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editorial

Os meses de julho e de agosto são os meses de 
férias por excelência.
Desde logo de férias escolares. 
São os meses em que uma parte dos aconteci-
mentos culturais se transfere das salas para o 
espaço público. O “Beja Acontece”, “As Noites do 
Logradouro”, “Às Quintas no Jardim” e as “Noi-
tes ao Fresco”, estas nas freguesias não urba-
nas, são responsáveis por cerca de uma centena 
de espetáculos, de todos os tipos e de acesso 
universal sendo os mesmos ou gratuitos ou com 
preços muito reduzidos. De julho a setembro 
será na rua que viveremos melhor o concelho.  
Em agosto regressam ainda as “Palavras Andari-
lhas” depois da anulação da edição que deveria 
ter acontecido em 2020, certame onde, a partir 
do Jardim Público de Beja, se cruzarão as pala-
vras escritas, lidas e contadas. 
Nesta edição n.º 1 da “Beja Magazine” destaca-
mos também, como estava previsto, um artis-
ta, um artesão e a gastronomia que se faz no 
nosso território. Progressivamente iremos dar a 
conhecer o que fazemos, divulgando as nossas 
artes, tradições e o conhecimento ancestral que 
se expressa e se projeta, em diferentes escalas, 
a partir do concelho de Beja.
Também o complexo de “Cinco Reis” tem desta-
que nesta edição de verão da revista. Um equi-
pamento balnear inaugurado em 24 de julho de 
2020 e que tem superado largamente todas as 
melhores expetativas que sobre ele recaíam no 
início. Quase a completar dois anos de idade é 
mais uma prova de como o Empreendimento 
de Fins Múltiplos de Alqueva é isso mesmo: um 

Empreendimento de Fins Múltiplos ao serviço da 
comunidade.

Por tudo o que temos para dar e oferecer, refor-
ço aqui o slogan da nossa campanha turística 
municipal, em vigor: “Em julho e agosto venha 
a Beja. Com vagar.” 

PAULO ARSÉNIO
Presidente da Câmara Municipal de Beja

Viver Beja. Com vagar!

FICHA TÉCNICA:
Propriedade Câmara Municipal de Beja 

Diretor Paulo Arsénio (Presidente da Câmara) 
Coordenação Gavino Paixão 

Redação Gabinete de Comunicação da Câmara de Beja 
Paginação Adriana Silva

Impressão Gráfica Comercial 
Periodicidade Bimestral 

Tiragem 17000 exemplares 



índice

04
destaque /  Beja foi palco das comemorações dos 70 anos da Força Aérea e 

de exercício militar p.04 / Propostas vencedoras do Orçamento 
Participativo conhecidas em julho p.07

08
notícias  / Ministras da Agricultura e dos Assuntos Parlamentares  

visitaram Beja p.08  /  Secretária de Estado das Migrações visita 
Beja p.09  /  Câmara e Cáritas Diocesana assinam protocolo de 
colaboração p.10  /  Conselho Municipal de Segurança tomou 
posse p.12  /  Atribuídas medalhas de mérito e de bons serviços 
municipais p.13  /  Município promoveu turismo e água na Ovibeja 
p.14  /  Núcleo Museológico do Brinquedo inaugurado na Trindade 
p.15  /  Maior torneio interassociativo do país disputado em Beja 
p.16   /  VII Beja Cup com mais de mil participantes entre atletas 
e voluntários p.17  

18
beja à lupa  / Cinco Réis. Uma “pérola” na oferta turística do território p.18  

Beja reviveu esplendor da Pax Julia p.23  /  Luís Trigacheiro. 
O baixo-alentejano que encantou Portugal p.25  /  Terra 
Mágica” evoca herança cultural de Al-Mutamid p.26  /  Festival 
Internacional de Banda Desenhada p.27   /  Luthier Cardoso. 
Construtor de guitarras e campaniças p.28  /  Frango à Guia e 
muito mais. O restaurante que aposta na “comida da avó” p.30  
Borrego com poejos p.32

35
cultura ao mês  / julho p.35



4

destaque

Beja foi palco das comemorações 
dos 70 anos da Força Aérea e de 
exercício militar

A Base Aérea N.º 11, em Beja, 
foi palco do exercício multinacio-
nal Real Thaw 2022, coincidindo 
com as comemorações dos 70 
anos da Força Aérea Portugue-
sa (FAP), também realizadas na 
cidade.

As cerimónias do aniversário 
da FAP começaram com o has-
tear das bandeiras Nacional, do 
Município de Beja e da Força 
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Aérea Portuguesa na Praça da 
República, tendo sido também 
inauguradas duas exposições 
alusivas à missão deste ramo 
das Forças Armadas.

A cidade foi ainda palco de 
uma cerimónia militar, realiza-
da na avenida Salgueiro Maia 
e de um concerto no Pax Julia, 
tendo-se igualmente realizado 
uma Missa de Sufrágio, na Sé 
de Beja.

O ponto alto da comemora-
ções decorreu dia 3 de julho, na 
Base Aérea Nº 11, com um Air 
Show, que integrou diversas de-
monstrações aéreas e que con-
tou com aeronaves de diversos 
países, nomeadamente Itália, 
Espanha, Marrocos, Reino Uni-
do, Bélgica, Brasil e Portugal.

Já o exercício multinacional 
Real Thaw 2022, organizado 
anualmente pela Força Aérea 
Portuguesa contou, nesta edi-
ção, com a participação de ae-
ronaves de Portugal, Bélgica, 
Espanha, Estados Unidos da 
América, França e com forças da 
NATO, Lituânia e Países Baixos.
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Propostas vencedoras do 
Orçamento Participativo conhecidas 
em julho

As propostas vencedoras do 
primeiro Orçamento Participa-
tivo de Beja serão conhecidas 
este mês de julho. Das 21 pro-
postas apresentadas, nove reu-
niram condições para passar à 
fase de votação, que decorreu 
em junho. 

A construção de um polides-
portivo descoberto em Beringel, 
a instalação de nebulizadores na 
Praça da República ou a criação 
de uma pista de ‘agility natur’ 
que permita “juntar tutor e cão 
num treino conjunto de corrida” 
foram três dos projetos que pas-
saram à fase de votação. 

Outras propostas visam a re-
qualificação e ampliação das hor-
tas comunitárias, a construção 
de um parque canino e a criação 
de uma rede partilhada de bici-

cletas elétricas na área da cidade 
de Beja, para residentes, turistas 
e utilizadores ocasionais.

Em votação estiveram mais 
três propostas, uma das quais 
na área do desporto (destina-
da a promover as modalidades 
de pavilhão num equipamento 
móvel), outra na área da ciên-
cia (para perceber a qualidade 
do ar que respiramos em Beja) 
e uma terceira direcionada aos 
jovens, visando a realização de 
‘workshops’ sobre cidadania e 
desenvolvimento pessoal.

O Orçamento Participativo é 
um processo democrático par-
ticipado, através do qual os ci-
dadãos de uma comunidade 
decidem o destino de uma par-
te dos recursos públicos dispo-
níveis. Entre os seus objetivos 

inclui-se promover o exercício 
de uma cidadania participativa, 
ativa e responsável, contribuir 
para uma maior aproximação 
das políticas públicas às expec-
tativas e necessidades dos cida-
dãos e incentivar a interação en-
tre eleitos, técnicos municipais e 
cidadãos na procura de soluções 
para melhorar a qualidade de 
vida no concelho.

No caso de Beja serão 150 mil 
euros de investimento para as 
melhores ideias, no valor máxi-
mo de 50 mil euros por projeto. 
A votação foi realizada através 
da página de internet do Or-
çamento Participativo de Beja. 
Cada cidadão previamente ins-
crito teve direito a três votos 
que pode colocar numa única 
proposta ou em várias.



As ministras da Agricultura e 
Alimentação, Maria do Céu An-
tunes, e Adjunta e dos Assun-
tos Parlamentares, Ana Catarina 
Mendes, realizaram uma visita 
de campo a diversas proprieda-
des rurais no concelho de Beja 
para tomarem conhecimento das 
realidade das culturas de trigo e 
campos de ensaio de sequeiro e 
de regadio.

Realizada a convite do Clube 
Português dos Cereais de Quali-
dade, a visita foi acompanhada, 
entre outras entidades, pelo pre-
sidente da Câmara de Beja, Paulo 
Arsénio, pelo presidente da Coo-
perativa Agrícola de Beja e Brin-
ches, Fernando Rosário, e pelos 
deputados Pedro do Carmo e Nel-
son Brito.

Na ocasião, a ministra da Agri-

cultura revelou que Portugal tem 
em ‘stock’ reservas de cereais 
para um mês, embora os im-
portadores “garantam que não 
há qualquer problema no abas-
tecimento” apesar da guerra na 
Ucrânia, um dos maiores produ-
tores mundiais.

Segundo o Instituto Nacional de 
Estatística, nos últimos 10 anos, a 
área de produção de cereais em 

Ministras da Agricultura e dos 
Assuntos Parlamentares  
visitaram Beja

8
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Portugal diminuiu 90 mil hectares. 
Com o aumento das áreas rega-
das, em particular no Alentejo, a 
cultura do trigo foi substituída por 
outras mais rentáveis, como o oli-
val e o amendoal.

Por isso, o presidente do Clube 
Português dos Cereais de Quali-
dade, Fernando Carpinteiro Al-
bino, defende a necessidade de 
ser implementada uma estratégia 

nacional para o setor, “que possi-
bilite que os agricultores voltem a 
produzir cereais, absolutamente 
indispensáveis para a soberania 
alimentar que cada país deve ter”.

Criado há 23 anos, o Clube 
Português de Cereais de Qualida-
de congrega os principais agru-
pamentos de produtores de ce-
reais, a Associação Nacional de 
Produtores de Cereais (ANPOC), 

a Associação Nacional de Produ-
tores de Milho e Sorgo (ANPRO-
MIS) e as principais indústrias de 
moagem e de transformação de 
cevadas dísticas. O seu objetivo 
é alertar para a importância que 
as culturas de sequeiro têm para 
a segurança alimentar dos po-
vos, “demonstrando que Portu-
gal ainda tem espaço para estas 
culturas”.
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Beja, Paulo Arsénio, 
recebeu a Secretária de Esta-
do das Migrações, Isabel Rodri-
gues, nas instalações do Centro 
Nacional de Apoio à Integração 
de Migrantes (CNAIM), em Beja, 
tendo sido discutida a situação 
migratória da cidade e que me-
didas podem ser aplicadas para 
garantir o bem estar dos seus 
migrantes.

A funcionar nas instalações da 
Ovibeja, o CNAIM de Beja entrou 
em funcionamento em agosto de 
2021, em resultado de um proto-
colo de colaboração entre o Alto 
Comissariado para as Migrações 
(ACM) e a Câmara de Beja. O 
centro integra diversos gabine-
tes, designadamente jurídico, de 
políticas locais de integração e 
de apoio à inserção profissional, 
ensino superior e qualificação, 
entre outras respostas sociais.

 De acordo com o último Re-

latório de Imigração, Fronteiras 
e Asilo (RIFA), publicado anual-
mente pelo Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras (SEF), entre 
2020 e 2021 a população estran-
geira no distrito de Beja aumen-
tou 13,2 por cento, o segundo 
maior aumento a nível nacional. 
Para caracterizar a comunidade 
migrante residente no concelho 
de Beja, estimada em cerca de 
duas mil pessoas, a equipa res-
ponsável pelo Plano Municipal de 
Integração de Migrantes realizou 
um inquérito, segundo o qual o 
concelho acolhe imigrantes de 
17 nacionalidades diferentes, 
sobretudo da Índia (16,1%), 
Guiné Bissau (15,6%), Senegal 
(13,2%), Cabo Verde (12,4%) e 
Brasil (11,6%).  

Quanto à opção pelo concelho 
de Beja, cada pessoa inquirida 
identificou dois motivos, sendo 
o local onde encontrou emprego 
(82%) e a proximidade face a fa-

miliares ou amigos (33,2%) os 
mais evidenciados. Do total de in-
quiridos, só 56,4% tem a sua si-
tuação regularizada em Portugal.

Secretária de Estado  
das Migrações visita Beja

O presidente da Câmara 
Municipal de Beja, Paulo Ar-
sénio, esteve presente numa 
mesa redonda sobre a impor-
tância da inovação social nos 
territórios de baixa densidade, 
promovida pela Incubadora de 
Inovação Social do Baixo Alen-
tejo. O debate procurou refletir 
sobre a importância da inova-
ção social e analisar de que 
forma o Plano de Recuperação 
e Resiliência e o Portugal 2030 
podem ser uma ferramenta útil 
para esse desenvolvimento.

DEBATE SOBRE  
INOVAÇÃO  
SOCIAL
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Câmara e Cáritas Diocesana  
assinam protocolo de colaboração

A Câmara Municipal e a Cári-
tas Diocesana de Beja assinaram 
um protocolo de colaboração que 
enquadra e define os termos e 
condições de cedência de um 
apartamento (tipologia T3), pro-
priedade da autarquia, a fim 
de proporcionar o alojamen-
to temporário e de transição 
a pessoas em situação de 
sem-abrigo, acompanhadas 
e sinalizadas pela Cáritas, 
para reorganização pessoal, 
social e familiar, com vista à 
sua autonomização.

Este projeto-piloto pre-
tende ainda contribuir para 
um maior sentimento de se-
gurança e autoestima da(s) 
pessoa(s) em situação de 
sem-abrigo, “potenciando o 
seu empoderamento, de forma 
a contribuir para a integração e 
inclusão na comunidade”.

Facilitar o desenvolvimento da 
autonomia funcional das pes-

soas em situação de sem-abrigo, 
através da promoção de compe-
tências básicas, relacionais e so-
cioprofissionais possibilitando o 
acesso a projetos de vida mais 
estruturados e à sua inserção na 

vida ativa, é outro dos objetivos.
Estiveram presentes no ato de 

assinatura do protocolo o presi-
dente da Câmara de Beja, Paulo 
Arsénio, a vereadora Marisa Sa-

turnino e o presidente da Cáritas 
Diocesana de Beja, Isaurindo 
Oliveira.

Entre diversas respostas so-
ciais, a Cáritas Diocesana de 
Beja tem em funcionamento 

uma comunidade de in-
serção destinada a prestar 
apoio a pessoas e famílias 
do distrito em situação de 
vulnerabilidade e exclusão 
social que necessitam de ser 
apoiadas no processo da sua 
integração social e profissio-
nal. Com a duração de 18 
meses, o programa de inser-
ção é desenvolvido de forma 
individualizada, “permitindo 
assim definir objetivos face 
a cada projeto de reinserção 
ou outros domínios de vida 

da pessoa”, que é “estimulada” 
a “trabalhar e potenciar as suas 
capacidades e competências de 
forma a construir a sua autono-
mia pessoal e reinserção social”.
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Conselho Municipal de Segurança 
tomou posse

O Conselho Municipal de Se-
gurança tomou posse no salão 
nobre dos Paços do Concelho. 
Trata-se de uma entidade de 
âmbito municipal com funções 
de natureza consultiva, de 
articulação, informação e 
cooperação.

Entre os seus objetivos 
inclui-se contribuir para 
o aprofundamento do co-
nhecimento da situação 
de segurança na área do 
município, através da con-
sulta entre todas as enti-
dades que o constituem, 
formular propostas de so-
lução para os problemas 
de marginalidade e se-
gurança dos cidadãos no 
respetivo município e participar 
em ações de prevenção, além 
de promover a discussão sobre 

medidas de combate à criminali-
dade e à exclusão social no mu-
nicípio.

O Conselho poderá igualmen-
te aprovar pareceres e solicita-

ções sobre questões de segu-
rança e inserção social,

proceder à avaliação dos da-

dos relativos ao crime de vio-
lência doméstica e, tendo em 
conta os diversos instrumentos 
nacionais para o seu combate, 
nomeadamente os Planos Nacio-

nais de Prevenção e Com-
bate à Violência Doméstica 
e de Género - 2014-2017, 
apresentar propostas de 
ações que contribuam para 
a prevenção e diminuição 
deste crime.

As suas competências 
incluem ainda a avaliação 
dos números da sinistra-
lidade rodoviária e, tendo 
em conta a Estratégia Na-
cional de Segurança Rodo-
viária, formular propostas 
para a realização de ações 

que possam contribuir para a re-
dução do número de acidentes 
rodoviários.
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Atribuídas medalhas de mérito  
e de bons serviços municipais

O Pax Julia recebeu no feria-
do municipal de Beja, Dia da Es-
piga, 26 de maio, a sessão de 
entrega das medalhas de méri-
to municipal social, tendo sido 
agraciados profissionais da área 
da saúde, e de bons serviços 
municipais, para os colaborado-
res com mais de 10, 20 ou 30 
anos de serviço.

No presente ano foram en-
tregues 10 medalhas de méri-
to social na área da saúde, aos 
médicos José Lebre e Jorge Ra-
baça e às enfermeiras Cristina 
Gonçalves, Florina Santos, Ma-
ria Florinda Almeida e Maria Ro-
selita Moreira. A título póstumo 
foram ainda agraciados os mé-
dicos Jacinto Brito Lança, Lopes 
Vasques, Escoval Lopes e Luís 
Fonseca. 

Na cerimónia foram também 

agraciados com medalhas de 
bons serviços municipais colabo-
radores e responsáveis da EMAS, 
das Juntas e Uniões de Freguesia 
e dos Bombeiros Voluntários. 

Após a sessão solene um al-
moço/convívio reuniu o Exe-
cutivo municipal, agraciados e 
familiares, assim como colabo-
radores da autarquia.
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Município 
promoveu 
turismo  
e água na 
Ovibeja

A Ovibeja regressou no seu 
formato presencial. E o Municí-
pio de Beja participou na maior 
feira agrícola do sul do pais 
com um ‘stand’ inovador que 
teve como temas centrais a 
campanha de promoção turís-
tica “Venha a Beja com Vagar”, 
no âmbito da qual se incluiu a 
realização de um voo de ba-
lão virtual, e a importância da 
água de Alqueva nas diversas 
vertentes, da agricultura ao tu-
rismo, passando pelo abasteci-
mento público.

O ‘stand’ do município foi 
visitado por milhares de pes-
soas, incluindo visitantes “ilus-
tres” da Ovibeja, como o Pre-
sidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, ou a ministra 
da Agricultura, Maria do Céu 
Antunes.

Organizada pela ACOS - As-
sociação de Agricultores do 
Sul, a 38.ª Ovibeja teve como 
tema central “Como Alimentar 
o Planeta”.
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Núcleo Museológico do Brinquedo 
inaugurado na Trindade

No passado dia 1 de junho, Dia 
da Criança, a União de Freguesias 
de Albernoa e Trindade e a Câma-
ra Municipal de Beja, em parceria 
com Francisco Janeiro, inaugura-
ram o primeiro espaço museoló-
gico da aldeia de Trindade.

PIÃO - Núcleo Museológico do 
Brinquedo da Aldeia de Trinda-
de/Coleção Francisco Janeiro é 
um lugar que pretende evocar 
os sorrisos e a leveza da infância 
a partir da coleção particular de 
brinquedos de Francisco Janeiro, 
um trindadense, que nasceu e 
brincou na aldeia para mais tarde 
correr mundo.

Os visitantes são convidados a 
descobrir os “brinquedos nostál-
gicos do passado”, desde piões, 
brinquedos de corda, carrinhos e 
bonecas, entre muitos outros. 

A coleção evoca diferentes 
geografias, permitindo que este 
percurso pelo passado se faça 
também de encontros entre dife-
rentes povos e culturas. Por essa 
razão, o acervo exposto será ro-
tativo, com alterações temáticas 
três vezes por ano.

Localizado num espaço da 
União de Freguesias de Albernoa 
e Trindade, o núcleo é visitável 
todas as manhãs dos dias úteis.

BEJA RECEBEU AS 
“TRÊS DA MANHÃ”

Beja recebeu as “Três da 
Manhã”, da Rádio Renascen-
ça, com o programa “Três por 
Todos”, uma iniciativa que le-
vou a rádio a 15 cidades por-
tuguesas em três dias, com 
o objetivo de recolher dona-
tivos para os projetos da Cá-
ritas com a população sénior 
em Portugal.

A manhã começou na 
centenária pastelaria Luiz 
da Rocha, onde o repórter 
do programa entrevistou o 
presidente Paulo Arsénio e 
provou o “porquinho doce”, 
típico de Beja.  Ana Galvão, 
Inês Lopes Gonçalves e Joa-
na Marques convidaram para 
a segunda edição do progra-
ma “Três por Todos” o cantor 
Buba Espinho e a contadora 
de histórias Luzia do Rosário.

BREVES



Maior torneio interassociativo  
do país disputado em Beja

Depois de vários anos a cola-
borar na organização de diver-
sas provas, as Associações de 
Futebol de Beja e Évora avan-
çaram para a organização do 
maior torneio interassociativo 
do país. Para além da vertente 
desportiva, o Torneio Lopes da 
Silva implicou um esforço logís-
tico de grande dimensão que, 
neste caso, teve de ser adapta-
do às características do modelo 
competitivo e dos dois distritos 
que receberam esta edição.

Foram 14 as unidades hotelei-
ras envolvidas - 11 no distrito de 
Beja e três no distrito de Évora 
- a somar a uma complexa rede 
de transportes, ao serviço dos 
mais de 400 atletas que mostra-
ram o seu futebol nos 11 palcos 
escolhidos para receber os en-
contros da prova - seis no dis-

trito de Beja e cinco no distrito 
de Évora. 

O impacto é ainda maior se 
somarmos as centenas de fa-
miliares que acompanharam dia 
após dia todas as incidências do 
torneio.

Segundo a organização, tra-
tou-se de uma “semana ines-
quecível” que arrancou no dia 

18 de junho, no Complexo Des-
portivo Fernando Mamede, com 
a cerimónia de abertura a contar 
com um encontro de petizes e 
traquinas de Futebol Clube Cas-
trense, Despertar Sporting Clu-
be, Clube Desportivo de Beja e 
Juventude Sport Clube e com o 
habitual desfile das 22 comitivas 
participantes.
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VII Beja Cup com mais de mil 
participantes entre atletas e 
voluntários

Decorreu entre 10 e 16 de 
junho a VII edição do Beja 
Cup, torneio infantil de futebol 
da cidade de Beja. O evento 
dividiu-se pelos três campos 
do complexo do Desportivo de 
Beja (e também do bairro da 
Conceição) e reuniu 64 equi-
pas de norte a sul do país, 
todas no setor da formação e 
pertencentes a 30 clubes dife-
rentes. 

Com a organização do Clube 
Desportivo de Beja e o apoio 
da Câmara Municipal, o torneio 
registou a entrada de três mil 
pessoas envolvendo mais de 
mil participantes entre atletas 
e voluntários.

O presidente da Câmara de 

Beja, Paulo Arsénio, esteve 
também presente no evento e 
sublinhou que a vinda de equi-
pas de todo o país “traz na-
turalmente mais valias como 
o contacto dos jovens com a 
cidade e o concelho de Beja. 
Também a vinda dos pais a 
acompanhar é algo que per-
mite nos tempos livres fora do 
torneio explorar o património, 
a gastronomia e tudo isso va-
loriza a cidade de Beja”. “Está 
de parabéns o Desportivo de 
Beja e o Beja Cup, esperamos 
que o torneio se mantenha por 
muitos e bons anos com este 
nível de participação e com 
esta alegria”, concluiu o presi-
dente da Câmara.



beja à lupa





20

Cinco Réis. Uma “pérola”  
na oferta turística do território

Já que uma imagem vale mais 
do que mil palavras, não será 
preciso descrever o deslumbra-
mento do pôr do sol na Praia dos 
Cinco Reis. Basta ver a fotogra-
fia publicada nas duas páginas 
anteriores. Maria João Macedo, 
responsável pelo turismo e pe-
los eventos na Câmara de Beja, 
diz que momentos como o ama-
nhecer ou o pôr do sol são, aqui, 
“absolutamente especiais”, uma 
vez que a luminosidade própria 
desses momentos, associada ao 
enquadramento paisagístico do 
local, tornam a praia um “espa-
ço com características únicas”.

Inaugurada em 2020, a praia 
tem bandeira azul, galardão 
que distingue a qualidade am-
biental, e responde a um “con-
junto de requisitos de primeira 
qualidade” que a tornam “inclu-
siva”, com acessibilidade a pes-

soas com mobilidade reduzida.
Ao areal, com 250 metros 

de extensão, com areia branca 
e fina que entra pelo plano de 
água, soma-se o apoio de praia 
(bar), um núcleo de atividades 
náuticas, ancoradouro, instala-

ções sanitárias e zona de duche, 
além de um parque infantil dedi-
cado aos mais novos. A praia é 
vigiada em toda a sua extensão. 
E há ainda dois observatórios 
de aves, considerando a riqueza 
natural da zona, nomeadamen-
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te no que diz respeito às aves 
aquáticas.

Segundo Maria João Mace-
do, trata-se de uma “pérola” na 
oferta turística do território. “É 
um recurso absolutamente mar-
cante na diversificação da nossa 
oferta turística, na medida em 
que proporciona um conjunto de 
atividades diferentes das que tí-
nhamos até então, como as ini-
ciativas culturais, o património 
ou a gastronomia”, acrescenta.

O parque fluvial tornou-se, 
desde logo, “num espaço de la-
zer e de recreio com uma qua-
lidade ímpar, do ponto de vista 
paisagístico e ambiental”, com 
um enquadramento cénico “que 
aproveita” a paisagem tradicio-
nal.

“É uma praia para todos, quer 
gostemos ou não de águas do 
interior, quer gostemos ou não 
de praia. Posso vir aqui dar um 
mergulho, vir à esplanada pro-
var um vinho e degustar a gas-
tronomia regional ou simples-
mente sentar-me na areia a ler 
um livro ou a repousar os olhos 
nesta paisagem deslumbrante, 

com os olhos postos no horizon-
te enquanto o sol se esconde, 
por detrás dos montes de Beja… 
somos invadidos por uma sen-
sação de tranquilidade imensa”, 
sublinha Maria João Macedo.

A qualidade da água é fa-
vorecida pela sua renovação 
permanente e pelas ótimas 

condições da bacia que drena 
para a albufeira de Cinco Reis. 
A par com todas estas valên-
cias, tem-se estimulado a com-
ponente educativa a nível am-
biental, agrícola, de promoção 
das boas práticas desportivas 
e respeito pelos valores cultu-
rais.
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Beja reviveu esplendor  
da Pax Julia

Após três anos de paragem, 
Beja voltou a recuar ao tempo 
do Império romano. Realizada 
entre os dias 13 e 15 de maio, 
a Beja Romana é uma iniciativa 
da Câmara Municipal que tem 
como parceiros estratégicos 
e coorganizadores os Agrupa-
mentos de Escolas n.º 1 e n.º 

2, tendo decorrido este ano sob 
o tema “Invenções, Engenhos e 
Arquitetura Romana”. 

Durante três dias, milhares 
de pessoas ajudaram a recriar 
a grandeza e importância de 
Pax Julia, com a realização de 
momentos de música e de ani-
mação, para além do habitual 

cortejo e do mercado. A Pra-
ça da República, local onde se 
situava o fórum e onde estão 
identificados dois templos ro-
manos, um dos quais o maior 
e mais monumental descoberto 
até hoje em território portu-
guês, foi uma vez mais o palco 
central do evento.
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Luís Trigacheiro. O baixo-alentejano 
que encantou Portugal

Aprendeu a cantar com a avó, 
em Alvito, mas só aos 15 anos 
começámos a ouvi-lo cantar nos 
Bubedanas, um dos primeiros 
grupos juvenis de cante alente-
jano em Beja, a convite do Buba 
Espinho, de onde trouxe amiza-
des para a vida e as influências 
musicais do cante. 

Desde aí, o “nosso” estudante 
de agronomia, não parou e criou 
com três amigos os Improvisa-
dos, onde cantam ainda alguns 
êxitos da música portuguesa, 
brasileira e espanhola.

Não sabia bem ao que ia 
quando o António Zambujo o 
desafiou a inscrever-se no pro-
grama The Voice, emitido pela 
RTP, mas emocionou o país, 
desde o primeiro momento, 
com a sua genuinidade e matu-
ridade na voz, referida pelo júri 
como uma das melhores provas 
de sempre. 

O Baixo Alentejo chegou à fi-
nal dividido entre Luís Trigachei-
ro e a dupla Miguel Costa e João 
Maria Baião; e foi com grande 
orgulho que viu Luís Trigachei-
ro vencer a final, mantendo 
sempre a amizade com os seus 
conterrâneos. Para casa levou 
diversos prémios, e um contra-
to discográfico com a Universal 
Music Portugal.

Escolheu o castelo de Beja 
para o nosso encontro por ser 
“o símbolo da cidade e que nos 
permite ver o Alentejo a 360.º, 
sem fronteiras e sem limites”… 

Beja é “a sua casa” e não faz 
planos para o futuro mas sonha 
com uma carreira a solo e uma 
família. Embora queira “sair do 
ninho e voar”, diz que é “sem-
pre bom estar em casa e ter 
melhor qualidade de vida”.

Convida a conhecer Beja, 
“uma cidade com muito para 

dar, desde a gastronomia, à 
música, aos espaços lindos que 
tem, à boa gente que está sem-
pre disposta a acolher quem por 
cá passar e as paisagens úni-
cas que se contemplam com um 
bom vinho alentejano”.

O seu primeiro álbum, “Fado 
do Meu Cante”, com 10 origi-
nais e duas musicas do can-
cioneiro tradicional alentejano, 
mas “adaptadas com uma ver-
são diferente”, foi lançado no 

passado mês de maio. Neste 
trabalho constam temas já de 
sucesso, com a sua marca pró-
pria e influência do cante alen-
tejano, como “Quem me Vê”, 
“Meu Nome é Saudade” e “Peixe 
Fora de Água”. Destaque ainda 
para as canções “O Meu Herói” e 
“Fado do Meu Cante”, com poe-
mas de Paulo Abreu de Lima e 
musicados, respetivamente, por 
António Zambujo e pelo próprio 
Luís Trigacheiro.
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Festival Internacional  
de Banda Desenhada

Entre os dias 27 de maio e 12 
de junho a banda desenhada vol-
tou a “tomar conta” da cidade. O 
Festival Internacional de Banda 
Desenhada de Beja integrou 15 
exposições, com autores de todo 
o mundo. O programa incluiu 
também a apresentação de pro-
jetos, lançamento de livros, con-
ferências, encontros com autores, 
sessões de autógrafos e concer-

tos desenhados, entre outras ati-
vidades. Ao dispor dos visitantes 
esteve ainda o Mercado do Livro, 
com cerca de 70 editores portu-
gueses e estrangeiros.

Entre os objetivos do Festival 
está o de contribuir para a infor-
mação e atualização desse mes-
mo público através da realização 
de diversas iniciativas, promover 
a leitura, mas também o estudo 

acerca desta temática junto das 
escolas e dos investigadores em 
geral, estimular a criação artís-
tica e promover a prática destas 
artes junto de potenciais autores 
através da disponibilização de um 
conjunto variado de ofertas e, ao 
mesmo tempo, enquadrar a pro-
dução dos autores já existentes 
contribuindo para dar resposta às 
suas expectativas.
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Luthier Cardoso. Construtor de 
guitarras e campaniças

Quis o destino que o trans-
montano José António Cardoso 
viesse a assentar arraiais em 
Beja, na Trindade, aqui perma-
necendo mesmo depois de ter 
terminado a sua carreira militar 
no Regimento de Infantaria 3. 
“Quando me aposentei tinha 50 
anos e entendi não ficar sentado 
no sofá à espera da morte”. Vai 
daí, começou a “matutar” num 
ofício que lhe haveria de ocupar 
o tempo e preencher a alma.

“O meu filho, que é apaixona-
do pela música, procurava um 
bom instrumento musical, uma 
guitarra clássica. Como não ti-
nha dinheiro para a comprar, 
decidimos ser nós a fazê-la. Le-
vou um ano a construir, mas o 
resultado foi tão bom que nun-
ca mais parámos”, lembra José 
António Cardoso. Esse primeiro 
instrumento foi fabricado em 
2008. De então para cá, já per-
deram a conta à quantidade de 
instrumentos saídos da oficina, 

chamada Luthier Cardoso, entre 
guitarras clássicas e acústicas, 
cavaquinhos e campaniças, en-
tre outros.

“Cada instrumento é uma 
peça única. Todos eles têm uma 
singularidade própria que tem a 
ver com o músico que aqui vem 
e que escolhe as madeiras, os 
afinadores… são peças artesa-
nais, com pormenores que as 
diferencias das existentes no 
mercado”, refere.

Para as construir, José António 
Cardoso recorre a um “método 
bastante antigo, que remonta 
pelo menos ao século XVIII”, e 
que foi desenvolvimento pelo 
espanhol António Torres, um 
marceneiro que acabou por se 
dedicar à construção de instru-
mentos musicais. “Outros cons-
trutores recorrem a moldes, eu 
utilizo uma plataforma de mon-
tagem, um sistema muito efi-
caz e versátil que permite fazer 
a maioria dos instrumentos de 

grandes dimensões”.
Normalmente começa pelo 

braço do instrumento, depois 
passa ao tampo e às ilhargas, 
em seguidas as costas da futura 
guitarra ou da campaniça e, por 
fim, os acabamentos. Nenhum 
pormenor é deixado ao acaso. 
“Cada indivíduo tem um deter-
minado tamanho de mão, medi-
do entre o polegar e o mínimo. 
Essa medida é muito importante 
para que o braço do instrumen-
to, juntamente com a escala, se 
torne agradável para tocar. Isso 
faz toda a diferença”, conta.

Segundo José António Cardo-
so, para ser um bom construtor 
de instrumentos musicais é ne-
cessária paciência e sabedoria, a 
que junta algum jeito e “sensibi-
lidade pelas coisas belas”. Expli-
ca: “Uma guitarra, antes de ser 
uma guitarra, ou um cavaqui-
nho, antes de ser um cavaqui-
nho, são peças de arte, quando 
feitas por um construtor”.
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Frango à Guia e muito mais.  
O restaurante que aposta na 
“comida da avó”

Diz o proprietário do restau-
rante Frango à Guia, Rui Proença, 
que todos os dias há um prato di-
ferente, uma sugestão da ‘chef’, 
sendo “praticamente impossível” 
repeti-lo ao longo de um mês. 
Tanto pode ser filetes de robalo 
ao vapor com arroz de amêijoas 
à Bulhão Pato como borrego com 
poejos (a receita vem nas pági-
nas seguintes), ou qualquer outra 
aposta. “Estamos muito apostado 
na comida tradicional portugue-
sa, a chamada comida da avó, 
feita no tacho”. Como é que isso 
se enquadra num restaurante de-
nominado Frango à Guia é o que 
a seguir se explica.

Rui Proença cresceu numa fa-
mília ligada à restauração. No A 
Esquina, no centro da cidade de 
Beja, o pai tratava da sala, en-

quanto a mãe, Isabel, tomava 
conta da cozinha. “Os meus pais 
sempre tiveram restaurante, mas 

eu fiz o meu percurso normal, es-
tudei, licenciei-me, quis fazer o 
meu caminho”. Até que chegou 

Restaurante Frango à Guia  |  Rua Zeca Afonso, n.º 18  |  Tlf. 284 320 300
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o dia em que uma conversa de 
família o obrigou a fazer opções. 
“Nessa altura estava a trabalhar 
numa instituição bancária quando 
o meu pai me disse que tinham 
decidido parar o negócio e me 
perguntou se queria ficar a explo-
rar o restaurante. Respondi que 
trabalhar em restaurantes esta-
va fora de questão”. Um ano de-
pois… bom, um ano depois estava 
a abrir o seu próprio restaurante, 
muito por força da sua “desilu-
são” com o trabalho bancário.

Decidido a mudar de vida, de-
dicou-se a estudar o projeto de 
investimento e acabou por op-
tar por um restaurante temático, 
conceito que então estava “mui-
to na voga”. A opção foi por um 
produto que, não sendo de todo 
alentejano, nem por isso deixava 
de ser “muito apreciado” na ci-
dade: o frango à Guia. Explicado 
o nome, e como tudo começou, 
falta acrescentar que os tempos 
foram mudando. “A evolução da 
casa levou-nos para outros ca-
minhos, os clientes levaram-nos 
para outros caminhos, e hoje tra-
balhamos com muitos outros pra-
tos”, conta Rui Proença. O fran-
go, obviamente, mantém-se na 
ementa e continua a ser “muita 
procura e maior aceitação”, mas 
a carta cresceu, em torno de pra-
tos da cozinha tradicional portu-
guesa (como o bacalhau ou o pol-
vo à lagareiro, a sopa de cação, 
a açorda, as migas ou a carne 
de alguidar), a que se juntam o 
peixe ou as costeletas de borre-
go grelhadas e novos “conceitos” 
como o ‘tomahawk’ de carne de 
vaca maturada.

À frente da cozinha está Maria 
da Conceição, que começou a tra-
balhar no ramo aos 18 anos. Pri-
meiro na copa, como sucede ha-
bitualmente. Depois começou “a 
chegar-se” ao fogão. “Foi aí que 
aprendi a gostar da cozinha. Fa-
zemos um pouco de tudo, da gas-
tronomia alentejana à do norte 
do país, e temos a preocupação 
de continuar a inovar apresentan-
do novos pratos”, resume.
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Borrego com poejos

Ao longo de muitos anos de 
restauração, primeiro no A Es-
quina, depois no Frango à Guia, 
Isabel Proença não se limitou a 
seguir o receituário tradicional, 
tendo também criado os seus 
próprios pratos. Entre eles o 
borrego com poejos, que se tor-
nou um sucesso desde o primei-
ro momento em que foi à mesa.

Conta Isabel Proença que 
numa região como o Baixo Alen-
tejo, onde a gastronomia é muito 
marcada pelo consumo de carne, 
como o porco ou o borrego, e 
pela utilização de ervas aromá-
ticas, sempre lhe fez “espécie” 
que o poejo estivesse pratica-
mente arredado dos pratos de 
carne, como se apenas pudesse 
ser empregue nas açordas e com 
peixe, sobretudo bacalhau e pei-
xe do rio. Vai daí, tratou de pôr 
mãos à obra, misturar temperos 
e testar sabores. O resultado, 
como se disse, foi o borrego com 
poejos.

“As pessoas normalmente as-
sociam mais o poejo ao peixe, 
mas o certo é que esta combi-

nação com a carne de borrego 
saiu lindamente, resultou na 
perfeição”, diz Isabel Proença, 
que após 40 anos de vida em 
Beja considera “natural” a sua 
cozinha ser particularmente in-
fluenciada “pela atmosfera de 
sabores e de cheiros das ervas 
aromáticas”.

Fundamental, sublinha, é que 
a carne de borrego seja de pri-
meira qualidade. “Sem isso nada 
feito”. Já a receita tem alguns se-
gredos. O primeiro é que não se 
utiliza água, apesar de se tratar 

de um (quase) ensopado. O se-
gundo é que o tempo de coze-
dura é fundamental, sobretudo 
porque esta terá de ser feita a 
baixa temperatura. Há que saber 
esperar. 

Tudo começa com cebola pi-
cada, alho e uma folha de louro 
a refogar num tacho em azeite. 
Isabel Proença junta um pouco 
de piripíri, mas isso fica ao cri-
tério de cada um. Quando a ce-
bola ficar translúcida adiciona-se 
a carne de borrego, envolve-se 
no refogado e deixa-se apurar 
durante alguns minutos, refres-
cando com uma golada de vinho 
branco. É só nesta altura que 
se adicionam um bom molho de 
poejos e cogumelos, “de prefe-
rência frescos”. 

Depois é como se disse: há que 
saber esperar. O borrego vai es-
tufar muito lentamente, ficando 
pronto a servir quando a carne 
estiver totalmente cozinhada. À 
mesa acompanha com pão frito, 
a preferência da cozinheira, mas 
pode também surgir com batata 
frita. É uma questão de gosto.
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cultura ao mês
/julho

Parque Fluvial de Cinco Reis
ESTÓRIAS NA AREIA
A Biblioteca Municipal de Beja promove durante o verão as 
“Estórias na Areia”, na Praia Fluvial de Cinco Reis. São sessões 
para pais e filhos, todas as quartas-feiras, com a presença da 
carrinha da Biblioteca Andarilha. 

6 de julho, das 17h00 às 18h00. 
13, 20 e 27 de julho, entre as 10h00 e as 11h00. 

Traz a toalha e vem ouvir.

Jardim Público de Beja
ÀS QUINTAS NO JARDIM

7 de julho, às 19h30 - DESFILE DE GRUPOS CORAIS, 
seguido de RUFAR E BOMBAR , às 21h00 e da ATUAÇÃO EM 
PALCO de seis grupos corais (Grupo Coral Feminino Alma 
Nova de Ferreira do Alentejo, Grupo Coral Rurais de Figueira 
de Cavaleiros, Grupo Coral de Ervidel “As Margens do Roxo”, 
Grupo Coral Os Ceifeiros de Cuba, Grupo Coral Os Amigos do 
Cante de Alvito e Associação Cantadores do Desassossego).
Trata-se de uma iniciativa da Fundação Inatel e da Câmara 
de Beja. 

14 de julho - MIGUEL AZEVEDO
21 de julho - CANTADORES DO ALENTEJO
28 de julho - GRUPO KOINCIDÊNCIAS

4 de agosto - DE MODA EM MODA
11de agosto - THE MIRANDAS
18 de agosto - NOITE DE FADOS, organizada pela 
Associação de Fadistas de Beja, com os fadistas Manuel 
Rodrigues, Noémia e Julinha Pereira
1 de setembro - OS VOCALISTAS

Jardins do Beja Parque Hotel
SUNSET BY CPCB - EVENTO 
SOLIDÁRIO

7 de julho, pelas 18h30 - MÚSICA, PROVA DE VINHOS 
E PETISCOS REGIONAIS integram este evento solidário, 
promovido pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCB). 
Ao ‘dj’ Ezzra junta-se o ‘chef’ Luís Rocha (da Herdade dos 
Grous) e o ‘barman’ Jorge Aniceto

Centro Unesco
NOITES NO LOGRADOURO
Com entrada gratuita, sempre às 22h00, as propostas são 
muitas para o logradouro do Centro Unesco de Beja. 

8 de julho - NOITE DE FADOS, organizada pela Associação 
de Fadistas de Beja, com Inês Gonçalves, Sandra Reis, João 
Limpo e Edgar Baleizão
15 de julho - “UM SORRISO PARA TOOTS”, tributo que 
Gonçalo Sousa e o seu quarteto prestam ao grande mestre 
da harmónica, o jazzista bela Toots Thielmans. 
29 de julho - MÚSICA TRADICIONAL COM SÉRGIO MIRRA 
TRIO 
5 de agosto - SOUL GOSPEL PROJECT
19 de agosto - FLAMENCO, classificado Património 
Imaterial da Unesco, é a proposta do Joaquin Moreno Trio




