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ANTÓNIO SARAIVA
Presidente da Fundação Vale da Rosa

Quando hoje se fala de Vale da Rosa
imediatamente associamos o nome
a uvas sem grainha.
Não foi fácil chegar aqui. Nunca
é fácil realizar um sonho e dar-lhe
continuidade.
António Silvestre Ferreira mostrou-nos
que, não sendo fácil, foi possível.
Foi possível, aliando a experiência
que a família vem acumulando ao
longo de quatro gerações de
produtores de uva, a uma inovação,
qualidade e afirmação de marca
própria que António Silvestre
desenvolveu com saber e paixão.
Paixão pela sua terra, pelas suas
gentes e pelo seu Baixo Alentejo.
Esta terra de sabores únicos de onde
saem todos os anos as apreciadas
uvas sem grainha Vale da Rosa.

A tudo isto juntou a criação da
Fundação Vale da Rosa, com o
objetivo de perpetuar não apenas
o nome da família, mas, sobretudo,
para ajudar a desenvolver a região,
demonstrando assim a sua
preocupação pela responsabilidade
social da empresa.

responsabilidade social das empresas.
Por tudo isto, pelo que conheço do
trabalho desenvolvido na Vale da Rosa
e pelo meu amor ao Alentejo, quando
o comendador António Silvestre
Ferreira me convidou para presidir
à Fundação Vale da Rosa, só podia
aceitar, muito honrado, o seu convite.

Defendo que, numa empresa e na
sua liderança, responsabilidade
implica, em primeiro lugar, assegurar
a sua competitividade, porque a
liderança empresarial só será
responsável se tiver como primeiro
objetivo garantir, numa perspetiva
de longo prazo, a sua perenidade
e a manutenção e subsistência dos
seus postos de trabalho.

Aliar o conceito da responsabilidade
social com a atração e fixação de
recursos humanos na região e, dentro
desta, no concelho e desenvolver
o investimento e a economia local são,
entre outros, os objetivos da Fundação.

Mas a determinação deste
empreendedor não se contentou
com o que está feito. Quis mais.

Esta visão de liderança responsável
tem também inerente uma dimensão
social, porque só através do sucesso
e dos resultados gerados as empresas
poderão contribuir para a criação
de valor e de emprego, e é esse
o principal papel que lhes compete
desempenhar na sociedade.

Porque, como não se cansa de referir,
”Esta é uma terra de sabores únicos”,
evoluiu para a produção
e comercialização de passas de uva.
Acrescentou-lhe a comercialização
de outros produtos da região
e produzidos no seio da família,
estabeleceu parcerias e ganhou
escala. Desenvolveu os fatores
chave de diferenciação da marca.

Mas para além de zelar pela
perenidade da empresa, uma
liderança responsável, como a que
reconheço em António Silvestre
Ferreira, deve, também, incorporar
preocupações sociais e ambientais,
nas suas operações e na sua interação
com todos aqueles com os quais
se relaciona, na perspetiva do que
se entende usualmente por

A herdade já tem um histórico na
contratação de luso-venezuelanos,
minorando-lhes assim o enorme
drama de algumas das suas situações,
trabalho que será continuado e ao
qual se juntará a contratação de
outras comunidades, com o objetivo
de os fixar para dar resposta à
sazonalidade da procura de mão
de obra nas várias culturas da região.
Enfim, ao espírito empreendedor,
à determinação e amor à região
de António Silvestre Ferreira, junto
o meu contributo para que o seu
sonho continue a ser realizado.
Para que esta “terra de sabores
únicos” continue a produzir os seus
tão apreciados frutos porque, afinal,
essa é a nossa natureza, que aqui
apresentamos nesta revista.

3

Em pleno coração do Alentejo, no distrito de Beja, concelho de Ferreira,
nasceu, na Herdade Vale da Rosa, a primeira marca nacional de uvas
de mesa, especialista nas variedades sem grainha.
As uvas Vale da Rosa estendem-se
ao longo de quase 300 hectares nos
campos a perder de vista da Herdade
Vale da Rosa. Foi aqui que no ano
2000, em pleno coração do Alentejo,
no distrito de Beja, concelho de Ferreira
do Alentejo, nasceu a primeira marca
nacional de uvas de mesa, a Vale da
Rosa, especialista na produção de uvas
sem grainha. A marca distinguiu-se
e conquistou lugares de destaque nas
frutarias dos supermercados, não só
por ter uma identidade própria, mas
também, e sobretudo, pela qualidade
do produto. Os bagos grandes
encorpados, de textura crocante
e sabor distinto, são fruto dos
conhecimentos técnicos e dedicação
dos especialistas que trabalham
na vinha e em todo o processo
de preparação e embalamento
das uvas, mas também de uma
conjugação de fatores da natureza.
Os terrenos férteis dos barros de Beja
A Herdade Vale da Rosa tem tudo
o que as uvas precisam para crescer
calmamente e apurar o seu sabor:
muito sol, terreno fértil e a água do

terra da uva
Ferreira do Alentejo

sem grainha
4

Alqueva. Os solos argilosos de cor
escura, os famosos barros de Beja,
têm uma fertilidade fora do comum.
Têm uma grande aptidão agrícola e
permitem produzir uma uva de mesa
resistente e de qualidade.
O calor dá sabor e doçura
A imensidão de horizontes planos
aliada à localização geográfica
oferecem ao Alentejo características
mediterrânicas e continentais propícias
à produção de uva. As mais de três mil
horas anuais de sol e o clima quente,
com temperaturas superiores a 35°C
no auge do verão, refletem-se na
maturação das uvas com uma
acumulação de açúcares que as torna
particularmente doces e com uma cor
forte e amadurecida.

do Sul (A2), a 80 km da fronteira
espanhola e a 150 km de Lisboa e Faro,
permite a colocação da uva em
qualquer parte da Europa em pouco
tempo. A vantagem é a uva manter-se
fresca. É colhida no dia e pode chegar
ao mercado no mesmo dia ou um
ou dois dias depois. 75 por cento da
produção fica no território nacional
e os restantes 25 por cento são
exportados para as cadeias de
supermercados mais exigentes da
Europa e não só. Até na China já
se consomem uvas Vale da Rosa.

Localização privilegiada
para distribuir frescura
É no centro do triângulo de
desenvolvimento do Alentejo aeroporto de Beja, Porto de Sines
e Alqueva - que se situa a Herdade
Vale da Rosa. Esta localização
privilegiada, a 30 km da auto-estrada

+3000
+35ºc
+270
21
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horas
de sol
por ano

no pico
do verão

hectares
de vinha

variedades
de uva
sem grainha

meses
de colheita
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gente
que sabe
Herdade Vale da Rosa

o que faz
Palmira Pereira
«Tenho uma paixão enorme
pela Vale da Rosa»
Estas linhas são curtas para descrever
o sentimento de Palmira Pereira pela
«sua» Vale da Rosa, tudo o que já deu
à família Silvestre Ferreira em 44 anos
de trabalho e a sua vontade de fazer
sempre mais pela empresa que ama
como a um filho.
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As pessoas da Vale da Rosa são o seu maior ativo, sem elas não haveria
uva sem grainha, feita com amor. Palmira, Rita e Anthony contam como é trabalhar
na herdade, revelam um pouco de si e dos sonhos que os levam a acordar
todos os dias com um sorriso no rosto.

Palmira é da terra das uvas sem
grainha - Peroguarda - e sua vida
cruzou-se com a herdade aos 14 anos.
Nas férias de verão colhia grão, melão,
pera Rocha e vindimava ao serviço
do comendador António Francisco
Silvestre Ferreira, pai do fundador
da Vale da Rosa. Foi assim até à
maioridade, antes de ser contratada

para o escritório da Herdade
do Pinheiro, onde passou mais
de uma década. Em final de 2000,
nasce a Vale da Rosa e Palmira esteve,
desde a primeira hora, ao lado do
comendador António Silvestre Ferreira
(filho), como seu braço direito.
«Na primeira campanha colhemos
1.700 toneladas de uvas. Além do
pessoal de campo, era o Dr. António
Silvestre, que desempenhava o papel
de administrador, técnico e excelente
líder, eu, a Helena e um encarregado
e demos conta de tudo», recorda.
Duas décadas volvidas, Palmira já fez
de tudo na empresa, foi responsável
comercial do mercado nacional, cargo
que acumulou com a coordenação
da logística e o aprovisionamento
de armazém, responsável de packing,
passou pelo departamento de recursos

humanos, entre muitas outras funções.
«Nesta empresa só não fiz a parte
técnica de campo. Sou aquela pessoa
que agarra tudo, faço com vontade,
com amor, porque tenho uma paixão
enorme pela Vale da Rosa, isto para
mim é um filho», admite Palmira.
Hoje em dia, Palmira, é responsável
por todo o material de embalamento,
pela validação das faturas das
empresas e procuradora na gestão
dos pagamentos e dedica as manhãs
ao campo, coordenando a empresa
Uval, outra empresa do comendador
António Silvestre Ferreira, localizada
em Canhestros (Ferreira do Alentejo).
«Depois de anos no escritório, é uma
aventura para mim, é um trabalho
muito bonito», afirma Palmira.
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Rita Rodrigues
«O trabalho é tão minucioso
como um Bordado da Madeira»
Rita Rodrigues trabalha na Vale da
Rosa há cinco anos, é natural da Ilha
da Madeira e o destino trouxe-a até
ao Alentejo, depois de ter vivido na
Suíça. Na herdade, o seu dia começa
bem cedo, às sete horas, quando se
iniciam os afazeres no campo. Rita
ajuda a organizar um dos vários
grupos de trabalhadores, distribui as
tarefas e ensina aos recém-chegados
as operações a realizar na vinha.
É o braço direito do chefe de grupo.
«Eu ensino o que as pessoas mais

Palmira Pereira / Idade 57 anos
Naturalidade / Peroguarda,
Ferreira do Alentejo
Cargo na Vale da Rosa
Directora de Serviços

Rita Rodrigues / Idade 31 anos
Naturalidade / Câmara de Lobos,
Madeira
Cargo na Vale da Rosa
Trabalhadora agrícola

Uvas preferidas:
Crimson e Cardinal.
A Crimson é uma uva sem grainha,
de cor avermelhada, bagos alongados
e polpa consistente, «tem um gosto
fresco, é grada e belíssima».

Uvas preferidas:
Midnight Beauty
«É crocante, estala na boca»

velhas (os chefes) me transmitiram
e o trabalho tem que ficar sempre
perfeito. É tão minucioso como um
Bordado da Madeira», explica
a jovem de Câmara de Lobos.
Os enxertos (encaminhar as plantas
para crescerem de forma correta),
a poda verde (retirar folhas em
excesso), a poda ou marcação das
varas, a puxa da lenha, a bagoinha
(monda dos bagos pequenos) e o tirar
a orelha (eliminar os pequenos cachos
secundários para dar vigor e
uniformidade ao cacho principal) são
algumas das operações que faz e
ensina com mestria. Mas é na colheita
da uva que se sente mais realizada:
«Naquele momento vemos os frutos

de um ano inteiro de trabalho».
Rita aprecia o trabalho no ambiente
multicultural da Vale da Rosa, onde
convivem pessoas de inúmeras
nacionalidades: «É muito bom porque
aprendemos coisas novas todos
os dias, palavras noutras línguas,
e também ensinamos a nossa».
Aos 31 anos, o seu desejo é continuar
a viver no Alentejo e progredir na
carreira na Vale da Rosa. «Gosto muito
de cá estar, o clima é bom, as pessoas
agradáveis, o sítio tranquilo e a Vale
da Rosa é uma empresa que cuida
da sua gente», comenta Rita, cujo
sonho pessoal é ter saúde, «porque
o resto vem com o tempo».

A Cardinal, com grainha, tem
bagos grandes, esféricos e uma
polpa crocante.
«Ninguém me tira a Cardinal,
a típica portuguesa»

Anthony Bonito / Idade 29 anos
Naturalidade / Caracas, Venezuela
Cargo na Vale da Rosa
Controlador de Qualidade
Uvas preferidas:
Sophia e Midnight Beauty,
ambas sem grainha.
Sophia é uma uva de cor amarela,
de bagos grandes e redondos,
«é doce, mas com um toque ácido»;
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Midnight Beauty é de cor
preta arroxeada,
«é doce e crocante»

Anthony Bonito
«Na Vale da Rosa trabalhamos
como equipa»
Advogado de formação, Anthony
Bonito veio de Caracas para Portugal
à procura de uma vida melhor, fugindo
à conturbada conjuntura política e à
crise socioeconómica na Venezuela.
Os seus pais são naturais da Ilha da
Madeira e foi lá que Anthony procurou
um porto de abrigo, há três anos.
Após uma curta experiência como
empregado de mesa no arquipélago,
veio para o continente no âmbito
do programa de recrutamento
de cidadãos luso-venezuelanos
da Vale da Rosa.
«Tinha um pouco de medo de sair da

Ilha, mas decidi animar-me e vir para
o Alentejo», recorda Anthony. Chegou
em plena campanha da vindima.
«Duas senhoras com muitos anos de
experiência ensinaram-me a colher
as uvas e ao fim de uma semana
eu já colhia a mesma quantidade
que qualquer outra pessoa e cheguei
a ser quem mais uvas colhia no grupo»,
conta Anthony.
A sua atitude e empenho valeram-lhe,
passado um ano, a promoção a
controlador de qualidade. É um
trabalho exigente e a responsabilidade
aumenta na época da vindima.
«Tenho de garantir que as uvas são
colhidas no momento certo,
respeitando as especificações de brix
e calibre, porque caso contrário é um
cacho de uvas que se perde».
A diplomacia que o cargo exige, no

trato com as pessoas, e a disciplina
no cumprimento dos cânones
(especificações técnicas) têm algumas
semelhanças com o exercício
do Direito.
Anthony aponta a exigência, a
qualidade e a paixão pelo trabalho
como os três ingredientes que fazem
o sucesso da empresa. «Na Vale
da Rosa trabalhamos como equipa,
todos se ajudam para que o trabalho
seja mais fácil e quando se inicia
a vindima é muito emocionante
para todos os trabalhadores», afirma.
O seu sonho é estabelecer-se
definitivamente em Portugal, comprar
casa, ajudar os pais, que ficaram na
Venezuela, e formar família no país
que o acolheu.
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A vertente turística da Herdade Vale
da Rosa, em Ferreira do Alentejo,
foi impulsionada pelos admiradores
da marca que apareciam por lá pela
curiosidade de conhecer melhor
as uvas que compravam no
supermercado. Esta procura levou
à criação de uma estrutura com
as condições ideais para receber
os visitantes e, assim, em 2018, o maior
produtor de uva de mesa em Portugal
abriu as portas a visitas organizadas.
Da viagem de trator
à apanha da uva
A visita à Herdade Vale da Rosa
permite conhecer todo o processo
de produção das uvas, desde o
nascimento das primeiras cepas até

à fase de embalamento e expedição
do produto. São desvendados alguns
dos segredos que permitem uma
produção de elevada qualidade e até
se ensinam truques úteis para quem
tem pequenas hortas em casa.
O programa inclui um passeio de
trator pela herdade, com paragem
junto à vinha para apreciar de perto
as videiras e há também a
possibilidade de almoçar por lá.
Uma experiência única. Mas o que
as pessoas mais gostam é de comer
as uvas e, por isso, um dos pontos altos
da visita é o momento da degustação.
Quem quiser, pode fazer a experiência
da apanha da uva e escolher os
cachos que quer levar para casa.

Pretas, rosadas e brancas
«A maioria das pessoas que nos visitam
conhecem a marca Vale da Rosa
e vêm atraídas pela qualidade do
produto. Essa tem sido a principal
razão que as traz cá», afirma
o coordenador do turismo da Vale
a Rosa Nuno Coelho. «Para nós,
é uma satisfação muito grande ver
uma marca alentejana alcançar esta
notoriedade, capaz de atrair pessoas
vindas de todo o país à nossa região»,
acrescenta. Durante a degustação de
uvas, os visitantes podem conhecer as
diferentes variedades disponíveis no
momento. «Normalmente as pessoas
conhecem as uvas pelas cores: uva
branca, uva preta, uva rosada. Mas
não existem apenas três tipos de uva.

próximo
destino:

Herdade
Nuno Coelho

Vale
Turismo da Vale da Rosa
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A terra da uva sem grainha abriu as portas ao turismo e recebe gente vinda de todo
o país. É permitido apanhar uvas, comê-las e levá-las para casa. Quem é fã
da Vale da Rosa adora a experiência. Quem ainda não é, fica.

da Rosa
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Para ter uma ideia, nós temos cerca
de 40 variedades na nossa
propriedade. É evidente que não
vão todas para o mercado, algumas
estão em regime experimental.
Através da degustação, percebem-se
as diferenças entre os bagos: a sua
rigidez, a sua crocância, a sua doçura»,
À sombra da vinha
As vinhas altas, em sistema de
pérgola, diferente do que é usado na
produção de uva para vinho na
maioria das regiões, permitem
passear por debaixo da latada, ao
abrigo do sol alentejano. Quem quiser
fazer mais do que contemplar o verde
das parreiras, pode arregaçar as
mangas e pôr mãos à obra. «Nós
temos uma experiência em que
os visitantes podem escolher a sua
própria uva para levar para casa.
É uma atividade que as pessoas
fazem com muito gosto, porque estão
a escolher a melhor uva que podem
e sabem, diretamente da parreira
para si», conta Nuno Coelho. E porque
os ares do campo tendem a abrir
o apetite, é também possível almoçar
debaixo da vinha, lanchar ou fazer
um piquenique. «As refeições são
organizadas por nós, através de
parceiros locais. Os clientes definem
os menus em função das suas opções
alimentares, dos seus gostos,
consoante queiram uma alimentação
mais tradicional ou mais ligeira e,
consoante aquilo que nos pedem,
chamamos alguns restaurantes
do território que vêm cá preparar
as refeições».

«Todos nós temos
uma ligação à terra
e a visita ao Vale
da Rosa traz-nos
à memória momentos
felizes passados
no campo»
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As crianças adoram
o trator cor-de-rosa
«A viagem do trator normalmente tem
uma grande atratividade para as
crianças. Em parte por ser cor-de-rosa,
a cor da nossa marca, mas também
pela pequena aventura que é passear
pelo meio das vinhas e a possibilidade
de se sentarem ao volante para
a fotografia», conta Nuno Coelho.
A pensar nas crianças, a herdade
desenvolve outras atividades: «Temos
vários ateliers onde elas podem, por
exemplo, construir um espantalho no
meio da vinha ou fazer ninhos para
os morcegos. Também organizamos
festas de aniversário e temos um
jardim com casas nas árvores para
onde podem subir e brincar», conta.
Ligação à terra
Para muitos adultos, a visita à Herdade
Vale da Rosa é também uma viagem
no tempo. «Todos nós temos uma
relação mais ou menos próxima com
a agricultura. Há sempre uma ligação
à terra e, muitas vezes, para quem nos
visita, a vinda ao Vale da Rosa traz
à memória momentos felizes do
passado. Uns recordam quando viviam
no campo em casa dos pais, outros,
lembram-se de quando visitavam os
avós ou os tios e os ajudavam a
plantar alfaces ou outra coisa. É claro
que tudo numa escala bem diferente
da que encontram aqui, mas
contam-nos muitas histórias e há um
reviver de experiências», relata o
coordenador do turismo.

Há wi-fi na vinha
Quanto aos jovens, para quem a ida à
casa dos avós é, muitas vezes, sinónimo
de ausência de wi-fi, fiquem
descansados: «A agricultura já não
é feita com enxadas. Hoje em dia
é tudo muito tecnológico e, por incrível
que pareça, a internet é uma
ferramenta essencial para a nova
agricultura. E, por isso, quando as
pessoas nos visitam não são privadas
da ligação ao mundo exterior, há wi-fi
em toda a vinha», refere Nuno Coelho
que vê nesta facilidade uma
oportunidade. «Hoje em dia, é tudo
muito imediato. Muitas vezes,
as pessoas ainda estão aqui e já
estamos a receber nas redes sociais
do Vale da Rosa os relatos de quem
está a visitar-nos. E essa parte é
fundamental para a promoção da
nossa marca. É importante que as
pessoas partilhem essa experiência
e a satisfação que têm de estar aqui
com os seus amigos, pois acaba por
ser uma ferramenta de comunicação
muito importante».

Dessa forma, não só iríamos valorizar a
nossa oferta, como também partilhar
riqueza com outros parceiros do
território. E assim fizemos: associámo-nos
a algumas empresas locais, na área
do alojamento, da restauração, da
animação, do artesanato e de outras
atividades complementares à nossa
e hoje podemos propiciar a quem nos
visita programas completos em que
não só nos visitam a nós, como visitam
outras unidades agrícolas que
produzem outros tipos de produtos
como azeite ou amêndoa, saberes e
fazeres tradicionais, como a cestaria

de Odivelas. Assim, valorizamos esta
visita e envolvemos todo o concelho,
dando a conhecer o nosso produto
e a nossa terra.»
A melhor altura do ano
A época da uva é, naturalmente, a
melhor altura do ano para visitar a
Herdade Vale da Rosa. «Só temos
uva durante meio ano mas, mesmo
quando não há, as pessoas visitam-nos
e saem daqui bastante satisfeitas. Para
quem gosta de ver as uvas e toda
a azáfama da produção, o ideal
é visitar-nos a partir do final de junho

e até dezembro», recomenda Nuno
Coelho. É aconselhável levar roupa
e calçado confortáveis e proteção
solar. No verão, a altura ideal para
a visita é durante a manhã.
«Essencialmente, devem trazer boa
disposição e vontade de se divertirem
e de aproveitar um dia diferente».

Um dia bem passado
Estas são algumas das principais
atividades disponíveis na
Herdade Vale da Rosa.
A visita standard dura,
em média, uma hora e meia,
mas a empresa faz também
programas personalizados
à medida de cada visitante
ou grupo.

Programa completo
Quem vem de longe e pretende
passar a noite em Ferreira do Alentejo
também pode. É só ligar e marcar
a visita que a Vale da Rosa, junto dos
parceiros locais, encontra estadia. Pode
também aproveitar para visitar outras
empresas agrícolas da região ou fazer
outras atividades. «Começámos
a aperceber-nos de que tínhamos
visitantes de todo o país, desde
Trás-os-Montes até ao Algarve.
Pensámos que seria interessante que
essas pessoas, já que estão a fazer
uma viagem mais longa, tivessem
a oportunidade de fazer outras visitas.

Visita Standard
• Sessão de boas vindas com
apresentação da herdade
• Passeio de trator com guia
e paragem para visita às vinhas
• Degustação de uvas
• Visita à loja Vale da Rosa

«As vinhas altas permitem almoçar debaixo
das parreiras ao abrigo do sol alentejano.
Uma experiência única»

Outras atividades
• Experiência de apanha de uva
(oferta de 1 kg de uva)
• Almoço debaixo da vinha
• Passeio de bicicleta ou de charrete
pela herdade
• Animação com cante alentejano
• Ateliers para crianças
• Festas de aniversário
Agende a sua visita
Herdade Vale da Rosa
7901-909 Ferreira do Alentejo
Portugal
Segunda a Domingo
das 9h30 às 18h
Tel.: 284 739 933
visit@valedarosa.com
www.valedarosa.com/visitas
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«A marca
Vale da Rosa
resulta
desta forma
de cuidar
das uvas
com amor»
grande entrevista
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António Silvestre Ferreira, 73 anos, comendador, é o homem que preza a honradez
acima de tudo, o líder de uma grande equipa que construiu a marca Vale da Rosa
acreditando que o segredo do sucesso está em tratar os outros
como gostamos de ser tratados.
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Qual é a memória mais antiga
que guarda do Vale da Rosa?
O Vale da Rosa era uma horta
centenária existente na Herdade do
Pinheiro, a propriedade central do meu
pai, era um ponto turístico a três
quilómetros de Ferreira do Alentejo.
Faziam-se lá casamentos, festas, bailes
para a população de Ferreira. Há
pouco tempo vi um mapa, datado
de 1863, onde já constava a horta do
Valle da Roza. Na minha infância eu ia
para a horta do Vale da Rosa brincar
com os meus amigos, comíamos a
fruta deliciosa que lá se produzia e
tomávamos banho no tanque. Quando
recebi a herança do meu pai, a
Herdade do Pinheiro foi dividida em
três lotes, os meus sobrinhos ficaram
com a parte das vinhas para vinho
e a marca de vinho “Herdade do
Pinheiro” e eu à parte da terra que
me coube, onde existia a dita horta,
dei o nome de Vale da Rosa.
A sua família é originária de Torres
Vedras e esteve desde sempre ligada
à produção e comércio de produtos
agrícolas e pecuários. Conte-nos
como foi a sua infância, a vida
no colégio interno, a relação com
a terra e a agricultura.
Eu era muito irrequieto e não gostava
de estudar, frequentava uma escola
particular em Ferreira do Alentejo,
e a professora, a dona Faustina, disse
à minha mãe: “Ele no ano que vem
(a quarta classe) não passa”, então
fui interno para o Colégio Manuel
Bernardes, em Lisboa, e lá fiquei até ir
para a faculdade. Não foi pera doce
todos aqueles anos num colégio
interno. Havia grande disciplina, muito
rigor, éramos tratados com mão de
ferro, e eu gostava muito mais de
andar a brincar na minha horta do
Vale da Rosa, mas só vinha a Ferreira
nas férias escolares.
Formou-se em Medicina Veterinária.
Que sonhos tinha nessa fase
da sua vida?
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O meu pai tinha uma vacaria modelo
com mil vacas de leite, fazia engorda
de centos e centos de novilhos, tinha
milhares de ovelhas e de porcos e uma
fábrica de rações, era um mundo.
Eu gostava muito dos animais, tinha ali
aquele modelo para me entreter nas
férias e sonhar com a pecuária e foi
o que realmente aconteceu. Éramos
três, os meus dois irmãos foram estudar
Agronomia e eu fui para Veterinária,
cada um de nós tinha o seu lugar na
casa. O meu irmão mais velho era
especialista nas uvas de mesa, o mais
novo estava a ser preparado para

O ex-Presidente da República Aníbal
Cavaco Silva, por exemplo, esteve
e almoçou à sombra das videiras
do Vale da Rosa…

cuidar da parte industrial (câmaras
frigoríficas) e eu tinha a parte da
pecuária. Mas as uvas sempre
estiveram muito presentes na minha
juventude e formação. Em 1972,
quando o meu pai iniciou a
exportação das uvas de mesa para
a Marks & Spencer (cadeia de
supermercados inglesa) fui eu a tratar
desse negócio, porque o meu irmão
mais velho estava em Moçambique,
a cumprir serviço militar.

Na realidade os nossos governantes
têm tido muita atenção para com
a Vale da Rosa, talvez por sermos
o grande empregador da região, por
exportarmos e praticarmos um tipo
de agricultura diferente.

Começou aí a sua paixão pelas uvas?
As uvas sempre fizeram parte da
minha vida, o meu avô paterno era
agricultor e produtor de uvas no
Ramalhal, uma aldeia do concelho
de Torres Vedras, onde eu nasci,
embora tenha vindo fazer um ano
a Ferreira do Alentejo.
Em 1972 iniciam a exportação
das uvas de mesa. Como foi chegar
à Marks & Spencer com umas
uvas portuguesas?
Lembro-me de chegar à Marks
& Spencer com uma caixa de uvas
na mão, na companhia do meu amigo
Carlos Ramos, que era comercial na
MACK, empresa que fornecia a Marks
& Spencer. Fomos recebidos por um
senhor alto, magro e sisudo, de bata
branca, entrámos os três num elevador
daqueles antigos com portas de
grades de correr, de tipo fole, e eu
durante a subida, com a caixa de uvas
na mão, perguntei ao senhor inglês:
“Está a gostar das uvas”, e ele com
um ar muito seco respondeu: “Daqui
a três dias respondo-lhe". Entrámos
no laboratório, ele começou a tirar
uvas da caixa, colocou algumas numa
estufa, outras no frigorífico, e eu
atrevi-me a perguntar-lhe: “E da
embalagem, o senhor gosta” e ele
voltou a responder: “Daqui a três dias
respondo-lhe". Eu fiquei em grande
ansiedade e passados os ditos três
dias, recebi a resposta: “Não nos
interessa o produto”. Foi uma entrada
“triunfal” em Inglaterra! É claro que
depois tudo se ultrapassou e ficámos
muito amigos da Marks & Spencer.
São recordações muito bonitas, eu era
jovem e ia a Londres vender as uvas
do meu pai no mercado de Covent
Garden, um momento inesquecível
da minha vida.

No ano 2020, quando fundou
a Vale da Rosa, retomou o contacto
com a Marks & Spencer?
Quando eu regressei do Brasil, no final
de 1999, liguei para a Marks & Spencer
dizendo: “Cá estou eu de novo a tentar
exportar para vocês”, mas eles
informaram-me que só importavam
uvas sem grainha. No ano 2000, com
o falecimento do meu pai, uma parte
da minha herança foram 100 hectares
de vinhas de uva de mesa. E, como no
Brasil eu já produzia uvas sem grainha,
comecei de novo aqui em Portugal,
trazendo variedades de uvas de várias
partes do mundo para testar e
multiplicar as melhores na Vale da
Rosa. Já lá vão 20 anos e hoje mais
de metade das nossas vinhas - 270
hectares - são de uvas sem grainha.
Voltando ainda à década de 70
do século passado, imaginava
nessa fase da sua vida que viria a
constituir a empresa Vale da Rosa?
A horta do Vale da Rosa sempre
morou no meu coração, talvez por
essa razão eu tenha dado o seu nome
ao meu quinhão da herança.
O pós 25 de Abril de 1974 foi um
período difícil para a sua família,
dá-se a ocupação das terras e a ida
“forçada” para o Brasil. Lembra essa
fase com mágoa ou como um
obstáculo que o tornou mais forte?
Não tenho mágoa e continuo a ser
amigo de pessoas que estiveram
envolvidas no processo de ocupação
das nossas terras. Essas pessoas foram
induzidas em erro por aquilo que
o Estado apregoava no período
pós-revolução. Tenho mágoa, isso sim,
de quem os orientou e enganou.
Muitos políticos, de todos os partidos,
têm vindo visitar a Vale da Rosa e eu
recebo-os todos da mesma forma
amistosa e correta, é a minha
obrigação, porque represento centenas
de colaboradores, cada qual com
as suas preferências políticas.

Voltando aos seus tempos no Brasil,
em que ano emigrou e como foi
a sua adaptação aos horizontes
abertos daquele país?
Eu fui ao Brasil pela primeira vez em
1975 e fiquei em casa de um fazendeiro
amigo do meu pai, no Estado do
Paraná. Adorei o Brasil, achei o país
fantástico. Quando regressei a Portugal,
não falava noutra coisa e talvez tenha
sido essa a razão que motivou o meu
pai a ir para o Brasil quando ocuparam
as suas terras, em novembro de 1976.
Ele ficou tão zangado que apanhou
o primeiro barco para o Brasil, passou
o Natal no mar, e eu depois acabei
indo de vez para o Brasil em 1978.
Deu aulas na Universidade Estadual
de Maringá, no Estado do Paraná.
O que lecionava? Gostou dessa
experiência?
Eu lecionava Zootecnia na Universidade
Estadual de Maringá, embora recente,
era uma escola pública conceituada,
com 14 mil estudantes. Os meus alunos
gostavam muito de mim e eu deles, foi
um período muito bonito na minha
vida, fiquei com este gostinho pelo
ensino. Depois começámos a plantar
uvas, fizemos uma produção de suínos
e eu estive por vários anos na direção
da Associação Comercial e Industrial
de Maringá (atualmente designada
Casa do Empreendedor de Maringá).
Por estar ligado à universidade e à
associação tive o privilégio de viver
muito de perto o desenvolvimento
fantástico dessa cidade e dessa região.
Ter ido para o Brasil foi muito bom para
a minha vida, sob todos os pontos de
vista. Lá me casei, com uma brasileira,
a minha esposa, que me deu quatro
filhos, que são quatro pessoas
admiráveis.

O seu primeiro contacto com
as uvas sem grainha dá-se no Brasil.
Conte-nos esse episódio.
Eu sempre fui muito curioso e queria
aprender a falar inglês de forma
fluente. A determinada altura assinei
a revista Fortune, de que gosto muito,
e numa das edições havia uma página
inteira dedicada às uvas sem grainha,
desenvolvidas na Universidade de
Davis, na Califórnia. Eu fiquei
hipnotizado, encantado com aquele
artigo e o mundo que se abria. Na
altura havia um técnico japonês,
o Dr. Machima, especialista em uvas
que dava assistência numa cooperativa
agrícola de japoneses, em Maringá,
e também nas minhas vinhas. Algum
tempo depois de eu ter lido o artigo
da Fortune, o Dr. Machima informou-me
que ia aos Estados Unidos da América,
ao serviço da cooperativa, e eu
pedi-lhe para ficar por lá mais alguns
dias e ir à Universidade de Davis, para
tentar trazer algumas mudinhas
daquelas variedades sem grainha.
Ele foi e trouxe uma pequena
quantidade de garfos que eu enxertei,
fizemos o nosso primeiro campo
experimental em 1983.
E qual era o nome das primeiras
variedades de uvas sem grainha
que produziu no Brasil?
Uma das variedades de uva sem
grainha era a Flame, da qual plantei
dois hectares na Quinta dos Vinhedos,
o nome da nossa propriedade em
Maringá. Entretanto, o Dr. Machima
voltou à Universidade de Davis e trouxe
outras variedades. Passei a ser o único
produtor a vender uva sem grainha,
produzida no Brasil, no CEASA de São
Paulo (CEAGESP - Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo), a “boca grande” do Brasil.
Entretanto, fui ao Vale do Rio São
Francisco, uma região nova de regadio
que começava a desenvolver-se no
nordeste brasileiro, procurei terra para
comprar uma propriedade, mas não
chegou a dar certo. Hoje essa região
de Petrolina-Juazeiro, situada entre os
estados de Pernambuco e da Bahia, é
uma grande produtora de uvas sem
grainha e exporta para todo o mundo.
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«Do meu pai, o que mais me vincou foi a honradez»
António Silvestre Ferreira recorda com saudade as duas pessoas que lhe moldaram
o caráter e a forma de estar na vida: o pai, comendador António Francisco Silvestre Ferreira,
e o padre Augusto Gomes Pinheiro, antigo diretor do Colégio Manuel Bernardes.
«O meu pai era um jovem de vinte e poucos anos quando começou a fazer negócios
em Ferreira do Alentejo. Trazia vinho e levava cereais para a região Oeste. Mais tarde, montou um armazém
de vinhos aqui em Ferreira e ganhou fama de ser um homem
muito arrojado e sério, conquistou a confiança das casas agrícolas. Possivelmente,
do meu pai o que mais me vincou foi esse aspecto da honradez, do pelo do bigode,
do falar sério, ser correto e honesto. É algo que sempre procurei seguir e transmitir
aos meus filhos. Lembro-me que o meu pai, quando lhe retiraram os bens (em 1976,
no pós revolução do 25 de Abril) foi a um banco com o qual trabalhava e pediu uma carta
de recomendação antes de ir para o Brasil. Nessa carta lia-se: “É uma pessoa séria,
correta e honesta”. O meu pai usou esse papelinho na carteira durante muitos anos,
já todo corroído do tempo, e tinha muito orgulho nele.
O proprietário e diretor do Colégio Manuel Bernardes, o padre Augusto Gomes Pinheiro, também me serviu de
modelo para a vida. Uma pessoa com características fantásticas,
um homem sério, correto e honesto, de grande moral, que me marcou muito, muito».

«Os japoneses dormiam com as uvas»
A Vale da Rosa investiu na marca desde a primeira hora, na qualidade das uvas,
no cuidado com a embalagem. De onde vem essa “escola”?
«Essa questão vem em parte do Brasil. Lá, eu tinha que produzir uvas de altíssima qualidade, para igualar os
meus concorrentes de Maringá, os agricultores japoneses, que são extremamente minuciosos. Cada família só
tinha o número de videiras que conseguia tratar. Os japoneses dormiam com as uvas e faziam produtos
extraordinários. É claro que eu era obrigado a fazer a mesma coisa, produtos de grande qualidade, muito
bem embalados. Quando regressei a Portugal a minha ideia foi fazer um produto de elite, porque vinha
de uma “escola” de qualidade, de minúcia, de delicadeza. A marca Vale da Rosa é uma consequência desta
mentalidade que eu adquiri ao longo dos anos, de tratar as uvas
com este amor, que eu e as minhas equipas lhe dedicamos.
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E, nessa altura, na década de 80,
como é que os consumidores
brasileiros reagiram às uvas sem
grainha?
Alguns brasileiros já conheciam a uva
sem grainha, porque o Chile produzia
e exportava este tipo de uvas para
o Brasil, embora tudo estivesse muito
no início. As nossas uvas eram bem
aceites, vendia-as numas embalagens
muito bonitas, de madeira, forradas a
papel vermelho e enfeitadas com fitas,
eram realmente uma gracinha.
Durante alguns anos dediquei-me às
uvas sem grainha, plantei mais área
em pequena escala, mas só cresci nas
uvas sem grainha aqui em Portugal.

vinha em Maringá. Não posso dizer que
tenha sido um sucesso, na realidade
isto é tudo muito moroso. O principal
é que o meu pai, alguns anos depois,
foi lá a Maringá e ficou encantando
com aquele sistema de produção.
Ele percebeu que se cobrisse as uvas,
protegendo-as da chuva, elas
aguentariam no pé até mais um mês
a mês e meio. Era tudo o que ele
queria. Então ele foi à Itália, à região de
Puglia, ver este sistema e encontrou-se
lá com o meu técnico do Brasil. Foi aí
que conheceu o sr. Nicola, o dono da
fábrica das coberturas plásticas, eles
ficaram muito amigos e, no início da
década de 90, o meu pai instalou este
sistema nas suas vinhas em Ferreira
do Alentejo.

Entretanto, o seu pai regressara
a Portugal para recuperar as terras
da família e, aos 62 anos, plantou
200 hectares de vinhas de uva de
mesa num sistema inovador trazido
de Itália. Conte-nos como foi essa
descoberta e a sua implementação
na herdade.

Esse avanço tecnológico, o da
cobertura das uvas, foi o mais
marcante desde que iniciou a
produção de uva de mesa?

Em 1982, eu fui a um congresso de
suinicultura na Dinamarca e aproveitei
para dar um pulinho a Londres para
ver o meu amigo Carlos Ramos, que
me falou do enorme sucesso de dois
irmãos italianos que haviam
descoberto um processo novo de
produzir as uvas de mesa, com
cobertura plástica. Eu fiquei
extremamente curioso e quando
regressei ao Brasil pedi ao Gonçalo,
engenheiro civil português que sempre
foi o meu braço direito, para vir à
Europa, a Rutigliano, na região de
Puglia, sul de Itália, ver essa nova
forma de produzir uvas para
podermos fazer igual no Brasil. Ele foi,
falou com algumas empresas, com
universidades, trouxe o conhecimento
e instalámos algumas quadras de

O meu pai tinha 400 hectares de
vinhas em espaldeira, era a maior
área de vinha de uvas de mesa do
país, e nessa época ele arrancou toda
a vinha e plantou 200 hectares de
vinhas novas no sistema de latada
italiana. Realmente foi uma revolução.
O curioso é que eu trouxe a tecnologia
(das coberturas) da Puglia para o Brasil
e depois o “meu” engenheiro, o
Gonçalo, é que vinha a Portugal instalar
as vinhas do meu pai. Foi muito
engraçado este triângulo - Itália, Brasil,
Portugal - em relação ao início
das uvas sem grainha.

1948

1949

1958

1966

1972

1976

1978

1983

Nascimento de António
Silvestre Ferreira,
fundador da Vale
da Rosa, no Ramalhal,
Torres Vedras

Com poucos meses de
idade, António Silvestre
Ferreira muda-se com a
família para Ferreira
do Alentejo

António Silvestre
Ferreira ingressa, em
regime de internato, no
Colégio Manuel
Bernardes, em Lisboa

Ano de caloiro de
António Silvestre
Ferreira na Faculdade
de Medicina
Veterinária, em Lisboa

A Casa Agrícola
Silvestre Ferreira inicia
a exportação das uvas
de mesa para
Inglaterra

As terras da Herdade
do Pinheiro são
ocupadas e o
comendador Silvestre
Ferreira (pai) emigra
para o Brasil

António Silvestre
Ferreira emigra
para o Brasil

António Silvestre
Ferreira instala o seu
primeiro campo
experimental de uvas
sem grainha em
Maringá, no Brasil
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O Dr. Silvestre regressou
definitivamente a Portugal em 1999
e fundou a empresa Vale da Rosa.
Como foi esse começo da Vale
da Rosa?

que estejam estimulados, felizes, para
fazer bem e desenvolver as suas
potencialidades. Se as pessoas forem
bem selecionadas e bem tratadas, nós
temos sucesso.

especiais.
O que mais surpreende os turistas
que visitam a Vale da Rosa? Vão
daqui com uma nova percepção
sobre a agricultura?

Foi um grande desafio, muito bonito,
tive o privilégio de trabalhar as uvas
da maneira que tinha iniciado no Brasil,
embaladas de uma forma diferente.
No Brasil aprendi muito,
particularmente com os produtores
de uvas japoneses, na região de
Maringá, que são extremamente
minuciosos, produzem frutas de grande
qualidade. Comecei com as uvas neste
sistema novo e depois com as uvas
sem grainha, às quais me tenho
dedicado com toda a intensidade
e de coração.

O Dr. Silvestre é um líder. Quais são
as características que não podem
faltar a um líder para levar a bom
porto um projeto desta dimensão?

Procuramos mostrar a quem nos
visita a maneira como a Vale da Rosa
produz as uvas. Trabalhamos para
que sejam um produto gourmet, com
mais-valia. Todos os cachos são
mexidos várias vezes e, como são
milhões de cachos, há muita gente
a fazer isso e de uma forma
organizada. Cada cacho só pode
ter um determinado número de bagos,
cada videira só pode produzir um
determinado número de cachos e as
folhas são retiradas inúmeras vezes.
Tudo é feito de uma forma muito
delicada e especial. E a melhor forma
de explicar isto é ter os consumidores
no local a ver os nossos colaboradores
a fazer as operações. As pessoas
acham incrível a forma como nós
trabalhamos as uvas.

O saber fazer, aliado ao sol e aos
solos do Alentejo, é aí que reside
o segredo da qualidade das uvas
Vale da Rosa?
Sem dúvida, esta região de Ferreira
do Alentejo imprime a tudo o que nela
se produz qualidades organolépticas
exacerbadas, o que se produz aqui
é sempre muito saboroso, aromático.
Há que aproveitar estas condições
fantásticas para produzir bons
produtos, produtos de requinte.
Naturalmente para isso é preciso
também muita dedicação e muita
tecnologia.
As pessoas são o maior ativo
da Vale da Rosa?
Sem dúvida, são as pessoas que fazem
as coisas e se as fizerem bem temos
sucesso. Investimos muito nas pessoas,
damos toda a atenção aos nossos
trabalhadores. Nas empresas temos
que ser bons pais, mas não
simplesmente amigos. Os nossos
colaboradores têm que seguir as
regras do trabalho, mas é importante
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O pessoal dos recursos humanos tem
que gostar de gente e, por incrível que
pareça, há muitas pessoas que não
gostam de gente. Eu dizia aos meus
alunos e digo constantemente aos
meus colaboradores: “Façam sempre
um exercício mental quando falam
com as outras pessoas: se fosse eu que
estivesse do outro lado, como é que
eu gostaria de ser tratado?”. Eu não
tenho dúvida que esse é o segredo
do sucesso.
A Vale da Rosa abriu as portas ao
turismo. É uma mais-valia para a
marca? Uma forma de cativar novos
consumidores?
Muito mesmo. Cada pessoa que aqui
vem é um potencial cliente e formador
de opinião. Há dois anos, cerca de 15
mil pessoas visitaram a Vale da Rosa,
entretanto fechámos o turismo devido
à pandemia. Mas estamos a pensar
em evoluir nas condições para receber
os turistas e também em estimular
o artesanato da nossa região, dando
condições aos artesãos da nossa terra,
os que fazem as cestas de vime de
Odivelas, os aventais, os lenços, os
talegos alentejanos, os que trabalham
o barro e a cortiça, oferecendo-lhes
um espaço para que possam produzir
os seus produtos na Vale da Rosa.
E ao mesmo tempo, com a ajuda das
universidades do Alentejo, queremos
estimular a aprendizagem do
artesanato, porque já há pouca gente
a dedicar-se a estes produtos tão

A água do Alqueva é um bem
precioso para o desenvolvimento
do Alentejo, mas é preciso fazer
mais para fixar pessoas, gente
jovem e qualificada, na região
e na agricultura. É um tema
que o preocupa?
Sim, preocupa-me bastante. A meu
ver, para que haja efetivamente o
desenvolvimento necessário na região,
além do olival e do amendoal
predominantes, deveríamos pensar
na fruticultura, na horticultura, porque
temos condições excepcionais para
produzir produtos diferenciados, de
elevado sabor e devemos vendê-los
com marca própria, com indicação
da origem, o Alentejo. Mas para fazer
este tipo de agricultura precisamos
de gente, pessoas que possam ajudar
a desenvolver a nossa terra.

Uva sem grainha biológica
Um dos mais recentes projetos de António Silvestre Ferreira, em parceria
com a Jerónimo Martins Agroalimentar, é a empresa Outro Chão, uma sociedade
criada para produzir uva sem grainha biológica.
«Este ano (2021), plantámos 50 hectares, ou seja, metade da área de vinha do projeto,
e no próximo ano plantaremos a restante área. Todas as uvas são variedades sem grainha.
Daqui a três anos teremos as primeiras uvas biológicas produzidas em Ferreira do Alentejo».

1990

1999

2000

2005

2006

2007

2008

2010

O comendador Silvestre
Ferreira (pai) planta
200 hectares de vinhas
num novo sistema, com
cobertura, em Ferreira
do Alentejo,
conseguindo prolongar
o período de colheita
das uvas em mês e meio

António Silvestre
Ferreira regressa
a Portugal

Constituição
da empresa
Vale da Rosa

Início da produção
de variedades de uvas
sem grainha na
Vale da Rosa

Início da exportação
de uvas sem grainha
para Inglaterra

Instalação dos
primeiros campos
experimentais onde
são testadas as novas
variedades de uvas
antes de entrarem
no portfólio da Vale
da Rosa

Início da grande
expansão da área
de vinhas da Vale
da Rosa, de 100 hectares
para 145 hectares

Vale da Rosa consolida
a exportação das uvas
entrando em novos
mercados: Alemanha,
Holanda, França,
Espanha, Luxemburgo
e alguns países
asiáticos.

21

A Vale da Rosa tem em curso
um programa de recrutamento
de cidadãos luso-venezuelanos.
Quantos trabalhadores desta
origem trabalham na empresa?
Pensa alargar este programa?
A Vale da Rosa assinou um convénio
com o governo da Região Autónoma
da Madeira para recrutar cidadãos
luso-venezuelanos que regressaram
à região. Já contratámos 90 pessoas
e estamos muito satisfeitos com o
resultado, mas precisamos de muito
mais gente. O nosso pensamento
é trazer 400 pessoas, das quais 100
ficarão a pertencer aos quadros da
Vale da Rosa e as restantes 300
trabalharão de maio a novembro,
o período da preparação das vinhas
para a colheita e de colheita.
Pensámos em desenvolver mais esta
ideia e temos um plano de trabalho
que nos parece muito interessante,
através da Fundação Vale da Rosa.

De entre as dezenas de variedades
de uvas que produz, quais são
as suas favoritas?
Hoje dedicamos-nos mais às
variedades sem grainha, trazemos
algumas das que mais se distinguem
a cada ano a nível mundial para os
campos experimentais da Vale da
Rosa e selecionamos aquelas que
melhor se adaptaram ao nosso clima
e solos. Há sabores cada vez mais
surpreendentes e, por isso, é difícil
escolher uma variedade preferida.
Como é que habitualmente
consome as suas uvas?
Como uvas o dia inteiro, vou ao campo
e provo, vou à área de embalamento
e provo, vou para casa e tenho lá as
uvas para saborear e dar a provar
aos amigos.

Hoje em dia a comunicação
das marcas faz-se muito nas
redes sociais e a Vale da Rosa
é particularmente acarinhada
pelos seguidores no Instagram
e no Facebook. O que sente
ao ver esta empatia com a marca?

A Fundação Vale da Rosa, constituída em 2019, é o concretizar de um sonho
de António Silvestre Ferreira: fazer mais pela sua terra, contribuir para o desenvolvimento
económico de Ferreira do Alentejo e ajudar a inverter a desertificação social da região.
«A Fundação Vale da Rosa tem um anteprojeto para alojar até 1500 pessoas,
vai recuperar as ruínas das antigas instalações de pecuária da Herdade do Pinheiro
e transformá-las em alojamentos modernos e confortáveis para os nossos trabalhadores imigrantes»,
revela António Silvestre Ferreira, que doou à Fundação Vale da Rosa
o terreno onde vai nascer este bairro.
Um projeto multilateral
O anteprojeto envolve, direta e indiretamente, diversas entidades, entre as quais
a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, a Universidade de Évora, que fará
o estudo sociológico da nova zona habitacional, o IEFP- Instituto de Emprego e Formação
Profissional, que poderá providenciar formação aos trabalhadores, e um conjunto
de empresas da região.
«Hoje em dia já empregamos cerca de mil pessoas na Vale da Rosa, mas estamos
a aumentar a área de produção de uvas e cada vez precisamos de mais gente.
O nosso pensamento foi o seguinte: como há pessoas a quem não conseguimos garantir trabalho
durante todo o ano, mas apenas por seis meses, fomos falar com o presidente
da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e identificámos um conjunto de 46 empresas
da região que têm necessidade de trabalhadores no período em que termina a nossa campanha
da uva (que decorre de maio a novembro)», explica o comendador.
O objetivo da empresa Vale da Rosa é trabalhar com profissionais qualificados,
que se fixem na região com as suas famílias, sendo a Fundação a responsável
pela contratação, formação e alojamento dos trabalhadores.

Fico comovido e às vezes incrédulo
por ver que temos mais de 100 mil
pessoas amigas da Vale da Rosa no
Facebook, acho isso fantástico, foi algo
de diferente, que não esperávamos.
Realmente as pessoas são muito
receptivas ao nosso trabalho e ao
que fazemos pela região.
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«A Fundação Vale da Rosa nasce do sonho
de fazer mais pela minha terra»

Para fixar gente jovem em Ferreira
«O nosso concelho tem apenas metade dos habitantes que tinha em 1950, precisa muito
de gente jovem. A Fundação terá condições de dar um apoio muito importante
à nossa região, acreditamos que Ferreira do Alentejo irá crescer significativamente»,
conclui António Silvestre Ferreira, explicando que a Fundação Vale da Rosa será financiada
com uma percentagem da faturação dos produtos transformados na Vale da Rosa:
as passas e o vinagre de passas de uva.

Abertura
da Herdade
Vale da Rosa
ao turismo

Constituição
da Fundação
Vale da Rosa

2018

2019

2020

2021

Apresentação
das uvas numa
nova embalagem
biodegradável
produzida à base
de fibra de cana
de açúcar

Início
da exportação
das uvas Vale
da Rosa para
a China

Lançamento
das uvas passas
sem grainha
Vale da Rosa

Plantação de 50
hectares de uva sem
grainha biológica em
Ferreira do Alentejo.
Um projeto de António
Silvestre Ferreira
em sociedade com
a Jerónimo Martins
Agroalimentar
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365 dias
Joaquim Praxedes

na vinha:

assim nascem
as uvas Vale da Rosa
Um ano antes de as uvas Vale da Rosa serem colhidas, começa o trabalho
no campo. Um trabalho minucioso cujo objetivo é garantir a qualidade
que os consumidores reconhecem.
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Quem trabalha na terra sabe que
é a natureza que manda. É ela que
determina o ritmo e o tempo. É ela que
sabe quando é a hora certa de dar
e de receber. O papel de quem
trabalha no campo é ajudá-la,
acarinhá-la e protegê-la. É isso que se
faz na Herdade Vale da Rosa. É nessa
simbiose perfeita entre a natureza
e o ser humano que nascem e crescem
as uvas Vale da Rosa. Colheita após
colheita. Com muita dedicação e muito
amor. 365 dias por ano.

o engenheiro Joaquim Praxedes,
diretor-geral da Vale da Rosa. Estas
fases não se dão ao mesmo tempo
em todas as variedades de uva
presentes no Vale da Rosa. Isto porque
existem variedades precoces,
variedades de meia-estação e
variedades tardias, permitindo ampliar
a época de colheita, desde meados
de junho até ao final de novembro.
É durante este período que encontra
as uvas Vale da Rosa à venda
no mercado

Da poda à apanha da uva:
as 5 fases cruciais

1. PODA: de novembro a fevereiro.
Terminada a colheita a planta hiberna.
É altura de ser cortada.

Para perceber como é que as uvas
Vale da Rosa são tão doces e
crocantes é preciso recuar 365 dias
antes do momento de as levar à boca.
Existem cinco fases cruciais para a
qualidade da uva e para a quantidade
ideal de produção, como nos explicou

A vinha é uma planta de folha caduca,
que hiberna nos meses de frio. É nesta
fase, em que a planta não está em
atividade, que se faz a poda: consiste
em cortar os ramos para que a planta
cresça com mais força na primavera,
dando origem às folhas e aos frutos.

É uma tarefa que exige alguma
ciência, como explica Joaquim
Praxedes: «Através da poda vamos
equilibrar a planta. Deixamos um
número de gemas suficiente para
ela crescer e poder dar frutos e folhas
em boa quantidade, sem ser demais.
A quantidade é inimiga da qualidade.
Uma planta com muita carga, não
dá bagos grandes nem de qualidade.
Mas também temos de ter algum
cuidado para não ter de menos,
porque aí em termos económicos
ão é rentável».
2. ABROLHAMENTO: em março.
Os botões começam a crescer,
passam de gemas a novos ramos.
Esta é a fase de crescimento dos
ramos que darão folhas e frutos se
forem férteis. Este processo é muito
importante e depende em grande
medida do bom tempo. «Atuamos em
alguns fatores, garantindo que a planta
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está bem alimentada e sem doenças,
mas para que o abrolhamento se faça
bem e traga muitos cachos de uva
dependemos da natureza», refere o
diretor-geral da Vale da Rosa. Nesta
fase, as vinhas são cobertas para
antecipar o abrolhamento das
variedades precoces.
3. FLORAÇÃO: de abril a junho.
Nascem as folhas e flores, dá-se
a fecundação.
O pólen cai sobre o ovário da flor
e forma uma semente que se
desenvolve e dará origem ao fruto.
«O nosso trabalho é garantir que
a planta se mantém saudável, bem
alimentada e sem stresse para não
abortar», refere Joaquim Praxedes.
Azoto, fósforo e potássio são alguns
dos minerais, entre outros
micronutrientes, que servem
de alimento à planta.
4. ALIMPA: dez a 15 dias após
a floração. A flor fecundou, nascem
os frutos.
Os frutos férteis entram na fase
da alimpa. «Limpamos a flor e temos
frutos. Nesta fase, qualquer situação
de stresse ou de alteração climática,
muito frio ou muito calor, pode fazer
com que alguns frutos não vinguem.
Por isso, continuamos a cuidar da
planta, a alimentá-la para que
mantenha a sua resistência», explica
o engenheiro. Ao longo do seu
crescimento, cada cacho é esculpido
pelo menos três vezes. Retiram-se os
bagos excedentes, concentrando nos
que ficam todo o vigor que precisam
para um crescimento adequado
com o máximo sabor e qualidade.
5. COLHEITA: de meados de junho
até novembro. É a fase mais esperada,
a da apanha da uva.
As primeiras uvas começam a ser
apanhadas e chegam ao mercado.
Entre variedades precoces, de
meia-estação e tardias, haverá uvas
para apanhar até novembro, ao longo
dos quase 300 hectares de vinha.
«Em agosto, protegemos as variedades
tardias das primeiras chuvas de
setembro. É uma espécie de
guarda-chuva para que as uvas
não se molhem e se mantenham
na planta até serem apanhadas»,
conta o diretor-geral da Vale da Rosa.
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Agricultura amiga do ambiente
Ao longo do processo de produção das uvas Vale da Rosa
são adotadas medidas que permitem reduzir o impacto
ambiental e poupar recursos.
Plantas com efeito melhorador do solo
Nos espaços entre as linhas de vinha é semeada uma cobertura
vegetal com plantas das espécies leguminosas e gramíneas.
O objetivo é manter o solo fértil, húmido e íntegro, atenuando
a perda de água ou o recurso a herbicidas e adubos sintéticos.
«Colocamos plantas leguminosas, as únicas na natureza que conseguem
fixar o azoto atmosférico no solo, enriquecendo-o de nutrientes.
São também usadas gramíneas, cujas raízes exploram diferentes
profundidades do solo promovendo, desta forma, a sua estrutura.
Esta cobertura vegetal faz com que não haja tanta evaporação
de água, nem erosão do solo na altura das chuvas», explica
o engenheiro Joaquim Praxedes.
Controlo biológico de pragas
Na natureza, existem insetos que são prejudiciais à vinha, mas também
existem outros que se alimentam destes e que não fazem mal
às uvas.«Através da largada de insetos predadores, garantimos
um equilíbrio entre as espécies, diminuindo a necessidade
de tratamentos com pesticidas», explica o engenheiro.
Além destes auxiliares, a herdade acolhe uma colónia de morcegos,
capazes de consumir cerca de três vezes do seu peso em insetos
e recorre a feromonas de confusão sexual, uma espécie
de ambientadores que confundem os insetos prejudiciais à vinha,
impedindo-os de acasalar e reproduzir-se.

Vale da Rosa vista por estrangeiros

«A força
das uvas

Vale da Rosa

está no
sabor»

Richard Uijtdewillegen, holandês, compra uvas Vale da Rosa ao serviço
de um dos maiores importadores de frutas da Europa - a Aartsen - e explica
porque é que as uvas portuguesas são famosas no Benelux.

Sistemas de poupança de água
No Vale da Rosa, «só regamos quando a planta precisa mesmo de água»,
refere Joaquim Praxedes. «Temos sondas de humidade a três níveis
de profundidade no solo e só quando a humidade é tão pequena
que as plantas têm necessidade de mais água é que nós regamos»,
explica. A herdade tem também estações meteorológicas que permitem
saber, em tempo real, a quantidade de chuva, a temperatura do ar,
o vento, o nível de evaporação da água, o índice de humidade
das folhas… «Todos os dias olhamos para esses dados
que nos chegam por wi-fi ao computador ou smartphone
e que nos têm permitido poupar 30 por cento de água», refere.
O sistema de rega gota a gota «evita perdas por escoamento superficial,
permitindo, igualmente, diminuir o consumo de água».

As uvas Vale da Rosa chegam à mesa
de milhares de consumidores na
Europa que reconhecem a marca
“rosa” e aguardam com expectativa
o início da temporada das “uvas
portuguesas''.
«Quando começamos a vender
as uvas sem grainha Crimson da Vale
da Rosa, na Holanda, todo o mundo
reconhece o sabor, a apresenta e a
cor. É a uva mais importante para nós»,
conta Richard Uijtdewillegen, assistente
comercial na Aartsen, empresa
holandesa que compra uvas Vale
da Rosa há 14 anos.
Nos países do Benelux (Bélgica,
Holanda e Luxemburgo), as uvas sem
grainha são as preferidas dos
consumidores há mais de uma década.
«As crianças levam as uvas sem
grainha para a escola, é mais cómodo,

uma grande evolução, é o futuro»,
acredita Richard.
A Aartsen compra frutas e legumes
em mais de 50 países e nas uvas
trabalha com várias origens. «No verão,
também compramos uvas italianas, são
muito bonitas, têm ótima apresentação,
mas a força das uvas Vale da Rosa
está no sabor, é muito especial, muito
rico, é a grande vantagem da marca
Vale da Rosa», reconhece Richard.

«Para fazer negócio
é preciso confiar e a
confiança entre a Aartsen
e a Vale da Rosa é cem
por cento. Estou muito
otimista quanto ao futuro
desta parceria»

Quem é a Aarsten?
Em 1907, Jan Aartsen iniciou o negócio
como comerciante de produtos
hortícolas. Hoje em dia, a empresa
Aartsen é administrada pela quarta
geração da família, conta com três
delegações no Benelux, duas delas na
Holanda (em Breda e em Venlo) e uma
na Bélgica (St. Katelijne-Waver), além
de uma delegação em Hong Kong.

Sede Breda, Holanda / Onde compra
Em mais de 50 países e vários
continentes / Onde vende Holanda,
Bélgica e Luxemburgo / A quem
vende Frutarias, restaurantes, grossistas
e exportadores. Fornece mais de 1.000
clientes por semana.
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De onde vêm as uvas sem grainha?
A uva sem grainha é uma das mais
antigas inovações da natureza. Surge
do não desenvolvimento do embrião
em algumas variedades e tem uma
existência secular. As primeiras uvas
sem grainha surgiram na região da
Mesopotâmia. A mais popular ficou
conhecida por sultana ou sultanina, muito
apreciada pelos imperadores turcos.

como

Por que é que antigamente
não havia uvas sem grainha
à venda no supermercado?
A uva sem grainha já era consumida,
mas apenas desidratada, sob a forma
de passa. Os bagos eram demasiado
pequenos para haver interesse em
consumir a uva fresca. Só mais
recentemente se conseguiu, através
do puro cruzamento de castas,
aumentar o tamanho dos frutos

e desenvolver o valor comercial da
uva sem grainha. Esse trabalho foi
feito por organizações na Califórnia
que, em parceria com universidades,
conseguiram melhorar a cor e o
diâmetro dos bagos, de forma a
tornar os cachos mais apetecíveis
para o consumidor.
O que diferencia as uvas
sem grainha das uvas
com grainha?
As diferenças estão sobretudo
nas variedades, independentemente
de conterem ou não grainha.
As variedades distinguem-se pela
cor dos bagos - pretas, rosadas ou
brancas - pela forma dos frutos
- redondos ou alongados - pela sua
textura - mais ou menos crocante
- e pelo seu sabor - mais ligeiro
ou mais doce.

As uvas sem grainha
existem durante todo o ano?
Como todos os frutos, a uva sem
grainha é um produto sazonal. Nos
países do Hemisfério Norte, existem
variedades que surgem em meados
de junho até agosto e outras que são
de colheita mais tardia, a partir de
meados de agosto e até novembro.
Quantas variedades de uva
sem grainha existem?
Muitas. A crescente curiosidade
e interesse dos consumidores
por novos frutos fez com que os
obtentores trabalhassem, não só,
na melhoria das variedades sem
grainha já existentes, como no
cruzamento de variedades para
dar origem a novas.

a natureza tem os seus segredos

assim, sem
e a uva sem grainha é um deles

grainha?
vamos explicar

A uva sem grainha nem sempre existiu no mercado mas, desde que surgiu,
o seu consumo tem vindo a aumentar. Há países que já só consomem este tipo de uva
e a tendência parece estar a crescer a nível mundial. Por cá, são muito apreciadas,
mas ainda suscitam dúvidas nos consumidores: “Como pode a uva não ter grainha?”
Respondemos às principais questões.
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Se a uva não tem grainha, como se reproduz?
Muitos dos frutos que encontramos à venda no supermercado não são produzidos a partir das sementes.
No caso das uvas, um pedaço da videira é cortado e colocado na terra húmida para que as raízes e folhas
se formem. De qualquer forma, as uvas sem grainha, na verdade, têm sementes, só não estão desenvolvidas
ao ponto de formar uma capa rígida como ocorre nas variedades com grainha.
Têm antes uma consistência gelatinosa que se confunde com a própria polpa do fruto.
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As uvas Vale da Rosa são selecionadas entre as melhores. Cada variedade é testada
em campos experimentais durante cinco anos e só as mais saborosas, bonitas e
resistentes passam à fase de produção comercial e têm lugar à mesa dos consumidores.

em busca
inovação / campos experimentais

da uva
João Silva

perfeita

«Uma uva pode ser muito fácil de
produzir, ter um aspeto excelente,
mas não ser apetecível para o
consumidor», explica João Silva,
técnico responsável pelos campos
experimentais da Vale da Rosa.

Nada acontece por acaso no processo
de seleção das uvas Vale da Rosa.
É mais ou menos como num filme
em que vemos apenas o resultado
final do casting, ignorando os meses
de provas, os cortes e recortes
do guião. Passamos a explicar.

dos cachos, a forma e o calibre dos
bagos e a vida de prateleira das uvas
(número de dias que se conservam
em bom estado, desde a colheita
até ao consumo).

A inovação das uvas Vale da Rosa
começa em 4500 m2 de terreno - os
campos experimentais - onde são
testadas dezenas de variedades, das
quais apenas uma ou duas passam
à fase comercial, a cada ano.

De cada nova variedade são plantadas
dez a 15 jovens videiras, que demoram
três anos a dar uvas e cinco anos
a aclimatar-se à região, a adquirir
“terroir” e expressar todo o seu
potencial e características.

Nas provas de seleção das uvas é
medido o teor de açúcar (em graus
brix), podendo este variar entre os
14º e os 28º, consoante as variedades.
22º é o máximo admitido pelos
provadores, para não comprometer
a vida de prateleira das uvas (quanto
mais doces, mais perecíveis são).
A acidez ideal dos bagos deve oscilar
entre os 0,4 e os 0,6. Uma vez apurados
os valores de ambos os parâmetros,
é calculado o rácio, dividindo-se
o brix pela acidez. O resultado deve
ficar sempre acima de 30. Abaixo
disso as uvas são excluídas.

Ao longo do “estágio” são avaliados
diversos critérios tais como a
produtividade (quilos de uva por
planta), o ciclo produtivo (número
de dias desde o abrolhamento da
vinha até à colheita das uvas), mas
sobretudo as características que mais
importam ao mercado e aos
consumidores: o teor de açúcar,
a acidez, a cor, a homogeneidade

Há ainda a considerar a cor. Nas uvas
brancas é procurada uma tonalidade
mais dourada, enquanto nas pretas
o negro intenso é o preferido dos
consumidores portugueses. O calibre
ou tamanho dos bagos pode oscilar
entre 18 a 26 mm e a vida de
prateleira terá de situar-se num
intervalo de 5 a 12 dias, consoante
as variedades.

Cinco anos em testes

Há matemática na seleção das uvas

A grande tendência de mercado
é a uva sem grainha, ou apirena,
e a Vale da Rosa é especialista na
produção deste tipo de variedades
em Portugal. «Acredito que não vamos
deixar de comer uva com grainha,
mas no futuro será para nichos de
mercado», comenta o engenheiro
da Vale da Rosa.
Peça-as pelo nome
O consumidor português está pouco
familiarizado com o nome das uvas,
sabe que as há pretas, brancas
e rosadas, mas «no futuro a procura
vai estar mais assente no nome das
variedades do que na cor», acredita
João Silva.
A busca da uva perfeita é um trabalho
incessante e apaixonante. «É um desafio
ver o que se consegue melhorar em
cada variedade e apresentar o melhor
produto possível, em condições que
não controlamos a 100 por cento,
porque trabalhamos ao ar livre e cada
ano é diferente. Não se chega à uva
perfeita, mas caminhamos para lá».

Assim é a uva perfeita

14/22
0,4/0,6
+30
18/26
dourada
negro
intenso

Estes são os parâmetros
base avaliados nas uvas
Vale da Rosa e os
intervalos, máximos e
mínimos, admitidos pelos
provadores para que uma
nova variedade transite
do campo de ensaios para
produção comercial.

Açucar
graus
brix
Acidez
graus

Rácio
Açucar/Acidez

Tamanho
do Bago
mm

Uvas Brancas
cor/tonalidade
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Uvas Pretas

cor/tonalidade
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Nasceu em Portalegre, no primeiro dia de setembro de 1996, mas é a aldeia de Santo
Amaro, onde viveu, que lhe vai no coração. Aos 18 anos, a atriz Isabela Valadeiro saiu
do Alentejo para ir estudar para uma escola de atores em Lisboa, mas sempre que pode
volta ao sossego da aldeia que a viu crescer. O seu porto de abrigo.

Qual a memória feliz mais antiga
de que se recorda?
Tenho várias, mas a que me foi
acompanhando ao longo da minha
vida adulta é a de correr livremente
nos campos alentejanos a perder
de vista.
Como foi a sua infância na aldeia
de Santo Amaro?
Foi uma infância muito feliz. Na altura,
havia um belo número de gaiatos,
como se diz no Alentejo. Por vivermos
numa pequena aldeia, onde toda
a gente se conhece, tínhamos muita
liberdade. Lembro-me de ser miúda
e de ir para os quintais ver o pôr-do-sol
ou as estrelas à noite. O céu no
Alentejo com a vista desafogada é
mais bonito. Mas em noite de trovoada
é também muito assustador.
Aos 18 anos saiu da aldeia e foi viver
para Lisboa. Como foi a adaptação
à capital?

Isabela

uma alentejana sem grainha
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Valadeiro

No início, foi fácil. Era tudo novidade,
desde andar de metropolitano ou de
autocarro no meio da cidade, até ir
a um teatro ou a um cinema. Agora,
curiosamente, parece que estou a
adaptar-me novamente. Em Lisboa
há sempre coisas a acontecer, mas
faz-me falta o ar alentejano.
Quando vai ao Alentejo, o que
é que aproveita para fazer?
Primeiro que tudo, visitar a família,
principalmente, os meus avós. De resto,
basta-me estar na minha horta a olhar
para aquela natureza toda à minha
volta. Também acabo por dar muitos
passeios de bicicleta pela aldeia e ir
para o campo onde não há nada nem
ninguém. Outras vezes, vou com
amigos para os montes e barragens
fazer piqueniques.
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«Gosto de estar ativa,
mas também gosto
de fazer as coisas com
vagar, uma coisa
de cada vez. Nada
é urgente, só o amor»

O que é que as pessoas da sua aldeia
lhe dizem, agora que é conhecida
em todo o país?
Cresci rodeada de amor e as pessoas
sempre me trataram muito bem.
Sempre fui a menininha da aldeia
e foi com grande alegria que me
viram no ecrã. Veem o meu trabalho
e dizem-me coisas bonitas.
O que é que costuma trazer
na mala de volta a Lisboa?
Muita comidinha. Os legumes da horta,
a fruta e as ervas aromáticas.
Nas novelas não se dá pelo seu
sotaque alentejano. Perdeu-o?
Tive aulas de dicção e fiz exercícios
para perder o sotaque, embora no
Alto Alentejo, e na minha aldeia em
particular, o sotaque não seja assim
tão carregado. Mas quando estou fora
do plateau e estou em convívio, gosto
de falar alentejano. É uma questão de
tempo e de espaço. Quando vou ao
Alentejo o meu sotaque acaba por
surgir naturalmente. Os meus
compadres da aldeia não me
perdoariam.

De que forma a cultura alentejana a
inspira como atriz e como pessoa?
Da mesma forma que o clima no
Alentejo é de extremos, o verão é
muito quente e o inverno é rigoroso,
também na cultura alentejana
encontramos esse contraste. O rancho
folclórico e os cantares alentejanos
transportam muita alegria, mas por
outro lado, há também um canto mais
melancólico e pesaroso. Esses
contrastes estão também muito
presentes na própria vivência das
aldeias do interior alentejano. Eu cresci
com toda a alegria possível, mas
também conheci um lado nostálgico
e pesaroso. Quando acontece uma
morte, toda a gente sofre sem tabus
e o mesmo acontece quando alguém
nasce ou quando se batiza. É uma
alegria bestial. Crescer com esses dois
extremos é algo maravilhoso e faz
acontecer muita coisa cá dentro.
Qual é o seu local de refúgio
no Alentejo?
Será sempre a minha aldeia e, em
particular, a casa dos meus avós.
Foi onde passei maioritariamente
os meus primeiros 18 anos, apesar de
irmos também para as aldeias vizinhas,
para as romarias e para as barragens
mais próximas.
No seu dia a dia, encontra espaço
para viver com vagar à boa maneira
alentejana?
Nem sempre. Mas a verdade é que
essa energia ficou em mim. Quando
tenho muitas coisas para fazer ao
mesmo tempo, isso baralha-me um
bocado o sistema. Gosto de estar ativa,
mas também gosto de fazer as coisas
com vagar, sem pressão, uma coisa de
cada vez, um dia de cada vez. Nada é
urgente, só o amor.
O que lhe ficou das suas raízes
e que ainda hoje a caracteriza?
As pessoas no Alentejo são por norma
muito calorosas e afáveis e acho
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que isso define um alentejano.
Depois, considero-me uma pessoa
extremamente independente pela
liberdade que sempre me foi dada,
nas escolhas e nos movimentos, pela
confiança que os meus pais sempre
depositaram em mim. Com a liberdade
e a independência vem sempre o peso
da responsabilidade. Quando viajo
tenho sempre este espírito de liberdade,
mas também me acautelo, porque uma
coisa é a nossa aldeia, o nosso porto
seguro e outra coisa é o mundo lá fora.

Que lugares no Alentejo recomenda
a todos visitar?

Ao que é que lhe cheira o Alentejo?

O que é que o Alentejo tem de único?

Quando é inverno, cheira-me a terra
molhada, que é um aroma delicioso;
quando é primavera há um cheiro a
flores no ar, a campos verdejantes, a
flores acabadas de florir.

Há um sossego extraordinário que
é próprio do Alentejo e que não
encontro em mais lugar nenhum. Essa
calma que o Alentejo transmite penso
que se deve à natureza, às próprias
culturas agrícolas e ao céu sem limite.

O castelo de Estremoz, as termas
de Cabeço de Vide e o aqueduto
de Elvas. Évora é também uma cidade
de que gosto muito pelo espírito
universitário, é muito alegre. O Templo
de Diana e a Praça do Giraldo são
pontos obrigatórios. Depois, embora
seja alentejana do interior, também
adoro igualmente o litoral, uma fusão
incrível do mar com o campo.

E ao que é que lhe sabe o Alentejo?
A queijo e a pão alentejano, à açorda
e ao gaspacho alentejanos e também
a bolo branco, um bolo típico da minha
aldeia, feito com a massa do pão.
Na sua opinião, que livro ou poema
melhor descreve o Alentejo?
A Florbela Espanca é a primeira pessoa
que me vem à cabeça, com os seus
poemas nostálgicos e tristes, belíssimos.
Mas também o Fernando Pessoa,
sobretudo o heterónimo Alberto Caeiro,
com a sua poesia relacionada com os
campos, transporta-me sempre para
o Alentejo.
Quem é para si a pessoa
mais icónica do Alentejo?
Os meus avós. Para mim, são ícones
alentejanos. Tanto o meu avô materno
como o paterno eram pastores e as
minhas avós sempre foram uma ajuda
preciosa no trabalho do campo e na
criação das ovelhas. Eles iam para os
campos de Cabeço de Vide e de Vila
Viçosa, deslocando-se uns bocadinhos
a pé e outros à boleia. Eram pessoas
muito humildes e, para mim, serão
sempre pessoas icónicas alentejanas.

«Há um sossego extraordinário
que é próprio do Alentejo e que não
encontro em mais lugar nenhum»
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Nasceu António Manuel Lopes dos Santos, na primavera de 1960, em Ferreira
do Alentejo. Bom aluno, formou-se em Engenharia Agronómica e até chegou a
trabalhar na área, mas o êxito de “Contentores” e logo a seguir de “A Minha Casinha”
levou-o a trocar definitivamente os campos pelos palcos. O que se passou a seguir
faz parte da história do rock português que todos conhecemos.

Como foi a sua infância
em Ferreira do Alentejo?
Vivi em Ferreira quase até ir para
a escola primária, aí passei a minha
infância. Os meus pais, entretanto,
mudaram-se para Almada e eu fiquei
a fazer companhia aos meus avós
durante mais algum tempo. Era uma
vida feliz e cheia de sol.
Já em Almada, manteve
a ligação ao Alentejo?

Tim

um alentejano sem grainha

Sim, embora a ligação fosse mais
à zona de São Teotónio, Odemira,
onde vivia a minha avó materna.
Ia a Ferreira por altura do Natal
e da feira, em setembro, mas a praia
estava do outro lado e, portanto,
os verões eram passados em São
Teotónio, na Zambujeira do Mar. Era
á que encontrava os amigos, muitos
deles que, tal como eu, viviam noutras
zonas do país e só lá iam nas férias.
O que fazia lá em baixo de diferente
da sua vida em Almada?
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No Alentejo tinha uma liberdade
quase total. Embora houvesse dias
muito aborrecidos, em que por um
motivo qualquer não se fazia nada,
havia outros que eram muito
preenchidos entre andar de bicicleta
e jogar à bola. Em Almada, morava
no terceiro andar, pegar na bicicleta
implicava ter de a levar para baixo
e depois ter de a trazer para cima
novamente. No Alentejo, não.
A bicicleta estava na rua e quando
queria pegava nela e ia. Era outra
liberdade.
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Fale-nos desse projeto.

Por que decidiu tirar o curso
de engenharia agronómica?
A escolha teve provavelmente a ver
com as minhas raízes. Fui um bom
aluno no liceu e, portanto, quando
chegou a altura de ir para a
universidade podia escolher
praticamente qualquer curso. Sabia
que queria ir para engenharia e
acabei por escolher o Instituto Superior
de Agronomia, na Tapada da Ajuda.
A ideia de ter aulas numa escola tão
bonita, de trabalhar ao ar livre com
deslocações ao campo agradou-me.
Como tinha jeito para a matemática
optei, dentro do curso de Agronomia,
pela vertente de Melhoramentos Rurais.
No final do curso, ainda fiz o estágio
em Coruche, mas entretanto já tinham
saído os Contentores, estava a sair
a (A Minha) Casinha e a vida mudou.
Perdemos um engenheiro agrónomo,
ganhámos um compositor, cantor
e músico. De que forma a cultura
alentejana o inspirou enquanto
artista?
Para dizer a verdade, inicialmente,
não houve grande influência. A maior
parte do meu tempo era passado
em Almada. Eu era um tipo urbano.
Só mais tarde (em 1996), por altura
dos Rio Grande, com o João Gil
e o Vitorino, é que comecei a prestar
mais atenção à música e à cultura
alentejanas. O expoente máximo
foi o projeto que integrei, mais
recentemente, os Tais Quais.
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Aqui há uns quatro ou cinco anos
formou-se um grupo para
homenagear a elevação do Cante
Alentejano a Património Cultural
Imaterial da Humanidade. Esse grupo
tinha três pessoas muito dedicadas à
música tradicional, a Celina da Piedade,
o Paulo Ribeiro e o Jorge Serafim, além
do Vitorino, do João Gil, de mim e do
Sebastião na bateria. Desde então
comecei a mergulhar um bocadinho
mais na música tradicional alentejana.
Já escreveu algum verso ou música
inspirado no Alentejo?
Já me socorri muitas vezes de
imagens, de sentimentos e de formas
de estar alentejanas para escrever,
é verdade. Por exemplo, a canção
O Homem do Leme começa com uma
espécie de descrição do Cabo Sardão
e do seu farol. Há muitos alentejos
dentro do Alentejo e o meu Alentejo é
um bocadinho diferente do estereótipo
da planície. O meu Alentejo tem mar.
O que lhe ficou das suas raízes
alentejanas que ainda hoje o
caracteriza?
Aquilo que provavelmente influenciou
mais a minha personalidade foi talvez
a presença do sol, da luz, do espaço
e a liberdade que eu sempre senti.
Penso que é a isso que se deve a
minha capacidade de lidar com todo
o tipo de situações e de pessoas e o
meu espírito de partilha e de abertura.
Até o facto de me ter tornado vocalista
de uma banda e de nunca ter sentido
vergonha de cantar, acho que isso
se deve a um certo espírito alentejano.

No seu último disco, 20-20-20,
descreve o seu lar na primeira faixa.
Conte-nos: onde vive atualmente?
Percebe-se pela música que vive no
campo. Voltou ao Alentejo?
Vivo na província, na fronteira entre
o Oeste e o Ribatejo, um bocadinho
acima do Rio Tejo. Quando decidi sair
de Lisboa ainda pensei ir para o Alentejo,
mas como a maior parte dos meus
concertos são acima de Coimbra, o ir
para o sul acrescentava sempre mais
uma hora e tal às minhas já longas
viagens.

«Já me socorri de imagens, de
sentimentos e de formas de estar
alentejanas para escrever»

Nessa música, Lar, fala do trator,
da enxada, da horta… Está a pôr
em prática no seu terreno aquilo
que aprendeu em agronomia?
Não, não. O que estudei em Agronomia
foi uma forma de engenharia, nunca
tive muito jeito para a cultura em si.
Mas há de facto um trator e o resto
das ferramentas e sempre se planta
uma árvore ou outra. Neste momento,
as abóboras crescem e ainda há
tomates. Os pimentos padrón é que
já foram todos.
Trabalhar e mexer na terra pode ser
terapêutico. É assim no seu caso?
Ver as coisas transformarem-se com
a nossa ajuda faz muito bem ao estar
e ao pensar. E se as coisas forem
cuidadas com gosto ficam muito
mais saborosas.
Para as gerações mais jovens que já
nasceram na cidade, como é que vê
a possibilidade de incutir-lhes raízes
rurais e uma forma de ver o mundo
menos agitada?
Uma pessoa que vive na cidade será
sempre urbana, é muito difícil importar
o sentimento. Pode haver alguma
saudade ou nostalgia por parte dos
pais. Se eles tiverem a oportunidade de
ir para o campo e até de ganhar um

«O facto de me ter tornado vocalista
de uma banda e de nunca ter sentido
vergonha de cantar, acho que se deve
a um certo espírito alentejano»

bocadinho de sotaque, pode ser que
consigam sentir um bocado o espírito.
Às vezes as canções também ajudam.
Tem dado concertos no “seu”
Alentejo? Esses concertos são
especiais para si?
Tocar em Ferreira do Alentejo ou em
São Teotónio é sempre especial, não
vale a pena dizer que não. Em Ferreira,
porque nasci lá e em São Teotónio,
porque passei lá grande parte das
minhas férias. É especial porque há
uma ligação à terra e porque estão
lá muitas pessoas que conheço, mas
há também mais nervos.
Qual é o seu local de refúgio
no Alentejo (onde vai em pessoa
ou em pensamento)?
É a Zambujeira do Mar. É para lá que
vou. Tenho a praia e as falésias. O ar
é diferente, o barulho é diferente…
Há uma sensação de não obrigação.
Que aromas e sabores
alentejanos mais aprecia?
Gosto muito do Alentejo no princípio
da primavera quando começa a ficar
florido, um espetáculo de cor
e de cheiros. Quanto aos sabores:
os percebes, o pão e o coentro
e depois tudo o resto. Pode vir
o que vier, é tudo bom.
Na sua opinião, que obra de arte
melhor reflete o ser alentejano?
O cante alentejano condensa todo
o espírito do Alentejo. Pela beleza
que transmite e pelos sentimentos
fortes que também consegue
transmitir, um tipo de sensação que
não em nome, mas que é uma espécie
de arrepio que só sentimos quando
somos tocados.
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De junco tingido e tecido por mãos sábias, as Cestas de Esteira de Odivelas
levam tudo - o farnel, o avio da mercearia, a toalha de praia - e quem as leva,
leva consigo um pedaço do Alentejo.

Miguel Guerreiro é o último dos mestres sapateiros na Cabeça Gorda, conhecida
como a terra das botas caneleiras. Fá-las à mão, desde os 10 anos de idade,
em três modelos: as de cano alto, as elásticas e as à borzeguim.

Cestas de Esteira

Botas com alma

de Odivelas

alentejana

a arte de tecer o junco

Se está de passagem por Ferreira do Alentejo ou pensa
fazer uma escapadinha de fim de semana ao concelho,
aproveite para conhecer as Cestas de Esteira de Odivelas,
candidatas a Património Cultural Nacional.
Nos idos tempos da ceifa e da monda dos cereais no
Alentejo, as mulheres usavam as cestas de esteira para
levar o farnel - os tarros de esmalte com o conduto, o pão,
as azeitonas e o vinho, quando o havia - e também não as
dispensavam numa ida à mercearia ou mesmo como mala
de mão nos passeios domingueiros. Eram conhecidas como
as “leva tudo”.
Hermínia Gonçalves e José Nunes são mestres e guardiões
da arte de tingir, bater e entrelaçar o junco, na aldeia de
Odivelas, e orgulham-se de já ter recebido no seu atelier o
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Há mais de 60 anos
que trabalham juntos no ofício que os uniu na vida e no
casamento. Ela tem 75 anos e ele 84, ambos plenos de
energia e de uma alegria contagiante.
Da ceifa do junco ao tear
A arte das cestas de esteira começa com a ceifa do junco,
nos meses de julho e agosto. Depois de cortado e limpo, é
espalhado num alqueive (terra de pousio) onde fica a secar

pelas mãos do mestre sapateiro

ao sol durante 30 dias. Findo esse período, o junco é
recolhido e atado em pequenos molhos e demolhado em
água por 4 horas. Segue para um estágio de 24 horas em
estufa artesanal, onde é branqueado por ação do calor
e dos vapores de enxofre em pó queimado. Agora está
pronto para ser tingido. José Nunes prepara a poção ao
lume, juntando à anilina (tinta) os temperos necessários
(sal, vinagre) para fixar a cor, e mergulha as varas de
junco no preparado. Antes de seguir para o tear, o material
é batido com um martelo de madeira para ganhar
flexibilidade.

A Cabeça Gorda fica 12 quilómetros a sul de Beja, é um
pequeno planalto com pouco mais de 1300 habitantes
e tem uma tradição que orgulha as gentes da terra: as
botas caneleiras.

Cores entrelaçadas
Entre os fios de juta fixados no tear as cestas começam a
ganhar forma. Vara a vara, Hermínia Gonçalves entrelaça
cores e cria padrões, novos ou antigos, ao sabor da
imaginação e com a confiança da experiência. Cada peça
é um exemplar único. Concluída a fase de tecelagem,
cosem-se à mão as frentes com as laterais e, por fim, são
colocadas as asas de vime. José Nunes torce e entrelaça
as varas - “importadas” da Ilha da Madeira - e fixa-as no
local exato, dando por terminada a peça. Todo o processo
demora mais ou menos 3 horas, dependendo do tamanho
da cesta. Há 9 tamanhos diferentes.

Nos seus 58 anos de profissão, o mestre Miguel perdeu a
conta aos pares de botas que talhou e moldou aos pés de
tantos fregueses - lavradores, camponeses ou gente da
cidade. E muitos veem de longe à Cabeça Gorda para
mandar fazer botas à medida. «Há um senhor de Sesimbra
que já me comprou 4 ou 5 pares e quando precisa de
meias-solas manda as botas por correio, porque gosta
delas ponteadas à mão, não confia nesses sapateiros
de Lisboa», conta o artesão, orgulhoso da sua arte.

Nos anos 60 do século passado chegaram a ser seis
oficinas na aldeia, vários os mestres e muitos os aprendizes
de sapateiro. Hoje em dia, Miguel Guerreiro, de 68 anos, é o
único a levar por diante o ofício que aprendeu com Manuel
Pardal, «um grande mestre, quase um pai», como gosta
de o lembrar.

Os materiais
Para fazer um par de botas caneleiras são precisos três
materiais base: pele de vitela engordurada ou encebada,
“barrigas” (um tipo de sola flexível para as palmilhas) e as
solas "crepom".
As botas passo a passo
Tudo começa com o tirar as medidas ao pé, à canela e à
perna do freguês. Encontrado o molde do tamanho certo,
o mestre Miguel desenha a forma numa folha de papel,
sobrepõe o papel à pele de vitela encebada e corta a folha
da frente da bota. A pele talhada fica de molho algum tempo
para amolecer e está pronta para ir à vergadeira, durante
20 minutos. Para ganhar a consistência necessária, vai a
secar ao sol. A fase seguinte é o juntar as partes da bota,
aplicar elásticos nas laterais ou atacadores na frente,
presilhas atrás, e claro, as solas e as palmilhas. Todo o
processo demora em média 20 horas.
Os modelos
As caneleiras “puras” (de cano alto); as “à borzeguim” (de
cano médio e atadas à frente); as “elásticas” (de cano baixo,
cerca de 16 centímetros, levam elásticos nas laterais, em
ambas as partes da canela) e as “mexicanas” (de cano baixo
e fivela ao lado).
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Onde comprar: Pode comprar diretamente no atelier de Hermínia
Gonçalves e José Nunes; na loja do turismo na Herdade Vale da Rosa,
ou na loja online em www.valedarosa.com/loja-vale-da-rosa/

Onde comprar: Oficina do Sr. Miguel Guerreiro
Rua José Relvas, Nº2 / 7800- 631 Cabeça Gorda / Tel.: +351 964 848 843
Botas de cano alto - 230 euros / Botas elásticas e botas à borzeguim - 170 euros

A poucos quilómetros de Beja, as ruínas de Pisões são um importante
testemunho da presença romana na Península Ibérica.

Villa

Alentejo, lugar com história

Romana
de Pisões

A descoberta aconteceu por acaso,
em 1967, durante trabalhos agrícolas.
A investigação arqueológica iniciou-se
logo de seguida e em 1970 a Villa
Romana de Pisões foi classificada
como Imóvel de Interesse Público.
Em 2017, o local foi aberto ao público
e desde então recebe visitas de
turistas, estudantes e investigadores
nacionais e estrangeiros. Situado no
concelho de Beja, é «um dos mais
interessantes sítios arqueológicos em
termos de testemunho da presença
romana na Península Ibérica», lê-se
no site da Universidade de Évora,
proprietária do terreno onde se
encontra o achado e responsável pelos
trabalhos científicos da villa romana,
em parceria com a Direção Regional
de Cultura do Alentejo e a Câmara
Municipal de Beja.

A casa senhorial, as termas
e a barragem
De acordo com os estudos
arqueológicos realizados no local,
a villa terá sido ocupada entre os
séculos I e IV. As escavações já
realizadas puseram a descoberto
uma residência senhorial com 48
divisões, algumas delas com pavimento
de mosaicos, um edifício termal com
várias salas revestidas a mármore,
um aqueduto e uma barragem que
abastecia de água a villa romana.
Planeie a sua visita
As ruínas situam-se na Herdade
da Almagrassa, a cerca de dez
quilómetros a sudoeste de Beja.
O acesso faz-se a partir da EN 18
(Beja-Aljustrel), num desvio sinalizado
que se encontra, para quem vem de
Beja, imediatamente antes de Penedo
Gordo. Os visitantes são recebidos
no Centro de Acolhimento e
Interpretação, onde existe uma
exposição permanente sobre o
achado. O percurso encontra-se
sinalizado e inclui informação.
A visita é feita de forma livre, mas
exige marcação prévia.

Villa Romana de Pisões
Herdade da Almagrassa
Penedo Gordo
7800-346 Beja
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Visitas com marcação
prévia através do email:
visitas@uevora.pt
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A comida dá conforto e junta a família à volta da mesa, defende o chef Carlos Afonso
que, em 2019, decidiu abandonar a alta cozinha para abrir o seu próprio restaurante
onde só faz aquilo que adora comer: comida tradicional portuguesa.

«A comida
Chef Carlos Afonso,

aproxima
restaurante O Frade

as pessoas»
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Carlos Afonso cresceu no Alentejo
rodeado de boa cozinha. A da mãe
e da avó, mas também a que as tias
serviam no antigo restaurante O Frade,
fundado em 1966 em Beja. Agora, em
Lisboa, homenageia as memórias
gastronómicas da sua infância,
juntamente com o seu primo Sérgio,
com quem abriu uma versão 2.0 de
O Frade. Situado em Belém, ali mesmo
junto à residência oficial do Presidente
da República, o restaurante, com pratos
típicos alentejanos e não só, é um hino
ao que de melhor se faz na
gastronomia tradicional portuguesa.
Na cozinha, são valorizados os
produtos portugueses de pequenos
e grandes produtores e, como os olhos
também comem, os pratos são criados
e finalizados com as técnicas e a arte
que Carlos Afonso aprendeu a
dominar na sua vasta experiência
na alta cozinha. Ao balcão ou à mesa
é possível apreciar boa comida
portuguesa de segunda a sábado,
ao almoço e ao jantar.
Que gostos, aromas e sabores
fazem parte da sua infância?
Todos os que existiam no quintal da
minha avó: o coentro, a salsa, o poejo,
a hortelã da ribeira… Quando ela
estava a cozinhar pedia-me: “Olha,
vai lá ali apanhar uma hortelã”, “Agora,
traz o coentro”. Além disso, guardo na
memória o aroma do peixe grelhado
no pinhal junto ao mar. Tem a ver com
o facto de ir com os meus pais para
a costa alentejana todos os verões.
Vínhamos da praia e comíamos
sempre grelhados. O aroma a maresia,
junto com o pinheiro e com o fumo
do carvão criam uma essência única.

Foi por isso que fez um balcão
em forma de “U” no seu restaurante
onde os clientes se juntam numa
só mesa como se fossem um grupo
a partilhar a refeição?
Exatamente. O nosso balcão é uma
grande mesa com um rasgão e
ligação à cozinha, quase como
se estivéssemos numa kitchenette,
ou seja, sala e cozinha juntas.
Convidamos as pessoas a entrar
na nossa casa e servimos ali, à volta
do balcão, à volta da mesa.
Que sabor típico alentejano
é o seu preferido?
O alho e o coentro. A coentrada,
melhor dizendo, que é a junção
dos dois, com um bocadinho de sal,
vinagre e o azeite a ligar todos os
sabores. Utilizo-a como um tempero
para febras, orelha de porco, ceviche,
dá para tudo, peixe ou carne e
vegetais também. É um tempero
que se utiliza muito no Alentejo,
mas também no Algarve. Uma
herança árabe.

O que há na cozinha alentejana
que nunca viu em nenhuma
outra no mundo?
O que distingue a cozinha alentejana
é o facto de ter sido criada por pessoas
com poucos recursos económicos e
que subsistiam com aquilo que a terra
lhes dava num ambiente rural. E isso é
transversal um pouco por todo o país,
na nossa forma de cozinhar e de
aproveitar todos os recursos. Por
exemplo, do porco, só não comemos os
ossos e os dentes, de resto aproveita-se
tudo, as orelhas, o cérebro, o céu da
boca. Outra das coisas que eu destaco
na cozinha alentejana é a utilização do
pão.Todas as populações têm um
cereal da civilização, ou seja, que lhes
permitiu evoluir enquanto sociedade.
Temos, no caso das américas, o milho;
nos países do Mediterrâneo, o trigo; e,
na Ásia, o arroz. Através do trigo, da
moagem dos cereais, tínhamos um
recurso: o pão, muito rico em hidratos
de carbono, dava a energia e força
necessárias para os trabalhos no
campo fisicamente muito desgastantes.
No Alentejo, essa forma de subsistir
está muito marcada: nas açordas,
nos caldos de peixe, nas migas.
Comemos tudo com pão.

E que imagens gastronómicas
guarda na sua memória?
A minha família, e acho que é
transversal a muitas famílias
portuguesas, juntava-se à volta da
mesa aos fins de semana e nas épocas
festivas. A imagem mais forte que eu
guardo é precisamente ligada a esses
momentos de família, que podiam ser
à volta de um grelhador ou de uma
mesa de jantar, na Páscoa a comer
um cabrito ou no Natal a comer um
bacalhau. Isto acontecia tanto na
família da parte do meu pai, que
era transmontano, como na da minha
mãe, no Alentejo, onde eu cresci.
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Quanto do menu de O Frade
tem a ver com a sua infância
e a do seu primo?

Desafiámo-lo a criar uma receita
com uvas sem grainha. Como
vê a uva na culinária?

A mousse de chocolate, o arroz de
pato, as feijoadas, o coelho e o frango
de coentrada, a empada do frade,
a papada de porco… Muito do menu
tem a ver com o que comíamos em
casa feito pelas nossas mães.

A uva é um alimento muito versátil.
Dá para entradas, para pratos
principais e sobremesas, apesar
de na cultura ocidental associarmos
a fruta mais ao final da refeição
ou a lanches. No caso das uvas sem
grainha, a parte indesejada da uva
não está lá, o que facilita a sua
utilização na cozinha. A uva pode
dar, por exemplo, para fazer picles
de uva, licores, sumos, gaspacho de
uva, uvas escalfadas para
acompanhar peixe, ou para fazer
um molho, juntando a uva fresca
ao vinho tinto ou branco. Também
podemos fazer uma tarte
merengada de limão e uva, uma
compota ou uma bagulhada, que
é uva com frutos secos e geleia.

Qual é a sensação de reinventar
os pratos da sua infância?
É um desafio e uma responsabilidade.
Foi um processo que foi crescendo
paulatinamente. Começámos por
fazer pratos muito tradicionais e,
depois, fomos adicionando nuances
à medida que íamos recebendo a
aprovação dos clientes, até criarmos
um estilo próprio. Mas 50 por cento
do nosso menu é composto por
pratos tradicionais: a feijoada, o arroz
de pato, as caldeiradas… Não vale a
pena mexer. Na nossa cozinha existe
a liberdade de se poder fazer um
bom tradicional e uma boa
reinvenção. Tudo o que colocamos
à mesa do cliente tem de cumprir
apenas uma premissa: tem de ser
saboroso.
Imagine que cozinha para os seus
avós, uma refeição em forma de
presente. O que é que fazia?
Uma açorda de bacalhau. É um prato
muito tradicional, e como, comida é
conforto e aproxima as pessoas, faria
uma coisa que sei que eles iam
gostar de comer. É daqueles pratos
que tem de se fazer em casa para se
comer à mesa com a família. Coze-se
o bacalhau e aproveita-se a água da
cozedura para se fazer o caldo.
Juntam-se dois dentes de alho e um
ramo de coentros triturados, sal e
azeite, depois o pão cortado aos
pedaços, o bacalhau e os ovos
escalfados e está feito.

Aos 32 anos, já com um vasto currículo
em restaurantes de alta cozinha,
decide voltar à gastronomia
portuguesa. Sentiu necessidade
de voltar às origens?
Senti. Sempre desejei um dia fazer
comida tradicional portuguesa.
Trabalhar em alta cozinha faz parte do
percurso de muitos chefs e pode ser
importante na formação e crescimento
de um cozinheiro. Mas o facto de ter
experiência em grandes restaurantes
não quer dizer que depois não se opte
por fazer uma cozinha tradicional, mais
básica. E eu sempre gostei dessa
cozinha, porque são efetivamente os
restaurantes que servem essa comida
que eu procuro quando vou comer fora.
Qual é a importância da origem
e qualidade dos alimentos que
escolhe para o seu restaurante?
Procuramos que os produtos sejam
de origem portuguesa, de pequenos
e grandes produtores, mas de qualidade.
Não é por falta de bons produtos que
não se faz boa cozinha, dá mais
trabalho, mas compensa. Se eu, em vez
de agarrar no telefone e ligar para uma
grande superfície e pedir tudo o que
preciso, fizer 15 telefonemas vou
conseguir melhor produto porque falo
diretamente com o produtor. E quando
não há, não há. Não tem mal nenhum
dizer ao cliente que hoje não temos
um determinado prato.

Então e o que é que nos preparou?
Idealizei um ceviche de corvina, que
tanto pode servir para uma entrada
como para prato principal. Com
o sumo da lima e da uva fazemos
um molho chamado leite de tigre,
um molho revitalizante, muito fresco e
cheio de nutrientes onde marinamos
o peixe. A acidez e a doçura da uva
ajudam a cortar a gordura e
combinam bem com o peixe.
Em que é que se inspirou
para criar este prato?
Inspirei-me especialmente na estação
do verão e na frescura do mar.

Receita

«O que distingue a cozinha alentejana é o facto
de ter sido criada por pessoas que subsistiam
com aquilo que a terra lhes dava. Aproveita-se
tudo e come-se tudo com pão»

Ceviche de corvina
e molho de uva branca

100 g grande barriga de atum
15 g uva sem grainha laminada
Sal qb
Pimenta preta qb
Zeste de lima a gosto
1 fio de azeite
1 cebola roxa picada
Folhas de agrião

para o leite de tigre:

30 g de peixe branco
10 g cebola roxa
30 ml de azeite
1 g de sal
Pimenta-preta qb
1/2 malagueta sem sementes
Raspa de lima
1 colher (de sopa) de açúcar
10 g de gengibre
5 g de coentros
5 g de aneto
50 ml de sumo de uva
15 ml de sumo de lima
15 ml de sumo de limão
1. Comece por preparar o leite
de tigre. Triture todos os ingredientes,
passe no coador e reserve no frio.
2. Corte o peixe aos cubos,
junte os ingredientes e tempere.
3. Emprate com ajuda de um aro
de inox. Coloque o peixe temperado
com os ingredientes e junte 30 ml
de leite de tigre.

«A uva é um alimento muito versátil. Dá para entradas,
pratos principais e sobremesas. Pode dar, por exemplo,
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para fazer picles, licores, sumos, molhos, gaspachos,

O Frade
Calçada da Ajuda, 14
1300-598 Lisboa
T: 939 482 939

tartes merengadas ou compotas»

fraderestaurante@gmail.com
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Uvas:
7 motivos
frescas e nutritivas

para comê-las
todos os dias

Promovem a hidratação
80 por cento da uva é água. Significa
que ao mesmo tempo que alimenta
também hidrata. O seu conteúdo em
água é muito superior ao da maçã
ou da banana e inferior ao da
melancia, mas muito mais rico do que
esta em vitaminas e minerais. E por
ser um fruto com tanta água, não tem
tantas calorias ou hidratos de carbono.
Combatem a prisão de ventre
As uvas são um dos frutos mais ricos
em fibra. A fibra está presente,
sobretudo, na pele e nas grainhas
e ajuda a regular o trânsito intestinal.
Protegem contra as doenças
cardiovasculares
São ricas em antioxidantes, como os
flavonoides e o resveratrol, que atuam
contra as doenças cardiovasculares.
O resveratrol, que é o nutriente que
mais se destaca entre os polifenóis
presentes nas uvas, favorece a
redução da pressão arterial, combate
os radicais livres e contribui para
a inibição da oxidação lipídica e da
agregação plaquetária. O resultado?
Ajuda não só na prevenção de
doenças cardiovasculares, como
nas doenças mentais e oncológicas.

A sua pele fica mais bonita
As grainhas das uvas são ricas em
vitamina E, uma substância que ajuda
a pele a manter-se macia e hidratada.
É por isso que algumas marcas de
cosmética utilizam as grainhas da uva
na produção de cremes antirrugas.
Comê-las pode ter semelhante efeito.
Melhoram o raciocínio
Em fases de maior exigência a nível
mental, em altura de exames escolares
ou picos de trabalho onde lhe
é exigido um maior foco, vai querer
ter este fruto por perto. As uvas
ão uma boa fonte de potássio,
um eletrólito importante para
o equilíbrio do organismo e o normal
funcionamento das células nervosas,
mas também dos músculos, ajudando
na prevenção de cãibras.

Ajudam a recuperar
de gripes e constipações
Contêm niacina, também conhecida
como vitamina B3, que melhora
a circulação sanguínea e desempenha
um importante papel no metabolismo
energético celular e na reparação
do DNA, ajudando a recuperar
de gripes, constipações ou feridas.
Promovem a divisão celular,
fundamental na gravidez
Às grávidas é, muitas vezes,
aconselhada a toma de um
suplemento de folatos. O folato,
também conhecido por vitamina B9,
está presente na uva e é uma
substância fundamental à divisão
celular, como a que ocorre num
feto em desenvolvimento, de forma
a prevenir problemas no tubo neural.

Tabela Nutricional
1 porção

bagos

160 = 8/10
115
129
0,5
0,8
27,7
1,3
g

kcal
g

Água

g

Proteina

g

Lípidos (dos quais
0,2g saturados)

g

Hidratos
de Carbono

Ana Marta Faria / Nutricionista
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Poucos são os frutos tão pequenos que oferecem tantos benefícios. A abundância
de nutrientes presentes nas uvas fazem delas um concentrado de energia
e antioxidantes, ideais como sobremesa ou lanche para pessoas de todas as idades.

g

Fibra
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As uvas não são todas iguais
O teor de nutrientes varia segundo
a cor dos bagos. Descubra as
diferenças.

Pretas
As uvas pretas são especiais,
principalmente, por conterem uma
maior quantidade de resveratrol e
compostos fenólicos, poderosos
antioxidantes. Têm uma polpa crocante,
são as mais doces (contêm mais
glucose e frutose) e as mais calóricas
(77 calorias por 100 gramas)

Rosadas
O resveratrol presente nas uvas
rosadas encontra-se sobretudo na sua
pele, onde a concentração é superior
a qualquer uma das outras variedades.
É uma uva de mesa resistente, de
maturação tardia e doce como o mel.

No supermercado
3 aspetos a ter em conta ao comprar
Para garantir que traz para casa
as uvas mais frescas disponíveis
no mercado, repare nestes aspetos:
1. Firmeza. As uvas devem apresentar
uma ligação firme ao respectivo pé.
Abane ligeiramente o cacho e veja o
que acontece. Se caírem algumas uvas
é sinal de que já não estão muito
frescas e passaram por um tempo
demasiado longo de transporte ou de
armazenamento.
2. Aparência. Repare nos bagos.
Deve escolher uvas encorpadas
e rejeitar as que têm uma aparência
enrugada, sinal de que perderam água
e estão envelhecidas. Procure
igualmente uvas com uma cor
homogénea e intensa. A coloração
da uva reflete a sua maturação e
doçura: a uva branca deve apresentar
uma tonalidade ligeiramente dourada;
a uva rosada deve ter uma cor
uniforme avermelhada e a uva preta
deve ter uma cor bastante escura.
3. Estado geral. Analise bem todo
o cacho, veja se existem uvas
danificadas ou com bolor,
especialmente entre o bago e o pé,
sinal que estão demasiado maduras

Versáteis
Existem muitas maneiras de incluir
as uvas na alimentação. Estas são
algumas delas
A forma mais tradicional é o consumo
direto, bago a bago. Mas há muitas
outras formas criativas de levar
as uvas à mesa.
Nas refeições... Podem ser incluídas
em saladas, massas frias, cuscuz,
pratos de carne, tábua de queijos
ou até em pizzas, de forma a valorizar
nutricionalmente estes pratos.
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Brancas
Têm uma textura crocante, suculenta
e um sabor agradável e leve.
São também bastante ricas
nutricionalmente, apesar de terem
menos antioxidantes. Com cerca
de 72 calorias por 100 gramas
são as menos calóricas.

Poder antioxidante
As uvas na Dieta Mediterrânica

Em casa
Regras para mantê-las frescas
durante mais tempo.
As uvas tanto podem ser mantidas
à temperatura ambiente como podem
ser guardadas no frigorífico, onde
duram mais tempo. Alguns cuidados
ajudam a prolongar a sua frescura.
Quanto tempo duram?
2 a 4 dias à temperatura ambiente
(18ºC a 25ºC). 5 a 7 dias no frigorífico
12 meses no congelador
> Dentro ou fora do frigorífico,
mantenha as uvas dentro de um
recipiente tapado para minimizar
a perda de água. Quanto mais
estiverem expostas ao oxigénio mais
água vão perder, vão enrugar
e perder qualidade.
> No frigorífico, guarde as uvas
numa gaveta destinada para a fruta.
> Lave-as apenas na altura de
as consumir. Ao lavar antes, vai
aumentar o teor de humidade
na superfície dos bagos e nos pés,
favorecendo o crescimento
de fungos e bactérias.
> Pode também congelar as uvas.
Neste caso, devem ser previamente
lavadas, separadas do caule e
guardadas em recipientes próprios
para a sua congelação. Desta forma,
podem manter-se 12 meses sem
perderem sabor nem as suas
propriedades nutricionais. Pode
depois consumi-las congeladas
ou após descongelação, consumir
bago a bago ou utilizá-las em receitas.

A nutricionista responde
Apesar de serem saborosas e saudáveis, o consumo de uvas
pode suscitar dúvidas em alguns casos. A especialista esclarece.
Para quem está de dieta, as uvas são uma boa opção?
Sim. Devem, no entanto, ser consumidas com moderação e em porções
mais reduzidas de apenas 100 gramas (5 a 8 bagos). Apesar da fruta ser um
alimento que deve ser incluído num plano alimentar para perda de peso e,
mais precisamente, de massa gorda, as calorias nela presentes devem
ser tidas em conta. A uva não é um dos frutos mais calóricos,
mas também não é dos menos calóricos - encontra-se a meio da tabela.
Sendo um fruto doce, as uvas podem ser consumidas por quem tem diabetes?
Não se pode generalizar, pois um alimento doce nem sempre tem um índice
glicémico mais elevado. Devemos ter em consideração o fruto todo, os seus
nutrientes e compostos. Nomeadamente, a fibra que reduz a carga glicémica
deste fruto. E, portanto, sim, as uvas podem ser consumidas por quem tem
diabetes. Uma estratégia será reduzir os hidratos de carbono no prato
para comer a fruta a seguir, optando por incluí-la numa refeição
com mais fibra. No caso dos lanches, as uvas podem ser utilizadas
como uma fonte de hidratos de carbono.

A Dieta Mediterrânica é considerada
um dos padrões alimentares mais
saudáveis do mundo. A maioria dos
países têm o seu próprio guia
alimentar, de forma a promover
o consumo de alimentos nacionais
e da época. Em Portugal, utiliza-se
como guia a Roda dos Alimentos e
sendo Portugal um grande produtor
de uvas de mesa, este é um dos frutos
em destaque na nossa Dieta
Mediterrânica. Embora esteja à venda
durante todo o ano, é um fruto da
época a partir de julho e até à
primeira quinzena de outubro.
E o vinho? O melhor está na uva
Esta mesma dieta recomenda o
consumo moderado de vinho tinto.
A recomendação deve-se ao elevado
teor de polifenóis, provenientes das
cascas, grainhas, polpa e pele das
uvas com elevado efeito antioxidante.
Portanto, a única justificação apontada
para o consumo de vinho
é porque advém das uvas,
nomeadamente das uvas rosadas
ou pretas que são as que têm um
maior teor antioxidante. Daí que se
recomende o vinho tinto e não o
branco. Mas, o álcool por si só vem
anular o benefício. Mais vale comer
só as uvas.

Nutricionalmente, o que diferencia as uvas frescas das passas de uva?
As passas de uva são obtidas por meio da desidratação das uvas frescas.
Neste processo, ganham mais fibra, mas também se tornam mais ricas
em açúcar e calorias. O teor de fibras das uvas passas (6,1 g por 100 g)
é sete vezes superior ao da uva fresca, tornando-as boas aliadas
na regulação do trânsito intestinal.
As fibras contribuem ainda para aumentar a saciedade numa refeição.
Contudo, devem ser consumidas em pequenas porções (cerca de oito passas
por porção) e de forma esporádica, devido à quantidade de frutose
que fornecem e às mais de 300 calorias por cada 100 gramas.

Em lanches... Para acrescentar sabor
e nutrientes a um lanche, adicione
uvas a iogurtes e batidos ou triture-as
e transforme-as em compota.

Existe alguma contraindicação ao consumo de uvas?
Por serem fonte de vitamina K (potássio), as uvas não devem ser consumidas
no momento da toma de anticoagulantes, como a varfarina, uma vez que
a vitamina K atua como antagonista desses fármacos, reduzindo os níveis
séricos dos anticoagulantes no sangue. Também quem sofre de insuficiência
renal (aguda ou crónica) sabe que tem de controlar o consumo de fontes
de potássio e, neste caso, apesar de as uvas não serem um dos alimentos
mais ricos neste mineral, devem ser consumidas segundo as regras
e doses recomendadas pelo seu médico ou nutricionista.

E em sobremesas... Utilize-as em
saladas de fruta e mousses ou
triture-as e transforme-as num
gelado. Pode também cortar as uvas
em metades e adicioná-las durante
a preparação de uma gelatina.

As crianças podem comer uvas a partir de que idade?
As uvas não têm potencial alergénico, no entanto, há o risco de engasgamento.
Por isso, até aos dois anos, é recomendado dar esta fruta esmagada
ou em puré, sem grainha e sem pele. A partir desta idade e até a deglutição
estar completamente formada, as uvas devem ser oferecidas
com vários cortes longitudinais, como se fosse uma melancia.
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visitvaledarosa.com

uva é
Debaixo do calor único de Ferreira Alentejo, cultiva-se o segredo das uvas sem grainha. Uvas distintas no tamanho e
na forma, marcadas por uma textura fina e cores intensas. As uvas Vale da Rosa, brancas, pretas ou rosadas, são
todas esculturais. Cada cacho é desenhado por bagos graúdos que nos enchem o coração - amor em forma de uva.
Quem já provou diz que não há igual. Prove já.
cofinanciado por:

