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Número de empresas com despedimentos
colectivos aumentou 53% até Novembro
Número de trabalhadores que foram dispensados através deste regime também cresceu
cerca de 6,6%. O Governo contabilizava 6917 trabalhadores afastados nesse período
a Num quadro de grave crise económica, disparou o número de empresas que recorreram à figura do despedimento colectivo. Até ao final de
Novembro do ano passado, 699 empresas seguiram este caminho para
dispensar trabalhadores. Trata-se de

Mensagem ao país

Cavaco alerta
para agravar da
situação social
a O Presidente da República exigiu
ontem, na sua mensagem de Ano
Novo, “uma agenda orientada para
o crescimento da economia”, sem a
qual a situação social poderá tornar-se
“insustentável”. c Portugal, 10

um aumento de 53,4% face aos números apurados para o mesmo período
de 2010. O relatório da Direcção-Geral
do Emprego e das Relações de Trabalho mostra, igualmente, que no âmbito de processos de despedimentos
colectivos perderam o seu emprego

Mosaicos
O irlandês
O’Riain quer
manter viva
arte milenar
P2

6917 trabalhadores até ao final de Novembro – um aumento de 6,6% face
ao mesmo período de 2010.
Em 2006, o Governo passou a limitar o número de rescisões amigáveis que dessem direito a subsídio de
desemprego – por considerar que a

Golfo Pérsico

Irão responde
a sanções com
novas ameaças
a Teerão anunciou ontem ter produzido barras de combustível nuclear
e testado um míssil terra-ar de médio alcance, em resposta às sanções
anunciadas no sábado por Barack
Obama. c Mundo, 18

As empresas de
menor dimensão
são as principais
responsáveis pelos
despedimentos

Segurança Social estava a financiar
parte do custo dos despedimentos.
Desde então, o despedimento colectivo – nomeadamente em grandes empresas e multinacionais – passou a ser
o recurso privilegiado de redução de
pessoal. c Economia, 16
PUBLICIDADE

A herança dos mosaicos hidráulicos
preservada por um irlandês Pág. 4/6

JOANA BOURGARD

P2 • Segunda-feira 2 Janeiro 2011 • P2@publico.pt

4 • P2 • Segunda-feira 2 Janeiro 2012

A vida de Sean O’Riain
num quadrado de 18 milímetros
Sean mudou-se para o Alentejo, apaixonou-se por mosaicos hidráulicos e aprendeu a arte
da paciência. Hoje, decora espaços como o Teatro São Luiz, em Lisboa, a Casa da Música,
no Porto, e lojas Kenzo de várias cidades internacionais. Tudo a partir de um barracão de zinco
à beira de uma estrada de pó. Por Romana Borja-Santos (texto) e Joana Bourgard (fotografias)

a Um engenheiro irlandês, uma
designer belga, uma filha quase
alentejana e pedra mármore. A
mistura — improvável — parece o
início de uma anedota. Mas não
é. É uma história com mais de dez
anos e que já deixou marcas em
casas de todo o mundo.
Sean O’Riain e Kristina
Verbinnen apaixonaram-se um
pelo outro. Depois apaixonaramse por Portugal. E a seguir veio
o mármore. Mudaram as suas
vidas para poderem trabalhar
juntos e são hoje responsáveis, no
Alentejo, pela criação de mosaicos
hidráulicos, uma arte milenar da
região, quase extinta, e que é uma
herança da presença árabe na
Península Ibérica.
O barracão à beira da estrada
empoeirada podia ser mais uma
fábrica desactivada pela crise.
Passa quase despercebido à
chegada a Fronteira, no distrito
de Portalegre. Mas uma placa
onde se lê “Arte Vida” e alguns
mosaicos na parede a servir
de mostruário denunciam que
aqui alguns pares de mãos ainda

resistem e todos os dias dão vida
a inúmeros padrões de mosaicos
hidráulicos. Lisos, geométricos,
vegetalistas... Do simples preto e
branco a surpreendentes tons de
verde, amarelo ou beringela, sem
esquecer o típico azul do Alentejo,
surgem numa espécie de pavilhão
de zinco repleto de paletes e de
objectos velhos, que acentuam a
sua beleza.
Para Sean O’Riain cada mosaico
é quase como um filho. A conversa
desenrola-se ao sabor do Alentejo.
Sem pressas. Com calor. O brilho
nos vivos olhos azuis de Sean
contrasta com as mãos embaciadas
pelo pó do mármore que, enquanto
ajudam a contar a história, não
param de afagar um e outro
mosaico. “Com o tempo ficam cada
vez mais polidos e bonitos”, diz ele.
A vida deste irlandês já deu
várias voltas. Após a licenciatura
em Engenharia Civil passou algum
tempo a trabalhar nos EUA e a
viajar por vários países. “Viajar
ensina-nos a ser tolerantes.”
Conheceu a mulher na Bélgica.
Com tantas mudanças, quando lhe

A melhor aprendizagem
que tive com esta arte é
a paciência. As pessoas
pensam que é fácil, mas
não é. O processo é todo
à mão e é complicado,
mas pode fazer-se um
desenho muito bonito
e pessoal. É a coisa
bonita da arte, porque as
pessoas vão ficar todos
os dias com esta peça.
Sean O’Riain

perguntam o nome brinca: “Sean,
João, John em inglês ou Jack nos
Estados Unidos. É tudo igual.”
Uma viagem a Portugal fez com
que se apaixonasse pelo mármore.
Mudou-se há 11 anos. Um ano
depois a sua mulher, Kristina,
de 53 anos, e a filha dos dois,
Anouk, agora de 12 anos, entraram
na mesma aventura. “A Anouk
já é quase alentejana e é o meu
dicionário. Estou aqui em Portugal
por causa do mármore. Surgiu a
possibilidade de concretizarmos
uma ideia, uma arte, e, juntos,
mudámos a nossa vida da Bélgica,
com muito stress e poluição,
para uma zona da Europa ainda
virgem”, conta.
A primeira fábrica que abriram
foi em Estremoz. Há cinco anos
mudaram-se para Fronteira. Nas
novas instalações, uma pequena
sala tem pendurados os vários
moldes, algumas fotografias e
objectos que são verdadeiras
relíquias a contar a história desta
arte, da qual, segundo Sean, já
só resta uma outra fábrica em
Portugal.

À chegada ao país, garante
que teve de trilhar caminhos
difíceis para reunir as condições
necessárias para poder abrir uma
fábrica, mas a cada porta que bateu
tropeçou numa história que guarda
com carinho.
É por isso que quando mostra
os moldes de ferro que servem
de base aos mosaicos conta com
orgulho o percurso de alguns.
Uns foram oferecidos por antigos
artesãos que já tinham fechado
portas. Outros saíram de mãos
reformadas que voltaram a
trabalhar ferro forjado para dar
uma ajuda a Sean. Quanto a
aprender a arte, propriamente
dita, não se cansa de falar em
Nelson Cala e no “mestre Zagalo”.
O nome, “Arte Vida”, surgiu por
gostar das palavras e por, mesmo
para estrangeiros, serem fáceis de
pronunciar. O nome original da
empresa era “Asko”, por causa das
iniciais da família, mudaram-no
porque a palavra, “em português,
tinha má conotação”.
Sean assegura que é preciso
fazer muitos mosaicos mal até
c
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acertar. “A melhor aprendizagem
que tive com esta arte é a paciência.
As pessoas pensam que é fácil, mas
não é. O processo é todo à mão e é
complicado, mas pode fazer-se um
desenho muito bonito e pessoal.
É a coisa bonita da arte, porque
as pessoas vão ficar todos os dias
com esta peça, que também precisa
de tempo para ficar cada vez mais
bonita e polida.”
Mas para este irlandês, que
chegou a exportar 80% da
produção — 50% neste momento
—, o segredo passa por apostar
na qualidade, o que justifica que
não abdique do famoso mármore
de Estremoz. Sean acredita que
a qualidade os tem ajudado a
sobreviver às imitações feitas em
cerâmica e à malfadada crise.
Cada metro quadrado tem
preços a partir dos 45 euros e
cada trabalhador não consegue
fazer mais do que cinco metros
quadrados por dia. No entanto, há
já alguns espaços emblemáticos
onde foram aplicados os seus
mosaicos. A nível nacional destaca
o Teatro São Luís, em Lisboa; a
Casa da Música, no Porto; o Posto
de Turismo de Sintra; e a nível
internacional as lojas de roupa e
acessórios Kenzo.
“Tivemos problemas com a
crise como em todas as pequenas
e médias empresas e estivemos
quase a fechar. Mas continuámos
porque fizemos muito investimento
na divulgação, junto de arquitectos,
de várias pessoas e sites. A minha
ideia sempre foi tentar salvar esta
arte, mas salvar bem. A minha
formação em engenharia faz-me
querer fazer as coisas bem-feitas e
com qualidade. E trabalhar com o

Norte da Europa implica qualidade
e prazos. É preciso explicar que os
mosaicos demoram três a quatro
semanas a serem feitos, porque há
quem ache que são pintados à mão
e que amanhã já estão prontos.”
Este ano houve uma
recuperação, mas as quatro
pessoas que trabalham na fábrica
estão longe das sete que foram
há poucos anos. Além do casal, a
fábrica conta com João Pena, de
33 anos, que reconverteu a sua
experiência dos azulejos para os
mosaicos, e com Fernanda Baltazar,

Mosaicos
com 18 mm
de espessura,
feitos a partir
do pó de pedra
mármore,
areia, cimento
e cal hidráulica
e com uma
técnica
milenar. A
secagem
demora duas
a quatro
semanas

de 44 anos, que viu nesta fábrica
uma saída profissional numa das
zonas do país mais afectadas pelo
desemprego.
Mas como são afinal feitos os
mosaicos hidráulicos e de que
precisam? Sean insiste na palavra
“paciência” para superar a minúcia
exigida em cada passo. Os mosaicos
têm apenas 18 milímetros de
espessura, a maioria dos quais em
mármore, mas qualquer pequeno
erro pode quebrar o quadrado.
Mas, em vez de no chão, há quem
os queira colocar na parede e,

nesse caso, têm de ser mais finos,
logo, mais frágeis.
Fronteira é um sítio ideal
porque conjuga o calor e o vento
necessários para secar os mosaicos.
Quanto ao processo propriamente
dito, Sean resume: “A base do
mosaico é um bom pó de pedra
mármore, areia, cimento e cal
hidráulica.” Os mosaicos são feitos
na base de ferro pré-estabelecida de
forma invertida. Isto é: a primeira
coisa a preencher os moldes são
as cores. Segue-se uma segunda
camada a que se chama secante e
que é composta por cal hidráulica,
cimento e areia bem peneirados. A
terceira camada é de novo cimento
e areia. Depois é preciso empurrar
o pesado molde de quase 15 quilos
até à prensa que ajuda a compactar
a mistura e, no final, é desenformar
com cuidado. No dia seguinte o
mosaico passa umas horas dentro
de água e depois seca entre duas a
quatro semanas. Na aplicação pode
passar-se um protector sintético ou
o tradicional óleo de linhaça, para
evitar que o chão absorva manchas.
Depois é esperar que os anos
passem.
Quanto ao futuro, Sean diz
que quer continuar a viajar. Mas
assume também que não se quer
separar dos mosaicos e até já
sonha em português. “Um amigo
meu diz que isso significa que já
sou mais português do que belga
ou irlandês. Adoro ouvir fado e a
riqueza das palavras em português
e das histórias das pessoas desta
zona. Estou contente.”
Ver audio slideshow em
www.publico.pt

