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Na sequência da proposta de colaboração com a Contemporânea, que pretendeu acrescentar a 

sociologia à diversidade de especialidades (arquitectura, engenharia, paisagismo, desenho 

urbano) vulgarmente implicadas na execução de um plano de pormenor, foi levado a cabo um 

inquérito sociológico à população da Estrela. Este inquérito tem como principal objectivo o 

levantamento das condições e modos de vida dos habitantes, que é fundamental ao 

enquadramento e à compreensão das suas atitudes e expectativas face à recente transformação 

do cenário que circunda a Estrela. Pretende-se que as novas configurações do espaço venham 

ao encontro das diversas necessidades que o enchimento de Alqueva veio impor à população 

desta aldeia. O Plano de Pormenor da Estrela vem enquadrar-se nos objectivos de redução do 

impacte social e económico de uma súbita proximidade da água e valorização dos recursos. Na 

execução deste plano recai assim uma responsabilidade social, na medida em que a 

organização e reorganização do espaço resultantes terão implicações mais ou menos directas 

tanto nas condições e modos de vida, como na própria estruturação desta comunidade. 

 

2 
 

O caminho para a Estrela surge num desvio da estrada que liga Reguengos de Monsaraz à vila 

de Moura. Um lago imenso destaca-se hoje na paisagem e surpreende o percurso como um 

espelho recortado entre montes parcialmente submersos. A entrada na Estrela é feita por uma 

única estrada, a partir da qual vamos percebendo, à medida que nos aproximamos da aldeia, 

que ao monte onde esta se situava veio substituir-se uma pequena península. O encerramento 

das comportas da barragem de Alqueva fez nascer esta lagoa com uma superfície de 250 Km2 e 

um perímetro de 1100 Km. A água veio cobrir apenas uma aldeia (Luz), mas não deixou de 

transformar o cenário circundante de outras povoações, entre as quais encontramos a Estrela.  

No que toca à Estrela, o enchimento de Alqueva teve duas consequências imediatas: por 

um lado, traduziu-se no alagamento da maior parte das terras que os habitantes possuíam ou 

arrendavam1; por outro, veio impor à população um contacto inédito com a água. Qual o impacte 

                                                
1 Quinze das trinta e uma famílias entrevistadas possuíam ou arrendavam terras que foram alagadas. No total, a 
dimensão de terra alagada que era propriedade dos habitantes entrevistados ronda os 140 ha, enquano mais de 
300 ha de terra alagada estavam arrendados a três famílias inquiridas. À excepção de dois casos, em que a área de 
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desta mudança nas condições e modos de vida da população da Estrela? Como vêem os 

habitantes da aldeia esta transformação a que o seu quotidiano se sujeitou? Num cenário de tal 

modo alterado, quais as suas expectativas face ao futuro? São questões cujas respostas exigem 

um enquadramento que só pode ser devidamente realizado através da análise das condições e 

dos modos de vida que caracterizam esta comunidade. 

 

3 
 

Para o levantamento da informação relevante foi realizado um inquérito por questionário aplicado 

à população residente presente2, tendo sido entrevistados vinte e quatro homens e trinta quatro 

mulheres, perfazendo um total de cinquenta e oito indivíduos.3 O período de recolha de dados 

decorreu entre Outubro e Dezembro de 2004. Ainda que à partida o nosso objectivo fosse aplicar 

questionários à totalidade da população presente, o que se tornou inexequível4, esta amostra 

contempla mais de metade da população.5 A grande maioria dos entrevistados é casada entre si, 

contando-se somente com nove pessoas solteiras, duas divorciadas e uma viúva. Mesmo que 

nem sempre tenha sido possível entrevistar os dois cônjuges, recolheu-se a informação 

necessária a uma caracterização de trinta e um casais, com e sem filhos. 

 

4 
 

Este relatório de resultados está organizado da seguinte forma:  

• numa primeira parte, abordamos alguns aspectos considerados cruciais para a 

caracterização da Estrela, enumerando, no primeiro ponto, os equipamentos colectivos, 

observando, no segundo ponto, a evolução populacional da aldeia, revelando, no terceiro 

ponto, o perfil social dos entrevistados,  abordando, no quarto ponto, alguns dos indicadores 

                                                                                                                                          
terra alagada é bastante inferior à propriedade actual (um casal que possui 10,5 ha de terra era proprietário de 3,5 
ha de terra alagada; um casal que possuí 29 ha arrendava 130 ha de terra alagada), a dimensão da terra alagada é, 
grosso modo, bastante superior à área de terra que actualmente as famílias possuem. Os casos mais extremados 
são, por um lado, os de duas famílias que não possuem propriedade arável e cuja subsistência dependia do cultivo 
da terra que arrendavam  e que hoje encontra-se totalmente submersa e, por outro, o de uma família à qual resta 
hoje apenas 1 ha dos 40 que possuía antes do alagamento.  
2 Ver Anexo II. 
3 A par da aplicação do questionário, os inquiridos foram também solicitados para uma breve entrevista, que teve 
por objectivo o esclarecimento e o aprofundamento de algumas questões dificilmente captáveis através de uma 
aplicação exclusiva do questionário. A duração das entrevistas foi muito variável, entre 30 a 120 minutos. 
Paralelamente, foram-se realizando reuniões informais com informantes privilegiados.  
4 O inquérito a todos os habitantes tornou-se impraticável, já que à inacessibilidade da população residente 
emigrada ou apenas temporariamente residente na Estrela vieram juntar-se, de entre a população presente, todos 
aqueles que, por razões diversas, se recusaram responder ao questionário.  
5 De acordo com o recenseamento de 1991 (INE), a população presente na Estrela era de 119 indivíduos. 
Actualmente, de acordo a informação que obtivemos junto dos habitantes, a população ronda os 100 indivíduos.   
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mais significativos da vida familiar, e enfim reflectindo, no quinto ponto, em torno do forte 

sentimento de identidade que é marca desta comunidade.  

• Na segunda parte, abordamos os aspectos directamente relacionados com a actual vida na 

Estrela. Num primeiro ponto, analisamos as expectativas e atitudes face a Alqueva e 

procurando. Num segundo ponto, tentamos explicar a importância da água da lagoa para os 

habitantes. Num terceiro ponto, fazemos um levantamento da mobilidade e dos hábitos de 

consumo da população. Num quarto ponto, expomos a avaliação que os habitantes fazem 

das actuais necessidades da Estrela.  

• À laia de conclusão, terminamos com recomendações sociologicamente sustentadas por 

este estudo, quer sobre a configuração do espaço envolvente e afecto à Estrela que 

resultará da execução do plano de pormenor, quer sobre os equipamentos colectivos dignos 

de serem contemplados no mesmo plano.      
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ASPECTOS DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRELA  

 

 

1. Uma independência relativa 

Termo da freguesia da Póvoa de São Miguel, a aldeia da Estrela pertence ao concelho de 

Moura, distrito de Beja. Tem cemitério, igreja (cuja construção data do século XVII, embora se 

desconheça data precisa), escola primária e associação de moradores, onde encontramos um 

dos cafés da aldeia e a sala de convívio e reuniões. O posto de saúde, que fica junto da 

associação, é visitado semanalmente por um médico. É também aí que os habitantes podem 

encomendar medicamentos. Há ainda uma padaria e outro café, mas com sala para refeições, 

do outro lado da rua. O comércio, por sua vez, não abunda nesta aldeia, devido à reduzida 

população, que não consome para sustentar as duas mercearias hoje ameaçadas pelas 

incursões dos habitantes aos hipermercados de Moura ou Beja. O uso do automóvel não veio 

simplesmente diminuir as distâncias, também alterou os hábitos de consumo de grande parte da 

comunidade. A uma das mercearias cabe ainda o serviço postal. Aí se entrega e recebe 

correspondência. Os habitantes da aldeia que não possuem automóvel próprio podem contar 

com um táxi quando não conseguem uma boleia e necessitam sair da aldeia fora do horário do 

autocarro. O autocarro que pára na Estrela só o faz durante o período escolar, e somente no 

horário de ida e regresso das aulas.  

Este conjunto de serviços e equipamentos colectivos permitem à vida quotidiana na 

Estrela alguma independência face ao exterior. Porém, esta é uma independência relativa, já que 

praticamente todos os assuntos burocráticos, necessidades relacionadas com a saúde, bem 

como a grande oferta de bens de consumo, estão situados fora da aldeia, nomeadamente em 

Moura, onde se concentram os diversos organismos administrativos e económicos, os bancos, a 

câmara municipal, a escola secundária, o hospital, o hipermercado, as lojas de roupa, a 

repartição de finanças, etc.  

 

2. Desvalorização da terra e declínio populacional 

A dependência face ao exterior tem obviamente na sua base o facto de esta ser uma 

aldeia pouco povoada. A Estrela conta actualmente com pouco mais de cem habitantes, sendo 

que parte da população ou está emigrada ou passa temporadas, mais ou menos longas, fora da 

aldeia. Trata-se de uma população envelhecida, como se observa na estrutura etária da amostra. 
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Enquanto menos de um quarto dos habitantes nasceu depois de 1960, mais de um terço nasceu 

antes de 1940, estando estes últimos praticamente todos na reforma.  

 

Ano de nascimento dos entrevistados (N) 
 

Antes de 1940 20 

Entre 1940 e 1960 24 

Depois de 1960 14 

Total 58 

 

Significativo do abandono da aldeia é o facto de a escola primária contar actualmente 

apenas com dois alunos. Um entrevistado de apenas dezoito anos recorda-nos: “no meu tempo, 

estavam lá quinze”. Ao longo dos anos, a população da aldeia tem flutuado bastante, tendo 

entrado em franco declínio nas décadas mais recentes. De acordo com o Dicionário Geográfico 

de 1758, habitavam na então freguesia da Nossa Senhora da Estrella mais de duzentos 

indivíduos. Desde o recenseamento de 1911 até 1960, eleva-se o número de habitantes, 

evolução à qual não terá sido alheio o crescimento generalizado da população portuguesa.6 Já o 

decréscimo progressivo da população aldeã que os censos posteriores evidenciam é eloquente 

de um processo de despovoamento bem mais amplo, que tem na sua origem a cumplicidade do 

declínio da agricultura com a possibilidade de emigração ou de migração para zonas como a 

Área Metropolitana de Lisboa, apelativas pela oferta de empregos na indústria e no sector dos 

serviços.  

 

Ano do censo População* 

1911 187 

1940 268 

1960 319 

1970 151 

1981 156 

1991 119 

 

* Todos os valores são referentes à população presente, à excepção do ano de 1960, cujo 

respectivo valor se refere à população residente. 

 
                                                
6 Os dados ao nível do lugar, resultantes dos recenseamentos de 1911, 1940, 1960, 1970, 1981 e 1991, foram 
cedidos pelo Instituto Nacional de Estatística.  
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É já conhecida a relação entre a decadência da agricultura e a progressiva desvalorização 

da terra nesta região, bem como conhecidas são as dificuldades a que a aridez da terra e um 

clima de verões secos e quentes e invernos frios sujeitam povoações alentejanas como a 

Estrela. A estas dificuldades acresce a imprevisibilidade das condições climatéricas, permitindo 

frequentemente apenas o cultivo de alguns cereais  - a cevada, o centeio, mas sobretudo o trigo 

– da azeitona, da bolota, bem como a criação de gado lanígero e suíno, cabras e vacas, que se 

apresenta sobretudo como complemento da economia doméstica. 

O declínio da população da aldeia explica-se pela desvalorização da terra e pela vida dura 

que estas condições impõem a uma população para a qual a emigração se tornou apelativa. 

Com efeito, mais de metade dos casais entrevistados (16) optou pela emigração para países 

como a Suíça, a França, a Alemanha ou a Holanda em busca de empregos que proporcionavam  

maior estabilidade e melhor remuneração, procurando uma estabilidade que o trabalho no 

campo não proporciona. À emigração que a aldeia conheceu nas décadas de 60 e 70 parece 

terem vindo substituir-se mais recentemente as migrações internas. Cerca de um terço dos 

casais entrevistados tem filhos a viver e a trabalhar em vilas, aldeias ou cidades alentejanas 

(Amareleja, Granja, Mourão, Moura ou Évora), sendo que só entre as famílias que emigraram 

encontramos alguns casais com filhos emigrantes.7 Neste último caso, será difícil avaliar se os 

emigrantes de segunda geração – grosso modo, mais escolarizados que os seus pais8 - 

regressarão um dia à aldeia, dado que, ao contrário dos progenitores, o sentimento de pertença 

pode muito bem pender mais para o país que os acolheu desde a infância ou mesmo o 

nascimento - muitos deles casaram com cidadãos desses países e construíram aí a sua vida 

profissional - do para a Estrela, cujas referências são unicamente reavivadas em Agosto, quando 

vêm passar as férias e participar na festa da aldeia.   

 

3. Estratificação social, propriedade e emigração 

Hoje, este cenário não condiciona tanto a vida na Estrela, estando aqueles que dependem 

apenas do trabalho no campo em menor número. Uma maior frequência da escola, 

nomeadamente do ensino primário, terá contribuído para a inserção em empregos na indústria 

ou nos segmentos menos qualificados dos serviços. Com efeito, os recursos escolares são tanto 

mais elevados quanto mais jovem o indivíduo. Enquanto três em dez dos entrevistados nascidos 

antes de 1940 não sabe ler nem escrever - limitando-se mais de metade quando muito à 

                                                
7 Ver Quadro n.º 1 em Anexo I.  
8 Ver Quadro n.º 2 em Anexo I.  
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frequência do ensino primário - a maioria dos que nasceram entre 1940 e 1960 completou a 4ª 

classe, e metade dos que nasceram depois de 1960 fez, pelo menos, o quinto ano (II Ciclo do 

Ensino Básico), estando mesmo um deles (uma mulher) a frequentar um curso superior. A 

escolarização dos habitantes segue, afinal, a tendência generalizada de escolarização da 

população portuguesa, mas desenvolve-se ao ritmo que o isolamento da aldeia permite.  

 

Escolaridade segundo o ano de nascimento (N) 

 Antes de 1940 1940-1960 Depois de 1960 Total 

Não sabe ler/escrever 6 3 1 10 

Sabe ler/escrever –  
Não completou I Ciclo do Ensino Básico 11 2 0 13 

4º ano 
(I Ciclo do Ensino Básico) 3 14 5 22 

5º - 6º ano  
(II Ciclo do Ensino Básico) 0 4 2 6 

7º - 12º ano  
(III Ciclo do Ensino Básico/ Ensino Secundário ) 0 1 5 6 

12º ano ou mais 
(Ensino Secundário/Ensino Superior) 0 0 1 1 

Total 20 24 14 58 

 

 

O contraste de recursos escolares entre os mais novos e os mais velhos é acompanhado 

de uma recomposição socioprofissional. No quadro seguinte podemos observar que enquanto 

mais de metade dos entrevistados já reformados (15) trabalhava na agricultura por conta própria 

(camponeses) ou em regime assalariado (operários agrícolas) – os indivíduos cuja agricultura é 

hoje a sua actividade principal (7) não chegam a representar um terço dos entrevistados activos. 

Por outro lado, os indivíduos activos distinguem-se dos reformados pela sua inserção em 

empregos pouco qualificados ligados ao sector dos serviços (varredoras, empregadas de mesa, 

cozinheiras). Mesmo quando trabalham por conta própria (trabalhadores independentes) a sua 

actividade insere-se quase sempre9 nos segmentos menos qualificados desse sector 

(cozinheiras e empregadas de mesa ou de balcão em negócios familiares: restaurante, café ou 

mercearia).  Entre os operários industriais, contam-se trabalhadores da construção e operários 

                                                
9 A excepção vai para um ex-operário industrial especializado (soldador de alumínio e aço inoxidável), actualmente 
operador de máquinas por conta própria.   
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da indústria pesada (soldador, torneiro, pintor de chapa, montagem de postes de alta tensão) ou 

transformadora (queijeiro).   

Activos e reformados segundo o grupo socioeconómico (N) 

 
 Activos Reformados Total 

TI 6 0 6 

PTEI 0 1 1 

ENQ 5 2 7 

OI 4 4 8 

C 0 1 1 

OA 7 14 21 

Total 23 22 44 

 
TI – Trabalhadores independentes; PTEI – Profissionais Técnicos de Enquadramento Intermédio;  
ENQ – Empregados Não Qualificados; OI – Operários Industriais; C – Camponeses; OA – Operários Agrícolas 

 

Todavia, convém sublinhar que nove indivíduos estão desempregados, o que significa que 

menos de dois terços dos activos exerce actualmente uma actividade económica.10 Por outro 

lado, menos de metade dos desempregados tem como fonte de sustentação económica o 

subsídio de desemprego. Os restantes já não usufruem ou nunca chegaram a usufruir deste 

benefício, recorrendo à família ou às suas próprias poupanças. Refira-se ainda que a população 

desempregada tem quase na sua totalidade idades compreendidas entre os 54 e os 64 anos, no 

entanto, há também dois indivíduos bastante mais jovens, com 33 e 18 anos.   

Em suma, dos cinquenta e oito entrevistados, apenas catorze exercem actualmente uma 

actividade profissional.11 À excepção dos que se encontram no desemprego, entre os restantes 

trinta e cinco entrevistados que não exercem profissão encontram-se estudantes (6), domésticas 

(7) e reformados (22). É entre os reformados que encontramos alguns membros da associação 

de moradores da Estrela, em regime de voluntariado, desde o presidente da Assembleia ao 

responsável pelo café. Os baixos rendimentos auferidos pela generalidade dos entrevistados são 

reflexo de um contexto onde às frequentes situações de reforma se acrescenta o desemprego: 

dos trinta e nove entrevistados com rendimentos próprios, mais de metade dispõe de um 

rendimento líquido inferior a 375 euros/mês.   

A posse de terra e, sobretudo, a dimensão da terra possuída são também indicativos das 

condições de vida na Estrela. A abertura das comportas da barragem implicou o alagamento de 

                                                
10 O facto de a maioria dos desempregados serem mulheres (cinco contra três homens) poderá ser apenas o 
resultado de um desequilíbrio na distribuição dos sexos na amostra: seis em dez entrevistados são do sexo 
feminino. 
11 Ver Quadro n.º 3 em Anexo I. 
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explorações agrícolas, afectando metade das famílias (15), que possuíam ou arrendavam 

parcelas de terra hoje submersas: enquanto parte da propriedade de dez famílias foi alagada, a 

propriedade de dois casais ficou totalmente submersa, o mesmo acontecendo às parcelas de 

terra que, arrendadas a um proprietário, permitiam o sustento de três famílias. Ao alagamento de 

terras das redondezas onde se empregavam alguns trabalhadores agrícolas veio acrescentar-se 

esta privação de terra própria ou arrendada, cuja exploração agrícola (e/ou a criação de gado) 

constituía um complemento à economia doméstica, quando não era a sua única fonte de 

sustento.12  

 

Propriedade actual segundo propriedade alagada (N) 

 
Actualmente,  

tem propriedade 
Actualmente,  

não tem propriedade 
Total 

Toda a propriedade foi alagada 0 2 2 

Parte da propriedade foi alagada 8 2 10 

Era arrendatário de terra alagada 1 2 3 

Não era proprietário ou arrendatário  
de terra alagada 4 11 15 

Outra situação 1 0 1 

Total  14 17 31 

 

Apesar de quase metade das famílias (14) ser detentora de alguma propriedade, a posse 

de terra nunca se traduz numa independência face ao assalariamento, que tem sido a situação 

preponderante dos habitantes13, pois quem exerce uma actividade por conta própria não trabalha 

nem explora a terra. Um dos efeitos do alagamento das terras foi ter contribuído para a 

dependência face ao assalariamento. É verdade que só uma minoria (4) dos que hoje não 

possuem propriedade (17) era proprietária de terra alagada no momento do alagamento. No 

entanto, entre os que actualmente possuem propriedade (14), mais de metade (8) viu as suas 

terras serem alagadas. Hoje a economia doméstica não pode depender tanto da exploração 

agrícola familiar, na medida em que o dinheiro obtido com as indemnizações muito dificilmente 

compra terra nas redondezas, entretanto inflacionada pela sua súbita escassez. 

Ainda assim não deixa de ser importante sublinhar as diferenças respeitantes à dimensão 

das propriedades das famílias. Se adicionarmos a dimensão da propriedade alagada à dimensão 

da propriedade actualmente possuída, obtemos um indicador suficientemente elucidativo das 

                                                
12 É o que já constava no inquérito realizado antes do alagamento das terras, em 1996: “quase todos os que 
possuem parcelas de terra declaram que o rendimento que obtêm das explorações agrícolas é inferior a metade do 
seu rendimento total.”.     
13 Ver Quadro n.º 4 em Anexo I. 
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diferenças no que toca ao património agrícola das famílias. Assim, se dois terços dos casais (20) 

nunca possuiu mais do que quatro hectares de terra14, menos de um quarto (7) chegou a ser 

proprietário, ou ainda o é, de dez a quarenta hectares de terra. 

 

Dimensão da propriedade das famílias (N) 

Não possui terra actualmente, nem possuía terra alagada 13 

No máximo, 4 ha (propriedade actual e propriedade alagada) 7 

10 a 40 ha (propriedade actual e propriedade alagada) 7 

Não sabe/Não responde 4 

Total 31 

 

Por outras palavras, se parece óbvio que não encontramos na aldeia nenhuma família de 

proprietários - os proprietários das herdades habitam na Póvoa ou em Moura, e não na aldeia - 

as diferentes dimensões das parcelas de terra possuída apontam, ainda assim, para o desafogo 

de alguns. A prosperidade económica que se depreende da dimensão das propriedades de 

algumas famílias explica-se predominantemente pela poupança e investimento que a emigração 

permitiu. Com efeito, quase todos os casais detentores das maiores parcelas de terra (entre dez 

e quarenta hectares) são emigrantes reformados, tendo estado a viver e a trabalhar em países 

como a Suíça, a França ou a Alemanha. Uma escolaridade mais elevada que as restantes da 

sua geração (no mínimo, quase todos frequentaram a escola primária) permitiu a estas pessoas, 

que saíram do País “em busca de uma vida menos dura”, o acesso a empregos em fábricas e 

nos segmentos menos qualificados dos serviços. O investimento feito nas habitações que 

ergueram na aldeia, bem como toda a lógica da casa visam finalmente atestar o seu sucesso 

numa estratégia de distinção social no interior da comunidade: casas construídas na rua mais 

exposta e em parcelas maiores, permitindo um pequeno jardim como espaço de transição para a 

rua; vedações onde se investe toda a simbólica de representação que a casa proporciona (o 

ferro fundido terminando em seta); anexos construídos posteriormente duplicam as cozinhas e 

salas de estar da casa inicial, à qual é hoje atribuído o exclusivo papel de representação e 

recepção; alpendres elevados e proliferação de materiais (azulejos, mosaicos, corrimões) e de 

divisões com áreas amplas em edifícios mais altos (a construção do primeiro andar e sótão é 

                                                
14 Mais de metade destes (13) não possuía terra antes do alagamento, nem possui actualmente.  
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suficiente para produzir imponência, fazendo sobressair estas habitações da generalidade das 

casas, de piso térreo); etc.  

De resto, estes emigrantes regressaram por motivos semelhantes aos dos restantes, isto 

é, porque se reformaram, mas a saudade, confessam, também pesou.15 Afinal, os investimentos 

que fizeram em terra e nas casas que construíram visam simplesmente o reconhecimento social 

do seu desafogo. Também revelam o empenho de quem faz questão de vir morrer onde nasceu. 

No investimento depositado nestas habitações interferem assim diferentes lógicas, mas saber 

qual delas pesou mais na decisão do retorno interessa-nos menos do que a confirmação de que 

o sentimento de pertença sai incólume da emigração.  

 

4. A família na Estrela: namoro, casamento e divisão sexual do trabalho 

O isolamento da Estrela constitui um constrangimento decisivo na escolha do cônjuge. A 

grande maioria dos casamentos realiza-se entre indivíduos que se conhecem desde a infância. 

Mas não são raros os casamentos com alguém de fora da aldeia. Situações há em que os 

cônjuges se conheceram “na lavoura”, quando um deles veio de fora para trabalhar nas 

herdades situadas nas redondezas. Mais comuns são ainda os casos em que as festas das 

aldeias proporcionam encontros amorosos, sendo de referir que é sempre a festa do lugar que a 

mulher habita. Aparentemente, só os homens fazem incursões às festas das aldeias vizinhas. 

Assim se explica quer as uniões entre mulheres da Estrela com homens que vieram de fora à 

festa da aldeia, quer os casos em que os homens da Estrela vão às festas das redondezas e 

acabam por conhecer e casar com uma mulher desses lugares.16  

Seria forçado dizer que o casamento entre autóctones traduz um fechamento da aldeia 

face ao exterior, pois são também frequentes os casamentos com pessoas de fora da aldeia. No 

entanto, é o primeiro tipo de casamento que sem sombra de dúvida prevalece. Não surpreende 

assim que seja pouco provável encontrar na Estrela alguém sem qualquer laço de parentesco 

com os restantes habitantes da aldeia. Excepcionais são os casamentos em que os parceiros 

não têm ascendentes comuns, não sendo invulgar as uniões conjugais entre primos em segundo 

grau ou mesmo primos direitos. Por isso, a frequente expressão “somos todos uma grande 

família” deve ser levada à letra.  

                                                
15 A reforma e a saudade são as razões mais frequentemente invocadas de quem regressou, mas não deixa de 
haver casos em que os problemas de saúde ou mesmo as dificuldades de emprego no país de acolhimento são a 
causa do retorno.  
16 Ver Quadro n.º 5 em Anexo I. 
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Os casamentos realizam-se quase por regra pela Igreja, apesar de seis casais serem 

apenas casados pelo civil.17 É muito pouco frequente o casal começar por habitar em casa 

própria.18 Mais de metade (18) não prescinde do apoio logístico fornecido pela família. O que 

acontece mais vulgarmente é os pais ou outros familiares cederem uma casa ao novo casal (8), 

enquanto noutras situações (10) os recém-casados vão viver com os progenitores de um dos 

cônjuges.19 A generalizada ausência de desafogo financeiro é assim bem evidente no início da 

vida conjugal, mas a frequente prontidão da família em fornecer este tipo de apoio é também 

resultado da consanguinidade que em maior ou menor grau caracteriza o laço conjugal, 

transformando o casamento mais num assunto de família do que numa suposta aliança entre 

famílias. 

Em todos os casais entrevistados, o homem é mais velho que a mulher, numa média de 5 

anos. Os namoros começam quando a mulher tem, em média, 18 anos, sendo contudo esta 

média um indicador pouco elucidativo, dado o elevado desvio-padrão (3,3). Ou seja, a idade com 

que a grande maioria das mulheres começa a namorar é muito variável, entre os 15 e os 21 

anos. Esta variação repercute-se compreensivelmente  na duração dos namoros, que tanto 

podem ser curtos (1-2 anos) - quando a mulher começa a namorar com uma idade próxima da 

maioridade - como podem prolongar-se até dez anos. O facto de serem frequentes os namoros 

longos não surpreende, se atendermos que não são raras as mulheres que começaram a 

namorar muito jovens (excepção é o primeiro namoro da mulher não terminar em casamento). 

Por outro lado, os casais só se casam quando o homem está em condições de garantir a 

independência económica da nova família em relação aos pais. Assim poderá explicar-se que 

nenhum dos homens entrevistados tenha casado antes dos 21 anos.  

Observamos, portanto, diferenças entre os sexos que não se resumem à liberdade 

aparentemente apenas conferida aos homens de frequentarem as festas das outras aldeias. 

Estas diferenças evidenciam-se também na própria diferença etária a favor do homem, que não 

é senão o resultado da importância atribuída a um homem mais velho - isto é, alguém com mais 

condições de proporcionar num futuro próximo uma nova vida familiar à mulher - ou não fosse o 

rendimento das mulheres entendido como complemento de uma economia doméstica que tem 

na sua base o salário do homem. 

                                                
17 Ver Quadro n.º 6 em Anexo I. 
18 Menos frequentes são também as situações em que os cônjuges alugaram uma casa no início da vida conjugal. 
Dois dos oito casais que o fizeram foram emigrantes, tendo decidido deixar a aldeia, precisamente, logo após o 
casamento.    
19 Ver Quadro n.º 7 em Anexo I. 
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Outra diferença entre homens e mulheres, e que constitui também um indicador do 

funcionamento das famílias da Estrela, diz respeito ao modo como as tarefas domésticas são 

divididas entre cônjuges. Quando perguntámos aos entrevistados como deve ou deveria ser a 

divisão destas tarefas, as opiniões revelaram-se diferentes entre os dois sexos.20 Os homens 

tendem mais a pensar que só à mulher cabe realizar estas tarefas - quando muito, podendo 

contar com a ajuda deles – enquanto que a maior parte das entrevistadas é da opinião de que as 

tarefas devem ser repartidas de forma equitativa entre os cônjuges. A prática da divisão sexual 

das tarefas vem, no entanto, alinhar muito mais pela opinião dos homens. De facto, em mais de 

vinte dos trinta e um casais entrevistados, cabe exclusivamente à mulher as compras, as 

refeições, a lida da roupa, levar os filhos ao médico (quando o homem acompanha, nunca entra 

no consultório) e ainda dar a devida assistência quando há deficientes ou pessoas idosas 

dependentes do apoio da família.21 Aos homens restam os assuntos administrativos (os “papéis”) 

e as pequenas reparações em casa. 

 

Divisão sexual das tarefas domésticas (N) 

 
 Mulher Homem Os dois Total 

Faz a maior parte das compras 22 1 8 
Trata das refeições  25 0 6 
Trata da roupa 26 0 5 
Dá apoio quando há familiares idosos/deficientes 14 - - 
Trata das tarefas administrativas  20 0 11 
Faz pequenas reparações 3 17 11 
Tende a apaziguar as discussões 8 9 14 
Toma as principais iniciativas  1 7 23 
Toma as grandes decisões 1 8 22 
Tem opinião com mais peso 3 15 13 

31 

 

 

O facto de a grande maioria das mulheres exercer ou ter exercido uma actividade 

económica pode explicar o contraste entre, por um lado, esta delegação quase exclusiva das 

                                                
20 Ver Quadro n.º 8 em Anexo I. 
21 Nalguns casos, a mulher pode contar apenas com a ajuda da(s) filha(s). Seja como for, estas tarefas são 
predominantemente exercidas no feminino. No que toca ao apoio a familiares idosos ou deficientes (apoio logístico, 
cuidados de saúde, higiene e alimentação) esta necessidade atinge actualmente três famílias, mas são diversos os 
casais que já passaram por esta situação (catorze, ao todo). Tirando o caso de um idoso que não pode prescindir de 
um funcionário da Junta que vem todos os dias da Póvoa prestar os devidos cuidados, as famílias com este tipo de 
encargo dizem fazer questão de que o apoio seja prestado pela própria família.  
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tarefas domésticas à mulher e, por outro, uma opinião feminina demarcadamente mais a favor de 

uma divisão repartida das tarefas domésticas. A influência de modelos culturais – mais 

igualitários no que toca à divisão sexual do trabalho - cujo contacto a emigração proporcionou é 

a hipótese mais plausível para explicar este ideal modernista defendido pela maioria das 

mulheres.22   

As diferenças entre homens e mulheres evidenciam-se ainda no facto de em metade dos 

casais as mulheres confessarem que é a opinião do homem que mais peso tem na vida familiar, 

resumindo-se a três as mulheres que declaram ser a sua própria opinião a mais decisiva. Da 

prevalência que muitas mulheres atribuem à palavra do homem não deve, todavia, concluir-se 

uma atitude feminina passiva, pois não é raro estas mulheres acrescentarem que “a mulher tem 

de saber levar o homem”. Finalmente, as diferenças entre os sexos revelam-se no quotidiano da 

relação conjugal. Se em mais de metade dos casais (17) cabe a um dos cônjuges apaziguar as 

discussões, as diferenças sobressaem ao nível das justificações apresentadas. Quando a mulher 

declara ser ela quem tende a serenar as discussões do casal, é frequente ouvi-la confessar que 

“a mulher está um pouco abaixo do homem”, sendo por isso a mulher quem se curva: “eu 

abaixo-me mais”. Já quando é normalmente o homem quem apazigua as discussões, a mulher 

tem sempre a necessidade de justificar tal situação com a sua personalidade, mais difícil: “eu 

sou mais má”. 

Uma rígida divisão sexual do trabalho na família, a atribuição de um papel mais 

determinante nas decisões familiares, uma economia doméstica sobretudo assente no salário 

masculino e a preponderância do casamento pela Igreja são indicativos de famílias e relações 

que funcionam mais com base em estatutos e desempenhos pré-atribuídos ao homem e à 

mulher do que numa lógica de negociação de papéis e diálogo conjugal mais frequentemente 

observável em meios mais qualificados dos contextos urbanos. Contudo, a posição dos 

habitantes em relação ao divórcio vem contrastar com este funcionamento estatutário da vida 

familiar. Com efeito, a maior parte dos entrevistados aceitaria o divórcio como a melhor 

solução.23 Mas esta surpreendente aceitação do divórcio revela menos uma abertura da 

comunidade a supostas exigências individuais no que toca à vida amorosa do que o recente 

confronto com duros processos (de onde não se excluem o álcool e a violência) de separação e 

                                                
22 Como demonstra bem o relato de uma mulher que esteve emigrada: “Eu bem vejo pelo meu filho, que casou lá e 
lá vive agora com a minha nora francesa. Julga que ele chega a casa do trabalho e tem o jantar na mesa? Qual quê, 
que a moça também trabalha. E lá elas trabalham fora e todos têm de trabalhar em casa, que eu bem vejo pelo meu 
filho, que até engoma camisas, lava a louça e limpa a casa quando falta a empregada. Parece que ela tem menos 
vagar que ele.”    
23 Ver Quadro n.º 9 em Anexo I. 
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divórcio vividos por alguns casais mais jovens. Refira-se que a consanguinidade presente no 

laço conjugal introduz uma particular complexidade no modo como a aldeia vive este processo. 

Como o casamento raramente é uma aliança entre famílias, o divórcio é assim um assunto de 

família, no sentido em que é sempre vivido como um ferida que se abre num corpo familiar. Não 

surpreende, por isso, que o divórcio esteja na origem de algumas das principais cisões no 

interior da comunidade.   

 

5. Identidade e pertença 

A consanguinidade revela-se então um dos traços mais decisivos no sentimento de 

identidade, que contudo não deixa também de encontrar raízes na relação que os habitantes 

estabelecem com a divindade. Tomado isoladamente, o facto de a grande maioria dos casais ter 

casado pela Igreja é um indicador pouco eloquente da religiosidade dos habitantes, mas esta é 

uma comunidade que se confessa “muito religiosa”, pese embora somente uma minoria de 

mulheres assista à missa semanal, que é celebrada aos domingos à tarde – nenhum dos 

homens entrevistados se declarou católico praticante.24 No entanto, se a grande maioria não 

segue as práticas oficiais da Igreja, isso não significa que os habitantes sintam poder prescindir 

dos favores divinos, nomeadamente quando confrontados com as adversidades do clima às 

quais a agricultura está sujeita25, mas antes que este auxílio é sobretudo solicitado por outras 

vias.  

A adoração prioritária dirigida à Nossa Senhora da Estrela, cuja imagem permanece na 

igreja, próxima do altar, demonstra bem o papel do orago da aldeia na relação que os habitantes 

estabelecem com a divindade. O facto de o santo padroeiro da Póvoa (São Miguel), freguesia da 

qual a Estrela é termo, não gozar da popularidade da Senhora da Estrela poderá eventualmente 

explicar-se pelo relevo que a aldeia terá conhecido quando tinha estatuto de freguesia. A 

invocação da santa da aldeia impõe-se sempre que as águas da chuva tardam, realizando-se 

para esse fim a Procissão da Seca. Mas a “fé com a santinha” é anualmente exacerbada na 

festa da Senhora da Estrela, que envolve uma procissão, seguida de uma largada de vacas e 

touro. A distância entre os ritos religiosos (missa e procissão) e as celebrações profanas que a 
                                                
24 Ver Quadro n.º 10 em Anexo I. 
25 São comuns os pedidos de auxílio e protecção divinos em anos de seca, como nos esclarece um dos 
entrevistados: “Já temos saído outras vezes com a procissão em anos de seca. Nós somos religiosos e temos fé 
com a santinha. Já saímos daqui uma vez, estava um sol de rachar, não havia uma nuvem, não havia nada. Saímos 
só com a santinha. Aí não saem mais santos nenhuns. Normalmente, sai a Senhora da Estrela, sai a Senhora do 
Rosário, a Senhora do Carmo e o Santo António. Mas quando é essa procissão que fazemos, que é a Procissão da 
Seca, só sai a Senhora da Estrela. E essa vez que saímos com ela, aqui mesmo, começaram a aparecer umas 
nuvens que, quando chegámos aqui à baixa, estavam escorrendo água. Isto parece incrível. Um dia de sol de 
rachar! Começou a chover e choveu todo o dia.” 
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festa envolve (largada, fogo preso, rancho folclórico) anula-se no momento em que à santa é 

oferecido um animal macho - o “touro da senhora” – cuja carne é distribuída pelos habitantes. 

Esta é uma forma de os homens manifestarem a devoção à santa, pois a largada é um ritual 

introdutório, para os rapazes, e performativo da masculinidade. Com a procissão, é costume as 

imagens da Senhora do Rosário, da Senhora do Carmo e do Santo António acompanharem a da 

santa padroeira, porém sublinhe-se que só a esta é oferecido o touro. 

Deste modo, a exaltação do orago a pretexto da qual a festa da aldeia é celebrada permite 

acalentar o sentimento de identidade. Apesar de não negarem as ligações de amizade, e mesmo 

familiares, que encontram nas povoações das redondezas – nomeadamente, na Póvoa de São 

Miguel - os entrevistados dizem-se da Estrela. Contudo, este sentimento não se alimenta apenas 

da religiosidade manifesta nas cerimónias de exaltação da fé com a santa da aldeia e dos laços 

de consanguinidade unindo toda a comunidade num corpo familiar. A identidade da Estrela 

alicerça-se também no facto de a todos ser comum a origem rural, pouco desafogada e 

predominantemente assalariada. Além disso, e independentemente do desafogo que a 

emigração tenha permitido a alguns, a proximidade social entre os habitantes decorre ainda hoje 

da preponderância da condição de trabalhador. Proximidade social que se não faz observar 

apenas no contacto quotidiano entre os habitantes, mas também na questão que os emigrantes 

fazem de participar nos ritos da aldeia, como prova o facto de a festa da Senhora da Estrela ter 

passado a realizar-se em Agosto, precisamente “para apanhar os emigrantes”.  

Seria, contudo, precipitado concluir que esta identidade resultante da consanguinidade, da 

partilha de uma via quase exclusiva de contacto com a divindade e da proximidade social se 

reflecte num fechamento da comunidade sobre si própria. Na realidade, a identidade da Estrela 

vai cada vez mais sendo o produto do modo como a comunidade reage à mudança. Sobretudo a 

emigração permitiu a muitos habitantes o contacto com outras culturas, como se lê desde logo 

na diversidade de fachadas das casas que constróem. Permitiu a alguns casais um desafogo 

inacessível aos que ficaram na aldeia, ao mesmo tempo que os confronta com a probabilidade 

de os filhos optarem pela instalação definitiva no país que os acolheu desde o berço. Com a 

emigração revela-se ainda a permeabilidade das mulheres a modelos culturais mais igualitários 

do ponto de vista da partilha das tarefas domésticas, da mesma forma que o recente divórcio de 

alguns casais explica que hoje a maioria dos habitantes considere o divórcio a melhor solução 

para um mau casamento.  

Mas a vontade de deixar a aldeia em busca de oportunidades e a eventual prosperidade 

económica não implicam que os primeiros emigrantes tenham optado por ficar no país de 
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acolhimento - apesar de ser frequentemente esta a opção dos seus filhos – da mesma forma que 

a suposta abertura a valores mais modernistas pouca tradução tem no quotidiano da Estrela. Os 

primeiros emigrantes regressaram, a divisão das tarefas rígida e desigualitária permanece, ao 

homem cabe o principal papel no sustento da economia doméstica, assim como prevalece um 

modelo familiar em que este tem a opinião com mais peso, independentemente da sabedoria 

prática que permite à mulher “levar” o homem.  

O contacto que os emigrantes estabelecem com as culturas exteriores possibilita uma 

leitura do modo como as famílias lidam com a mudança. O seu regresso revela sobretudo o vigor 

do sentimento de pertença à Estrela. Família, religião e assalariamento são as palavras-chave 

para compreender este sentimento e, assim, a forma como a comunidade vem reagindo à 

mudança. 
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V IVER HOJE NA ESTRELA  

 
 

1. Atitudes e expectativas face a Alqueva 

Na avaliação do impacte que os efeitos do enchimento de Alqueva tiveram junto da 

população da Estrela precisamos, antes de tudo, levar em linha de conta o modo como esta 

comunidade tende a responder aos desafios da mudança. A este respeito, a observação da 

experiência dos emigrantes pode ser bem elucidativa. Como vimos, a emigração e a migração 

são aspectos fortemente marcantes da história recente da Estrela, e com o retorno dos primeiros 

emigrantes fica de certo modo demonstrado o peso da identidade colectiva. Mas a observação 

da experiência da emigração é sobretudo importante porque as actuais esperanças dos 

habitantes na área abrangida pelo futuro Plano de Pormenor da Estrela podem, de certa forma, 

comparar-se às anteriores expectativas perante as possibilidades que se lhes ofereceram de 

emigrarem ou migrarem para regiões mais apelativas do ponto de vista do emprego.  

Se a dureza e a instabilidade da vida a que a dependência do trabalho agrícola sempre 

sujeitou a população explicam as elevadas expectativas perante aquelas possibilidades, levando 

muitos a deixar a aldeia, é no vigor das referências identitárias que se entrevê uma explicação 

para o modo como viveram esse processo. Durante as temporadas em que as famílias estiveram 

emigradas, o quotidiano reduzia-se praticamente ao trabalho e à poupança com o regresso no 

horizonte. A saudade dos primeiros emigrantes inclui também o desejo de que os seus 

descendentes retornem à terra, mas nem por isso se traduz, sublinhe-se, numa incompreensão 

pela opção destes, aceitando-se a pertença que os filhos sentem a um lugar - a um país - que, 

desde o berço, lhes proporciona uma vida mais desafogada.  

O sentimento de pertença à Estrela encontra, como vimos, raízes na consanguinidade dos 

laços conjugais, na proximidade social e na forma aldeã de viver a fé religiosa, raízes que 

provavelmente se vão dissipando à medida que a instalação no país de acolhimento permite aos 

emigrantes de segunda geração: uma aposta maior nas qualificações e, assim, a ascensão 

social; uma escolha do cônjuge que, mais dificilmente controlada pela rede de parentesco e sem 

os constrangimentos do isolamento, tende a recair menos sobre o conterrâneo; uma fé na santa 

da terra exclusivamente reavivada na festa da aldeia que ocorre no período de férias. Por isso 

não surpreende que entre os primeiros emigrantes o sentimento de pertença se revele com um 

vigor sem paralelo entre os seus filhos que, mais adaptados ao país de acolhimento, vão 

optando por lá ficar.  
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Na origem da emigração esteve um subdesenvolvimento agrícola que impunha duras 

condições de vida e instabilidade a quem trabalhava na terra, subdesenvolvimento que foi 

também uma das razões da construção da barragem de Alqueva. Ora, no que toca a Alqueva 

podemos identificar, em primeiro lugar, uma expectativa de algum modo semelhante àquela com 

que partiram os primeiros emigrantes, se bem que a actual configuração social da aldeia seja 

hoje bem distinta da que esta assumia no passado.  

Por um lado, encontramos uma população envelhecida, em que prevalecem os indivíduos 

reformados, sendo o envelhecimento um resultado directo da forte adesão à emigração e à 

migração para áreas mais desenvolvidas. Que tenhamos encontrado junto dos entrevistados 

mais jovens a invariável necessidade de procurar o futuro profissional fora da aldeia não é 

surpreendente, já que as suas expectativas dificilmente se enquadram numa vida a trabalhar a 

terra. Nesta necessidade descortinamos, por outro lado, uma diferença crucial que distingue o 

presente cenário social da aldeia da situação em que esta se encontrava antes de se darem aos 

habitantes as possibilidades de emigração. É que, em virtude do alagamento das terras, são hoje 

bem mais precárias as condições quer das famílias cuja economia doméstica dependia total ou 

parcialmente da exploração de terra hoje submersa, quer da população que trabalhava em 

regime assalariado nas propriedades alagadas. Ou seja, em consequência do alagamento das 

terras que circundam a aldeia, que provocou a escassez de terra e de possibilidades de 

encontrar trabalho, surge a necessidade de procurar noutros lugares, não tanto as condições 

que uma vida no campo não proporciona, mas o emprego que quem vive na Estrela pura e 

simplesmente não encontra.  

Em segundo lugar, estamos hoje perante uma comunidade para a qual o alagamento 

representa a extinção de lugares de memória, tendo por isso sido vivido como um golpe na sua 

própria identidade: “Tínhamos as terras como pontos de referência, onde brincávamos quando 

éramos crianças, e já não temos”. O alagamento engoliu diversos recessos carregados de 

memórias colectivas: “Nós que nascemos aqui, que tivemos aqui a nossa infância é como 

disse… todas as pedrinhas do Guadiana, os recantos, aquelas rochas, aquilo ainda está na 

nossa memória.”. Mas a experiência de transladação dos corpos do antigo cemitério para o 

actual é eleita como tendo sido “a maior dor”, na medida em que permitiu reviver lutos. Da 

confrontação destes sentimentos de ameaça à identidade colectiva com os actuais 

constrangimentos na oferta de emprego só poderia resultar um receio generalizado em relação à 

própria sobrevivência da comunidade: “A juventude chega aqui e não encontra coisa nenhuma 

(...) Eles têm que fazer alguma coisa na Estrela, se não isto chega a um certo ponto que fica 
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desabitado em todo o lado”.26 Por outras palavras, mais do que os abalos sofridos na identidade 

colectiva, paira a ameaça de uma aldeia-fantasma.   

Em terceiro lugar, esta comunidade confrontada com a crescente carência de emprego, 

ameaçada na sua identidade e, sobretudo, “apreensiva” face à sua própria sobrevivência revela 

uma posição ambivalente perante o modo como se processaram as negociações face às 

indemnizações das parcelas de terra alagadas. Por um lado, sente-se globalmente “injustiçada” 

com os montantes, e são os próprios habitantes a culpar-se de não terem sido mais “unidos”27. 

Por outro, tenta sublimar o que afinal sempre foi inevitável. Com efeito, as indemnizações da 

terra alagada passam a ser “um mal que virá por bem”, num futuro em que se deposita 

esperança: “nós somos pessoas pacatas e, se calhar, alguns de nós tiveram em consideração 

que íamos ficar sem as nossas terras por pouco dinheiro, mas que era quase um investimento 

que ia melhorar a vida dos nossos vindouros.”. Em suma, à apreensão desta comunidade, 

envelhecida e actualmente a braços com ínfimas possibilidades de se empregar sem sair da 

terra, acrescenta-se um sentimento de cedência em relação ao acto de expropriação tendo em 

vista uma recompensa no futuro, projectada no desejo de que as infra-estruturas contempladas 

no Plano de Pormenor permitam revitalizar a Estrela. Todas estas razões autorizam afirmar que 

as expectativas dos habitantes da Estrela face a Alqueva são hoje bastante elevadas.  

À original esperança de desenvolvimento agrícola depositada na água de Alqueva vem 

hoje substituir-se a crença junto da população de que o único desenvolvimento viável é o turismo 

em torno da lagoa. O problema já não é a vida dura associada ao trabalho agrícola e que fez 

com que tantos tenham procurado fora da aldeia uma vida melhor. O decréscimo da área arável 

reflectiu-se infalivelmente na própria oferta de emprego na agricultura, não existindo também nas 

proximidades da Estrela infra-estruturas industriais onde os habitantes possam empregar-se. A 

única solução que a população vislumbra agora no horizonte refere-se a uma aposta em 

equipamentos destinados ao turismo na zona do rebordo da lagoa em que a aldeia se inscreve.  

 

“O futuro desta aldeia passa exactamente pelo turismo. Tem de ser, porque não temos 
outra solução. Esta pequena península tem tudo para ser um pólo de atracção ao turismo, 
se forem criadas as condições.” 

                                                
26 Um receio bem realista, como se observa pelo discurso de um dos desempregados mais jovens:  “Gosto de estar 
aqui, mas uma pessoa pode casar, e pensar  em ir para outro lado... para Moura, Beja, Évora… um sitio maior... são 
cidades, há mais emprego. Ali em Reguengos, há muito emprego. Nas obras então…” 
27 Como refere um dos entrevistados, “Nós poderíamos ter sido mais unidos e, se calhar, tínhamos beneficiado 
alguma coisa em relação à expropriação das terras, porque... fizemos questão de não dizer de facto nada ao vizinho 
do lado.” 
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São palavras de um habitante entrevistado que desde logo se destacou pelo assumido 

esclarecimento face aos desafios que uma futura aposta no turismo pode reservar à aldeia:  

 

“Penso que se houver um acompanhamento das entidades, nomeadamente da EDIA, em 
termos de darem um aval junto da banca, um aval financeiro que poderá passar por juros 
mais baratos, que talvez haja aqui, não muitas porque o povo é pequeno e as 
possibilidades financeiras também são poucas, mas penso que haverá aqui 2 ou 3 pessoas 
na disposição de investir. É preciso é que lhes seja dada oportunidade e acompanhamento 
em termos jurídicos e bancários”. 
 

Porém, a expectativa face a Alqueva que se lê na esperança depositada numa aposta no 

turismo não deixa de se fazer acompanhar de receios sobre o local de implantação das infra-

estruturas. O receio basicamente reside num eventual aproveitamento da zona ribeirinha que 

não possibilite aos visitantes a passagem pela Estrela.  

 

“A nossa preocupação é no sentido de que, se essas infra-estruturas forem feitas para 
nascente (e serão bem a nascente, quer dizer, a alguma distância), os futuros utilizadores e 
utentes dessas infra-estruturas servem-se delas e, provavelmente, nem sequer olham para 
o lado da Estrela. E isso é darem-nos a impressão de que se estão a esquecer que nós 
precisamos de viver do turismo. (...) Se essas infra-estruturas ficarem distantes da aldeia, e 
as pessoas nem sequer precisarem de cá vir, a Estrela ficará votada à visita dos 
pescadores de fim-de-semana, exclusivamente. Portanto, nós queríamos pedir, apelar às 
entidades que têm a responsabilidade de “desenhar” o plano de pormenor, que tenham de 
facto em consideração o sentido da população no que diz respeito à localização dessas 
infra-estruturas.” 
 

Sublinhámos anteriormente que a forte identidade da Estrela não deve ser lida como um 

fechamento da comunidade sobre si própria, mas também seria abusivo entrever na disposição 

para receber visitantes o sintoma de uma voluntária abertura da comunidade ao exterior. O que 

esta disposição a “abrir” as portas da aldeia aos visitantes demonstra é a consciência de que a 

sobrevivência da comunidade passa necessariamente pelo desenvolvimento das suas 

qualidades anfitriãs. Por isso, faz-se questão que aqueles não se fiquem apenas pelo usufruto 

dos elementos da paisagem circundante. No gosto pela afluência de visitantes deve 

precisamente ler-se esta consciência de que a sobrevivência económica da aldeia passa pela 

sua capacidade de recepção, como testemunham os discursos de alguns entrevistados:    

 
“No Verão, chegaram a estar aqui duzentos carros ou mais. Chegavam aqui, davam a volta 
e iam-se embora. Nem há parques ali ao pé do café. Se houvesse, ainda deixavam cá 
algum dinheiro. E um restaurante que funcionasse tinha que meter 3 ou 4 pessoas. Isso 
eram empregos. E por aí fora. Assim, todos tinham trabalho. Agora? Só a apanha da 
azeitona.” 
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“O problema não é a água, porque disso, nós até gostamos. E a Estrela tem sido muito 
visitada. Era uma terra que não tinha nome e agora tem nome por todo o lado. Até na 
Internet. Nesse aspecto, tem sido mais… pronto, há muita gente a ver a aldeia, e no Verão 
isto é concorrido.” 
 
“Eles quando pensaram em encher isto de água, deviam pensar logo que a Estrela é um 
povo pequeno, mas é o povo que melhores condições tem para turismo. Isso é que eles 
deviam desenvolver.” 
 

Enfim, a consciência de que a própria aldeia corre o risco de se extinguir não se traduz 

apenas numa expectativa em torno da aposta no turismo do rebordo da lagoa, mas também no 

desejo de que as pessoas de fora, isto é, gente que, para esta comunidade até então sujeita a 

um considerável isolamento geográfico, sempre teve o estatuto de “estranhos”, não se limitem a 

comprar na Estrela casas que habitam pontualmente, aos fins-de-semana, de quinze em quinze 

dias, etc. De acordo com uma entrevistada, a proliferação da procura de “segundas residências” 

na aldeia prende-se com a actual situação de ausência de oferta de emprego que permitiria a 

essas pessoas instalarem-se definitivamente na Estrela.  

 

“Gostava de ver pessoas novas, não me fazem mal. Mas como é que podem vir para aqui? 
Só aos fins de semana. Só pode ficar aqui quem já tenha de comer e beber, porque aqui 
não há trabalho, só pessoas reformadas. A minha filha tinha casa aqui e comprou uma em 
Moura. Aqui não há trabalho. As pessoas vêm para aqui fazer o quê?” 
 

Claro que outros entrevistados, aparentemente mais informados28, não identificam nesta 

opção pela residência secundária um constrangimento da ausência de oferta de emprego, mas 

independentemente da leitura que os habitantes possam fazer dos comportamentos dos novos 

proprietários da Estrela, parece ficar clara a receptividade, não só aos visitantes, mas também a 

“pessoas novas”.  

Da ameaça de desertificação nasce esta crença nas capacidades de produção identitária 

inerentes ao próprio acto de viver na aldeia. À partida, a ideia de que a continuidade da 

comunidade pode ser feita à custa de “pessoas novas” que venham a povoar a terra não se 

ajustaria provavelmente bem a uma comunidade que, em virtude da preponderância de 

                                                
28 Um dos entrevistados parece-nos bastante informado sobre esta questão, esclarecendo que “Muita gente de fora, 
e de escalões médios/altos da sociedade portuguesa, alguns ainda compraram aqui casas e reconstruíram, outros, 
tentaram comprar terrenos, apalavraram terrenos, acordaram verbalmente as verbas e, quando foram à Câmara 
saber o que é que podiam construir, depararam-se com uma situação em que não podiam construir, porque não 
havia o plano de pormenor. Então, esses negócios, essas transferências que, nessa data eram terrenos e casas que 
valiam muito dinheiro, porque a procura nessa altura inflacionou, ficaram sem efeito. E o que as casas e terrenos 
valiam nessa atura não é o que, infelizmente, valem hoje. A partir do momento em que os possíveis investidores 
começaram a ver que não podiam construir, porque não havia o plano de pormenor, deixaram. Neste momento, 
nem sequer procura há. Há aí casas, como já deve ter visto, que estão à venda e as pessoas não compram. Os 
terrenos, então, deixaram de ser procurados, porque não se sabe o que se pode construir.” 
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sucessivos casamentos entre autóctones e consanguíneos, se resume a um corpo familiar. 

Porém, esta predisposição é hoje uma realidade, pois antes da identidade colectiva vem a 

preocupação com a própria sobrevivência da comunidade. Afinal, este desejo de repovoamento 

traduz uma cedência forçada no próprio sentimento de pertença, fazendo-se provavelmente no 

futuro menos questão em distinguir os que “são” da Estrela dos que “vêm de fora”.29   

Para os habitantes, a aposta no turismo tem assim na base a concretização de dois 

objectivos. Por um lado, visa criar empregos apelativos para os habitantes da Estrela que 

entretanto saíram da aldeia, precisamente à procura de emprego noutros lugares. Por outro lado, 

trata-se de procurar criar emprego para os que permaneceram na Estrela, nomeadamente para 

os desempregados e os mais jovens, que não encontram saídas profissionais nas proximidades 

da aldeia. Quando interrogámos os habitantes sobre a sua disponibilidade para o exercício de 

uma actividade profissional, nomeadamente perante um hipotético cenário de oferta de emprego 

no sector do turismo, foram vários os indivíduos empregados a declarar-se disponíveis, 

confessando o desejo por uma actividade que lhes permita estar mais próximo da aldeia. Para 

uma melhor avaliação da disponibilidade para trabalhar em empregos que venham a ser criados 

na área circundante da aldeia, pensámos que seria útil fazer uma caracterização dos indivíduos 

disponíveis.  

 

 Disponibilidade para exercer uma actividade profissional ligada ao turismo na Estrela 

 
 Condição perante o trabalho  

Exerce profissão* 8 

Desempregado 7 

Doméstica 3 
Disponível para exercer actividade profissional 

Reformados 3 

21 

Exerce profissão* 2 

Desempregado 2 

Doméstica 3 

Reformados 19 

Indisponível para exercer  actividade profissional 

Estudante 6 

32 

Não responde   5 

Total   58 
 
* Entre os habitantes disponíveis, encontrámos quem exercesse hoje uma actividade profissional e, simultaneamente, se 
mostrasse disponível para exercer outro tipo de actividade.  

                                                
29 É sistemático ouvirmos dizer, quando alguém fala de um do casal em que um dos membros só veio morar para a 
aldeia quando casou, que “ele é da Estrela, mas ela não é, vem de fora”.  
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Assim, entre os desempregados disponíveis encontram-se: 

 

• Um homem e uma mulher com, respectivamente, 18 e 33 anos de idade, o 4º 

ano (I ciclo do ensino básico) e o 9º ano (III ciclo do ensino básico) de 

escolaridade. A única experiência profissional de ambos é o trabalho no 

campo; o primeiro recusa-se a trabalhar na agricultura e confessa a intenção 

de aprender para ser servente na construção30; a mulher, que nunca pôde 

auferir do subsídio de desemprego, frequentou os cursos de iniciação à 

informática que tiveram lugar na aldeia, e mostra-se bastante disponível (“tudo 

é melhor que o campo”) para o trabalho que o turismo possa vir a oferecer; 

• Uma mulher na casa dos 40 anos de idade, com o 6º ano (II ciclo do ensino 

básico), que trabalhava com o marido a terra que arrendavam até ao 

alagamento, frequentou um curso de formação de cozinha e bar, tendo mais 

recentemente tomado conta de um dos cafés da aldeia; 

• Uma mulher e um homem na casa dos 50 anos de idade com, 

respectivamente, o 4º ano (I ciclo do ensino básico) e o 9º ano (III ciclo do 

ensino básico) de escolaridade. A mulher trabalhava na agricultura numa 

herdade das redondezas, tendo recentemente frequentado o curso de 

iniciação à informática. Está disponível para trabalhar, demonstrando a sua 

apetência para trabalhos de costura e renda. O homem, que já teve um 

restaurante na aldeia onde “cozinhava para o pessoal que trabalhou na 

desmatação”, prefere os trabalhos relacionados com a restauração;     

• Dois operários com pouco mais de 60 anos de idade. Ambos têm o 4º ano (I 

ciclo do ensino básico). Um foi operário na construção, enquanto o outro foi 

operário industrial (especializado em pintura de chapa) no país onde esteve 

emigrado. 

 

 

 

 
                                                
30 A descrição de um dos jovens entrevistados serve de exemplo do quotidiano a que estão sujeitos os 
desempregados neste lugar: “Acordo e, se não tiver nada para fazer, deito-me. Não tenho nada para fazer. Tomo o 
pequeno almoço e deito-me outra vez... depois levanto-me e faço o meu almoço. Almoço sozinho. Depois lavo a 
louça, vou beber um cafezinho, outras vezes vou à pesca… depois venho para jantar e vou outra vez até lá acima 
beber café ou jogar snooker até às 23, 24h. E depois volto, deito-me a ver TV até às 2, 3 da manhã e durmo.” 
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 Entre as mulheres domésticas disponíveis para trabalhar, encontramos: 

 

• Duas mulheres na casa dos 40 anos. A primeira tem o 4º ano (I ciclo do 

ensino básico) e uma disponibilidade relativa devido a problemas de saúde. A 

segunda tem o 6º ano (II ciclo do ensino básico) e está sobretudo disponível 

para trabalhar num emprego no ramo da restauração; 

• Uma mulher com 60 anos de idade e o 4º ano (I ciclo do ensino básico). Foi 

empregada de lavandaria e de limpeza no país onde esteve emigrada, mas 

são os trabalhos relacionados com costura e a renda aqueles para os quais 

mais se mostra disponível. 

 

Entre os reformados, contam-se três indivíduos com idades superiores a 70 anos. 

Nenhum deles tem uma escolaridade superior ao 4º ano (I ciclo do ensino básico).  

 

• Um deles foi agricultor e espera poder vir a semear as terras que possuí;  

• Outro foi pedreiro e mostra-se disponível para exercer algum trabalho na 

construção;  

• O terceiro foi agricultor, estando apenas disponível para exercer trabalhos 

leves; 

 

No que toca aos indivíduos que não estão disponíveis para trabalhar, convém esclarecer a 

situação dos dois desempregados. Trata-se de duas mulheres. Uma delas confessa não ter 

“vagar” dada a assistência contínua (cuidados alimentares e de higiene) que tem de dar à mãe; a 

segunda justifica a sua indisponibilidade com o facto de estar actualmente a trabalhar para o 

fundo de desemprego, varrendo as ruas da aldeia. De resto, já era de esperar que a grande 

maioria dos indisponíveis fosse constituída por reformados. 

 

2. A importância da água 

Uma das reacções ao alagamento traduz-se num sentimento de clausura que se retira do 

discurso dos entrevistados, que dizem ter sido “empurrados para este cantinho”. De facto, antes 

do alagamento havia outros caminhos, hoje submersos, de acesso à Estrela: “Ficámos aqui 

enlatados. Só temos aquela saída para a Póvoa.”. Este sentimento é exacerbado com o fraco 

uso que fazem da água da lagoa. São raros os entrevistados que declaram fazer alguma 
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utilização desta água. Na lagoa abundam os lagostins e peixes de rio, mas os habitantes deixam 

a pesca dos primeiros para os espanhóis - que se instalam nas margens com material 

apropriado para uma captura mais massiva – preferindo o peixe, que pescam à cana no rebordo 

do lago, porque se “o peixe comem, lagostim não apreciam”.  

Esta água que não é própria para beber também não é utilizada na cozinha ou para efeitos 

de higiene pessoal. A água serve contudo para alguns regarem os seus terrenos e quintais, mas 

raros são os que a utilizam para matar a sede ao gado. Quando isso acontece, faz-se questão 

de dizer que o gado não bebe directamente da lagoa, mas de um bebedouro. Em geral, os 

habitantes parecem sensibilizados para as precauções a tomar no sentido de se preservar a 

qualidade da água, mas mostram-se indignados, não compreendendo a razão de todas estas 

preocupações quando os próprios esgotos da aldeia desaguam na lagoa:  

 

“Há alguma coisa mais nojenta que as descargas todas de um povo para dentro da 
albufeira do Alqueva? Então não querem que as pessoas que têm gado o levem a beber a 
água por causa da poluição, e isto é o quê?, pergunto eu. Será que os senhores não vêem 
isto? Só vêem aquele que tem um animal, uma vaca, uma ovelha? Isso faz mal à água, os 
animais beberem… mas as pessoas tinham furos, tinham poços, agora não têm nada e os 
animais têm que beber em algum lado.” 
 

Por isso, anseiam por uma solução que, obviamente, só encontram na instalação de uma 

ETAR: “Não há uma ETAR, está o esgoto aí todo para dentro”. Ainda assim, há quem prefira 

esquecer as descargas e, quando o calor aperta, faça de algumas margens praia fluvial. São 

frequentes os entrevistados que confessam gostar de um mergulho na lagoa. Por isso, a par de 

uma ETAR também se reivindica uma praia para a Estrela nas margens da lagoa.   

 

“A água é boa, mas faz falta uma praiazinha que também diziam que faziam. Até 
para as pessoas que vêm aí, dava jeito. Assim vêm aqui fazer o quê? Podiam fazer 
aqui uma praia fluvial.” 
 

A actual relação que os habitantes da Estrela estabelecem com a água reveste-se de 

tensão, tanto mais com os ressentimentos face ao alagamento da terra circundante, que era 

tanto o sustento para alguns como o espaço que cativa grande parte da memória colectiva. Até 

porque não é tanto na utilização directa que possam fazer da água que os habitantes depositam 

a esperança, mas antes no facto de a presença da lagoa proporcionar uma aposta no turismo e, 

consequentemente, a criação de postos de trabalho. Neste sentido, é muito forte a expectativa 

em relação à água, a julgar pelos discursos dos entrevistados, que insistem em todo um conjunto 

de equipamentos vocacionados para o turismo: uma marina para barcos de recreio e de pesca 
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nas margens da lagoa, infra-estruturas destinadas à restauração e ao alojamento dos visitantes, 

rampas de protecção junto às margens, um barco para passear, um caminho junto à margem, 

estaleiro para reparação e recolha de pequenas embarcações, etc. 

 

“Aqui há um restaurantezito que às vezes até está fechado, não é? Fazia falta aqui uma 
pensão onde as pessoas pudessem dormir, um hotel… coisas dessas, que atraíssem as 
pessoas e que as fizessem voltar. Aqui temos a água, mas mais nada que possa atrair as 
pessoas, que as faça voltar.” 
 
“Gostava de ver uma marina, um bom barco para passear, até S. Marcos, porque estamos 
aqui isolados.” 
 

“Fazia falta aqui um parque de turismo com bicas, com duches… as pessoas chegavam 
aqui, acampavam, tomavam um duche…” 
 

“Faltava aqui um hotel, uns restaurantes, uma marina que diziam que faziam… nunca mais 
essa marina se fez. Faltam uns diques. Lá em baixo, no meu terreno, para as pessoas 
passarem… a água já chega aos quintais. Tanta coisa… um corte de ténis… Falta um 
caminho à beira do rio como eu já vi em Genéve e em Zurique. Se tivéssemos esse 
caminho, sempre dávamos uma volta.” 
 

Corroborando o que se afirmou anteriormente, ao desenvolvimento da agricultura que se 

esperava de Alqueva substitui-se a crença junto desta população de que só na água - mais 

propriamente no turismo que esta pode atrair - se encontra a solução para o principal problema 

da aldeia: a quase inexistência de postos de trabalho atractivos às camadas mais jovens.   

 

3. Mobilidade e hábitos de consumo 

Como vimos anteriormente, a vida quotidiana da Estrela está de certa forma condicionada 

pela falta de equipamentos que os habitantes encontram no exterior, nomeadamente na Póvoa 

de São Miguel e, sobretudo, na vila de Moura. Com efeito, uma escola primária, um posto de 

saúde semanalmente visitado por um médico e onde é possível encomendar medicamentos, 

uma padaria e duas mercearias, uma das quais permite enviar e receber a correspondência 

postal, são equipamentos colectivos que respondem a algumas necessidades básicas do 

quotidiano da aldeia, mas não fazem com que os habitantes prescindam de tantos outros que se 

encontram fora da aldeia.  

Nesta comunidade, onde prevalecem os idosos e os reformados, estão em minoria os 

indivíduos que saem frequentemente da aldeia. Com efeito, só doze declaram ter que sair todos 

os dias (para a escola ou para trabalhar), enquanto mais de metade confessa que raramente sai 
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da aldeia ou, quando muito, sai uma a duas vezes por mês.31 Mas o facto de quase metade dos 

casais entrevistados não possuir automóvel próprio também contribui para a fraca mobilidade 

geral dos habitantes da Estrela. São, com efeito, vários os entrevistados que dependem da 

disponibilidade de outros familiares para uma boleia. No caso de não encontrarem ninguém que 

lhes dê boleia para fora da aldeia, recorrem ao autocarro ou ao único táxi disponível. O 

autocarro, que vem à Estrela para levar os mais jovens para a escola, é o meio de transporte 

mais utilizado a  seguir ao automóvel. Se a maioria dos entrevistados utiliza o automóvel quando 

tem que sair da aldeia, são bastantes aqueles que dependem do autocarro, que é utilizado por 

dezoito entrevistados, seis dos quais dependem exclusivamente deste meio de transporte para 

sair da aldeia. O autocarro parte de manhã e só regressa ao final da tarde, pelo que o táxi pode 

surgir como última alternativa para os que não conseguem boleia e têm que sair da Estrela numa 

urgência.   

 
Meio de transporte utilizado para sair da aldeia  

(Número de vezes que os items são citados pelos entrevistados) 
 

Automóvel (próprio ou da família)  32 

Autocarro 18 

Boleia  9 

Motorizada 7 

Táxi 5 

 

Uma vez que só existe escola primária na Estrela, quem quiser continuar a estudar tem 

que se ausentar todos os dias da aldeia durante o período escolar. O facto de o autocarro vir 

apenas de manhã cedo e regressar ao final da tarde não coloca problemas quando os 

estudantes frequentam a escola durante todo o dia. Mas é razoável que quem frequente o 12º 

ano, necessariamente numa escola secundária fora da aldeia, ou quem esteja a concluir 

somente algumas disciplinas em atraso, sinta que o autocarro devia vir à Estrela mais vezes por 

dia. Não é, de facto, invulgar encontrarmos habitantes partilhando da opinião de que o autocarro 

deveria passar com maior frequência na Estrela. Mesmo nas famílias que possuem transporte 

próprio, algumas das mulheres ficam na aldeia dependentes do autocarro, porque o marido leva 

o automóvel para o trabalho.32  

                                                
31 Ver Quadro n.º 11 em Anexo I.  
32 O elevado custo do táxi faz com que este seja um recurso muito raramente utilizado, e a possibilidade de 
encontrar uma boleia é muito reduzida durante o horário de trabalho, porque os habitantes que trabalham fora da 
aldeia levam o automóvel da família: “Há pessoas como eu, que não têm carta. E se os homens andam a trabalhar e 
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Assim, os que declaram sair todos os dias da Estrela, fazem-no por exigências 

relacionadas com a sua actividade profissional ou escolar. Contudo, os motivos relacionados 

com o trabalho e a educação (ir à escola ou ir buscar um familiar à escola fora da Estrela) estão 

entre os menos citados, menos ainda que as razões relacionadas com o lazer: passeio, convívio 

com amigos ou namorada, visitas a familiares. O facto de os estudantes e os activos com 

emprego estarem em minoria na amostra explica que sejam estes os motivos menos invocados.  

Pelo contrário, os assuntos relacionados com a saúde (consultas clínicas, compra de 

medicamentos33) estão entre os motivos mais citados, logo seguidos dos assuntos de natureza 

burocrática (receber a reforma, tratar de documentação e assuntos nas finanças, na Junta ou na 

Câmara Municipal).  

 

Motivos que levam os habitantes a sair da Estrela 
(Número de vezes que os items são citados pelos entrevistados) 

 

Consumo  21 

Saúde 20 

Burocracia  17 

Lazer 14 

Trabalho 9 

Educação 7 

 

Tal como os assuntos burocráticos ou afectos à saúde, o consumo faz parte do conjunto 

de necessidades para cuja satisfação os equipamentos da Estrela são insuficientes. Não se 

estranhe por isso que os motivos mais invocados tenham o consumo como denominador 

comum: compras para a casa, compra de vestuário ou cabeleireiro. Para grande parte das 

famílias da Estrela, não é estranho o hábito, originalmente associado às populações dos 

subúrbios das grandes cidades, de realizarem as “grandes compras” nos hipermercados.  

Grosso modo, pode dizer-se que só metade das famílias faz as compras exclusivamente 

na aldeia. Entre as restantes famílias podemos distinguir aquelas que fazem as compras “Na 

Estrela e fora da Estrela”, que tendem a ir pontualmente ao hipermercado (de Moura, sobretudo), 

“quando se dá o caso de irem para esses lados”, das famílias que se confessam clientes 

                                                                                                                                          
precisamos de sair, como é que fazemos? Vamos no autocarro dos rapazes que vão para a escola. Se não há, não 
podemos ir.”. 
33 Há sempre a possibilidade de se encomendarem os medicamentos no posto médico da aldeia, mas no caso de 
haver mais urgência num medicamento, esclarece uma entrevistada, “tem que o ir buscar à Póvoa, que só tem a 
farmácia aberta até às 13h, ou a Moura.”. Menos problemáticas parecem ser as hospitalizações de urgência: “Vêm 
de Moura, mas são rápidos“.   
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assíduas dos hipermercados e das cooperativas que, obviamente, ficam “Fora da Estrela”, 

apenas comprando “as faltas” na aldeia. 

 

Local de aquisição dos diversos produtos 

 

 
Na Estrela 

Na Estrela  
e fora da Estrela Fora da Estrela Não compra Total (N)* 

Carne 15 7 6 0 

Peixe 16 6 6 0 

Batatas 17 6 5 0 

Arroz 17 6 5 0 

Legumes 17 6 5 0 

Azeite 15 6 7 0 

Vinho 17 6 5 0 

Produtos de higiene 16 7 5 0 

Livros 8 5 12 3 

Produtos de papelaria  9 5 12 2 

Roupa 16 8 4 0 

Média global  14,8 6,2 6,5 - 

28 

  

 
* No total, foram excluídas três famílias de pequenos comerciantes (mercearias e café/restaurante), que se abastecem sobretudo através do seus 
fornecedores 

 

 

Os resultados revelam que o próprio padrão de consumo tende a não se limitar à aldeia. 

De outra forma, não teríamos ouvido o desabafo do dono de uma das mercearias, cujo “dinheiro 

da venda nem sequer chega para pagar a electricidade da arca congeladora”. O automóvel veio 

proporcionar às famílias maior mobilidade e contribuir para uma alteração dos próprios hábitos 

de consumo. Mas os novos hábitos não são o simples efeito do aumento da mobilidade. 

Resultam sobretudo de uma maior procura pela diversidade34 e de um crescente espírito de 

cálculo que parece contribuir para alterar a solidariedade da comunidade. Os entrevistados que 

dizem comprar sobretudo fora da aldeia lamentam o problema dos pequenos negociantes, mas o 

seu argumento da poupança não esvanece o nexo de causalidade entre aquilo que, apesar de 

tudo, é uma opção e a prorrogada falência das mercearias da aldeia. Pese embora o mútuo 

                                                
34 O caso do vestuário é paradigmático desta procura, sobretudo entre os mais jovens, que encontram nas vilas e 
cidades das redondezas (Moura, Beja, Évora) uma oferta bem mais diversa e actualizada do que a dos “tendeiros” 
que vão à aldeia.   



V I V E R  H O J E  N A  E S T R E L A  
. 
 
 

 

31 

 

auxílio existente em caso de necessidade, há quem lamente a perda progressiva de “lealdade” 

entre os membros da comunidade.  

 
“Já não é como era antigamente, no tempo da minha mãe ou dos meus avós, que era tudo 
mais leal. Mudou tudo. Não é como num sitio grande, mas não somos como antigamente. 
Mas ainda hoje, se souberem dum problema na minha casa, corre tudo aqui. Por exemplo, 
se uma pessoa está doente e não tem como ir ao médico, qualquer pessoa se oferece para 
a levar de carro.” 
 

Aplicado ao consumo da aldeia, este sentimento parece servir de alibi para comprar mais 

barato noutros lugares. 

 

“Esta água comprei eu no hipermercado por 0,40€. Se a comprasse aqui na Estrela 
custava-me 0,80€. As coisas são todas assim”. 
 

 

4. Avaliação das necessidades da aldeia 

As necessidades desta comunidade não se resumem apenas à criação de emprego.  

Dizem também respeito à vida quotidiana na Estrela. Ou seja, há também necessidades da 

própria aldeia cuja satisfação os habitantes gostariam que fossem tomadas em consideração na 

execução do Plano de Pormenor. Em primeiro lugar, os habitantes discordam sobretudo que a 

capela construída dentro do novo cemitério tenha a função de casa mortuária.  

Por um lado, consideram que o novo cemitério, que fica fora da aldeia, é “muito melhor do 

que estava aí, que era pequenino e velho”, mas discordam que as mulheres, que são quem 

permanece a velar os corpos durante a noite, se sujeitem a caminhar por uma estrada sem luz e 

pouco abrigada. O desejo da população é que se construa uma casa mortuária junto da igreja, 

onde seja possível realizar os velórios sem esse desconforto. Como esclarece um entrevistado:  

 
“A capela foi feita no cemitério com a missão de velar lá os corpos. Isto fica muito longe. No 
Inverno com as chuvas… aqui há o hábito de as pessoas se renderem no velório. Não 
fecha à meia-noite, ficam a noite toda. Vêm uns, vão outros. Normalmente são as senhoras 
que ficam mais a velar os corpos durante a noite. Não é praticável, porque nem sequer há 
iluminação daqui para lá. Nós vamos apelar às nossas entidades, nomeadamente ao Sr. 
Padre, à Câmara, à EDIA, e se for possível, ao Sr. Bispo, para que nos seja concedida a 
possibilidade de continuarmos a velar os nossos corpos aqui na Igreja enquanto não for 
feita uma casa mortuária nas proximidades aqui da aldeia. A capelinha está lá muito bem, 
mas para missa de corpo presente.” 
 

Por outro lado, não há ninguém que não gostasse de ver a igreja da aldeia “amanhada”, se 

bem que esta ambição é mais forte entre as mulheres, o que aliás não surpreende, dado que a 
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missa é dominada por uma assistência exclusivamente feminina, cabendo sobretudo às 

mulheres a limpeza e manutenção da igreja. O visível estado de degradação em que se encontra 

este edifício chega mesmo a inibir quem queira assistir às cerimónias religiosas: “A Igreja, há 3 

anos que tem aquelas rachas. (...) Eu até já tenho medo de lá ir.”.. 

Outras necessidades estão relacionadas com o próprio espaço público. Por um lado, há o 

problema do alcatrão que hoje inunda praticamente todas as ruas da aldeia, o que não só torna 

problemático o escoamento das águas pluviais, como, segundo a população, descaracteriza a 

aldeia: “não tem nada a ver connosco”. A este propósito, vale a pena sublinhar o afecto de que 

estão carregados alguns recantos, como a calçada exterior à entrada da igreja, feita “ainda os 

nossos avós não eram nascidos” com pedrinhas do Guadiana. Se alguns recessos do espaço 

público podem possuir esta carga afectiva, o que dizer das próprias casas, onde a maioria 

cresceu? Neste aspecto, comparam a sua situação com a Luz e ficam aliviados: “Não tivemos 

que largar as nossas casas, que têm um valor sentimental muito grande, por serem as casas 

onde nascemos.”.   

Por outro lado, há o largo em frente da igreja, o Largo 1º de Maio, todo ele preenchido pelo 

pavimento betuminoso e que, na prática, é mais um entroncamento de passagem de automóveis 

e peões do que um lugar que convide a estar. Apesar de tudo, este é considerado o centro da 

aldeia. Afinal, é aí que se situa o único monumento da Estrela: a igreja. No passado, os bailes de 

Verão decorriam no largo. Actualmente, por altura da festa da Nossa Senhora, monta-se um 

palco “onde toca um conjunto e as pessoas dançam”. De resto, este é um largo de bancos ou 

árvores inexistentes que os habitantes quotidianamente trocam por um pequeno recanto à 

estrada da aldeia, onde um banco por baixo de uma das poucas árvores plantadas nas ruas 

quase nunca é suficiente para o número de homens que aí se concentram.  

Muitos são também os que anseiam por ver cumprida a promessa de restauro das ruas e 

de outras obras públicas: “As ruas deviam ser arranjadas, os fios escondidos, como disseram 

que faziam.”. No quadro seguinte são expostas as acções que recolheriam maior apoio por parte 

dos habitantes. O restauro das ruas e do largo, bem como a plantação de árvores na aldeia 

contam-se efectivamente entre as necessidades mais apoiadas pelos habitantes, só 

ultrapassadas pela construção de um campo de futebol e um recinto para a largada de touros. A 

quase total unanimidade dos habitantes no que toca à construção quer de um campo de futebol, 

quer de um recinto para a tourada resulta da primazia que todos parecem atribuir, por um lado, 

às preferências dos mais jovens que passam, invariavelmente, pelo desporto e pela tourada e, 
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por outro, ao acontecimento tauromáquico cujo convívio e a festa de se que envolve alimentam o 

sentimento de pertença.  

  
Avaliação que os habitantes fazem das necessidades da aldeia 

 
Faz falta Não menciona 

Total* 
(N) 

Construção de um recinto para a tourada 50 7 

Construção de um campo de futebol 50 7 

Plantação de árvores dentro da aldeia 48 9 

Restauro do largo e das ruas 46 11 

Instalação de uma farmácia 43 14 

Uma maior assiduidade do médico 38 19 

Instalação de uma biblioteca 29 28 

Instalação de um marco dos correios 24 33 

Maior presença da GNR 19 38 

57 

* Uma entrevistada não respondeu as estas questões 

 

O vasto apelo a este tipo de necessidades não pode fazer esquecer que a grande maioria 

dos entrevistados também reconhece existirem carências relacionadas com a saúde. O facto de 

a grande maioria citar as necessidades relacionadas com a saúde que derivam da inexistência 

de uma farmácia ou da “falta de assiduidade” do médico35 deve ser visto como um reflexo da 

preponderância dos idosos na população aldeã, se bem que todos estejam de acordo com a falta 

de condições para a abertura de uma farmácia: “sabemos que o povo é pequeno”. No que toca à 

instalação de uma biblioteca, a elevada votação (mais de metade da amostra) indicia a noção 

que a população vai tomando da importância da cultura letrada para a formação dos mais novos. 

Por último, refira-se que a minoria dos que defendem que a brigada da GNR deveria patrulhar 

mais frequentemente a aldeia pode ser surpreendente para uma comunidade onde “nunca 

acontece nada”. Contudo, é sabido que os crimes que assolam outras comunidades são hoje 

mais prontamente divulgados pelos media, podendo despertar nos indivíduos mais susceptíveis 

infundadas suspeitas de insegurança. De referir que, face a uma hipotética criminalidade na 

Estrela, são sobretudo as mulheres a revelar-se apreensivas: “nunca se sabe”.  

Por último, falta alertar para as necessidades mencionadas pelos entrevistados não 

contempladas entre as categorias da pergunta fechada. Em primeiro lugar, e no mesmo sentido 

                                                
35 Segundo uma entrevistada, o médico “Só vem uma vez por semana, que é à Terça Feira, mas há semanas que 
não vem. Ainda agora não veio por umas três semanas.”. 
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das “falhas” que os habitantes identificam no espaço público, encontramos tanto o problema de 

as ruas serem muito estreitas para terem, como actualmente têm, dois sentidos, como o facto de 

não haver mais nenhuma outra estrada na Estrela que permita evitar a tortuosa inversão de 

marcha que o motorista do autocarro é sempre forçado a fazer no largo da igreja, após cada 

largada e tomada de passageiros. A solução que reúne mais adeptos junto da população reside 

na construção de uma estrada alternativa passando entre a margem da lagoa e a aldeia. Esta 

solução não é entendida como beneficiando exclusivamente os habitantes da aldeia, como se lê 

no discurso de um dos entrevistados:  

 

“Eu achava bem que fizessem a outra estrada para os carros passarem. E que fizessem o 
pavimento das ruas. Não sei se fazem, se não. Estamos na esperança. Essas coisas e 
outras que interessassem às pessoas, que as pessoas gostassem e voltassem.” 
 

Em segundo lugar, vários entrevistados apontam a inexistência de casas-de-banho 

públicas na aldeia. Trata-se também aqui da importância que os habitantes atribuem à qualidade 

do serviço que a própria aldeia venha a prestar aos visitantes. Em terceiro lugar, mais 

preocupados com a função de convívio do espaços colectivos estão aqueles para quem se 

“tornava bonito” não só “umas árvores à volta do lago, à volta do povo”, mas também uns 

“banquinhos e parque de merendas”. Em quarto lugar, encontramos quem sublinhe a 

importância de “um lavadouro para as mulheres”:  

 

“Um lavadouro não muito grande, mas só para cinco, sete mulheres lavarem ao mesmo 
tempo (mas individuais). Porque as mulheres, no Verão, iam lavar os lençóis, os cobertores, 
no rio. E agora proibiram-nos de lavar, de fazer tudo na lagoa. As pessoas já disseram que, 
se não fizerem um lavadouro, vão lavar as mantas na lagoa.”  
 

Por último, resta referir a importância para muitos que um passeio pedonal, bem como 

uma ciclovia teriam numa reconfiguração da área circundante da Estrela destinada tanto à 

utilização dos visitantes como ao usufruto dos habitantes, muitos deles, em virtude do contacto 

com outras culturas, já familiarizados com este tipos de infra-estruturas. Como sugere a 

descrição que um ex-emigrante faz daquilo que foi observando no país de acolhimento:  

 

“Se você for ao estrangeiro, à Alemanha, que eu conheço, você vê aqueles canais para as 
pessoas passearem a pé ou de bicicleta e terem aqueles recantos com uns bancos feitos 
para as pessoas se sentarem com as árvores plantadas, não digo todas juntas, mas uma 
aqui outra além…” 
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S ÍNTESE E RECOMENDAÇÕES  

 
 

1 

Com base nos resultados deste estudo de que agora fazemos uma síntese, apresentaremos 

seguidamente um conjunto de recomendações sobre todos os aspectos cuja contemplação se 

impõe ao plano de pormenor. Como foi observado, esta é uma comunidade ainda isolada, 

sedentária e muito condicionada pelos equipamentos colectivos locais. A estas limitações 

associa-se um envelhecimento gradual que tem a emigração na sua origem. É uma comunidade 

onde estão em minoria tanto os que exercem uma profissão como os estudantes. Face ao 

alagamento e à consequente redução na oferta de emprego nas redondezas, há razões para 

acreditar que os desempregados só encontrarão empregos se deixarem a aldeia, da mesma 

forma que os jovens que optam por apostar mais nos estudos dificilmente vêm o seu futuro 

profissional ligado à Estrela. Globalmente, trata-se de uma população pouco escolarizada onde 

predominam os baixos salários ou rendimentos (mais de metade aufere de um rendimento 

inferior a 375€), o que não surpreende, já que se, por um lado, prevalecem na aldeia os idosos, 

que vivem exclusivamente da reforma, por outro, os que exercem uma profissão estão 

empregados em regime de assalariamento na agricultura, na indústria ou nos segmentos menos 

qualificados dos serviços. Mesmo a prosperidade económica dos que emigraram não se traduziu 

numa alteração na sua condição de trabalhador assalariado. A proximidade entre os habitantes 

assenta assim numa identidade de assalariado.  

Por sua vez, a consanguinidade também produz identidade. A preponderância de 

casamentos entre consanguíneos locais é a razão para que a aldeia se resuma praticamente a 

uma família alargada, onde as diferenças entre homens e mulheres são bem delineadas e pouco 

negociadas. Em casa, a mulher executa praticamente todas as tarefas, cabendo-lhe ainda os 

cuidados dos filhos e de eventuais familiares dependentes, sendo mais raro encontrar-se a 

mulher no espaço público. Ao homem cumpre ganhar o principal salário para a economia 

doméstica e, em muitas famílias, pertence a ele a última palavra nas questões familiares mais 

decisivas. Ao homem cabe ainda a exclusividade de participar na largada, onde um touro macho 

é oferecido à santa padroeira. Uma forma de os habitantes pedirem protecção divina num lugar 

onde a participação nas práticas oficiais da Igreja se reduz a muito poucos. O sentimento de 

pertença à terra alicerça-se bastante nesta forma profana de relação com o divino, que 

obviamente não dispensa a festa e o convívio.  
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O enchimento de Alqueva e o consequente alagamento da envolvente da Estrela 

provocaram sentimentos ambivalentes entre os habitantes, já que a quantidade de terra 

submersa veio diminuir consideravelmente as possibilidades de encontrar trabalho nas 

proximidades da aldeia. Da análise das entrevistas retira-se o sentimento de apreensão desta 

comunidade envelhecida e actualmente confrontada com a improbabilidade de os seus activos 

se empregarem sem sair da terra. Por outro lado, com o enchimento de Alqueva desapareceu 

todo um cenário físico indissociável da memória colectiva da Estrela, atingindo no fundo o forte 

sentimento de identidade que caracteriza a aldeia. Por último, o abandono da aldeia por parte 

dos mais jovens paira como uma plausível ameaça sobre toda a população, já que cada vez 

mais se coloca a questão da própria sobrevivência desta aldeia enquanto comunidade. Este 

complexo de afectos é vivido com o ressentimento de quem, apesar de tudo, não perde a 

esperança. É aliás nesta ambivalência emocional que se encontra a raiz das elevadas 

expectativas que os habitantes depositam em Alqueva, mais particularmente, no Plano de 

Pormenor da Estrela.     

 

2 

Para as recomendações que pretendemos deixar à consideração do Plano de Pormenor da 

Estrela contribuiu a conclusão de que todo este conjunto de abalos encontra na súbita 

proximidade da água, simultaneamente, a origem e a solução para os problemas actuais de 

quem vive na Estrela. O alagamento da terra veio ameaçar directamente a identidade e, 

indirectamente, a sobrevivência da comunidade, na medida em que fez desaparecer as 

propriedades que empregavam mão-de-obra. Ora, em primeiro lugar, é nos sentimentos de 

ameaça à identidade e à própria sobrevivência da comunidade que encontramos, 

respectivamente, um desejo de qualificação e requalificação do espaço aldeão, por um lado, e 

uma receptividade à instalação de “pessoas novas” na Estrela, por outro. Em segundo lugar, 

perante a problemática ausência de emprego nas proximidades, é compreensível não só o 

entusiasmo em relação à aposta que venha a ser feita no turismo do rebordo da lagoa e na 

subsequente criação de novos postos de trabalho, mais apetecíveis pela sua proximidade em 

relação à aldeia - e, porventura, pela alternativa que constituem à dura vida do campo -, mas 

também a consciencialização da importância da receptividade dos habitantes face aos eventuais 

visitantes, já que estes são considerados potenciais consumidores dos produtos e serviços que a 

aldeia possa ter para oferecer.   
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ALAGAMENTO  

DA TERRA CIRCUNDANTE  
  

     

     

Ruptura com hábitos ancestrais e 

memórias cativas na terra submersa 

IDENTIDADE AMEAÇADA 

 

  
Apoio na aposta no turismo  

(criação de postos de trabalho) 

    

    

 

Qualificação e requalificação 

dos espaços 

 

Alagamento das 

propriedades que 

absorviam 

mão-de-obra 

DESEMPREGO 

 

 

 

 

 

 
Receptividade a visitantes 

(potenciais consumidores) 

 

 COMUNIDADE AMEAÇADA   

    Receptividade face a  

novos residentes 

     

 

 

 

A contemplação que o plano de pormenor fará quer de todo um conjunto de 

equipamentos, quer das fronteiras entre os diferentes tipos de intervenção - questionando-se até 

que ponto terão a aldeia e, assim, a própria vida na Estrela de estar sujeitas a imiscuir-se naquilo 

que será um cenário turístico – deverá ter em conta tanto esta dupla receptividade à gente de 

fora e apoio ao turismo por parte dos habitantes, como o desejo de qualificação e requalificação 

dos espaços afectos à aldeia.   

Assim, em primeiro lugar, e de acordo com o que pudemos observar nos resultados do 

inquérito à população, há um conjunto de equipamentos que podem ser instalados na área do 

rebordo da lagoa, visando sobretudo o turismo e proporcionando a criação de emprego:  
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• um bar; 

• um restaurante;  

• um parque de campismo;  

• uma pousada; 

• uma pousada de juventude; 

• uma ciclovia.  

 

Trata-se de equipamentos, como verificámos, que são propostos pelos habitantes. Alguns 

deles implicariam postos de trabalho para os quais encontrámos pessoas com disponibilidade e 

apetência. De facto, são vários os entrevistados que se mostram disponíveis, ou que se sentem 

mesmo com formação suficiente para exercer uma actividade em ramos como o da restauração. 

Esses equipamentos, tal como tantos outros, contribuiriam assim para colmatar a actual 

ausência de oferta de emprego da região.  

Em segundo lugar, compensando a actual ausência de infra-estruturas, parece-nos 

fundamental a requalificação do espaço aldeão e da sua envolvente, nomeadamente:  

 

• a reconfiguração do espaço do largo da igreja;  

• o restauro da igreja;  

• a construção de uma casa mortuária nas proximidades da igreja; 

• a substituição do pavimento betuminoso por empedrado; 

• um desvio que evite o duplo sentido dos automóveis nas estreitas ruas da Estrela; 

• a construção de infra-estruturas para electricidade, gás, depósito de água e TV por 

cabo; 

• uma estação de tratamento das águas, pondo termo ao escoamento dos esgotos 

para a lagoa.  

 

Estes equipamentos são, por outro lado, tanto mais necessários quanto se trata de 

capitalizar a receptividade dos habitantes que o inquérito revela, estimulando com estas acções 

a instalação de novos habitantes na Estrela. Com efeito, como os resultados deste estudo levam 

a crer, a criação destas infra-estruturas e a requalificação do espaço aldeão não deixariam 

também de ser reconhecidos pela população como verdadeiras contrapartidas do alagamento da 

terra envolvente.  
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Em terceiro lugar, temos os equipamentos expressamente destinados a recompensar a 

população pelo abalo identitário e alterações logísticas consequentes do alagamento. Como 

vimos, muitos dos espaços hoje submersos são inseparáveis da memória colectiva. Por outro 

lado, o alagamento provocou rupturas significativas ao nível dos hábitos e das rotinas da 

população, entre os quais se encontram o costume de lavar a roupa no rio ou o recurso das 

famílias à água de um furo existente nos limites das suas propriedades, hoje submersas. Entre 

os equipamentos destinados a reduzir esses impactes sociais do alagamento, encontraríamos:  

 

• um memorial, actualmente inexistente na aldeia;  

• um espaço reservado à largada das vacas e touros;  

• uma fonte para os que se socorriam de um furo ou de um poço;  

• um lavadouro público, permitindo de alguma forma compensar o hábito ancestral 

de lavar a roupa no Guadiana.  

 

Em quarto lugar, há um vasto conjunto de equipamentos que tanto se destinam à usufruto 

dos visitantes como podem contribuir para dinamizar a vida quotidiana na Estrela:  

 

• um pontão de pesca de recreio;  

• um clube náutico;  

• um campo de futebol;  

• uma piscina em substituição da tão desejada, mas desaconselhável praia fluvial36;  

• um parque de estacionamento à entrada da aldeia;  

• embarcadouros de pesca e de recreio, com respectivos estacionamentos de 

apoio;  

• locais para usufruto da paisagem com que o enchimento de Alqueva presenteou 

esta população (um miradouro, uma marginal junto à margem para bicicletas e 

peões);  

• estruturas de protecção entre a lagoa e a margem;  

• espaços de convívio como o parque das merendas, tão falado entre os habitantes, 

ou um parque infantil fora da escola primária, para as crianças visitantes;  

• um posto da GNR e de turismo;  

                                                
36

 Uma praia fluvial contradiria o interesse de preservação a qualidade da água da lagoa. 
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• um parque de bicicletas;  

• um restaurante central, no largo.  

 

Por último, não queríamos deixar de sublinhar a importância de reunir condições para que 

a vida na aldeia não seja absorvida, como forma de atracção, no cenário turístico. Por todas as 

razões invocadas, é de facto fundamental a aposta no turismo na zona do rebordo da lagoa que 

envolve a Estrela. No entanto, também é verdade que a consciencialização da importância da 

proximidade da água que observámos junto da população, bem como a predisposição desta a 

receber visitantes não autorizam que uma acção de intervenção confunda as lógicas aldeã e 

habitacional com a lógica do turismo. Enfim, esta ressalva parece-nos tanto mais adequada 

quando se trata de uma comunidade que, mesmo à custa de novos habitantes oriundos do 

exterior, se manifesta predisposta ao desafio de revitalização da própria aldeia:  

 

“As casas que têm sido vendidas são de pessoas que só vêm cá passar 15 dias, um fim de 
semana. Gostava que fossem pessoas que viessem mesmo viver para aqui. Se forem 
vender isso tudo a pessoas assim, chega a um ponto em que não há aqui ninguém.”. 
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Quadro n.º 1 

Local de habitação dos filhos dos casais entrevistados com filhos (N) 
 

Casal 
Vive noutro país Vive na AML 

Vive numa terra 
alentejana 

Vive na Estrela Total 

Emigrante 6 0 2 6 14 

Trabalhou na AML* 0 1 0 0 1 

Trabalhou no Ribatejo 1 0 0 0 1 

Viveu sempre na Estrela 0 0 8 4 11 

Total 7 1 10 10 28 
* Área Metropolitana de Lisboa 

 

Quadro n.º 2 
Escolaridade do filho mais escolarizado do casal (N) 

 
2º ano 1 

4º ano 4 

5º ano 1 

6º ano 3 

7º ano 1 

10º ano 3 

11º ano 2 

12º ano 2 

Licenciatura incompleta 2 
Total* 19 

*Foram excluídos os casais com filhos de idades inferiores a 20 anos 

 

 

Quadro n.º 3 
Condição perante a actividade económica (N) 

 

Estudante 6 

Exerce profissão 14 

Desempregado 9 

Doméstica 7 

Estudante 22 

Total 58 
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Quadro n.º 4  
Situação na profissão principal (N) 

 

Trabalhador por conta de outrem  38 

Trabalhador por conta própria 6 

Nunca trabalhou 14 

Total 58 
 

 

 

Quadro n.º 5 
Circunstâncias em que os cônjuges se conheceram (N) 

 

Sempre se conheceram 21 

Lavoura 3 

Festa de outra aldeia 3 

Festa da Estrela 2 

Através de um familiar* 1 

Num local público fora da aldeia** 1 

Total 31 
 
* Esta é uma situação particular, em que uma mulher já divorciada e com 
filhos encontra num amigo do seu filho o novo companheiro. 
** Esta é a única situação em que uma mulher se enamorou por alguém 
que ela própria conheceu fora da aldeia, mais propriamente no jardim de 
uma vila do concelho. Mas a excepção só confirma a regra. 

 

 

Quadro n.º 6 
Tipo de união conjugal (N) 

 

Casamento pela Igreja 25 

Casamento pelo Civil 6 

Total 31 
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Quadro n.º 7 
Alojamento no início da vida conjugal (N) 

 

Com os pais da mulher ou do homem 10 

Casa dos pais ou familiares 8 

Casa própria 5 

Casa alugada 8 

Total 31 

 

 
Quadro n.º 8 

Norma de divisão sexual do trabalho (N) 
 

 Homens Mulheres Total 

Deve ser a mulher a cuidar da casa 8 7 15 

O homem deve ajudar a mulher na lida 
da casa 8 10 18 

A mulher e o homem devem dividir 
igualmente as tarefas domésticas 5 12 17 

Total 21 29 50 

 

 

Quadro n.º 9 
Atitude em relação ao divórcio (N) 

 

Não aceitaria o divórcio 12 

Teria muita dificuldade em aceitar o divórcio 5 

Aceitaria o divórcio como uma situação difícil,  
mas necessária 

3 

Aceitaria o divórcio como a melhor solução 22 

Não sabe/Não responde 16 

Total 58 
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Quadro n.º 10 
Religião segundo o sexo (N) 

 

 Homens Mulheres Total 

Sem religião 1 0 1 

Católico/a não praticante 23 26 49 

Católico/a praticante 0 8 8 

Total 24 34 58 

 

 

 
Quadro n.º 11 

Frequência com que os habitantes saem da 

aldeia (N) 

 

Todos os dias 12 

Uma ou mais vezes por semana 14 

Uma ou duas vezes por mês 16 

Raramente sai da aldeia 16 

Total 58 
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ANEXO II 
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO À POPULAÇÃO DA ALDEIA DA ESTRELA 
 

 
 
Inquirido n.º _______ 
 

 
Entrevista realizada por __________________________________ 

 
Em ___/____/  2004 

Rua ________________________________________ N.º _________ 
 

 

 
 
1. Nome completo do inquirido ______________________________________________________________________________ 
 
2. Sexo   Masculino   Feminino  
 
3. Estado Civil 
 
1. Casado/a  
2. Solteiro/a  
3. Viúvo/a  
4. Divorciado/a  
 
 
4. Ano de nascimento   19______ 
 
 
5. Por que razão habita nesta casa? _______________________________________________________________________ 
 
 
 
6. É proprietário de alguma outra casa na Estrela?  
 
Sim   6.1. Que casa(s) são essa(s)? ____________________________________ 

   

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
6.2. Por que razão tem essa(s) casa(s)? ____________________________ 
______________________________________________________________ 

Não    
 
 
 
7. É proprietário de alguma casa fora da Estrela?  
 
 
Sim   7.1. Que casa(s) são essas? _____________________________________ 

   

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
7.2. Por que razão tem essa(s) casa(s)? ____________________________ 
______________________________________________________________ 

Não    
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8. Para si, o que faz falta na Estrela? 
 
1. Centro de saúde   
4. Farmácia   
5. Estação dos CTT   
6. Posto da G.N.R.   
7. Largo maior e só para peões   
8. Pólo desportivo   
9. Praça de touros   
10. Biblioteca   
11. Árvores  Onde fazem mais falta? ____________________________________________________ 
12. Comércio  Que tipo de comércio? _____________________________________________________ 
13. Outra(s)  Qual (quais)? ____________________________________________________________ 
  
 
9. Das componentes que apontou, indique quais as três mais importantes? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Alguém aqui de casa utiliza frequentemente a água da lagoa para... 
 
1. Beber .................................................................   
2. Cozinhar .............................................................   
3. Banho diário .......................................................   
4. Regar o quintal, jardim .......................................   
5. Regar os seus terrenos ......................................   
6. Dar de beber ao gado (bebedouro) ....................   
7. Dar de beber ao gado (directamente) ..............   
7. Tomar banho na lagoa .......................................   
8. Passear de barco ...............................................   
9. Pescar lagostins .................................................   
10. Pescar peixe ....................................................   
11. Outras utilizações ............................................  Quais? _______________________________________________________ 
 
 
 
Caracterização geográfica  
 
11. Nasceu aqui, na Estrela? ________ 
 
 

Se respondeu Não, passar à pergunta 13. 
 
 
12. Já viveu noutro(s) lugar(es) 
 
Sim   12.1. Quais? ____________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________________________ 
 
12.2. Por  que motivo(s) foi viver para esses locais? _____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
12.3. Quando é que regressou à aldeia? _________ (ano) 
 
12.4. Por  que motivo regressou? ____________________________________________ 

Não    
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13. É natural de que aldeia/lugar? ___________________________ 
 
13.1. Freguesia ____________________________       13.2. Concelho__________________________ 
 
13.3. Em que ano veio morar para a Estrela? _________________ 
 
13.4. Por que motivo veio morar para a Estrela? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Origem geográfica e social 
 
  
Qual a naturalidade dos seus pais? 
 14. Mãe 15. Pai 

Aldeia/lugar 

14.1. 15.1. 

Freguesia 

14.2. 15.2 

Concelho 

14.3. 15.3. 

 
 
 
 

 Escolaridade 
Condição perante 

o trabalho 
Profissão principal 

Situação na 
profissão 

16. Mãe 
16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 

17. Pai 
17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 
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Caracterização social 
 
 
18. Grau de escolaridade 
 

 19. Completou o grau de escolaridade que referiu?  

Não sabe ler/escrever  Sim  
Sabe ler/escrever  Não  

1º ano  Não se aplica  
2º ano    
3º ano   20. Continua a frequentar a escola, o liceu ou a faculdade?  

I Ciclo 

4º ano    
5º ano   Sim  

II Ciclo  
6º ano  Não, mas pensa voltar a frequentar  
7º ano   Não, nem pensa voltar a frequentar  
8º ano    

Ensino 
básico 

III Ciclo 
9º ano    
10º ano  

20. 1. Porquê? _______________________________________ 
 

11º ano  ______________________________________________________  Ensino secundário  
12º ano  ______________________________________________________  

Curso médio  ____________________________________________________  
Licenciatura incompleta  ______________________________________________________  
Licenciatura  ______________________________________________________  
Pós-graduação, mestrado, doutoramento  ____________________________________________________  
 
 
 
 
21. Frequentou ou frequenta algum curso de formação profissional?  
 
Frequenta e/ou já frequentou   
Nunca frequentou, mas gostava de frequentar   
Nunca frequentou, nem pensa frequentar   

20.1.Porquê? ______________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Não se aplica    
 
 

Se respondeu nunca frequentou, nem pensa frequentar, passar à pergunta 21. 
 
 
20.2. Que curso(s) frequentou, frequenta? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
20.3. Onde frequentou, ou frequenta, a formação profissional? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
20.4. Que benefícios pensa retirar, ou já retirou, desse(s) curso(s)?  
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ ____________________________________________________ 
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21. Condição perante o trabalho 
 

   

1. Estudante ...........................................................................    
2. Exerce profissão ................................................................   Observações: 
3. Trabalhador e estudante ....................................................    
4. Desempregado ..................................................................    
5. Doméstica ..........................................................................    
6. Doméstica c/ algum trabalho remunerado .........................    
7. Reformado/pensionista com actividade profissional .........    
8. Reformado/pensionista sem actividade profissional .........    
9. A cumprir serviço militar obrigatório ..................................    
10. Incapacitado permanente para o trabalho .......................    
11. Emprego temporário ........................................................    
12. Outra situação .................................................................    
 
 
22. Se é reformado/pensionista, diga-me 
 
22.1. Precisa que venha alguém cá a casa dar-lhe algum apoio? __________ 
 
22.2. Que tipo de apoio tem mais necessidade _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
22.3. Quem costuma dar-lhe esse apoio? _____________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Se é Doméstica, Estudante ou Incapacitado, passar à pergunta 27. 
 
 
23. Qual é a sua actividade profissional principal (actual ou última)?  
(descrever com o maior pormenor possível) 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
23.1. Onde exerce(exercia) essa actividade? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
24. Qual é, actualmente, a sua situação na profissão principal?    
 
1. Assalariado por conta de outrem    
2. Isolado/trabalhador por conta própria    
3. Patrão   Com _______ pessoas a cargo  
4. Trabalhador familiar não remunerado    
5. Outra  Qual? __________________________  
 

Se é reformado/pensionista, passar à pergunta 29. 
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25. Actualmente, exerce alguma outra actividade profissional para além da que referiu?  
 
Sim   25.1. Que outra(s) actividade(s) exerce? ________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
25.2. Por que razão exerce essa(s) actividade(s)? ________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Não    
 
 
 
26. Já exerceu outro tipo de actividade profissional?  
 
Sim   26.1 Que outra(s) actividade(s) já exerceu? ____________________________________ 

   

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
26.2. Por que razão deixou de exercer esta(s) actividade(s)? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Não    
 
 
27. Quantas horas reserva para as suas restantes actividades? _________ 
 
Quanto ao futuro... 
 
1. Estou disposto a exercer qualquer outro tipo de actividades   
2. Não estou disposto a exercer nenhum outro tipo de actividades   
3. Depende do tipo de actividades   
 
 
27.1. Se respondeu Depende do tipo de actividade, diga quais os tipos de actividade que estaria disposto a exercer? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
28. Exerce alguma actividade artesanal?  
 
Sim   28.1. Que actividade(s) exerce? ______________________________________________ 

   

________________________________________________________________________ 
 
28.2. Por que motivo exerce essa(s) actividade(s)? _______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
28.3. Como produz? Por encomenda? __________________________________________ 
 
28.4. Qual a proveniência das matérias-primas? __________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Não    
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29. Actualmente, quais são as suas fontes de rendimento ou de sustentação económica?  
 
1. A sua actividade profissional principal .........................   
2. A(s) sua(s) actividade(s) secundária(s) .......................   
3. Actividade artesanal ....................................................   
4. Rendimentos de propriedades ....................................   
5. Pensão/reforma ...........................................................   
6. A minha família ............................................................   
7. Subsídio de desemprego .............................................   
8. Subsídio de acidente de trabalho ................................   
9. Assistência social ........................................................   
10. Outras fontes .............................................................  Quais? __________________________________ 
 
 
29.1. Das fontes que referiu, qual (quais) a(s) principal(ais)?  
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
30. Qual o seu rendimento mensal líquido?                    
 
1. Não tem rendimento ....................................................  
2. Até 375 € - (75 contos) ................................................  
3. De 376 e 500 € - (de 75 a 100 contos) ........................  
4. De 501 a 850 € (de 100 a 170 contos) ........................  
5. De 850 a 1250 € (de 170 a 250 contos) ......................  
6. De 1251 a 1750 € (de 250 a 350 contos) ....................  
7. De 1751 a 2500 € (de 350 a 500 contos) ....................  
8. Mais de 2500 € (mais de 500 contos) .........................  
 
 

Se respondeu 2, 3 ou 4, passe à pergunta 32. 
 
 
31. Para que entidade trabalha? _____________________________________________________________________________ 
 
 
32. Actualmente, é arrendatário de alguma parcela de terra?  
 
Sim   32.1. Qual a dimensão total? ___________(ha) 

   

 
32.2. Como explora essa terra? _____________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Não    

 
33. É proprietário de alguma parcela de terra?   Sim   Não  
 
 

Se respondeu Não, passar à pergunta 35. 
 
 
 
 
 
 
 



A n e x o  I I  

 

54 

 
 

Propriedade (terra) 
 
 
34. Qual é a área total da(s) sua(s) parcela(s) de terra? __________ha 
 
 
34.1. Onde se situa(m) a(s) sua(s) parcela(s) de terra? 
______________________________________________________________ 
 
 
34.2. A que se destinam a(s) sua(s) parcela(s) de terra? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
34.3. Algumas dessas parcelas de terra estão arrendadas a terceiros?   Sim   Não  
 
 
34.4. No conjunto da sua propriedade, as suas parcela(s) de terra são...  
 
 
Herdadas   

   

34.4.1.De quem herdou essa(s) parcela(s)? ___________________________________ 
 
34.4.2. Qual a área total dessa(s) parcela(s)? _________________________________ 
 
 

Adquiridas   34.4.3. Quando é que a(s) adquiriu? _________________________________________ 
 
 
35. Em relação ao alagamento, diga qual a sua situação 
 
 
1. Toda a minha propriedade foi alagada ..............................  Área total  (ha) 
2. Parte da minha propriedade foi alagada  Área total  (ha) 
3. Era arrendatário de terra alagada    

4. Não era proprietário, nem arrendatário de terra alagada     

5. Outra situação  Qual? _______________________________________ 
 
 

Se não era proprietário ou arrendatário de terra alagada, passar à pergunta 36. 
 
 
35. Como explorava essas terras? ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
35.21 De que forma foi indemnizado/a pela inundação dos terrenos? 
 
Recebeu terra   35.1.1. Qual a área total? ___________(ha) 

   

 
35.1.2. Como explora hoje essa terra? __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
35.1.3. Onde se situa essa terra? ______________________________________ 
 

Dinheiro   35.1.4. Qual o montante da indemnização? _______________________________ 
   35.1.5. Como aplicou esse dinheiro? ____________________________________ 
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36. Possui algum tipo de gado?  Sim   Não  
 
 

Se respondeu Não, passar à pergunta 37. 
 
 
36.1. Que tipo de gado possuí? 
 
1. Vacas leiteiras  Quantidade  

2. Vacas de carne  Quantidade  

3. Cabras  Quantidade   

4. Ovelhas  Quantidade  

5. Porcos  Quantidade  

6. Outras pecuária  Qual? _____________________ 
 
 
 
37. Dedica-se a algum tipo de produção?  Sim   Não  
 
 
 

Se respondeu Não, passar à pergunta 38. 
 
 
 

37.1. Dedica-se a que tipo produção:  
 

 37.2. Quais os produtos mais importante 
para o seu sustento? (Indique por ordem) 
 

1. Produtos agrícolas  Quais? _____________________________  _______________________  
2. Produtos pecuários  Quais? _____________________________  _______________________  
3. Produtos florestais  Quais? _____________________________  _______________________  
4. Outros  Quais? _____________________________  _______________________  
    _______________________  
    _______________________  
    Não se aplica  
 
 
 
 
 
37.2. Dos produtos que especificou, indique qual o seu destino: 

Produto 
Autoconsumo 

Venda directa a 
consumidores 

Quais? 

Venda a comerciantes 
Quais? 
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38. Onde adquire os seguintes produtos: 
 

 Na aldeia 
 

Fora da aldeia 
 

Onde? 

1. Carne         
2. Peixe        
3. Batatas        
4. Arroz         
5. Legumes        
6. Azeite        
7. Vinho        
8. Outros produtos alimentares        

10. Produtos de higiene        

11. Livros        

12. Papelaria        

13. Outros        
Quais? ______________________________________________ 
 
 
 
 
39. Para si, é importante que a casa tenha um espaço exterior? 
 
Sim   
   

39.1. Porquê? ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Não   ____________________________________________________________________ 
 
 
 

Mobilidade  
 
 
40. Quem do seu agregado doméstico possuí carro próprio? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
41. Quando tem de se ausentar da aldeia, que meio de transporte utiliza? __________________________  
 
 
42. Com que frequência se desloca para fora da aldeia? 
 
1. Várias vezes por dia    
2. Todos os dias da semana  3. E fins-de-semana  
4. 3 a 4 dias da semana  5. E fins-de-semana  
6. 1 a 2 dias da semana  7. E fins-de-semana  
7. Só ao fim-de-semana    
8. Outra situação  Qual? _____________________ 
 
 
43. Geralmente, quais os motivos o/a levam a sair da aldeia? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
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44. Com que frequência acha que devia passar um autocarro pela aldeia? 
 
1. De dois em dois dias  
2. Dia sim, dia não  
3. Todos os dias  
4. Mais de uma vez por dia  
 
 

Se não vive em união conjugal, passar à pergunta 57.  
 
 
 
Escolha do cônjuge e formação do casal 
 
 
45. Como conheceu o seu marido/a sua mulher? 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
46. Que idade tinha quando começaram a namorar? ________ (anos) 
 
 
47. Que idade tinha quando começaram a viver juntos? ________ (anos) 
 
 
47.1. O que fazia quando começaram a viver juntos?_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 47.2. Quando começaram a viver juntos (casados ou não), foram viver.... 
 
1. Para a vossa própria casa   
2. Para casa dos seus pais   
3. Para casa dos seus sogros   
4. Para casa de outros familiares  Quais? ________________________________________ 
5. Outra situação  Qual ? ________________________________________ 
 
 
48. Do ponto de vista da religião, considera-se: 
 
Sem religião   
Católica não praticante   
Católica praticante   
De outra religião  Qual? ________________________________________________________________________ 
 
 
49. Os senhores são.... 
 
1. Casados pela Igreja  
2. Casados só pelo civil  
3. Não são casados  
 

Se respondeu Não são casados, passar à pergunta 53. 
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50. Começaram a viver junto sem casar? 
 
Sim   
   
Não   

Porquê? ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
51. Que idade tinha quando casou? ________(anos) 
 

 

52. Se houvesse problemas no seu casamento... 
 
1. Não aceitaria o divórcio .............................................................  
2. Teria muita dificuldade em aceitar o divórcio ............................  
3. Aceitaria o divórcio como um situação difícil, mas necessária ..  
4. Aceitaria o divórcio como a melhor solução ..............................  
5. NS/NR ........................................................................................  
 
 
 

Dinâmica familiar 
 
 

Sobretudo 53. Nesta casa, quem é que... 
 

Ego Cônjuge Filha(s) Filho(s) 
Outro 
familiar 
Quem? 

Não se 
aplica 

1. Faz a maior parte das compras de casa ...................................       
2. Trata das refeições ....................................................................       
3. Trata da roupa ...........................................................................       
4. Faz pequenas reparações em casa ..........................................       
5. Quem ajuda nos trabalhos rurais ..............................................       
6. Quem cuida/dá apoio às pessoas idosas na família .................       
7. Trata das tarefas administrativas ...............................................       
8. Leva os(as) filhos(as) ao médico ...............................................       
9. Costumar tomar as grandes iniciativas ......................................       
10. Tem a opinião com mais peso .................................................       
11. Decide sobre as grandes compras (carro, casa, TV...) ...........       
12. Tende a apaziguar as discussões ...........................................       

 

 
54. Acha que: 
 
Deve ser a mulher a cuidar da casa ................................................  
O homem deve ajudar a mulher na lida da casa .............................  
A mulher e o homem devem dividir igualmente as tarefas da casa   
 
 
55. O/A senhor/a:  
 

Sim 
Nem 

por isso 
Não 

Procura estar a par da realidade política e económica do país ...............................    
Convida frequentemente os amigos para virem cá a casa ......................................    
Costuma ir conversar com os amigos para o café ..................................................    
Prefere passar o tempos livres aqui em casa, com a família ..................................    
Gosta que as pessoas venham cá a casa (almoçar, conversar, ect) ......................    
Gosta de se envolver e discutir com os outros sobre os assuntos da aldeia ..........    
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56. No que toca à vida em casal, vocês os dois: 
 

Sim 
Nem 

por isso 
Não 

Passam habitualmente os tempos livres juntos .......................................    
Passam habitualmente os serões juntos .................................................    
Põem o casal à frente de todas as outras relações .................................    
Desabafam um com outro sobre os vossos problemas pessoais ............    
Têm mais amigos em comum do que cada um os seus ..........................    
Têm o dinheiro num bolo comum ............................................................    
 
 
 
 



 

 

60

 
 

57. Tem filhos seus que não vivem na aldeia? __________ 
 
Se tem, diga-me: 
 

Nome e apelido Sexo Idade País Aldeia/lugar Freguesia Concelho 
Por que deixou a Estrela? 

 
Com que frequência vem à 

Estrela? 
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Escolaridade 
Condição 
perante o 
trabalho 

Profissão  
Situação na 
profissão 

Rendimento 
mensal líquido 

Contribui para o 
rendimento deste 

agregado? 

Se sim, qual a quantia 
mensal/anual? 

Pensa regressar à Estrela? 
Quando? 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 



. 
 
 

  
 

����Guião da Entrevista 
  
 

(Com a construção da barragem do Alqueva, a água ficou muito próxima da aldeia) 

Conte-me um pouco como tem vivido tudo isto.   

 

⇒ Até que ponto esta situação veio alterar a sua vida? 

⇒ O alagamento das terras veio alterar a sua actividade profissional? 

⇒ Era proprietário ou arrendatário de terras que foram alagadas? 

⇒ Como foi indemnizado? 

⇒ Acha que a sua indemnização foi justa? 

 

(Experiência do alagamento ao nível do colectivo da aldeia) 

Conte-me um pouco como as pessoas aqui na aldeia têm vivido tudo isto.   

 

⇒ Acha que esta água traz vantagens para aldeia? 

⇒ Acha que o alagamento alterou as relações entre as pessoas da aldeia? 

  

 

Que tipo de mudança é que acha que é preciso fazer aqui na aldeia? 

⇒ Ao nível do conjunto da casas: 

⇒ Dos carros que chegam à aldeia, dando preferência aos locais; 

Acha que aldeia devia ser fechada ao trânsito automóvel? 

⇒ Das ruas e da relação entre as ruas; 

⇒ Do comércio e da relação das pessoas com o comércio; 

⇒ Das actividades para as pessoas realizarem. 

 

Que apreciação faz do actual cemitério da aldeia? 

 

Na Estrela estão à venda várias casas. Como vê a presença dos novos moradores na aldeia?  

 

Actualmente, quais são os maiores problemas para quem vive na Estrela?  

 



. 
 
 

  
 

Para si, quais são as principais vantagens de morar na Estrela?  

 

Como vê a aposta do turismo nesta região? 

Acha que vai trazer benefícios à aldeia?  

Porquê? 

 

 

Como é a sua vida, aqui na Estrela? Pode descrever-me um dos seus dias da semana?  

 

Quantos dias por semana reserva para descansar?  

 

O que costuma fazer nos tempos livres (indicar os locais)?  

 

Com quem costuma partilhar os seus tempo livres? (nome, apelido e laço com Ego) 

 

Quais as pessoas com quem desabafa quando tem problemas pessoais  

(nome, apelido e laço com Ego). 

 

As pessoas com quem convive mais vivem na sua rua? 

 

Até que ponto as pessoas aqui na aldeia ajudam-se umas às outras: 

⇒ na actividades rurais;  

⇒ reparações em casa;  

⇒ na manutenção ou construção de equipamentos colectivos; etc. 

 

Há familiares seus idosos a viver aqui na aldeia? 

Vivem consigo? 

Precisam de apoio domiciliário? 

Quem presta esse apoio? 

 

 

Fim da Entrevista 
 


