SIDI

NOTA À IMPRENSA

Francisco do Ó Pacheco lança romance “Searas
Vermelhas de Abril” em Sines
O Centro de Artes de Sines recebe, no dia 6 de dezembro (sábado), às 16h00, o lançamento do
novo romance de Francisco do Ó Pacheco, “Searas Vermelhas de Abril”, editado pela Página a
Página.
A ação do livro passa-se em 1975, durante a Reforma Agrária no Alentejo, vista pelos olhos de
um prospetor bancário e de uma jornalista. Acompanha o início da reforma, com as primeiras
ocupações das herdades abandonadas, a formação das cooperativas e os trabalhos
desenvolvidos para transformar as terras incultas em terras produtivas.
Em simultâneo, “Searas Vermelhas de Abril” foca-se na ocupação da Empresa de Concentrados
de Alvalade pelos seareiros e agricultores de tomate da zona, acontecimento real que ocorreu
em fevereiro de 1975 e que o autor acompanhou na primeira pessoa.
O título do livro é evocativo deste período da história contemporânea portuguesa a vários níveis,
recordando o período revolucionário do 25 de Abril, a designação dada às searas de tomate e o
nome de uma união de 22 cooperativas agrícolas, com mais de 2000 cooperantes, criada na
altura na região de Alvalade.
Francisco do Ó Pacheco, bancário, autarca e escritor, nasceu em Sines, em 1947. “Searas
Vermelhas de Abril” é o seu terceiro romance, depois de "Angola 1970, Chanas de Liberdade" e
"Vataça a favorita de D. Dinis”. Além dos romances, publicou, desde 1999, três livros de crónicas
(“Crónicas de Beja”, “Crónica da 1.ª Greve Ecológica em Portugal” e “Textos Escolhidos 25 anos
de Poder Local Democrático") e três livros de poemas ("Luena da Praia", "A Ilha das Batas
Brancas" e "Alentejo Salgado e Doce").
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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