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Rui Fiolhais

NORTE ALENTEJANO
UM FIM DE SEMANA SEM PROCESSOS
FIM DE SEMANA EM BALÃO

algumas impressões e uns tantos
episódios.

V

oar de balão é um sonho de infância
que não se desvanece ao longo da
nossa vida. Um dia ganhamos coragem e
embarcamos nessa aventura de puro
prazer. Foi o que sucedeu a dezenas de
magistrados que participaram no convívio
promovido em Portalegre, nos dias 15 e
16 de Junho, pela Cooperativa MJD Movimento Justiça e Democracia, CRL.
Um encontro que permitiu conhecer
melhor essa região surpreendente e
arrebatadora que é o Norte Alentejano.
«É Alentejo  mas não é bem Alentejo. Tem traços da Beira, outros
do Ribatejo. É menos plano, mais verde, menos amplo, mais variado.
É Alentejo  mas é um Alentejo contaminado pelo verdor e pela
frescura do norte, um Alentejo menos duro e, também, menos
habitado e menos conhecido. É Alentejo  no melhor que o Alentejo

Os passageiros do ar

A

inda não eram seis da manhã.
A cidade de Portalegre, a
encantadora cidade de José Régio
«cercada de serras, ventos, penhascos
e sobreiros», dormia profundamente.
Aos poucos e poucos lá foram
chegando os candidatos a aeronautas.
A maioria tinha chegado de véspera e
ficara aboletada na região, depois de
ceia prolongada pela armadilha da boa
mesa alentejana. Com poucas horas de
sono, mas com o entusiasmo
estremunhado de quem acorda para o
desconhecido, lá abalaram, a caminho

tem e oferece. A capacidade de deslumbrar,
a simplicidade contagiante das pessoas, dos
modos, das paisagens e das terras habitadas». Da digressão efectuada por este
norte de um sul assim descrito por José
Manuel Fernandes, por esta terra de
contrastes e transições, vale a pena reter
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de Fronteira, os intrépidos balonistas.
O aparato que os esperava era de respeito. Cinco
balões, ligados aos cestos, desenrolados por gente
saída de meia dúzia de jipes que, com a ajuda de
ventoinhas, enchia os aeróstatos. Nesta altura já
se trocavam sorrisos nervosos no seio da comitiva.
«Quem vai», «quem fica», «como é que isto
levanta», «quanto é que gasta aos cem», enfim,
tudo servia para exorcizar o medo de entrar para
dentro daquelas geringonças. Mas lá prevaleceu a
proverbial coragem das tribos lusitanas, que em
matéria de balões também deram novos mundos
ao mundo: não esqueçamos que o primeiro voo
de balão de ar quente, ainda que não tripulado,
foi português. Realizou-se no Terreiro do Paço,
no dia 8 de Agosto de 1709, ano da graça em que foi
apresentada ao planeta a Passarola voadora do Padre
Bartolomeu de Gusmão.
Com as mãos fincadas no rebordo dos cestos, os gloriosos
passageiros assistiram ainda ao aquecimento, com potentes
queimadores, dos 3000m3 de ar de cada balão. Só então
começam a subir. Talvez seja fácil adivinhar o que se sente
ao entrar para aqueles pequenos cestos, mas é indescritível
a sensação que nos invade após a suavíssima descolagem.
Voa-se suavemente, sem trepidações, por cima de
montados de sobro, regatos e searas, cumprimenta-se a
gente do campo e observam-se cegonhas, coelhos, lebres
e raposas.
O balão passa rente ao solo, roça pelas searas, eleva-se
serenamente, contorna os sobreiros e as
oliveiras, volta a descer, torna a subir e quem
vai lá dentro sente-se a levitar. Os minutos
correm mas não damos conta que o tempo
passa. E a magia do passeio só chega ao fim,
ao aterrar na planície, celebrando o regresso a
terra com uma taça de champanhe.
Como já alguém lembrou, o mundo fica mais
divertido e mais bonito visto de um balão. Que
o digam os passageiros destas máquinas

voadoras que pela primeira vez
flutuaram ao sabor do vento, como
naquelas aventuras do Júlio Verne que
perduram no imaginário da nossa
infância.

Os conquistadores
da terra

O

Norte Alentejano goza de
condições magníficas para a
prática do turismo activo e de
natureza. Dotada de uma beleza
natural que tem o seu máximo
expoente no Parque Natural da Serra
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de S. Mamede, a região tem ainda para
oferecer um assinalável acervo patrimonial,
etnográfico e artístico. A memória megalítica
que aqui deixou as suas marcas. Os núcleos
históricos de Elvas, Portalegre, Ponte de Sor,
Avis, Arronches, Monforte e Sousel. A
cidadela de Marvão, ninho de águias com
atalaias de pedra. A beleza cenográfica de
Castelo de Vide. A vila de Nisa com os seus
ingénuos e delicados barros. As festas das flores
em Campo Maior. Terras onde «o tempo é
tempo», como bem recorda o lema turístico
da região.
Pela nossa parte, após um retemperador
repouso na praia fluvial da Ribeira Grande, foinos dada a oportunidade de visitar a vila do
Crato, situada a 22 km a oeste de Portalegre.
Fundada pelos cartagineses, há mais de 2500
anos, a vila do Crato recebeu, em 1232, das
mãos do rei D. Sancho II, o seu primeiro foral.
O seu núcleo histórico integra edifícios
notáveis, a cuja fábrica esteve associada a
Ordem de Malta que aqui manteve instalada,
durante largos anos, a sua Casa Mater. O
branco e o amarelo são as cores dominantes
do crático casario, chegando a caliça a alastrar

murmurar ali ao lado, auferiu-se uma canja de
pombo bravo, um guisado de veado manso e
um misto de doçaria conventual de fina feitura.
No final, quatro actores deram corpo
e voz a poemas de António Gedeão,
Alexandre ONeil e outros poetas
mordazes da comédia humana, a
provar que a ironia é por vezes o
melhor dos digestivos.

Os exploradores do rio

D

epois das corajosas investidas
pelo céus e pelas terras
alentejanas, mal ficaria a delegação se
não provasse na água a sua valentia.

pelos panos de muralha do castelo, numa
opção polémica do seu arquitecto locatário.
Concluído o passeio pelas ruas da vila, sob
um sol abrasador, chegou a altura de «dar ao
dente» como se diz em bom português. A
trituração teve lugar a uns passos da vila, no
Hotel Rural da Lameira, repousante unidade
instalada junto a uma pequena barragem. À
mesa compareceu uma perfumada sopa de
coentros a abrir caminho para uma carne
assada com ameixas de Elvas que recompôs a
comitiva. E enquanto uns tomaram cafés,
outros passaram pelas brasas.
Restabelecidas as forças partimos para uma
visita à Coudelaria de Alter. Aqui se promove
a produção equina com o famoso cavalo de
Raça Lusitana, Ferro Alter Real. Fundada em
1748 por D. João V, a Coudelaria atravessou

momentos de esplendor e decadência para, nos
nossos dias, conhecer uma fase de profunda
renovação. A par da cultura do cavalo lusitano, que
aqui tem o seu solar, também por cá se desenvolve a
falcoaria, arte milenar de adestrar e caçar com aves
de presa.
O dia terminou com um jantar na Portagem,
pequena aldeia na base da colina escarpada onde
assenta a vila de Marvão. Na esplanada do restaurante
Sever, adjacente a uma praia fluvial, com a água a
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Daí que tenha rumado, pelo fresco da manhã seguinte, para a praia fluvial do
Alamar, situada no Rio Tejo, ali defronte à empinada colina onde assenta o
Castelo de Belver. Localizada entre as barragens de Belver e de Fratel, esta
praia oferece condições ímpares para a prática de desportos náuticos, da pacífica
canoagem à frenética condução de objectos instáveis motorizados.
Assim chegada, a comitiva vestiu farda ligeira e lançou-se literalmente à
água. Sob o olhar incrédulo de alguns pescadores, várias foram as proezas
cometidas pelos nossos atletas. A queda da mota de água foi porventura de
todas a mais palpitante, com a taça a seguir direitinha para Coimbra, ao cuidado
da Dr.ª Helena Lamas. Mais tranquila foi a viagem de barco entre a barragem
e a vila de Belver, a provar que é possível praticar desportos radicais sem uma
pessoa se atirar das pontes abaixo com elásticos presos aos calcanhares.
Mas com tanta actividade não há fome que resista. E para recarregar as
baterias, depois de uma jornada atlética, nada melhor que um almocinho
olímpico no Restaurante Rolo, que fica a dois passos do Tribunal de Portalegre.
Passando por cima do RELATÓRIO, que assinalaria o cuidado da amesendação
e a simpatia do Sr. Rolo, proprietário do restaurante, é melhor ir já directos à
MATÉRIA PROVADA:
- tábua composta por Queijo de Nisa e enchidos vários de porco alentejano
(cacholeira branca, morcela, lombo enguitado, lombo de toucinho, paio
branco), presunto e Cabeça de Xara;
- tábua de entradas quentes composta por grão com chispe, pézinhos de
tomatada, migas de espargos,
chouriço fininho e farinheira frita,
cacholeira e (uma extraordinária)
farinheira assada;
- sortido de carnes grelhadas
integrando inter alia: medalhões de
novilho no espeto à moda de Marvão;
naco de novilho à moda do Sr. Dr.
Berengas; posta de novilho alentejano;
espetada de porco preto em pau de
louro; lombete de porco grelhado com
pimenta Preta; rolinhos de porco
recheados com ameixa de Elvas e
maçã de Portalegre (foi grande a
adesão a este prato); e costeletas de
borrego com molho de coentros;
- mesa de doces onde se detectaram
iguarias como: amendroada de maçã;

doce de vinagre de Portalegre; encharcada de Marvão com mel; leite creme
de Portalegre (sem farinha: «prove: se não gostar não paga!»); queijinhos de
amêndoa; pudim de toucinho; e sericaia
com ameixas dElvas.
A exuberância da «matéria provada»
dispensa a fundamentação de direito  Ex
probatione oritur fides juridica (Da prova
nasce a fé jurídica)  e remete-nos
directamente para a SENTENÇA que é
esta: pela excelência da sua cozinha,
condenar o Sr. Rolo a uma multa de vinte
cinzeiros de louça alentejana (daqueles que
dizem «gamado no Restaurante Rolo»); pela
tenacidade manifestada na absorção de
uma das melhores refeições do ano,
condenar os convivas a dois dias de
privação de liberdade alimentar. Custas pela
Região de Turismo.
O programa da deslocação encerrou com
os discursos que se impunham e a

promessa, que por esta via nos começamos
a desobrigar, da divulgação merecida de
uma região que merece demorada visita.
Aos responsáveis pela organização deste
memorável convívio, em particular ao José
Manuel Tomé de Carvalho e ao Dr. Seia da
Silva, os devidos agradecimentos pela
excelente relação qualidade-preço do
programa e pela correlativa oportunidade
de (re)descobrir o Norte Alentejano.
E como os últimos são os primeiros, um
agradecimento especial à Maria José
Costeira que, se não fossem as nossas boas
relações familiares, não me teria convidado
para passar uns dias em excelente
companhia. Nem para escrever esta crónica
de pendura grato e reconhecido por uma
viagem em que foi possível fazer o teste do
balão... sem soprar no dito cujo.

Seia da Silva, Presidente da
Região de Turismo de São Mamede
com José Manuel Tomé de Carvalho
e Raúl Esteves no momento da troca
de presentes
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