quadro, imagem 
ou inscrição de agradecimento a um 
desejo atendido), como retábulos pintados, 
fotografias, partes do corpo em cera e fitas. 
Ainda se destacam um notável presépio ao 
estilo de Machado de Castro, um trabalho 
paciente e demorado do montemorense 
Joaquim José Faísca, dos finais do século 
XIX, e as carcaças de um grande crocodilo 
e de uma jibóia, trazidos das ex-colónias 
portuguesas. 
A imaginação popular inventou várias lendas 
relativas a este santuário o que mostra 
a sua grande importância e antiguidade 
colocando-o entre os principais do sul do país.  
IRYNA MOSKALIUK E PAULA BARATA

O milagre da 
ermida de Nossa 
Senhora da 
Visitação 

// A 10 de Dezembro de 
2018 comemora-se os 
70 anos da aprovação da 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, um 
marco social importante 
para educação e trabalho, 
numa democracia de 
cidadãos informados 
e participativos. A 
Constituição da República 
Portuguesa de 1976 
incorpora no seu texto 
os princípios basilares 
dos Direitos Humanos, 
já que nos seus artigos 
73º e 74º estabelecem 
que todo “o indivíduo 
tem direito à educação, 
gratuita até completar o 
ensino obrigatório (12º 
ano)”, estabelecendo 
que “o ensino técnico 
e profissional deve dar 
acesso ao ensino superior 
num registo de igualdade 
quando comparado ao 
ensino escolar regular”, 
em função de méritos 
pessoais. Esta defesa da 
educação visa a plena 
expressão humana, o 
reforço dos direitos 
humanos e das liberdades 
fundamentais, favorecendo 
valores como a tolerância 
e a amizade entre 
nações, grupos raciais 
ou religiosos, bem como 
a manutenção da paz. 
Também no artigo 58º 
defende-se “o direito ao 
trabalho, à livre escolha 
do trabalho em condições 
equitativas e satisfatórias. 
ESTÊVÃO SEQUEIRA

UMA LUTA  
COM 70 ANOS

59 // Évora58 // Évora
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// Com séculos de 
história, o mármore  das 
terras alentejanas é um 
revestimento reconhecido 
por miúdos e graúdos. 
Mas nem só Estremoz 
tem grandes pedreiras. 
As localidades vizinhas 
de Borba e Vila Viçosa 
também surgem associadas 
à exploração deste 
material, utilizado na 
construção civil e nas 
artes. Mas na última 
década, esta pedra tem 
vindo a perder terreno 
para materiais idênticos, 
mas com preços mais 
acessíveis. Assim, há quase 
quatro anos, a Entidade 
Regional de Turismo do 
Alentejo lançou os alicerces 
para dar um novo impulso a 
esta matéria-prima. A ideia 
de criar a Rota Tons de 
Mármore foi submetida a 
uma candidatura ao Quadro 
de Referência Estratégica 
Nacional e é hoje executada 
pela Spira. “Hoje, o 
principal objetivo da Rota 
Tons de Mármore é dar 
a conhecer o património 
cultural e industrial do 
Alentejo”, sublinha a 
CEO da Spira, Catarina 
Valença Gonçalves.
Sempre acompanhados 
por um intérprete do 
património, os circuitos 
incluem desde descidas 
a pedreiras subterrâneas 
à observação de todo o 
processo de extração, 
transformação, fabrico e 
aplicação do mármore. A 
visita estende-se ainda 
aos centros históricos das 
localidades. Apesar de 
recente, são cada vez mais 
os portugueses a aderir ao 
programa, representando 
já 50% da procura. Quanto 
a mercados internacionais, 
a Alemanha destaca-se 
(20%), seguida da Holanda 
e Bélgica (10%), Finlândia e 
Estados Unidos da América 
(5%). IRYNA MOSKALIUK

TURISMO  
DA PEDRA

Alqueva não é só 
uma barragem

Vale da Rosa,  
uvas de primeira

IRYNA MOSKALIUK // O conjunto de obras que o 
Governo quer ter concluído até 2022 irá criar um 
total de 49 427 hectares de regadio. Além dos blocos 
de rega, a ampliação prevê também um elevado 
investimento numa ligação para levar a água do 
Alqueva aos concelhos de Castro Verde, Almodôvar 
e Ourique e a parte dos de Odemira e Mértola, no 
distrito de Beja, num investimento de cerca de 210 
milhões de euros.

“Esta é a resposta que o Governo está a dar à 
questão da seca e de combate às alterações climá-
ticas, numa perspetiva de longo prazo. A única 
maneira de garantir uma agricultura competitiva e 
sustentável é garantir água, que tem de ser gerida 
eficientemente e por isso é que é possível que a 
mesma água que estava prevista para regar 120 mil 
hectares passe a regar 170 mil”, disse o ministro 
Capoulas Santos. 

A concretização da barragem do Alqueva veio dar 
uma outra escala de sustentação à afirmação regio-
nal do turismo e lazer náuticos. Assim, o produto 
turístico “sol e água” deve poder ombrear com o 

JOSÉ PITEIRA // É na herdade do Vale da Rosa, con-
celho de Ferreira do Alentejo, que cresce o maior 
produtor nacional de uva de mesa com e sem grainha, 
esta última a que tem dado notoriedade internacional 
à marca. Composta por um terreno com cerca de 
250 hectares e com a capacidade de produção de seis 
mil toneladas de uva por ano tem sido reconhecida 
a nível nacional e internacional. Soma já vários pré-
mios institucionais, com 35% da sua produção a ser 
exportada para países do norte da Europa, Angola, 
China, Malásia e, mais recentemente, o Brasil.

A herdade pertence a António Silvestre Ferreira, 
que assim dá continuidade ao negócio que se en-
contra na família há mais de meio século. Foi o 
avô que iniciou a atividade vinícola, na altura em 
Torres Vedras, e o pai deu seguimento ao negócio, 
aproveitando para fazer a ponte entre o Oeste e o 
Alentejo, onde se instalou na herdade do Pinheiro, 
situada no mesmo concelho.

 A família viu as suas terras ocupadas com a re-
forma agrária, nos anos 70, optando por  emigrar 
para o Brasil onde prosseguiram a atividade como 
produtores vinícolas e enveredaram pelo cultivo de 
frutas e a pecuária. Com a restituição de terras, na 
década de 80, os irmãos regressaram ao país, mas An-
tónio permaneceu enquanto professor de medicina 
veterinária na Universidade Estadual do Maringá.

António toma as rédeas do negócio em 2000 e, 
com a partilha de terras da família, recebe uma par-
cela à qual decide dar o nome de Vale da Rosa, remi-

// Nas inúmeras mineralizações 
em cobre, zinco, estanho,  
ouro e ferro foram sempre 
os homens a assegurar os 
contratos de prospeção 
e pesquisa operados por 
empresas nacionais e 
estrangeiras na faixa piritosa 
ibérica. “O setor mineiro 
sempre foi maioritariamente 
masculino apesar de nos 
últimos anos existir uma 
maior abertura por parte das 
administrações em contratar 
mulheres”, revela Patrícia Falé, 
engenheira de minas da Direção 
Geral de Energia e Geologia. 
Contudo, “estas contratações 
continuam a ser essencialmente 
para os trabalhos de superfície”, 
acrescenta, sublinhando 
uma das mudanças que 
tem marcado o sector 
mineiro nacional.  Apesar da 
transformação de mentalidades, 
as condições de trabalho têm 
gerado descontentamento entre 
os trabalhadores da Sociedade 
Mineira de Neves-Corvo e das 
Minas de Aljustrel que iniciaram 
uma greve em finais de 2017. 
Em causa estava a defesa da 
implementação de horários 
humanizados, do fim da 
laboração contínua no fundo da 
mina, a antecipação da idade da 
reforma dos mineiros adstritos 
às lavarias e a progressão na 
carreira dos trabalhadores 
que rejeitaram a laboração 
contínua. Até ao momento não 
são conhecidas alterações que 
beneficiem estes funcionários. 
O cenário também não é 
favorável para as empresas. De 
acordo com Patricia Falé, “a 
existência de recursos minerais 
economicamente viáveis e 
a capacidade financeira da 
empresa são algumas das 
maiores adversidades que 
enfrentam as empresas”. O 
Programa Operacional de 
Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos, que 
visa a recuperação de 
passivos ambientais de 
minas abandonadas, procura 
concretizar diretivas do 
Portugal 2020. 
BIANCA MARQUES

Tradição 
mineira 

turismo cultural, quer urbano quer rural, que cons-
tituem hoje as principais motivações da procura do 
Alentejo Interior como destino turístico. A albufeira 
do Alqueva estender-se-á por 83 km ao longo dos 
concelhos de Moura, Portel, Mourão, Reguengos 
de Monsaraz e Alandroal, e o espelho de água terá 
uma superfície de 250 km2, pelo que as margens 
terão no seu total 1100 km, uma extensão maior 
que a costa marítima portuguesa.

A ideia fundamental é mobilizar, a partir das 
aldeias ribeirinhas, investimentos produtivos di-
versificados, que valorizem as identidades locais e 
que cativem segmentos qualificados dos mercados, 
capazes de estruturar uma base económica para o 
sector do turismo, lazer e restauração. Esta barragem 
em arco portuguesa, situada no rio Guadiana, apos-
tou na produção de energia elétrica, mas também 
na criação de um lago artificial, que alimentasse 
um sistema de regadio para toda a zona alentejana 
como forma de desenvolver a agricultura e, assim, 
também combater o problema da desertificação e 
abandono da terra.

niscente do local onde brincava enquanto criança. 
Quando tomou posse dos terrenos, o tamanho da 
herdade correspondia a cerca de 100 hectares.

Agora, o objetivo do atual proprietário passa 
por aumentar a propriedade, duplicando a área 
de produção para os 500 hectares e aumentando 
o seu total de produtividade para valores a rondar 
as 15 mil toneladas de uva. Mas os investimentos 
não ficam por aqui. Em conjunto com a Pala-
din, a Vale da Rosa criou a empresa Sturnus, com 
“a finalidade de transformar produtos vindos da 
terra”. Desta associação vai surgir o vinagre de 
uvas Vale da Rosa. 

Existem também planos para lançar passas de 
uva do Vale da Rosa, havendo já em marcha um 
investimento de 1,5 milhões e um terreno de seis 
hectares para a construção de uma fábrica e para a 
sua produção. Outro foco do investimento vai ser o 
enoturismo, que a marca pretende potenciar através 
da Vale da Rosa Turismo, querendo, assim, aumentar 
os atuais quatro mil visitantes, promovendo almoços 
debaixo da ramada nos seus pacotes turísticos.

A herdade consegue ser um pólo de desenvolvi-
mento económico no Alentejo, empregando 400 
pessoas durante todo o ano e cerca de 700 du-
rante a época das colheitas. Em paralelo, a empresa 
também consegue deixar a sua marca na comuni-
dade através de ações de responsabilidade social, 
patrocinando atividades desportivas e instituições 
de solidariedade social.

MAFALDA CARDOSO

JOEL VALENTE 
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Portalegre
"Em Portalegre, cidade,
Do Alto Alentejo, cercada
De serras, ventos, penhascos,  
oliveiras e sobreiros"

in Toada de Portalegre

José Régio (1901-1969)
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acautelar “os desempregos de longa duração”. “É ur-
gente encontrar solução para estas pessoas que estão há 
muito tempo à espera de um trabalho”, refere ainda. 
Adelaide Teixeira salienta que, em média, cada europeu 
vai passar por seis postos de trabalho diferentes da sua 
área de formação. 

“Enquanto presidente de Câmara e cidadã, creio 
que temos de desenvolver as skills, as capacidades que 
possam ser transformadas em competências e temos de 
nós formar ao longo da vida.” E reconhece que um 
dos problemas que enfrenta é o envelhecimento da 
população e que tem de atrair jovens à região. “Para 
que isto aconteça é necessário criar condições a quem 
quer investir e tirar partido das condições favoráveis 
que a cidade tem e fazer dos pontos fracos, fortes, e 
das ameaças, oportunidades”, afirma Adelaide Teixeira.

Por isso, a CMP criou um conjunto de benefícios 
ao investimento e foi pioneira na reabilitação urbana, 
isentando os proprietários de IMI. Com estas medidas, 
o município conseguiu a captação de investimento na 
ordem de 60 milhões de euros. Atualmente, está em 
construção uma fábrica de laticínios, uma de queijos 
e outras estão a instalar-se, “porque não é a fábrica em 
si, mas a dinâmica que ela gera”, refere a presidente.

Para Adelaide Teixeira, esta região tem também um 
enorme potencial em termos turísticos, principalmente 

A autarca 
que pensa
positivo

ADELAIDE TEIXEIRA QUER COLOCAR PORTALEGRE NA LUZ 
DA RIBALTA DO ALENTEJO. “ATÉ PORQUE OS MAIS RECENTES 
DADOS SUSTENTAM ESTA MINHA VISÃO”, REALÇA JÁ QUE, 
NOS ÚLTIMOS MESES, SURGIRAM MUITOS INVESTIDORES A 
PROCURAR O MUNICÍPIO A QUE PRESIDE DESDE 2011
POR PAULA BILÉ (TEXTO) JOEL VALENTE (FOTOGRAFIA)

na procura da “paz e segurança”, que são áreas muito 
apetecíveis. “Não é à toa que Portalegre teve aqui sete 
conventos e, se alguém sabia onde fazer os seus con-
ventos eram os religiosos, porque estudavam os territó-
rios em questões de sustentabilidade”, recorda. Afinal, 
Portalegre é uma cidade situada em pleno parque natu-
ral da serra de S. Mamede, desfrutando de uma grande 
riqueza cultural, paisagística e gastronómica. No séc. 
XVIII, a fundação da Real Fábrica de Lanifícios, por 
iniciativa do marquês de Pombal e um forte desen-
volvimento industrial no séc. XIX, com a corticeira 
Robinson, bem como no séc. XX a manufactura de ta-
peçarias de Portalegre distinguem o palpitar da cidade.

Talvez por isso, a oferta cultural de Portalegre é 
considerada “uma das melhores a nível nacional”, a 
par de alguma pujança “a nível de associativismos e 
colectividades que apostam na prática desportiva na 
serra, num concelho que pode ser considerado como 
a capital do desporto de aventura”.   

E Adelaide Teixeira sublinha, ainda: “Não gosto 
do discurso dos «ai! coitadinhos», estamos aqui no 
interior afastados. Esse discurso não leva a nada, temos 
de olhar para este território de uma forma positiva o 
concelho não necessita de autoestradas, necessita de 
boas estradas e melhores ligações, para ser possível estar 
onde é preciso demorando menos tempo.”

Apresidente da Câmara 
Municipal de Portalegre 
(CMP), Adelaide Teixei-
ra, conhece as potencia-
lidades da região, fez o 
diagnóstico das dificul-
dades, já lançou medidas 
para combater algumas e 

considera vital a escolha de Portalegre como palco 
da Conferência Internacional “Qualificação, Empre-
go e Desenvolvimento Territorial: Novos Desafios”, 
para equacionar questões como a adequação entre a 
oferta e procura de trabalho. As empresas sediadas no 
concelho têm dificuldades em recrutar trabalhadores 
qualificados, os licenciados em áreas mais especializa-
das também nem sempre encontram emprego mesmo 
que se queiram fixar no território. 

Afinal, “a maior parte dos alunos do Politécnico 
de Portalegre não ficam aqui, apesar de haver muitos 
jovens a querem ficar por cá… existe a necessidade 
de criar postos de trabalho para técnicos, e técnicos 
superiores, e sensibilizar o Governo para a necessidade 
da descentralização de serviços e mostrar as mais valias 
do concelho”, defende Adelaide Teixeira.

Assim, fomentar o diálogo entre “as empresas e o 
IEFP sobre esta matéria é fundamental”, bem como 

Portalegre na rota do WorldSkills 
Portugal 2018 debate qualificação, 
emprego e desenvolvimento 
territorial, "uma tríade virtuosa" 
para o secretário de Estado 
do Emprego, Miguel Cabrita 
(fotografia em baixo)

“Não gosto do 
discurso dos 
«ai! coitadinhos», 
estamos aqui 
no interior 
afastados. Esse 
discurso não leva 
a nada, temos de 
olhar para este 
território de uma 
forma positiva”

// O secretário de Estado do Emprego, presente 
na Conferência Internacional que antecedeu o 
WorldSkills Beja 2018, salientou o investimento 
do Governo, nos últimos dois anos, numa 
aposta clara na criação de emprego jovem e na 
diminuição do desemprego de longa duração. 
E lembrou que a taxa de desemprego baixou 
de 12% para 8,1%, devido à criação de cerca de 
200 mil postos transversais a toda a economia, 
e que não ficaram restritos ao turismo, já 
que se procurou privilegiar a adequação 
da formação às necessidades territoriais.
Para Miguel Cabrita, esta transversalidade 
estende-se à formação e a qualificação, porque 
absorve desde os mais aos menos qualificados. 
Assim, surge “a tríade virtuosa” que elege a 
qualificação, o emprego e o desenvolvimento 
territorial como a nova matriz estratégica.  
“Como qualquer triângulo virtuoso este 
ajustamento tem de ser conseguido enquanto 
país, quer as qualificações, quer as questões 
de sector quer as questões de território, se 
não estaremos a limitar o nosso potencial de 
crescimento… é um trabalho de diagnóstico, 
dinâmico, e de ação que exige um reforço 
nas áreas da formação por parte do Estado, 
em especial em territórios como o Alentejo”, 
adiantou Miguel Cabrita. O secretário de 
Estado salientou ainda a importância de outras 
instituições regionais no desenvolvimento 
territorial e na necessidade de inverter a 
tendência de interioridade do Alentejo. Em 
contraponto, Adelaide Teixeira, presidente 
da CMP, evidenciou o envelhecimento das 
populações, o acentuado desemprego, o 
esvaziamento dos serviços públicos, alguma 
“desadequação dos programas do IEFP face 
as necessidades das empresas” e subsequente 
falta de mão de obra especializada. Também 
para Cesaltina Leal da Universidade de 
Évora “num país como Portugal com tantas 
assimetrias, as universidades tem um papel 
fundamental na formação de qualidade. A 
investigação é necessária e transferi-la para 
a comunidade [vertendo os doutoramentos] 
e para a indústria é vital.” Já João Alves, do 
Politécnico de Portalegre, realçou a tripla 
missão dos institutos de ensino superior: 
ensinar/formar, investigar e prestar serviços à 
comunidade. PAULA BILÉ

As tríades 
virtuosas

JOEL VALENTE
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PAULA BILÉ (TEXTO E FOTOS) // A Fundação Robin-
son foi criada para proteger o património da fábrica 
da cortiça herança da família Robinson à cidade de 
Portalegre, e que está classificado como de interesse 
público desde 2012, reconhecido como o  melhor que 
existe de arqueologia industrial portuguesa. Na penín-
sula ibérica e mesmo na Europa é um exemplo raro 
de um espólio mantido dentro do seu espaço original, 
cerca de oito hectares com um enorme potencial. A 
aposta na fundação tem o patrocínio do município 
de Portalegre, contudo a CMP não possui capacidade 
financeira para suportar os investimentos necessários e 
existe a necessidade de uma intervenção pluridiscipli-
nar para a preservação daquele património. 

A recente petição que foi entregue na Assem-
bleia da República obteve um parecer favorável e 
foi aceite por unanimidade pelos sete partidos com 
assento parlamentar.  Em simultâneo, o executivo 
da CMP nomeou o novo conselho de administração 
da Fundação que tomou posse em 9 de Abril. Ou 
seja, neste momento existe um contexto favorável 
para concretizar aquilo que é a missão da Funda-
ção que será a preservação do espólio para a seguir 
promove-lo e divulga-lo. “As coisas quando não são 
conhecidas é como se não existissem e nós temos 
que pôr na luz da ribalta o que é único”, salienta  
Adelaide Teixeira, presidente da CMP.

Do sucesso ao abandono
Numa das suas viagens a Portugal para contactos 
directos com o comércio corticeiro local e numa 

Um inglês em Portalegre
FÁBRICA DE CORTIÇA ROBINSON Oriundo de uma família ligada ao negócio da 
importação de cortiça portuguesa que era transformada em fábricas 
britânicas, George Robinson constrói um império industrial em 
Portalegre. Hoje, a luta passa por preservar um espólio único

visita a Portalegre, George Williams Robinson, in-
glês nascido em 1815, contactou com Thomas Rey-
nolds que desde 1837 tinha uma pequena oficina 
de transformação de cortiça, numa parte do extinto 
convento de São Francisco que ficara devoluto após 
a extinção das ordens religiosas em 1834. 

Pouco tempo depois, George Robinson comprou 
a empresa de Thomas Reynolds e, em 1848, insta-
lou-se definitivamente em Portalegre, já que tudo 
estava a seu favor, trabalhadores conhecedores do 
oficio, matéria prima de qualidade e bons contactos 
em Inglaterra. Gradualmente foi adquirindo, terre-
nos e casas no lugar da Boavista. Em 1872 compra 
a primeira máquina a vapor de 30 cavalos de força. 
O aumento da produção e do número de trabalha-
dores foi bastante evidente. A empresa foi sempre 
progredindo durante os anos seguintes até a morte 
do fundador a 30 de Abril de 1895, sucedendo-lhe 
o seu filho George Weelhouse Robinson. 

O jovem Robinson introduz profundas altera-
ções tecnológicas, melhora a produtividade e ex-
pande o negócio para a Extremadura espanhola.  
A  segurança dos seus operários é uma das grandes  
preocupações desta empresa que no início do séc. 
XX já contava com cerca de dois mil trabalha-
dores. George Robinson funda o primeiro sindi-
cato operário da história do negócio da cortiça. 
A sua fábrica é a primeira a ter uma creche para 
os filhos dos funcionários e uma cooperativa de 
abastecimento, numa aposta de responsabilidade 
social inovadora para a cidade.

A fábrica não ficou indiferente 
aos tempos conturbados da 2ª 
Guerra Mundial e, em 1942, os 
herdeiros Robinson são obrigados 
a vender a empresa a um grupo  
português que, por respeito, 
mantem a denominação. Nessa 
altura a empresa começa a 
produzir o aglomerado negro (de 
cortiça) e a qualidade continua 
a ser uma constante, mantendo 
o seu crescimento até aos anos 
70. Com a revolução de Abril, 
as alterações sociais vividas no 
Alentejo na atividade corticeira e 
o envelhecimento nas máquinas e 
nos edifícios, a empresa começa 
um declínio que veio a culminar 
com o seu encerramento definitivo 
em 2009. Cento e dez anos antes, 
em 1899, as suas raizes sociais 
já alimentavam a Associação de 
Bombeiros de Portalegre e, em 
1903, a sua própria Cooperação 
de Bombeiros Privativos

// A Fundação Robinson tem 
como objectivo a reabilitação 
arquitectónica e paisagística de 
todo o Espaço Robinson que 
inclui a fábrica, o convento de 
São Francisco e o lagar. Para 
além de preservar o património 
arqueológico e industrial, o projecto 
pode revitalizar o património 
através da recuperação, adequação 
e promoção de espaços culturais 
ao serviço da Educação, da 
Formação e do Conhecimento. 
Assim, a Fundação cedeu espaço 
à Escola de Hotelaria e Turismo 
de Portalegre para a construção 
de um equipamento moderno. 
Inaugurada em 2008, o projecto 
tem a assinatura do arquiteto Souto 
Moura e tem capacidade para 
250 alunos numa aposta clara de 
qualificação de recursos humanos 
na área do turismo.

SOUTO MOURA 
EM PORTALEGRE

DR
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GEMINAR SOLUÇÕES DE EMPREGO 
Campo Maior e Aguilar de Campoo, duas 
terras fronteiriças com “cheiro a café e a 
bolachas”, juntam-se para criar soluções 
para o desemprego jovem da região. O 
encontro entre Rui Nabeiro, presidente do 
Grupo Delta e José Maria Pérez, arquiteto e 
criador das Escuelas Taller e do Programa 
Lanzaredas de Empleo quer promover no 
Alentejo a experiência-piloto Lanzamayor. 
Perante uma realidade alentejana, 
fechada sobre si mesma, com a marca 

do desemprego jovem e uma população 
envelhecida, a Associação de Solidariedade 
Social Coração Delta em colaboração 
com a Fundación Santa Maria de la Real 
trouxe para Portugal um projecto inovador 
originário de Espanha, Lanzaredas de 
Empleo. Criado por iniciativa da sociedade 
civil, apoiado pelo Governo espanhol 
e com um nível de inserção superior a 
50%, a experiência quer agora abraçar 
as potencialidades de nove localidades 
alentejanas (Campo Maior, Alter do Chão, 

Fronteira, Marvão, Nisa, Portalegre, Ponte 
de Sor e Sousel), entre 2017 e 2020. Numa 
fase inicial foi criada uma experiência-piloto 
que uniu os dois organismos para uma 
nova perspetiva do mundo empresarial e de 
desenvolvimento com novas ferramentas de 
trabalho e novas competências para jovens, 
entre os 18 e 35 anos, com o intuito de 
aproveitar os conhecimentos específicos da 
região alentejana. De acordo com Ângela 
Monteiro, da equipa de Coordenação-
Geral do “Pro-Move-te”, este é um 

projecto gratuito, promovido pelo Grupo 
Delta que "reúne jovens desempregados, 
que voluntariamente se disponibilizam 
para formações com o objectivo comum 
de aprender e conseguir uma melhor 
inserção no mercado de trabalho com as 
competências adequadas e uma maior 
visibilidade". Cada grupo é coordenado 
por um treinador que durante cinco meses 
o conduz através do autoconhecimento, 
planificação e actuação prática com a 
partilha de experiências e cultura de cada 

um, simulando o funcionamento de uma 
empresa. Este programa está previsto para 
se desenvolver em três edições anuais, 
tendo a primeira sido iniciada a 25 de 
Janeiro 2018 em Ponte de Sôr. O Grupo 
Delta criou também um outro projecto, 
Mundo Maior, destinado a jovens recém-
licenciados de áreas como a Engenharia e 
Gestão Industrial, Marketing, Comunicação, 
Gestão, Economia e Finanças, no âmbito 
da promoção do emprego a nível nacional. 
MARIA HELENA GUEDES

MARIA HELENA GUEDES // Além Tejo, entre a Espa-
nha e o mar, vive-se uma das maiores crises populacio-
nais e económicas em que o envelhecimento das suas 
gentes é contrabalançado com a chegada de milhares 
de imigrantes (i)legais. Seja no interior do território 
donde fogem os jovens em busca de melhores condi-
ções, seja no litoral onde chegam gentes da Europa de 
Leste, África e Ásia na procura dum futuro melhor, 
a partilha de competências locais e a mobilidade das 
populações pode trazer soluções integradoras.  

Na sua interioridade vivencia-se uma crise social e 
económica provocada pelo envelhecimento da popula-
ção, desertificação e a falta de estímulos para a criação 
de empregos e fixação de população activa. No en-
tanto, num outro Alentejo, o do litoral, surgem vários 
projectos agrícolas inovadores para os quais não existe 
mão-de-obra local, atraindo gente em fuga da guerra. 

A Associação das Regiões Fronteiriças da Europa, 
criada no pós-Guerra, tem como objectivo uma troca 
de experiências entre povos separados por limites ad-
ministrativos e unidos por identidades e obstáculos. 
De acordo com o secretário-geral da organização, Mar-
tin-Guillermo Ramirez, as limitações continuam e é 
determinante alterar este padrão para que a Europa 
seja de facto uma União Europeia. 

O Alentejo, como território raiano, faz parte da 
Associação das Regiões Fronteiriças da Europa há cerca 
de dez anos, com uma participação activa na imple-
mentação de propostas baseadas nas regiões descentra-
lizadas para uma maior visibilidade dos jovens através 
da formação e criação de autos-empregos. 

A realidade das aldeias em que gente vive em so-
lidão, onde os campos ficam por trabalhar, ofícios 
desaparecem como fumo e onde o tempo esvoaça 
aguardando a morte, são o espelho dum Alentejo 

Mão-de-obra estrangeira  
na região Alentejo

no séc. XXI para a qual é preciso encontrar soluções 
inovadoras. Para Javier Luna Martin, secretário-geral 
do Emprego da Junta da Extremadura, o potencial de 
tensão das zonas fronteiriças pode ser utilizado para 
criar novas partilhas de competências e experiências 
complementares entre regiões como o Alentejo e a 
Extremadura. 

Por outro lado, nos concelhos do litoral surgem 
novas plantações de produtos agrícolas criadas por em-
presas em busca de paraísos biológicos e económicos. 

Porém, nem sempre a realidade corresponde aos 
sonhos que se constroem e a falta de gente para a 
apanha da azeitona ou outra actividade é cada vez 
maior porque os jovens da região partem para outras 
terras e outros países em busca de melhores condições 
económicas.

Muitas empresas aproveitam a mão-de-obra imi-
grante legal para desenvolverem os seus projetos pro-
movendo a sua integração e das respetivas famílias 
na sociedade local. No entanto, existe um grande 
número de trabalhadores vindos da África subsariana 
e da Ásia de forma ilegal, presos a redes de tráfico 
de mão-de-obra que são utilizados por empresas de 
trabalho temporário para labutarem sem horários e 
sem condições, saltitando de terra em terra ao sabor 
das colheitas. Mão-de-obra a preço de saldo, pessoas 
pagas ao dia ou à hora, se chove não recebem, pagam 
pelos dormitórios ou pernoitam em contentores sem 
as mínimas condições, os transportes até aos locais de 
trabalho também são pagos pelos trabalhadores. O 
pouco que sobra é enviado para a família que ficou 
nos países de origem. Muitos deles vivem em Portugal 
há mais de quatro anos, e perante uma burocracia 
centralizada as dificuldades são cada vez maiores para 
concretizar a legalização. 

Na II Edição das Jornadas 
Transfronteiriças de Educação para 
o Desenvolvimento representantes 
de Portugal e Espanha falaram das 
experiências concretizadas no último ano e 
quais as necessidades futuras. Perante um 
mundo em que “os medos permanecem ou 
renascem criando fronteiras” é necessário 
aproveitar “o potencial da educação para 
o desenvolvimento” fazendo com que o 
“isolamento desapareça e renasça uma 
cidadania global” e o “mundo cresça  
em conjunto”

MAFALDA CARDOSO

// A região de Turismo do Alentejo aposta 
na identidade e na certificação como boa 
prática. “Queremos ser até 2022 o primeiro 
destino turístico do mundo com mais 
bens classificados pela UNESCO. Para 
além de sermos os primeiros portugueses 
num processo de certificação Biosphere 
e os segundos da Europa, ainda somos 
os primeiros a ter um Observatório em 
Portugal”, garante o presidente da região 
Turismo do Alentejo. Presente na Conferência 
Internacional de Portalegre, Ceia da Silva 
apresentou os seus receios face à falta 
de mão de obra qualificada, também na 
restauração, um setor em franco crescimento 
na região. 
Para o presidente da Turismo do Alentejo é 
importante fixar os jovens na região, num 
setor onde foram investidos nos últimos anos 
cerca de 500 milhões de euros, pelo que ter 
falta de profissionais pode inviabilizar muitos 
projetos. “Uma região que não cria emprego 
e não qualifica os seus quadros não pode ter 
desenvolvimento territorial”, afirma Ceia da 
Silva. E acrescenta: “Paga-se mal, como é 
que podemos ter técnicos qualificados?” Mas 
o mais importante para Ceia da Silva é que “o 
turismo no Alentejo cresceu e este passou a 
ser considerado a nova Toscânia, e tudo isto 
porque se fez o trabalho de casa e se tornou 
uma região apetecível”. PAULA BILÉ

Alentejo na rota 
do mundo

JOEL VALENTE
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PAULA BILÉ (TEXTO E FOTOS) // O alto relevo do Café 
Alentejano mantem-se inalterado, mas já acusa as 
marcas do tempo, depois de 83 anos de conversas 
vivas num estabelecimento onde existiram lugares 
marcados desde o Estado Novo. Do lado direito 
sentavam-se as classes operárias e funcionários e do 
lado esquerdo doutores e lavradores, uma coreografia 
informal que até hoje se mantem, talvez por hábito.

Paulo Casimiro e Adelaide Neves, os actuais pro-
prietários, recordam "o luxo que aquela casa foi", 
desde o restaurante com porcelana da Vista Alegre 
com o logótipo do café gravado até aos produtos 
exclusivos embalados para serem vendidos no estabe-
lecimento, como os amendoins, as pevides, as batatas 
fritas e o vinho de reserva. Aos poucos, a oferta de 
serviços de casa foi reduzindo, e hoje o restaurante 
e a sala de bilhar encontram-se fechados.

“Quando aqui comecei a trabalhar, em 1985, fa-
zia-se fila para beber café”, recorda Paulo Casimiro. 
Afinal, o Café Alentejano é um dos mais antigos 
estabelecimentos da cidade. Inaugurado a 1 de Ja-
neiro de 1935 abriu ao público, precisamente, um 
ano mais tarde e passou a ser um local de referência 
no edifício de arquitetura modernista, da primeira 
metade dos anos 30 do séc. XX, anexo ao Palácio 

dos condes de Vila Real ou Palácio de D. Nuno de 
Sousa no qual se distinguem as janelas manuelinas.

Desde a inauguração até aos dias de hoje poucas 
alterações se verificaram no mobiliário de época, bem 
como no painel sobre a ceifa que é o ex-libris  da casa. 
Contudo o estabelecimento vive hoje dias difíceis. 
“Não temos apoios de ninguém para a preservação 
deste espaço, se não houver uma reviravolta na cidade 
a tendência é fechar…”, desabafa Adelaide Neves.

Hoje, os clientes habituais ainda podem manter 
o hábito diário de conviver neste estabelecimento 
repleto de história, que consta da lista dos 40 cafés 
mais antigos do país. Desde o início foi uma casa 
de tertúlias, por onde passaram grandes figuras da 
cidade como o poeta José Régio, que adoptou a 
cidade em 1928, e nela permaneceu até 1966, onde 
ensinou grande parte da sua vida no então Liceu 
Nacional de Portalegre (actual Escola Secundária 
Mouzinho da Silveira). O Café Alentejano também 
já foi cenário de filmes como a adaptação ao cinema 
de Luís Filipe Rocha do romance de Manuel Tiago 
(pseudónimo literário do líder comunista Álvaro 
Cunhal, lançado em 1974, nas edições Avante), 
do homónimo “Até amanhã, camaradas” de Joa-
quim Leitão.

PAULA BILÉ (TEXTO E FOTOS) // O coro infantil e juve-
nil Kidsvoice nasceu da vontade de dois professores de 
música, Jorge Gargaté e Rui Ramos, de pôr as crianças 
de Portalegre a cantar. Ambos lecionam na Escola de 
Artes do Norte Alentejano (EANA) que, em conjunto 
com o Centro de Artes de Espetáculos de Portalegre 
(CAEP), dão suporte a este grupo.

Amigos e colegas de longa data, ambos começaram 
por dar aulas em infantários e escolas do 1º ciclo. Rui 
Ramos lidera com um talento, nato, para lidar com as 
crianças e a par do saber e da vontade de animar o pro-
jeto, partilha com o piano de Jorge Gargaté os encon-
tros semanais com estes jovens desde o início de 2016. 

O grupo é neste momento constituído por treze 
crianças entre os seis e os doze anos, que se juntam 
todas as terças-feiras para, em conjunto com os dois 
professores, alcançarem o objetivo comum de cantar, 
serem felizes e fazer com que o espírito de entre ajuda 
seja uma constante.

Para este ano, além da prevista audição na Páscoa, 
na qual cantaram com o Coro do Conservatório, du-
rante 40 minutos, preparam uma apresentação no final 
do ano letivo com canções espirituais e infantis onde 
irão atuar sozinhos. O Conservatório de Portalegre 
foi criado em 1987, inicialmente sediado no Palácio 

Amarelo e mais tarde  na igreja da Misericórdia, onde 
ainda se encontra.  Instituição privada, de serviço pú-
blico, tem como principal atividade o ensino artístico 
especializado da música. Ao longo dos anos enfrentou 
algumas dificuldades, mas a atual direção, assumiu o 
compromisso de garantir que o percurso letivo dos 
alunos não seria interrompido. 

O coro Kidsvoice diz-se “motivado para no futuro 
fazer outros espetáculos e apostar nesse crescimento 
com a noção da realidade, com os pés bem assentes 
no chão e porque é digno para todos”, sublinha Rui 
Ramos. A iniciativa é apadrinhada pela Câmara Mu-
nicipal de Portalegre, uma vez que nasce num espaço 
desta no CAEP, situado no centro histórico da cidade, 
onde foi um dia o beatério de S. Brás. Próximo da 
fábrica Robinson, do casa-museu José Régio e do 
convento de S. Francisco, alimenta um eixo central 
e cultural de grande relevância. Inaugurado em Maio 
de 2006, é constituído por um grande auditório com 
forte programação a nível nacional e internacional, um 
pequeno auditório, e uma sala polivalente que fun-
ciona de forma regular como espaço de café- concerto, 
onde decorre o projeto ‘Quina das Beatas’ de apoio e 
promoção da nova música portuguesa, já que o CAEP 
aposta na promoção dos artistas locais.

Memória da tertúlia Espírito de corpo
O Café Alentejano é um dos mais 
antigos estabelecimentos ainda 
em funcionamento em Portalegre, 
frequentado pelas mais distintas 
figuras da cidade, entre as quais o 
incontornável poeta José Régio

Treze crianças entre os seis e 
os doze anos guiadas por dois 
professores, Jorge Gargaté e Rui 
Ramos, partilham no coro infantil 
e juvenil Kidsvoice, um projeto 
de crescimento digno através da 
música
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PAULA BILÉ E SUZANA MARTO // A herdeira da Ma-
nufactura de Portalegre, Vera Fino, fala com orgulho 
da história do pai e de como tudo começou, desde 
que Manuel Celestino Peixeiro, o sócio que o desafiou 
a montar uma serração aceitou o desafio de, afinal, 
“fazer murais em tapeçaria”. As boas memórias esten-
dem-se ao episódio em que o mestre tapeceiro francês 
Jean Luçart ficou “sem palavras” quando confundiu 
uma cópia de uma sua tapeçaria, feita em ponto de 
Portalegre, com o original de “O galo guerreiro” que 
tinha oferecido antes à esposa de Guy Fino.

Mas nem tudo correu bem e a crise deixou as suas 
marcas. Trata-se de uma atividade comercial que nunca 
foi muito lucrativa e que necessita de apoios. “Já o meu 
avô dizia ao meu pai custa-me ver-te perder nas tape-
çarias o que ganhas em lanifícios”, como recorda Vera 
Fino. Para a proprietária da Galeria Tapeçarias de Por-
talegre é “a paixão que a move e faz lutar pelas obras, 
mais do que um negócio de família”, que a fez abdicar 
há trinta anos da carreira como professora universitária.

A diminuição da procura de tapeçarias ameaça a 
continuidade de todo o projeto. “Podíamos não ter 
muitas vendas, mas tínhamos as vendas suficientes 
para manter a atividade”, considera Vera Fino. A 
proprietária da galeria reconhece que as encomendas 
são essenciais para a sustentabilidade da empresa. “Só 
fazendo é que as tecedeiras não perdem o saber-fazer, 
só com encomendas é que se pode contratar jovens 
para que elas lhes possam ensinar.”

Além do ponto de Portalegre ser singular, a habili-
dade das tecedeiras também precisa de ser preservada. 

O brilho das 
cores num 
ponto de lã 
NO CENTRO DE LISBOA, a arte das Tapeçarias de 
Portalegre, desde de Outubro de 1987, 
oferece,“num ponto de lã baço que cria 
luz”, obras realizadas por tecedeiras 
anónimas que têm um saber-fazer único

Ao tear, as empregadas desenvolveram técnicas in-
troduzindo características no próprio ponto que vai 
evoluindo sendo cada vez mais perfeito. A lã utilizada 
não tem torção o que faz com que as tecedeiras possam 
abri-la e utilizar só uma parte para não criar relevos na 
tapeçaria. “Elas foram aperfeiçoando o ponto, permi-
tindo que a tapeçaria de Portalegre fosse tão perfeita 
como o é hoje”, destaca a proprietária da galeria. 

Para Vera Fino, o futuro das tapeçarias de Portalegre 
depende da passagem de empresa a fundação e de as ta-
peçarias e o seu ponto de Portalegre serem reconhecidos 
como património imaterial em risco e obterem o apoio 
da Câmara Municipal de Portalegre para este projeto.

De Portalegre para o mundo
A Manufactura de Tapeçarias de Portalegre instala-se 
em 1947 no antigo convento e colégio jesuíta de São 
Sebastião (atual sede do município), pela mão de Guy 
Fino e Manuel Celestino Peixeiro, devido ao conheci-
mento familiar de ambos sobre lanifícios. A concorrên-
cia era grande e o negócio não mostrava viabilidade. 
Foi então que Manuel do Carmo Peixeiro, pai de 
Manuel Celestino, desafiou os dois jovens a fazer ta-
peçaria mural com um ponto inventado por ele, anos 
antes, enquanto estudante têxtil em Roubaix, França. 

Esta apropriação pessoal de um ponto de nó deu 
origem ao ponto de Portalegre, que confere às tape-
çarias uma grande capacidade de expressão, a par da 
fiabilidade na interpretação do desenho e rigor na re-
produção das obras de arte. Diversos pintores aderiram 
à tapeçaria de mural e integraram Portugal na lista dos 
grandes produtores internacionais de tapeçaria. São 
mais de duas centenas os pintores que tem os seus 
trabalhos reproduzidos nas tapeçarias de Portalegre. 

A primeira tapeçaria surge em 1947, sob o cartão de 
João Tavares, com o título “Diana”. Mas vencer num 
mercado que acreditava que as verdadeiras tapeçarias 
tinham que vir de França ou da Flandres era difícil 
e, assim, o verdadeiro reconhecimento só acontece 
em 1952, pela mão dos próprios tapeceiros franceses 
que se deslocaram a Portugal para uma exposição.

Um galo que (en)cantou
Guy Fino confronta Jean Lurçat, renovador da tape-
çaria francesa, com uma réplica de uma peça de sua 
autoria mas, desta vez, tecida em ponto de Portale-
gre. Não conseguindo identificar qual era a tapeçaria 
francesa, é a partir dessa altura que Lurçat e até a sua 
morte manda tecer em Portalegre um grande número 
das suas obras, chegando mesmo a considerar as te-
cedeiras de Portalegre como as melhores do mundo.

As tapeçarias tem sempre por base a obra original 
de um pintor e são muito mais do que uma simples 
reprodução, já que são series limitadas de um, quatro 
ou oito exemplares, numeradas e autenticadas pelo 
pintor através da sua assinatura.

Hoje, o Museu de Tapeçarias de Portalegre Guy 
Fino fica situado no antigo Palácio Castelo Branco. O 
seu nome é uma digna homenagem a Guy Fino, que 
inventou esta tapeçaria. Para o recheio do museu con-
tribui a Manufactura de Tapeçarias de Portalegre (hoje, 
num edifício anexo ao convento de São Francisco), 
no qual uma exposição permanente integra obras com 
a assinatura de Almada Negreiros e Vieira da Silva, 
uma galeria de exposições temporárias e um auditório. 

// A história dos tecidos e 
tapeçarias de Portalegre 
começa a ser escrita 
a 15 de Junho de 1771 
quando foi expedida uma 
ordem régia, por aviso 
da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino 
ao visconde da Lourinhã, 
Governador das Armas 
da Província do Alentejo, 
para ser estabelecida uma 
fábrica de lanifícios em 
Portalegre, de acordo com 
a Junta do Comércio. 
A Real Fábrica de Lanifícios 
de Portalegre passou a ser 
administrada pela Junta da 
Administração das Fábricas 
do Reino e Obras de 
Águas Livres por decreto 
de 25 de Janeiro de 1781. 
Em 29 de Março de 1788 
foram estabelecidas, por 
alvará, as condições da 
entrega a Anselmo José 
da Cruz Sobral e Gerardo 
Venceslau Braamcamp de 
Almeida Castelo Branco da 
Real Fábrica de Lanifícios 
de Portalegre, para 
administrarem por 12 anos 
e sob a inspeção da Real 
Junta do Comércio. Esta 
fábrica foi reunida às Reais 
Fábricas de Lanifícios da 
Covilhã e Fundão por alvará 
de 23 de Janeiro de 1799. 
No ano de 1868, as fábricas 
de lanifícios da cidade, 
Larcher & Cunhados, 
Andrade & Larcher e a 
Companhia da Fábrica 
Nacional de Lanifícios de 
Portalegre vão à falência 
deixando no desemprego 
cerca de 600 trabalhadores. 
Os lanifícios só recuperarão 
parcialmente por volta de 
1880, mas a verdadeira 
recuperação sucederá no 
século XX, com Francisco 
de Sales Fino (avô de Vera 
Fino). PAULA BILÉ

VIAGEM AOS 
LANIFÍCIOS DE 
PORTALEGRE

Tudo começou, em 1947, no 
antigo convento e colégio jesuíta 
de S.Sebastião (atual sede do 
município), numa aventura que 
chegou a Lisboa no Outono de 
1987, pela mão de Maria João 
de Melo, a convite de Vera Fino, 
herdeira da Manufactura de 
Tapeçarias de Portalegre. 
À esquerda, Le Coq Guerrier (O 
galo guerreiro) de Jean Luc Lurçat 
e de Guy Fino

FOTOGRAFIAS PAULA BILÉ
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À — HÁ — DESCOBERTA
Celebração. Mourisco. Marraquexe.  
Tranquilidade. Cravos Vermelhos. Conexão.  
Alentejo. Azulejos. Recantos. Cor. Salões. Frescos. 
Candelabros. Luz. Sombra. Ostentação. Espelhos.
Reflexos. Tasca. Cante. Partilha de saberes. Turistas. 
África. Arte. José Ribeiro. Partilha de conhecimentos. 
Conversas. Casino. Moulin Rouge. Livros. Azáfama. 
Alegria. Gentes. Trajes. Rancho. Música. Pluralidade. 
Sorrisos. Pormenores. Mulher. Direitos. Luta.
Mafalda Cardoso (texto e foto)

CASA DO ALENTEJO EM LISBOA
O antigo Palácio Alverca foi construído em finais do 
século XVII e nele merecem especial realce o pátio 
árabe, o salão dos espelhos, o salão neo-renascentista, 
a biblioteca e os painéis de azulejos (com elementos 
barrocos) das salas do restaurante. Este palácio possui 
planta quadrangular composta, com diversos corpos 
distribuídos em redor de três pátios, tendo no interior 
peças neogóticas, neoárabes, neorrenascentistas e 
neorrococós, assim como de Arte Nova.
Joel Valente (texto e foto)

MIL E UMA NOITES
Quem sobe as escadas na expetativa de entrar no Alentejo, 
encontra um pátio que, de imediato, transporta para um 
cenário das mil e uma noites. Por de trás daquelas paredes 
de traço árabe escondem-se segredos de outros tempos, 
os da família Paes do Amaral e dos frequentadores do 
primeiro casino de Lisboa, o Magestic Club. Nos salões 
faustamente decorados e salas privadas, o Alentejo 
alimenta o espírito e a memória dos sócios, nos eventos e 
numa ementa variada de sabores alentejanos.
Paula Bilé (texto e foto)
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SUZANA MARTO // “No Alentejo tudo canta 
por si. As pedras. As sombras frescas. Os 
rebanhos. A cal. O barro fértil. O vagar e 
o suor canta por si”, defendeu o jornalista 
Paulo Barriga na folha de sala da exposi-
ção “Retratos do Cante”, que desafiou seis 
fotógrafos a captar os rostos do cante alen-
tejano, e que na sua itinerância também 
marcou presença no WorldSkills Beja 2018.

Desafio é algo que faz parte dos 49 anos 
de vida de Paulo Barriga. Quando deixou 
Beja, e as rádios-pirata onde começou aos 
16 anos, para ir estudar jornalismo, entre 
Lisboa e o Porto. E quando regressou à 
terra onde nasceu, após ter passado pelo 
O Independente, Grande Reportagem, Correio 
da Manhã e a Visão, para assumir o lugar de 
diretor do semanário que até manteve a de-
signação original como Diário do Alentejo. 
“Foi uma opção de vida”, afirma.

Passados cerca de sete anos à frente da di-
reção do jornal regional, ao desafio juntou-
-se a luta. Paulo Barriga admite que não foi 
fácil de implementar “um projeto jornalís-
tico puro e duro”, principalmente “para um 
jornal de proximidade”. Apesar do Diário 
do Alentejo ser um título de imprensa pú-
blico, propriedade da Associação de Muni-
cípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 
(AMBAAL), não há cobertura da esfera ins-
titucional pela Redação. “Criamos a nossa 
própria agenda semanal e alimentamos essa 
agenda não apenas com notícias, mas tam-
bém com reportagem”, esclarece o bejense.

A aposta numa agenda independente e 
de qualidade da produção jornalística tem 
garantido um reconhecimento nacional 

deste modelo editorial, que se destaca no 
contexto regional. “Todos os prémios re-
gionais, nós já ganhámos”, salienta Paulo 
Barriga, com indisfarçável orgulho, nos 
20 prémios ganhos pela sua Redação nos 
últimos cinco anos. “Embora os prémios 
sejam importantes, não são fundamentais”, 
assegura o diretor para quem os trabalhos 
de fundo têm sido a ferramenta de que dis-
põe para libertar o semanário das previsíveis 
influências políticas. 

“Não deixa de ser curioso registar que, 
de facto, há em Portugal quem ainda faz 
pressão sobre os jornalistas… insistindo 
em sucessivos recursos em tribunal por su-
postos abusos de liberdade de Imprensa”, 
sublinha Paulo Barriga. “Nos últimos 
20 anos nunca deixei de ter o termo de 
identidade e residência ativo, portanto já 
estou bastante habituado”, refere o jorna-
lista que, no entanto, foi sempre absolvido 
das alegadas acusações. 

O diretor do semanário sabe que no fu-
turo “o grande desafio é saber adaptar estes 
jornais tradicionais para o mundo digital”. 
Ou seja passar a versão em papel para uma 
plataforma digital sem que isso afete a es-
sência de fazer jornalismo de referência. “O 
jornalismo escrito em Portugal e no mundo 
está numa crise profunda”, sublinha o re-
pórter. E o Diário do Alentejo não é uma 
exceção. Paulo Barriga assegura que a re-
cente crise financeira acentuou ainda mais 
a já generalizada perda de assinantes. “Os 
nossos leitores são tradicionais e o interior 
vai morrendo”, remata o jornalista, apesar 
dos seus 90 mil seguidores no Facebook.

Um homem 
do Sul, os 
desafios 
regionais e o 
seu Diário

BRUNA SOARES
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