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O TRIUNFO
DO SIMBOLISMO
SOBRE O QUOTIDIANO
O inverno cai sobre o hemisfério norte. Os dias tornam-se mais
curtos, as noites frias e longas, e a escuridão prevalece. Diz a
tradição que o dia de Natal foi fixado na data em que os romanos
festejavam o sol pelo solstício de inverno, para afirmar o novo sol,
Jesus que vinha iluminar toda a humanidade.
Chegou ao fim 2020, o ano por muitos considerado como o pior
das suas vidas, dilacerado por uma pandemia global, eleições
controversas, uma economia fraturada, racismo, as ‘fake news’ ou
as teorias da conspiração. Este ano deu direito a tudo e a um pouco
mais. Imaginem que até o “deus” do futebol morreu. Diante deste
penoso cenário, ficámos presos na armadilha do medo, em estado
de alerta máximo, provocando uma resposta pavloviana a qualquer
estímulo de medo ou de perigo. Como saímos desta armadilha?
A solução poderá ser encontrada nas nossas raízes. A festa de
Jul, que ocorre nesta altura, remonta a uma das civilizações mais
antigas e é considerada a mais importante festividade pagã do norte
da Europa, que celebra precisamente o solstício de inverno. Na noite
mais longa do ano, quando o gelo e a escuridão pareciam não ter
fim, homenageava-se a natureza e faziam-se oferendas aos deuses,
pedindo para que o inverno passasse depressa.
Jul significava a luz num mundo de trevas. Neste momento em
que parecemos entrar numa espécie de Idade Média, torna-se
fundamental encontrar a luz.
Estes estranhos tempos mascaram coisas positivas. “Tenho
paciência e penso: todo o mal traz consigo algum bem”, disse o
génio imortal Beethoven. Um dos efeitos benéficos com que 2020
nos brindou foi a oportunidade única de reviver o espírito genuíno
desta época do ano; sermos poupados ao habitual ‘stress’ natalício
e ao terrorismo das compras. Uma excelente oportunidade de fazer
triunfar o simbolismo sobre as triviais disrupções consumistas do
quotidiano. O que representa uma oportunidade única de viver
o outono nas nossas vidas: varrer as folhas que já não interessam
e plantar as sementes na nova estação, para depois vir a colher as
flores na primavera.
Para o novo ano, o mais importante é mergulhar no fundo das
nossas almas e resgatar o que verdadeiramente interessa; aquilo que
ficou. Pois tudo o que é verdadeiramente significativo na vida está
no que resta quando tudo se apaga.
E para ajudar a acender a luz da alma, que tal regá-la abundantemente
com a bebida da imortalidade, o vinho? E constatar que “no meio do
inverno, finalmente aprendi que havia dentro de mim um invencível
verão”, como nos ensinou Albert Camus.

HERDADE DOS GROUS
COM PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL
A Herdade dos Grous, em Beja, é
o primeiro produtor português de
vinho a receber o selo de produção
sustentável. “É uma nova era no
setor vitivinícola nacional”, refere
João Barroso, coordenador do
Programa de Sustentabilidade
dos Vinhos do Alentejo (PSVA),
acrescentando que a atribuição
desta certificação “é um passo
histórico” para o Alentejo e para
o país pois “projeta a imagem
dos nossos vinhos nos mercados
internacionais que valorizam as
boas práticas de sustentabilidade”.
A certificação é atribuída por
quatro organismos certificadores
que trabalham em parceria com
a Comissão Vitivinícola Regional
do Alentejo (CVRA), dando
direito à atribuição de um selo,
único no setor em Portugal. A
escolha de castas mais resilientes,
a implementação de práticas
agrícolas que potenciam a
proteção dos solos e a promoção
da biodiversidade, o uso eficiente
de energia e de água e o recurso a
energias renováveis e a materiais
mais sustentáveis na embalagem
dos produtos foram alguns dos
aspetos fundamentais para a
atribuição do selo de certificação
sustentável à Herdade dos Grous.
Com cerca de mil hectares, a
herdade assume-se como “um
espaço calmo para relaxar e
saborear a natureza”, numa
propriedade de exploração
vinícola e agroturística, com
características únicas “no
coração do Alentejo”. Para o
gerente e enólogo Luís Duarte,
esta certificação é recebida
“com grande alegria”, uma vez
que reflete “toda a dedicação e
cuidado na produção sustentável”,
levada a cabo nos últimos
anos. “A Herdade dos Grous
tem como missão produzir de
modo sustentável, protegendo o
ambiente, promovendo o bemestar dos seus colaboradores e
beneficiando a comunidade local
na qual está inserida”, refere o
enólogo.
“É um orgulho para o Alentejo,
mas também para Portugal,
termos iniciado a certificação
de produção sustentável, que
atesta a implementação de boas
práticas nas vertentes ambiental,
económica e social”, acrescenta
Francisco Mateus, presidente da
CVRA. “Estamos no caminho
certo: toda uma região com o
propósito de continuar a produzir
vinhos de excelente qualidade,
respeitando o ambiente e as
pessoas, com impacto económico
positivo”, remata.

ANO NOVO NOS BILHETES-POSTAIS
Os primeiros bilhetes-postais de boas festas dos correios
portugueses foram emitidos para a época natalícia de
1936/1937. Foram emitidos oito exemplares de folha dupla
dobrada à esquerda, sem selo impresso (quatro páginas
incluindo a capa). O preço de venda ao público era de 50
centavos, quantia que incluía o porte, nacional, de 25 centavos.
Os motivos das ilustrações foram: Adoração dos Reis Magos
(Gregório Lopes, pormenor de quadro); Presépio (séc. XVIII);
Presépio (Machado de Castro, pormenor); Natividade (Mestre
do ‘Paraízo’, pormenor de quadro); Menino Jesus tocando o sino;
Reis Magos; Caravela e Noite de Natal.
Embora com várias outras apresentações os bilhetes-postais
de boas festas continuaram a ser regularmente emitidos até às
festividades de 1967/68, num total de 261 exemplares. As suas
ilustrações são os mais variados quadros característicos da
Natividade: a Anunciação, a Estrela de Belém e os Reis Magos,
o Deus Menino no presépio, a Sagrada Família e, a fuga para o
Egito, a consoada e as crianças abrindo os presentes.
A mensagem de boas festas, com vários tipos de letras e
ornamentos, é constante em todos os exemplares. Para além
da mensagem de identificação do produto “Bilhete-Postal de
Boas Festas”, incluía uma outra que, com o tempo, foi mudando.
Conhecemos as seguintes: “Boas Festas Feliz Ano Novo”, “Boas
Festas Ano Feliz” e, “Bilhete-Postal de Boas Festas”.
Como nunca colecionámos este tipo de produto filatélico,
desconhecemos as mensagens, impressas, que através deles
foram transmitidas entre expedidores e recetores. Procurámos
e não encontrámos referência alguma a este tipo de frases nos
catálogos da especialidade que consultámos (Cunha Lamas
1952 e 1969; Cunha Lamas e Oliveira Marques 1985 e, Joaquim
Lêdo, volumes um e dois, Porto, 1989).
Das três frases atrás referidas, as duas primeiras, “Boas
Festas Feliz Ano Novo” e “Boas Festas Ano Feliz” são as únicas
referências que conhecemos, neste tipo de produto filatélico,
alusivas ao Ano Novo.
Curiosamente, nos selos o panorama é idêntico. Nestes quase
170 anos de emissões, em que foram emitidos selos sobre tudo
e mais alguma coisa, o tema é praticamente inexistente. Apenas
houve uma emissão que o contempla: trata-se da emissão
“Europa 1998”, esse ano foi dedicada às Festas Populares. O
exemplar alusivo Madeira foi ilustrado com as festas do fim de
ano. Há um outro selo de uma emissão anterior a esta (Lubrapex
1968), composta por um conjunto de sete selos, que também é
dedicado a este espetáculo pirotécnico.

