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PLUMA CAPRICHOSA

O POVO PORTA-SE BEM, VISCERALMENTE
SÓ PEDIMOS QUE TOMEM CONTA DA PÁTRIA, QUE NOS REPRESENTEM NA FUNÇÃO. NÃO PEDIMOS ESTE RECREIO DOS ÚLTIMOS DIAS, EM QUE
POLÍTICOS DE BIBE MANCHADO DE RANHO E LÁGRIMAS DESATARAM A PUXAR OS CABELOS UNS DOS OUTROS E A DAREM COTOVELÕES

O

povo português porta-se bem. Aceita viver num país
que o trata mal, toma as vacinas todas, espera horas
nas ﬁlas para obter o documento de identidade que
o Estado lhe nega com a desculpa da pandemia, não
temos agendamentos para passaportes, pode tentar
a sorte numa Loja do Cidadão ou ir ao aeroporto e
pagar uma taxa de cem euros, acredita que os ladrões
de alto coturno não são ladrões e se fugirem é lá com
eles, descobre que existem mais de trinta gangues na
lustrosa capital da Web Summit, aguenta as dívidas
dos devedores da banca e os juros da dívida soberana,
aguenta as insuﬁciências da Segurança Social que
nunca responde a tempo e horas ou do SNS que
deixou de responder a tempo e horas, vê os ﬁlhos
emigrarem para mais verdes paragens, os mesmos
ﬁlhos que custaram uma fortuna a educar, vestir e
calçar e que nunca poderão voltar, exceto para serem
pobrezinhos, não se importa de viajar em comboios
decrépitos e sujos, de pagar os altos impostos diretos
e indiretos e os preços dos monopólios, de pagar
portagens de cinco em cinco minutos ou de levar
em cima com as suspeitas do Fisco, que o considera
um criminoso por causa de uns tostões. Até é capaz
de sorrir ao descobrir que o outro andou a falsiﬁcar
quadros antes de fugir para a república das bananas,
esperando enganar a polícia. Tem piada ser-se tão
esperto.
Aguenta as greves dos comunistas, que amam tanto
o povo que não resistem a fazer-lhe a vida negra. E
aguenta os salários e pensões baixos que fazem deste
país um belo país para viver e investir, como disse
o ministro da Economia na Summit. Concorda-se,
com acento na palavra investir. Se for estrangeiro e
tiver dinheiro para investir, Portugal pode ser um
paraíso e não tem de pagar impostos. Se for português
e não tiver dinheiro para investir, Portugal pode ser
um inferno. O ministro devia ser fotografado por
baixo de um cartaz igual ao da fotograﬁa de Margaret
Bourke-White, “There’s no way like the American
Way”, o que mostra uma família branca e feliz à
Norman Rockwell num carro esvoaçante por cima de
uma ﬁla de negros esfomeados, vítimas das cheias
que aguardam a comida para encher o cesto. Vão ao
Google. Assim somos, com todas as cores da pele,
nada é mais igualitário do que a indigência coletiva.
Em troca da nossa devoção ao Estado, à burocracia, às
leis da República e aos políticos que a administram,
da nossa paciência e da nossa mansidão, só pedimos

que tomem conta da pátria, que nos representem
na função. Por isso votamos e para isso ganhámos
a liberdade. Não é pedir muito. O que não pedimos
foi este recreio dos últimos dias, em que os políticos
de bibe manchado de ranho e lágrimas desataram a
puxar os cabelos uns dos outros e a darem cotovelões.
Um pequeno gangue infantil, que me desculpem as
crianças.
Seria importante que Costa tivesse ido a Glasgow, aí se
decide o futuro da Humanidade a que pertencemos.
Mas Costa ﬁcou em casa a gerir a sobrevivência, porque
Costa divide o mundo em duas espécies de prioridades,
as coisas que são boas para ele, logo de manhãzinha
cozinhar uma cataplana de peixe na têvê, e as coisas
que não fazem nada por ele, ouvir e representar-nos
na cimeira sobre o clima. Perda de tempo.
O que queremos são fábricas de polímeros
ultrarrecicláveis e limpinhos inventados pelos
espanhóis na costa alentejana, que está a ser violada
por estrangeiros guiados pelo imperativo crescente da
economia do país para viver e investir, ou investir sem
viver. E queremos brutas extrações de lítio, resíduos
e venenos na terra, no mar e nos rios, incluindo os da
maior mina de lítio da Europa a norte e da segunda
maior mina da Europa aqui ao lado, a norte de Cáceres,
junto do Tejo antes de chegar contaminado a Portugal.
Os espanhóis de Cáceres protestam, nós nem um pio.
A nossa mina vai ser maior, caramba, quer dizer,
não tão grande como a da Austrália, que é um
continente e tem espaço farto para as poluições. E lítio
e polímeros não fazem estragos, os nossos não fazem.
Sines vai continuar a ser um milagre despoluído,
valha-nos Nossa Senhora de Fátima. É isto, mais as
estufas de saladas e mirtilos e o abacate que suga a
magra água dos Algarves, uma parte do crescimento
português. Por mim, podem estacionar o paquete
do cruzeiro ao ﬁm da rua, diz o povo. E o avião no
quintal. Estou com os pés para a cova, os do futuro
que se aguentem. E o problema não será do Costa. Não
é eterno, embora pareça.
O PS proprietário diz: em Glasgow temos o Guterres,
o Guterres é socialista, é da casa, ele depois conta
como foi.
Do outro lado, o recreio ﬁcou violento. No CDS, um
líder que dá pelo nome de “Chicão”, um nome que
é um programa, acha que para ser eleito não precisa
ir a votos. É uma nova categoria política, bravo ao
rapazola. Parece que o Nuno Melo queria candidatar-se
a liderar um partido “foﬁnho”. Não se riam. E no PSD,
bem, o PSD desta vez merece uma salva de palmas.
O “moderado” Rio e o “centrista” que assinou com o
Chega e se deixou humilhar várias vezes por Ventura
quando lhe chamou nomes, resolveu atacar forte.
Soltou a matilha e atirou-lhes bifes em sangue.
Ele também acha que não precisa ir a votos
para ser eleito. O homem do banho de ética
e o desprendido do poder, que só aceitaria
reinar se houvesse um “chamamento”,
resolveu que aﬁnal o poder, quando está
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tão perto, é dele. E só dele. É ele, pensa ele, diz ele, o
adulto responsável no recreio. C’est moi.
O poder é uma coisa bestial e não deve, absolutamente,
ser contestado democraticamente. E assim, de repente,
Rangel tornou-se um príncipe da política ao lado deste
líder que detesta ser eleito para ser líder. A matilha
está viciosa nos ataques, tudo gente moderadíssima
snifando a comida, os milhões da Europa, e resolveu
pela boca de uma senhora cuja existência patriótica o
povo desconhecia, acusar o Presidente de nutrir “um
ódio visceral a Rio”, não se riam, e de andar a tocar às
campainhas dos vizinhos como quando era garoto.
Com moderados destes quem precisa de extremistas?
E eis como o PCP, o Bloco, o IL e o Chega aparecem,
ao lado desta gente, como um clube de centristas
respeitáveis. E caladinhos, claro, a aproveitar o
espetáculo. E Rangel? Que se faz com ele? Terão
de mandar alguém à internet ver se há mais ﬁlmes
comprometedores. E nada de respeito institucional,
uma coisa que tais democratas acham despicienda.
Presidente? Vai tudo abaixo. O que vale é que o
“visceral” está habituado a banhar-se em águas
geladas no inverno, provando que é destituído de
vísceras.
O povo português, confuso e irritado, terá de decidir
se quer premiar estes meninos e meninas que
escorrem baba e ranho no recreio, todos arranhados
e ensanguentados das brincadeiras, mais o adulto
responsável que trouxe os cães para a briga e lhes
ordenou que atacassem a professora. Tivemos a briga
feia das esquerdas e agora temos a briga feia das
direitas. Duas seguidas. Queremos ou não queremos
políticos que para serem eleitos não precisam ir a
votos? Não queremos. Visceralmente.
Somos agora como os italianos? Não, somos um
“modelo de estabilidade”, diz o amigo e vizinho
Sánchez em mais um encontro ibérico em que eles
dão a poluição e nós damos a água. Não se riam.
Não se pode trazer o Draghi para pôr ordem nisto? b
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“QUEM SABE TUDO É PORQUE ANDA MUITO MAL INFORMADO”

Pela boca
morre o peixe
OS NÚMEROS SÃO CLAROS: ESTAMOS A TIRAR MAIS PEIXES DO
MAR DO QUE AQUILO QUE É BIOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL.
TEREMOS DE DEIXAR DE COMER PEIXE PARA SALVAR OS OCEANOS?
TEXTO CLÁUDIA MONARCA ALMEIDA INFOGRAFIA CARLOS ESTEVES
ILUSTRAÇÃO CRISTIANO SALGADO
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O Homo Sapiens é um “assassino em série em
termos ecológicos”, mas é sobretudo uma “ameaça
terrestre”. É este um dos pontos defendidos por
Yuval Noah Harari no seu aclamado livro “Sapiens”.
Enquanto em terra milhares de espécies caíram
para sempre no esquecimento, resistiram no mar
grandes e variadas espécies marítimas. Há 45 mil
anos que não há um “desaparecimento signiﬁcativo
da fauna oceânica”. Mas este equilíbrio pode estar
prestes a desmoronar.
Segundo os dados mais recentes da Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO), em 2017 apenas 65,8% dos stocks de peixe
estavam a ser explorados dentro do biologicamente
sustentável, um número que caiu dos 90% em
1990. O relatório de 2020 da FAO estima que em
2018 retirámos 84,4 milhões de toneladas de peixe
dos oceanos. Em Portugal, segundo o INE, foram
capturadas 188,5 mil toneladas de pescado em 2019
(mais 6,1% do que em 2018).
A estes números acresce a pesca acessória, isto é,
a captura acidental de espécies indesejadas nas
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redes que pescam o peixe que acaba nos nossos
pratos. A WWF estima que anualmente são mortas
acidentalmente 300 mil baleias e golﬁnhos, 250 mil
tartarugas e 300 mil aves marinhas. O alerta para
o impacto destes números na sustentabilidade dos
oceanos soou na sociedade civil no início deste ano
com a estreia de “Seaspiracy”. Traçando um cenário
pessimista, o documentário defende que estamos
na iminência de ﬁcar com os oceanos vazios e que
a solução passa por deixar de comer peixe. Mas será
esta a única solução?
“Não acredito que estejamos a caminhar para um
oceano sem peixe, mas estamos a caminhar para
uma situação crítica”, aﬁrma Amadeu Soares,
professor de biologia na Universidade de Aveiro.
“Vamos continuar a consumir peixe, temos é
de o fazer de uma forma sustentável.” Tal como
a captura, o consumo tem vindo a aumentar
consistentemente desde a década de 70 a um
ritmo mais acelerado do que o crescimento da
população mundial. Os dados da FAO indicam que
consumimos 20,5 kg de peixe per capita por ano, o
que equivale a 17% da proteína animal ingerida a
nível mundial.
O relatório da FAO atribui este crescimento ao
aumento da produção, avanços tecnológicos,
aumento do rendimento a nível mundial, redução
das perdas e desperdícios, maior consciência dos
benefícios do consumo de peixe na saúde. Portugal
destaca-se como o quarto maior consumidor em
todo o mundo. Cada português come em média
56,84 kg de peixe anualmente. O pódio pertence
à Islândia (90,71 kg), Maldivas (90,41 kg) e Hong
Kong (56,84 kg), valores que em muito contrastam
com o consumo per capita do continente africano
(apenas 9,9 kg).
Estes territórios não correspondem, no entanto,
aos líderes da indústria da pesca. O top sete de
países que mais pescam (China, Indonésia, Peru,
Índia, Rússia, EUA e Vietname) totalizam mais de
50% das capturas globais. A indústria vale 164 mil
milhões de dólares em exportações, 11% do valor
dos produtos agrícolas exportados mundialmente.
Portugal exportou 1087,1 milhões de euros, mas tem
ainda assim um déﬁce nestes produtos. Em 2018
existiam 4,56 milhões de embarcações de pesca,
tendo a Ásia a maior frota (68%). O sector emprega
59,5 milhões de pessoas. Em Portugal, o INE
contabilizou 3902 embarcações licenciadas e 14.617
pescadores em 2019.
À escala industrial, a pesca não é sustentável, aﬁrma
Amadeu Soares. Além das enormes quantidades
de peixe retiradas em barcos que são autênticas
fábricas ﬂutuantes, a pesca de arrasto destrói os
fundos oceânicos e dizima os ecossistemas nele
assentes. De acordo com a Oceana, os estudos
indicam que até 90% dos corais não resistem à
passagem do arrastão. Pelas suas características, a
pesca portuguesa, “principalmente a feita perto à
costa, é muito mais sustentável e não é destruidora
do ambiente”, defende o coordenador do Centro de
Estudos do Ambiente e do Mar. Apenas 10,3% das
embarcações portuguesas estão licenciadas para
pesca de arrasto.
Além disso, a pesca — com as suas redes e ﬁos que
podem demorar até 600 anos a decompor-se — é
apontada pela ONU como uma das principais

TOP 10 DO CONSUMO DE PEIXE A NÍVEL MUNDIAL
Per capita, em kg
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PORTUGAL DESTACA-SE COMO O
QUARTO MAIOR CONSUMIDOR EM
TODO O MUNDO. CADA PORTUGUÊS
COME EM MÉDIA 56,84 KG DE PEIXE
ANUALMENTE. O PÓDIO PERTENCE
À ISLÂNDIA (90,71 KG), MALDIVAS
(90,41 KG) E HONG KONG (56,84 KG)

origens do lixo marinho (20%). Estima-se que esta
atividade seja responsável por deixar no mar oito
milhões de toneladas quadradas de plástico por ano.

AQUACULTURA: A ALTERNATIVA
QUE AINDA NÃO É SUSTENTÁVEL
Sem pesca acessória ou ilegal, sem daniﬁcar os
fundos oceânicos e sem condições de trabalho
perigosas, a aquacultura é vista por muitos como
uma alternativa à pesca. Esta atividade consiste,
segundo a deﬁnição do INE, na “cultura de
organismos aquáticos, pressupondo a intervenção
humana no processo de produção (repovoamento,
alimentação e proteção contra predadores)”.
Segundo a FAO, a aquacultura já tem “papel
crucial” e cresce 7,5% por ano desde 1970. “O
crescimento mundial desta produção, mesmo
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estando a desacelerar, deverá ser suﬁciente para
fazer face à diferença entre procura e oferta”,
refere o relatório. Em 2018, foram produzidas
mundialmente 82,1 milhões de toneladas.
Atualmente, já comemos mais peixe proveniente da
aquacultura do que da pesca (52%), tendência que
se tenderá a aﬁrmar até 2030. A estimativa da FAO
aponta para 59% do consumo humano, com 109
milhões de toneladas produzidas.
Em Portugal existem 1515 estabelecimentos
licenciados, que produziram quase 14 mil toneladas
de pescado em 2018. A maioria das explorações
(88,1%) são viveiros para produção de moluscos
bivalves. “As vendas geraram uma receita de 96,8
milhões de euros, ou seja, um acréscimo de 18,5%,
tendo as quantidades vendidas registado um
aumento de 8,1%”, refere o INE. No entanto, este
sector tem ainda um “grande busílis do ponto de
vista ambiental” por resolver. “O grande problema
da aquacultura é que para cultivarmos peixe
temos obviamente de o alimentar. A questão é que
estamos a usar peixe para alimentar peixe”, refere
Amadeu Soares.
“A aquacultura tornar-se-á uma alternativa
sustentável quando conseguirmos desenvolver
rações cujo componente principal não seja peixe.
Daí haver muitos projetos cujo foco principal é
o desenvolvimento de rações que aproveitam
proteínas de produtos secundários da agricultura ou
insetos.” Há vários projetos de investigação, alguns
em Portugal, a tentar fazê-lo, mas “ainda estamos a
um nível muito experimental, não tanto ao nível da
utilização industrial”.

“O AUTOCONTROLO É A MELHOR MANEIRA”
Em contrapartida, a pesca terá de se tornar
mais sustentável. “Estou convencido que são
os próprios pescadores que vão travar a fundo
quando virem que o peixe que têm para pescar
já não é tanto quanto o que havia”, refere o
investigador. “A política dos grandes pactos não me
parece que funcione. [Talvez seja preferível] uma
política de pequenos passos, desde que sejamos
suﬁcientemente rápidos a implementá-los e não
sejam um passo para a frente e dois passos para
trás. Principalmente quando são medidas feitas pela
própria indústria sob orientação da comunidade
cientíﬁca. O autocontrolo é a melhor maneira.”
No entanto, o professor alerta que esta não é a única
ameaça para os oceanos. “O esforço de pesca é um
dos fatores que controlamos mais diretamente.
Depois temos toda a questão relacionada com as
alterações climáticas. Não é só a subida do nível das
águas do mar, do desaparecimento das microilhas
e da inundação das cidades costeiras. Tem também
a ver com toda a dinâmica das correntes. Estamos
a falar de [mudanças na] temperatura e na
capacidade de adaptação das espécies para essa
temperatura.”
Ainda assim, há sinais de otimismo. “O oceano
tem uma grande capacidade de resiliência e de
recuperação. Tivemos a prova disso quando houve
a diminuição da atividade pesqueira devido ao
período de pandemia que acabámos de passar.
Houve uma diminuição do esforço de pesca e o que
se vê é que os stocks aumentaram. É uma mensagem
que não é só otimista como é verdadeira.” b
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O FUTURO FOI ONTEM

Dissolver
o Parlamento
em águas
de pântano
A vitória do PS nas legislativas de 1995
teve um sabor agridoce para os socialistas.
Com António Guterres na liderança, o
PS regressava ao poder dez anos depois,
pondo ﬁm a uma longa travessia rosa do
deserto cavaquista. Mas não o fazia com a
tão desejada maioria absoluta. Quatro anos
depois, nas eleições de 1999, o amargo de
boca foi ainda maior porque o PS ﬁcou a
um escasso deputado dessa maioria. Foi o
início do ﬁm de Guterres na versão primeiroministro. Com a hecatombe nas autárquicas
de 2001, o líder do PS saltou para fora do

salpicado de momentos de pura comédia: a
inesquecível reação de Paulo Portas durante
a tomada de posse ao saber que, além da
Defesa, também ﬁcava com a pasta dos
Assuntos do Mar, ou a jeremiada lacrimejante
do próprio Santana comparando-se a
um bebé numa incubadora esbofeteado
e pontapeado pelos irmãos ciumentos. O
que faltava a esta analogia em grandeza
dramatúrgica, sem as rituais punhaladas
pelas costas, sobrava em autocomiseração
pueril, uma espécie de Shakespeare do Dona
Estefânia encenado pelo Lecas (lembramse dele?) num teatro do nunca concretizado
Parque Mayer de Frank Gehry.
A polémica saída de Marcelo Rebelo de
Sousa da TVI e a demissão do ministro da
Juventude, Henrique Chaves, que acusou
o primeiro-ministro de falta de lealdade,
foram os baldes de água que ajudaram
o Presidente a dissolver o Parlamento
com o argumento oﬁcial de que “a
manutenção em funções do Governo
signiﬁcaria a manutenção da instabilidade
e da inconsistência”. Na biograﬁa
publicada anos depois, Jorge Sampaio, já
aliviado de responsabilidades políticas
e sem necessidade de recorrer ao patoá
institucional, diria simplesmente: “Farteime do Santana como primeiro-ministro.”
Melhor do que teatro de revista, não? b

2004

GONÇALO ROSA DA SILVA

POR
BRUNO
VIEIRA
AMARAL

pântano, forçando na prática o Presidente
da República, Jorge Sampaio, a dissolver
o Parlamento e a convocar eleições que
drenassem as águas estagnadas da política
nacional.
O Governo que resultou das eleições de
2002, liderado por Durão Barroso e com
Paulo Portas no papel de seu ﬁel escudeiro,
durou dois anos, altura em que Barroso fez
aquilo a que em ciência política se chama
“dar de frosques”. Uma vez mais, o bebé da
crise ﬁcou nos braços de Sampaio. Ou dava
posse a um governo cheﬁado por Santana
Lopes, que andava por ali, ou voltava a usar
a bomba atómica, indo ao encontro dos
desejos (tão intensos que os mais incautos
poderiam confundi-los com exigências)
do PS, então liderado pelo velho amigo
de Sampaio, Ferro Rodrigues. Fosse por
cálculo político (apesar de tudo, o PS não
atravessava um grande momento de forma
e uma vitória nas urnas não era certa) ou
por experimentalismo político e social
(do género “vamos lá ver o que sai de um
governo de Santana Lopes”), Sampaio deu
uma oportunidade ao antigo secretário de
Estado da Cultura e a 17 de julho de 2004
Santana Lopes tomou posse como primeiroministro do XVI Governo Constitucional.
Os quatro meses seguintes podem
ser comparados a um lento haraquiri
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OS CADERNOS E OS DIAS
HISTÓRIA FRAGMENTADA DO MUNDO

POR
GONÇALO
M. TAVARES

O inferno e a silenciosa
calma do mundo vegetal
“Acorda, Luís Maurício. Vou te mostrar o mundo,/
se é que não preferes vê-lo de teu reino profundo.”
Carlos Drummond de Andrade
(31 de Outubro — mais um aniversário do seu nascimento)

1.
Leio uma notícia antiga:
“Recuperados da covid-19: Histórias de quem foi ao
inferno e voltou”
Penso também em Dante e na “Divina Comédia”.
Uma nova tradução em português.
Comemorar Dante e com ele pensar o inferno.

2.
Uma das mais potentes interpretações que conheço
do inferno, de Dante e não só: a de Peter Sloterdijk
em “Esferas”, volume III. Aí se lembra que a forma
do inferno de Dante mantém “o ponto médio entre
a ordem mais serena e o horror mais extremo”.

3.
É curioso pensar na obra de Sade em paralelo.
Também aqui tudo tem uma ordem, um número,
uma forma bem deﬁnida.
O inferno, qualquer que ele seja, está nos detalhes,
racionais, nunca na balbúrdia desordenada.
O que é o inferno de Dante, entre muitas coisas? Isto:
o Mal distribuído por categorias, como num arquivo.
Um arquivo feito de vivos pecadores a sofrer. A cada
um dos sete peccata — os P que um guardião vai
inscrevendo ao longo do caminho — um castigo.

um castigo que tem início, mas não tem ﬁm.
Como lembra Sloterdijk, “não há proporção alguma
entre o ﬁnito e o inﬁnito”.
E é esta “inﬁnitude maligna” que atormentou os
séculos, os céus e a terra.

5.
Pensar no inferno como essa repetição do castigo,
mas repetição eterna. E talvez o inferno seja inferno
devido a essa mistura: o mesmo e para sempre. O
mesmo castigo — dor, violência — e, além disso,
eterno.
Uma mistura de dois insuportáveis: a dor excessiva
e o aborrecimento sem fuga.

Penso agora numa queda sem fundo. O susto
primeiro do coração do condenado, em poucas
horas seria transformado em tédio; um homem que
caia eternamente a certa altura perde susto e ganha
sono; adormece no processo de queda como um
menino embalado.

Todo o maldoso, o mais maligno dos seres que
possamos imaginar, tem na sua morte, pelo menos,
o ﬁm súbito do exercício da sua maldade. Nenhum
pecador peca eternamente. Até os pecadores são
mortais.
E, por isso, na Terra, infernos e paraísos são
limitados com dois claros pontos na sua biograﬁa:
o seu nascimento e a sua morte. E, por isso mesmo,
não são, verdadeiramente, nem paraíso nem
inferno.
Mas no inferno do pesadelo católico, o mal em
movimento é uma roda sem atrito.

7.

9.

Sem suicídio nem eutanásia no inferno, os humanos
castigados ali ﬁcariam a sofrer eternamente um
castigo.
Um duplo castigo: dói e não acaba.
O inferno: local sem saída e é esse sem saída que é
insuportável, não a dor. Sem saída no espaço — não
há porta para sair, só para entrar — e no tempo —
não há dia de fuga ou ﬁm, apenas dia inicial.

Alguém disse, uma vez: “Preﬁro o paraíso pelo
clima e o inferno pela companhia.”

6.

4.
Mas talvez o mais terrível do inferno de Dante
seja, como escreve Sloterdijk, “a falta abismal de
equivalência entre um delito ﬁnito e um castigo
inﬁnito”.
Há, é certo, tabelas quantitativas que fazem
corresponder a um pecado o seu castigo exacto. É
preciso primeiro avaliar com exactidão o pecado,
para depois, também com exactidão, aplicar o seu
castigo. No entanto, apesar disso, há o desequilíbrio
insanável entre um pecado que teve início e ﬁm, e

8.

É PRECISO AVALIAR COM
EXACTIDÃO O PECADO PARA DEPOIS
APLICAR O SEU CASTIGO. APESAR
DISSO, HÁ O DESEQUILÍBRIO
INSANÁVEL ENTRE UM PECADO QUE
TEVE INÍCIO E FIM, E UM CASTIGO QUE
TEM INÍCIO, MAS NÃO TEM FIM
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10.
Chove. Começou o inverno.
Por aqui? Cada vez mais isto: silêncio, vontade de
isolamento, árvores e montanha.

11.
Volto aos conselhos de um avô ao seu pequeno neto,
o poema de Drummond de Andrade.
“Admito que amo nos vegetais a carga de silêncio,
Luís Maurício.
Mas há que tentar o diálogo, quando a solidão é
vício.”
Gonçalo M. Tavares escreve de acordo
com a antiga ortograﬁa
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PASSEIO PÚBLICO
40 MINUTOS COM

CARSTEN HÖLLER
“NÃO HÁ NADA MAIS
ENTEDIANTE DO QUE
CONTAREM-NOS OS SONHOS”
O ARTISTA CONTEMPORÂNEO TRAZ AO MAAT,
EM LISBOA, A EXPOSIÇÃO “DIA”, OBRAS
DE LUZ E ESCURIDÃO QUE DESAFIAM A FORMA
CONVENCIONAL DE OLHAR PARA A ARTE
ENTREVISTA MARIA JOÃO BOURBON
FOTOGRAFIA NUNO BOTELHO
Aﬁcionado pelo campo da experimentação e das relações humanas,
este artista nascido na Bélgica, ﬁlho de alemães, tem uma obra
inﬂuenciada pelo seu passado como cientista. Para Carsten Höller, a arte
não é a obra-prima do artista, mas o resultado da experiência pessoal
dos visitantes, que podem ou não interagir com os outros à sua volta.
Fica a sensação de que cria arte como se fosse um jogo ou experiência.

A arte não precisa necessariamente de mostrar alguma coisa. Gosto
do facto de, numa exposição, existirem visitantes que olham uns para
os outros. Ter alguém ao meu lado numa exposição gera um grande
impacto em mim. Em vez de uma forma antiquada de apreciar arte, é
mais interessante incluir o outro que por acaso também lá está. Não se
trata apenas de apreciar a obra, mas igualmente de ver a resposta do
outro, criando um triângulo entre ti, a outra pessoa e a obra de arte.
A obra não vive sem o público?

Algumas sim. Mas a maioria das obras desta exposição são para observar
e interagir com os outros. Como em “Lisbon Dots”. Podes também
afastar-te e ﬁcar em segundo plano, como numa arena com gladiadores.
Fiz algumas obras com escorregas que funcionam muito bem. Não
precisas de os usar, podes só observar a expressão facial de quem desce.
Ninguém usa um escorrega com o mesmo ar com que estava antes.

recorrer a pesticidas. Depois decidi que já tinha dado um contributo à
ciência e podia dedicar-me à outra parte da minha vida.
Como é o seu processo criativo?

Numa exposição, primeiro preciso de ver o espaço para depois pensar
no que fazer. Muitas vezes seria melhor se pudesse criar os meus
espaços sem ter de me adaptar àquilo que um arquiteto concebeu. É
muito comum um arquiteto fazer uma grande estrutura e eu depois
aparecer com as minhas esculturas não tão pequenas assim... Se
houvesse um museu debaixo de terra, as pessoas só teriam de entrar
e explorar, nunca veriam um edifício emblemático. No MAAT é bom,
posso fazer uma exposição com obras de luz. Trouxe tudo, só preciso de
um teto sobre a minha cabeça. E de eletricidade, já agora.
Em “Light Wall” nem sequer de teto necessita. Em que pensou?

Há muito tempo que trabalho com esta frequência: 7,8 hertz. Li um
artigo sobre ondas cerebrais descobertas nos anos 20 por Hans Berger.
O cérebro funciona em ondas, como frequências, diferentes em função
do estado de espírito. E pensei: talvez as nossas frequências sejam
inﬂuenciadas por estímulos externos. Dado que a arte é, se a deﬁnirmos
cientiﬁcamente, uma inﬂuência do exterior a partir de estímulos, porque
não saltar a arte e ir diretamente ao estímulo? Não mostro algo que
concebi de forma visionária, as pessoas criam a sua própria arte. Porque
esta obra é muito alucinogénia, especialmente de noite.
O guia da exposição relaciona “Meditation 7,8 Hz” com uma espécie de
libertação num contexto de isolamento gerado pela pandemia.

No caso da pandemia, é mais interessante olhar para “Lisbon Dots”.
Joga com a ideia de que existem diferentes pessoas, de classes sociais
distintas, apesar de tentarmos encontrar um sistema político que
funcione para toda a sociedade. Tem a ver com distanciamento social e
com contágio. Concebi-o em 2016, só agora o concretizei: aqui e agora
é ideal, em breve estaremos a viver num período pós-pandemia.

Sente-se medo e alegria ao mesmo tempo...

E quando temos o medo de um lado e a alegria do outro e nada no meio
(o que acontece quando se desce um escorrega), é interessante, porque
no dia a dia estamos entre os dois. Às vezes vamos mais numa direção,
outras vezes noutra, mas quando há apenas estes dois extremos e o
intermédio desaparece entra-se num estado de espírito muito singular.
E a arte consiste em estados de espírito muito singulares.

O nome denuncia isso.

Mas chamei-lhe apenas “Lisbon Dots”, não queria ser muito especíﬁco.
De outra forma, as pessoas pensariam na pandemia. Não gosto daquilo a
que costumo chamar de “arte ah-ah”, aquela arte que não percebemos
o que é mas quando lemos a explicação dizemos “ah-ah” e faz-se luz.
Costuma observar as pessoas a interagirem com as suas obras?

Antes de ser artista, era cientista. Como é que o cientista se torna artista?

Sempre quis ser ambos. Mas o meu pai disse, sensatamente, que
podia sempre tornar-me artista mas não cientista. Tinha razão. Estudei
ciências agronómicas e trabalhei em ecologia química e comunicação
entre insetos, com a ideia de controlar as pragas na agricultura sem

Não. Talvez porque já fui cientista, e ciência é observação. Agora o
objetivo não é esse. És tu, como visitante, que tens uma experiência
pessoal. Não sou eu que tenho uma visão que ponho numa obra para a
qual olhas e os louros vão para mim. Eu apenas dou o enquadramento, o
que aquilo é depende de quem tu és e das tuas circunstâncias.

PASSEIO PÚBLICO

“NÃO GOSTO DAQUILO A QUE COSTUMO
CHAMAR DE ‘ARTE AH-AH’, AQUELA
ARTE QUE NÃO PERCEBEMOS O QUE
É MAS QUANDO LEMOS A EXPLICAÇÃO
DIZEMOS ‘AH-AH’ E FAZ-SE LUZ”
Para si, quando a obra está terminada, o artista deixa de ser relevante?

O artista não deve falar demasiado. Hoje forneci algumas explicações
técnicas, mas esta é a única entrevista que dou. Nunca faço
conferências de imprensa sobre o meu trabalho, porque aí as pessoas
teriam esse “ah-ah, é disto que se trata”...
Apesar disso, pode explicar a ideia por trás de “Two Roaming Beds”, em que
os visitantes podem reservar uma noite e dormir em camas em movimento?

Não é lógico, é mais uma voz interior que por vezes me diz o que fazer.
Se queremos apreciar arte, é bom fazê-lo quando acordamos ou
adormecemos. Estamos apenas meio conscientes. Mas esse momento
dura pouco. As camas são uma oportunidade de prolongar o momento e
dormir na exposição, para que estejamos nessa altura no meio dela.
Chegam-lhe histórias de quem dormiu nelas?

As pessoas contam-me, mas não há nada mais entediante do que
contarem-nos os sonhos. Têm signiﬁcado apenas para elas.
Porque deu o título “Dia” à exposição?

Gosto de títulos de uma palavra só. Dia é uma palavra neutra e
insigniﬁcante, mas se pensares nela torna-se importante. Está
relacionada com um constante ligar e desligar. Existe dia e noite... Mas
dia é suﬁciente, automaticamente pensamos em noite.
Está sempre à procura de contrastes e contradições, joga com a nossa
perceção... É o passado como cientista a moldar a forma como cria arte?

Sim, mas também o facto de ter sido criança. São muitas coisas. Não
acho que arte e ciência sejam semelhantes, são até opostas.
Vai regularmente ao Gana. É uma inﬂuência no seu trabalho?

Não sei... Mas quando lá estou não sou o mesmo. Todos os lugares têm
uma inﬂuência em nós. Tornamo-nos outra pessoa, como se vivêssemos
o corpo de outra forma. No Gana isso é forte, é muito diferente da Suécia.
Vai muitas vezes ao Gana?

De dois em dois meses. Gosto de fazer como os pássaros: vão para a
Suécia para procriar e ﬁcam no Gana durante o resto do ano. b
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PLANETÁRIO
NO CAMINHO DAS ESTRELAS

POR
JOÃO
PACHECO
EXPOSIÇÃO

O Peru em Londres

THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

O prisioneiro foi talhado em madeira e está nu, sentado e
amarrado. O lama miniatura tem um ar esperto, foi feito
em ouro e poderá ter sido usado num sacrifício humano
às divindades das montanhas. A jarra de cerâmica é um
contorcionista muito anterior ao nascimento de Jesus Cristo.
O tambor ritual tem representações de inimigos capturados
em combate e uma cabeça transformada em troféu de guerra.
Há mistérios à volta de muitas das peças peruanas que
fazem parte da exposição “Peru: A Journey in Time”. É uma
história começada há 4500 anos, numa viagem no tempo
que é inaugurada na próxima quinta-feira e termina a 20
de fevereiro de 2022 no British Museum, em Londres. Para
contar o que aconteceu ao longo destes milhares de anos, há
perto de 80 peças únicas saídas da coleção do próprio British
Museum e mais de 40 vindas de vários museus peruanos. A
civilização inca ocupa uma parte importante desta história,
claro, com lugar também para outras culturas, como os
Chavín, os Nazca ou os Moche.
Além do interesse óbvio levantado pelos objetos criados
ao longo de milénios no território onde hoje é o Peru, esta
exposição dá atenção à ligação que os diferentes povos foram
tendo com a natureza. Como escreve a curadora peruana
Cecilia Pardo Grau no blogue do British Museum, as aves, os
felinos e as cobras eram animais que representavam o céu, a
terra e o mundo subterrâneo, fazendo parte de um panteão de
deuses representado por gerações de artistas anónimos. Por
exemplo, existia o mito de que as cobras teriam capacidade
para viajar até ao mundo subterrâneo, onde podiam ter
contacto com o poder dos antepassados e “ligar os reinos do
passado, do presente e do futuro”.
Por falar em ligações com o presente, esta viagem no tempo
coincide com os 200 anos da independência do Peru. E está
mesmo a pedir um jantar com ceviche em Londres. Ou então
com tapas espanholas, para pensarmos no ﬁm da civilização inca.

MOÇAMBIQUE

Uma borboleta na História

O lama
miniatura
em ouro é uma
das peças da
exposição “Peru:
A Journey in
Time”, no British
Museum

Morrerá gente. Primeiro, a borboleta
moçambicana poisa no rádio que está
sobre a escrivaninha. É dezembro
de 1964, Moçambique ainda não
existe como país independente. E a
transmissão radiofónica instável inclui
palavras como estas: “A natureza é
aliada das nossas forças patrióticas,
que surgem, atacam e desaparecem.
Vêm da natureza e desaparecem nela.”
Em Lourenço Marques, um rapaz
caminha para o trabalho enquanto lá
atrás alguém pinta um mural onde se
lê: “Aqui é Portugal”. Pouco depois, a
história do livro de banda desenhada
suíço “Capitão” recuará até aos
últimos anos do século XIX. E incluirá
guerra e amores, mulheres e homens
nus, feitiçaria, religião e fado. Mas não,
não é um livro sobre História. Há por
aqui muita ﬁcção, baseada em factos
históricos menos conhecidos.
As ilustrações são de Stefano Boroni,
as palavras foram escritas em francês
por Yann Karlen. A edição original
é suíça e no ano passado foi ﬁnalista
do Prix Delémont’BD para o melhor
álbum de banda desenhada. No Brasil,
a editora Faria e Silva publicou-o, e já
se encontra em Lisboa na livraria Tinta
nos Nervos. Para quando uma versão
portuguesa ou moçambicana?
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No prefácio, o escritor moçambicano
Mia Couto elogia a pertinência do
livro. E defende que se resgate a
memória dos laços históricos entre
Moçambique e a Suíça, referindo os
missionários suíços que “atingiram
a intimidade da corte do imenso
Império de Gaza, dirigido por
Ngungunyane”. No mesmo prefácio,
Mia Couto escreve que “mais do
que nunca se busca impor hoje
uma visão simplista e maniqueísta
da história, que, na Europa, serve
para aliviar culpas e, em África,
ajuda as elites africanas a eternizar
um discurso vitimista e a transferir
responsabilidades”.
Por falar em elites africanas, uma das
ﬁguras históricas que vive neste livro é
o líder independentista moçambicano
Eduardo Chivambo Mondlane
(1920-1969), um dos fundadores
da Frelimo, a Frente de Libertação
de Moçambique. Mondlane morreu
em 1969 ao abrir um pacote-bomba
e entra no livro como personagem
secundária, ﬁcando o protagonismo
para um antigo missionário suíço,
que é também quem conta a história.
A propósito, não se vai estragar por
aqui o prazer de ler e ver uma história
bem contada. Diga-se apenas que

FLASHES
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tem tudo a ver com colonialismo e
cristianismo, com a perda da fé e
com o respeito maior ou menor pelas
tradições e superstições herdadas dos
antepassados. Quase ninguém ﬁca
bem nesta fotograﬁa, aliás nesta banda
desenhada a preto e branco. Mas, se
pensarmos no requinte de algumas
práticas bélicas portuguesas, o retrato
até poderia ser muito mais negativo.
E pouco se fala sobre a última guerra
contra a potência colonizadora, que
terminou em território moçambicano
já depois da revolução de 25 de Abril
de 1974. O que aqui importa do
ponto de vista histórico são mesmo
os últimos anos do século XIX. Já
passaram bem mais de 100 anos —
quanto tempo será necessário para
portugueses e moçambicanos olharem
para esse passado histórico sem tantos
complexos?
Por acaso ou por sinal, quem pôs
esta história em andamento foi um
ilustrador suíço. O livro nasceu de
um projeto académico falhado, como
conta Stefano Boroni na nota ﬁnal.
Quase 20 anos antes de se transformar
neste livro de banda desenhada, o
tema da presença de missionários
suíços em Moçambique chegou a ser o
mote para uma tese de doutoramento
que o ilustrador deixou em águas
de bacalhau. A Academia que nos
perdoe, mas ainda bem. É que,
depois destas 110 páginas, talvez mais
pessoas passem por estes trilhos da
História tão pouco percorridos. Merci,
obrigado, kanimambo.

LUANDA
Chama-se Nesr Art Foundation,
é uma nova fundação sediada em
Luanda e dedica-se à promoção
da arte africana e em particular
de artistas angolanos. Os artistas
devem ser ainda emergentes, claro.
Esta nova instituição angolana foi
fundada pelos milionários Hiba e
Wissam Nesr (na foto) e as primeiras notícias sobre ela falam em residências artísticas, em ﬁlantropia e
num espaço expositivo em Luanda.
E sobre a grande importância económica do grupo Webcor, fundado
nos anos 70 pelo libanês Ali Nehme
Nesr, no antigo Zaire. Venham daí
as cenas dos próximos capítulos.

PHOTO
MATON

ROMA
Para começar, o porquinho mealheiro deve ter mais de 471 milhões
de euros. Será esse o ponto de partida do leilão, em janeiro. E agora?
Vale a pena continuar a ler as letras
pequeninas? Bom, a Villa Aurora
é um palácio em Roma que conta
com uma raridade daquelas num
teto, entre outras obras de arte
integradas na arquitetura. Trata-se
de um fresco de Caravaggio que
terá sido pintado por volta de 1597.
É só fazer as contas.

HELMUT NEWTON FOUNDATION

FARIA E SILVA EDITORA

MÚSICA
Quando a Casa dos Bicos foi construída em Lisboa, no século XVI, o
tráﬁco de escravos africanos era
uma atividade importante para o
reino. Mais tarde, o edifício chegou
a ser um armazém de bacalhau.
Agora é a Fundação José Saramago e na quarta-feira recebe
guitarra e voz de um lado e piano do
outro. O cabo-verdiano Tcheka e o
português Mário Laginha vão fazer
música às 18h30, num concerto
que faz parte do ciclo “Palavras
contra o Racismo”. Juntos.

Há por aí biscoitos como
recompensa? A Fundação
Opel Villas ﬁca em
Rüsselsheim, na Alemanha,
a 10 minutos a pé da
estação de comboios.
E até 6 de fevereiro
apresenta a exposição
coletiva “Kunst für Tiere.
Ein Perspektivwechsel für
Menschen”. Em português,
o título seria qualquer
coisa como: “Arte para
Animais. Uma Mudança
de Perspetiva para as
Pessoas”. Entre os mais de
20 artistas escolhidos, a
mostra conta, por exemplo,
com obras de autores
consagrados como Sophie
Calle, William Wegman e
Mário Cravo Neto.
Por falar em nomes, o título da
exposição é para levar a sério. Pelo
menos na primeira sexta-feira de cada
mês. Nesse dia, cães e cadelas têm
autorização para entrar na Opel Villas.
Basta que sejam antes registados
através do e-mail termine@opelvillen.
de, podendo depois abanar as caudas
junto aos trabalhos expostos. Em
particular, a dupla Krõõt Juurak e Alex
Bailey fez as “Performances for Pets”,
que são mesmo dedicadas aos animais
de estimação.
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WILLIAM WEGMAN, LETTER A , 1993

A primeira sexta-feira de cada cão

Se já está a pensar em que dia calha a
primeira sexta-feira do próximo mês,
é a 3 de dezembro. Mas cuidado com
a instalação “O Lobo em Nós”, da
artista austríaca Valie Export, que está
à entrada da Opel Villas. As imagens
de um lobo e de um astronauta talvez
deixem indiferentes os animais que já
tenham o bom hábito de ser passeados
pela arte contemporânea. Mas há
também gravações áudio de lobos a
uivar. E agora? Os biscoitos chegarão
para a matilha?

A mulher tira
as medidas ao
homem. Helmut
Newton
fotografou
assim este
clichê invertido,
em 1975, para
uma produção
de moda
da revista
“Vogue”.
Este olhar faz
agora parte da
retrospetiva da
Helmut Newton
Foundation, em
Berlim. Estão
expostas perto
de 300 imagens
até 22 de maio
de 2022. E
metade será
mostrada pela
primeira vez.
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UMA PEÇA RECUPERADA NOS
ESCOMBROS DE UMA DERROCADA
É DIVULGADA PARA GÁUDIO GERAL

N

UMA ‘GERINGONÇA’ ESTRANHA, ALI PARA OS LADOS DE SÃO BENTO, TINHA
ENTRE OS DESTROÇOS UMA REVISTA LEVADA À CENA NO MARIA DERROTA

ão é comum, muito menos
normal ou vulgar, uma revista
representada num dos mais
importantes teatros do país,
o Maria Derrota (em frente ao
Maria Vitória), desaparecer
sem deixar rasto. Porém,
foi a conclusão a que um
grupo de peritos, de que
ﬁz parte, chegou quando
encontrou, entre o entulho
de uma estranha arquitetura
perto de São Bento, designada comummente por ‘geringonça’,
uma série de papéis contendo música e versos. Não me é
permitido apresentar a música neste espaço, mas anuncio
que se está a trabalhar para a levar a São Carlos, uma vez que
a coloratura (exigência de numa única nota cantar várias
sílabas), ou melisma, ou como lhe queiram chamar, é deveras
elevada. Além de que o barítono deve ter a voz cansada, o tenor
enfadada e o soprano esganiçada.
Aqui ﬁcam, pois, os fragmentos que poderão levar mais
interessados a entender a que época ou circunstância diz
respeito o enredo da rábula.
(soprano) — Senhor Jerónimo!
(barítono) — Dona Catarina! Vamos lá a ver se a gente atina.
Então a senhora não era para ser a favor?
(soprano) — Desculpe-me, mas nenhuma razão tem o senhor.
(barítono) — Dona Catarina, porventura acharia que o nosso
Costa me mentiria?
(soprano) — O nosso Costa é um farsante, um meliante, um
dissimulado, um frasco de veneno achado no ventre de uma
cascavel; o nosso Costa muda de pele como muda de camisa.
(tenor) — Eh lá, Catarina! A minha honra defendo, e colocar
em causa minha seriedade escusa. Eu não menti ao Jerónimo
nem à senhora nem a ninguém nos últimos cinco minutos, ou
talvez um quarto de hora.
(barítono) — Mas reconhece que me disse a mim que a favor
votaria esta senhora?
(tenor) — Bem, bom, querido e velho camarada, isso foi há
muito tempo, talvez dois ou três dias...
(soprano) — Já vi que os homens são todos iguais...
(barítono e tenor, em coro) — Iguais a quê, desembuche e diga.
(soprano) — Iguais a uma hiena que à vítima não liga!
(tenor) — Não quiseram ambos beneﬁciar das minhas doces
ofertas, apesar de eu ter sempre as minhas portas abertas.
Antes quiseram atacar-me e concorrer entre vós para saber
qual me faria o ataque mais atroz.
(barítono) — Falso, caro Costa. A mim não me engana. Sempre
preferiu a Catarina (nem sei se haveria assuntos de cama).
(soprano) — Que baixeza, senhor Jerónimo, que vil argumento

usa. O Costa sabe-se bem que da sua honestidade abusa.
(tenor) — Tudo falso! Tudo engano! Ó descarada mentira! Os
senhores decidiram derrubar-me, tinham-me ambos sob mira.
(soprano) — Não acreditássemos no que Marcelo avisou...
(barítono) — Ele avisa muitas coisas que jamais praticou...
(tenor) — Deviam mais cuidado ter, porque estamos pior do
que estavam a prever.
Este estrato, que bem poderia ser também de uma ópera, tudo
leva a crer ser de uma revista. Não só por estar escrito em papel
timbrado do referido Teatro Maria Derrota como também pelas
rimas de pé quebrado. Porém, o argumento mais decisivo,
aquele que levou o grupo de peritos a concluir que não se
tratava de uma peça lírica de belcanto, foi o facto de no enredo
não constar qualquer indício da história sempre repetida na
trama operática. Como sabeis, nas óperas da escola italiana, as
mais seguidas em Portugal, o tenor quer ir para a cama com a
soprano, mas o barítono tenta impedir. Ora, aqui o tenor Costa
não dá mostras de ter qualquer atração pela soprano Catarina,
como não parece ser o ﬁto do barítono Jerónimo impedir o
acometimento.
Por este fragmento — e esperemos que mais sejam descobertos
— ﬁca-se com a sensação de que os três tinham um acordo
que, por um mal-entendido qualquer, é quebrado. Ora isso
dá todo o aspeto de ser um enredo de quadro de revista, que
termina com a risada geral, e não do repositório operático,
que costuma terminar em tragédia, muitas vezes com a morte
do próprio protagonista ou de uma das personagens mais
relevantes da história. Morte essa quantas vezes encenada
com uma canção em que vem ao cimo todo o drama e toda a
angústia acumulada pelo desenrolar da peça. A ‘geringonça’,
como ﬁcou conhecido este trecho devido ao local em que foi
encontrado, não parece desembocar nesse drama, mas numa
paródia daquelas em que se costuma dizer: ri-te, ri-te... b
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A PISCINA
PERDIDA
OS LÍDERES DO MUNDO, REUNIDOS EM GLASGOW
NA COP26, DISCUTEM O CLIMA DO PLANETA
E O FUTURO DA ESPÉCIE HUMANA. ORHAN PAMUK
REGRESSA AO PASSADO E MERGULHA NAS SUAS
MEMÓRIAS DE UMA POÇA DE ÁGUA NAS ROCHAS

E

m 1964, quando tinha uns 12 ou 13
anos, passava o verão numa casa junto
ao mar a 50 quilómetros de Istambul.
Saltava o muro baixo do jardim e caminhava até à praia através das rochas
e dos campos desertos que ladeavam a
praia, inspecionando todas as maravilhosas pequenas surpresas que a Natureza havia disposto no meu caminho.
Um dia, deparei com uma piscina natural junto às rochas. Não era exatamente uma piscina. Continuava a sair
água do mar através das falhas entre
as rochas e as pedras. Mas, tal como
uma verdadeira piscina, tinha uns 30
centímetros de profundidade e 6 ou 7
metros de largura e estava protegida do
assalto das ondas turbulentas do mar.
Rapidamente descobri que, por baixo
da superfície tranquila e perfeitamente
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TEXTO ORHAN PAMUK
ESCRITOR, PRÉMIO NOBEL DA LITERATURA

transparente da minha ‘piscina’, havia
um outro mundo, toda uma civilização, e comecei a passar cada vez mais
tempo ali, sozinho no calor do verão,
fascinado pelo animado reino submerso na água do mar tépida.
Os meus favoritos eram os caranguejos bebés, meio brancos, meio
translúcidos — não maiores do que a
unha da minha mão —, sempre a correr de lado, numa perpétua agitação.
Cabozes sarapintados e multicoloridos saltavam de uma rocha para outra
rocha, evitando cuidadosamente o sol.
Os cabozes maiores ﬁcavam muitas
vezes presos nas redes dos pescadores, tal como os peixes-escorpião, que
tinham picos venenosos nas costas.
Eu não gostava deles. Um peixe-agulha que se tinha perdido e acabara na
piscina emergia de vez em quando e
buscava pacientemente uma via de
escape, com o seu bico preto estreito
cortando a água como um submarino.
Eu ﬁcava perplexo com a incapacidade
do peixe-agulha para descobrir a saída e, ao acompanhar o seu progresso,
também sentia os dilemas da minha
própria vida.
De repente, um caranguejo castanho do tamanho da minha mão (a
minha mão de 12 anos!) erguia a sua

pata acastanhada, brilhante de porcelana, de entre os ouriços-do-mar,
as anémonas, os mexilhões pendurados nas rochas esburacadas. Ao primeiro sinal deste movimento, eu e
todas as outras criaturas daquela piscina de água salgada imobilizávamo-nos e esperávamos que o caranguejo
castanho emergisse — mas ele nunca
o fazia. Tal como os blenióides, que se
moviam sempre tão rápidos quanto
relâmpagos, torcendo não só as caudas
como todo o corpo enquanto avançavam, o caranguejo castanho era um
espetáculo raro. Às vezes, um cardume de piardas do tamanho de fósforos,
perdendo-se tal como o peixe-agulha
ou empurrado por uma onda errante,

entrava na piscina e permanecia lá. Eu
ﬁcava sempre surpreendido pela sua
aparente imperturbabilidade enquanto procurava uma maneira de sair.
Usava calções curtos e chinelos de
dedo — conhecidos na Turquia como
‘Tóquios’, pela forma como imitavam
os chinelos tradicionais japoneses. Às
vezes, entrava na piscina até a água me
chegar aos joelhos, com os meus pés
a sentir o chão lamacento como um
pântano, e parava exatamente no meio
daquela civilização. Pequenos gafanhotos brancos saltavam como gafanhotos e dispersavam-se. Eu esperava
que a nuvem cogumelo de lama gerada pelos meus pés assentasse lentamente e então curvava-me e levava o

Em 1964, havia dois milhões
e meio de pessoas a viver
junto ao mar de Mármara.
Hoje são 25 milhões,
e metade da atividade
industrial da Turquia
encontra-se aqui sediada
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O Prémio Pessoa é uma iniciativa do jornal EXPRESSO e da
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, cuja designação se inspira no nome do
português com maior irradiação cultural no século XX, Fernando
Pessoa, e que se propõe reconhecer a atividade de pessoas portuguesas
com papel significativo na vida cultural e científica do país.
Contra a corrente de uma velha tradição nacional, segundo a qual
a projeção de algumas obras da maior importância só foi verdadeiramente
alcançada depois da morte dos seus autores – e foi esse, precisamente,
o caso de Fernando Pessoa - o Prémio Pessoa pretende representar uma
nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das
intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses.

REGULAMENTO 2021
ARTIGO 1.º
1.

O Prémio Pessoa será concedido,
anualmente, à pessoa de nacionalidade
portuguesa que durante esse período e na
sequência de uma atividade anterior tiver sido
protagonista de um aintervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística,
literária ou científica do país.

meu nariz exatamente até ao espelho
da água. Por vezes ﬁcava assim horas,
observando as lesmas do mar no fundo da piscina, os pequenos caracóis
marinhos atarefados a arrastar as suas
conchas com pés velozes tão peludos
como as pernas de uma aranha, as
pegadas de todas estas diferentes criaturas, os buracos estranhos no solo
que pareciam formigueiros e as minúsculas bolhas de ar cuja presença
eu nunca conseguia bem explicar. O
sol queimava-me a nuca. À distância,
podia ouvir crianças a gritar e os sons
de gente feliz a desfrutar a praia.
Nesses dois verões, um terrível incidente aconteceu nessa piscina normalmente tranquila. Uma gaivota
mergulhou dos céus e agarrou com o
bico um caboz inchado e sem defesa,
voltando a seguir para o céu. Jamais
esquecerei o medo que senti naquele momento.
De vez em quando, a minha mãe
chamava-me de casa.
“Orhaaaaaan! Ooooorrrhaaaaaan!”
Nunca respondia, para não revelar onde estava. Queria pertencer ao
mundo dentro da piscina e assim limitava-me a esperar ali, quieto e imóvel.

***

Todo esse mundo está agora perdido. Em 1964, havia dois milhões e
meio de pessoas a viver junto ao mar
de Mármara. Hoje são 25 milhões,
e metade da atividade industrial da
Turquia encontra-se aqui sediada.
Em 1976, a minha piscina foi enchida
e construiu-se ali um cais de cimento, para que as pessoas que passavam
o verão no complexo de apartamentos próximo tivessem um lugar para
apanhar sol. Em junho de 2021, quando um misterioso e repugnante brilho
verde que os locais referiam como
‘ranho do mar’ surgiu na superfície
do mar de Mármara, as praias públicas de Istambul e da região de Mármara — cada uma das quais constituía um mundo distinto em si mesma,
como os antigos cinemas — foram todas encerradas, tal como os caracóis
marinhos e os camarões minúsculos
que haviam desaparecido muito antes delas. b
e@expresso.impresa.pt
© 2021, Orhan Pamuk
Uma versão deste artigo foi publicada
na “The New Statesman”
Tradução Luís M. Faria

ARTIGO 2.º
1. Qualquer instituição ou cidadão pode enviar
propostas de candidaturas ao Prémio até 24 de
novembro de 2021 (data de receção).
2. As candidaturas deverão ser submetidas através
do preenchimento do formulário disponível em:
https://expresso.pt/premio-pessoa
3. É obrigatório o envio de um CV sintetizado do
candidato.
4. As propostas de candidatura poderão ser
acompanhadas de documentação considerada
útil pelos proponentes. Esta documentação
deverá ser enviada até 24 de novembro de 2021
(data de receção):
- por e-mail: premiopessoa2021@impresa.pt;
ou
- por correio: Jornal EXPRESSO – “Prémio
Pessoa”,
Edifício Impresa, Rua Calvet
de Magalhães, 242 – 2770-022 Paço de Arcos.
5. Os originais que integrem essa documentação não serão devolvidos.

ARTIGO 3.º
1. O Prémio será atribuído por um Júri, cujos
Presidente e Vice-Presidente serão respetivamente designados pelos Jornal EXPRESSO e pela
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, sendo os restantes

membros convidados anualmente pelo Jornal
EXPRESSO.
2. O Jornal EXPRESSO designará, também,
o Secretário do Júri.
3. Compete ao Presidente dirigir as reuniões
do Júri e ao Secretário redigir a ata das sessões.
4. Em caso de empate, o presidente terá o voto
de qualidade.

ARTIGO 4.º
O Júri tem plena liberdade para eleger um dos
candidatos

propostos

ou

conceder

o

Prémio

a outra pessoa. Cada membro do Júri poderá propor,
durante as sessões, o candidato ou candidatos que,
em seu parecer, merecem o Prémio.

ARTIGO 5.º
Cada Prémio Pessoa será concedido à pessoa que
alcance a maioria dos votos emitidos pelos
membros do Júri.

ARTIGO 6.º
1. O Prémio é, em princípio, indivisível. No entanto,
em casos excecionais, em que, no decorrer de
votações sucessivas, se mantenha um equilíbrio
entre duas candidaturas, o Júri poderá decidir que
seja compartilhado.
2. O Prémio não poderá ser concedido a título
póstumo.

ARTIGO 7.º
O Prémio Pessoa 2021 será constituído por um
diploma e uma dotação em dinheiro no valor de
60.000 euros.

PRAZO DE CANDIDATURAS: ATÉ 24 DE NOVEMBRO DE 2021

SUSANA VERA/REUTERS

TEXTO JOANA PEREIRA BASTOS
E RÚBEN TIAGO PEREIRA
ENVIADOS A LA PALMA, CANÁRIAS
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O vulcão que entrou em
erupção há quase 50 dias
está a fazer crescer
La Palma, dando-lhe novos
contornos e ampliadas
fronteiras. É uma ilha
a mudar de corpo

Terra
viva
E 25

m La Palma, a Terra gerou nova terra. Ao décimo
dia após a erupção, a lava chegou ao mar e a união
dos dois fez criar o mais jovem território do mundo.
É quase um quilómetro quadrado de solo virgem,
porventura o único intocado da Europa. E terá de
passar pelo menos um par de anos até que alguém
possa, por ﬁm, vir a pisá-lo.
A lava brotou do mais recente vulcão do planeta, “nascido” a 19 de setembro de 2021. Um dia antes, pouco mais do que uma colina havia no lugar
onde entretanto se ergueu uma montanha com 400
metros de altitude. “Era chão liso, aqui não havia
nada”, conta, ainda incrédulo, Matias Arrocha, que
viu surgir e crescer diante dos olhos “o demónio”
que havia de reduzir a nada a sua casa, uma das primeiras a desaparecer após a erupção.
O vulcão irrompeu em Cumbre Vieja, a região que
ocupa praticamente toda a metade sul da ilha, atravessada por uma ﬁssura vulcânica e onde existe um
enorme reservatório subterrâneo de magma, a vários quilómetros de profundidade. De cada vez que o
magma ascende à superfície, nasce um novo vulcão.
E não é possível prever exatamente onde nem quando
isso vai acontecer, a não ser com uma antecedência
de poucos dias, quando a atividade sísmica começa
a aumentar e há pequenos sinais de alguma deformação no terreno — registados pelos instrumentos
geodésicos que em permanência monitorizam a ilha
— muitas vezes impercetíveis ao olhar.
“Toda a região de Cumbre Vieja é um enorme
complexo vulcânico, que é dos mais ativos do planeta e o que mais erupções gerou em todo o arquipélago nos últimos 500 anos”, explica Pedro Hernandez, do Instituto Vulcanológico das Canárias
(Involcan). O vulcão que nasceu agora e que está
a causar uma destruição sem precedentes em La
Palma é já o nono a irromper nesta região desde o
século XV e o terceiro só nos últimos 72 anos.
Como uma matriosca, é um vulcão gerado no interior de um vulcão maior, dentro do grande vulcão
que é toda a ilha. É tão novo que ainda não foi sequer
batizado. No arquipélago, discute-se agora como se
deve chamar. Ao contrário do que acontece com os
furacões, não existem organismos oﬁciais a deﬁnir
o nome dos vulcões. São as populações que os nomeiam, em função da cultura e da história locais.
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E
CRIAÇÃO A chegada
da lava ao mar gerou uma nova
península que já tem quase
40 hectares e que continua
a crescer diariamente.
A ilha está a expandir-se

O Involcan propõe que seja chamado “Tajogaite”, nome dado pelo povo nativo que habitava
aquelas ilhas antes da ocupação espanhola ao local onde agora surgiu a primeira boca eruptiva, seguindo a tradição regional de dar aos vulcões nomes aborígenes. Mas há também o hábito de batizá-los com o nome do santo celebrado no dia em
que “nasceram”. Foi assim que um dos últimos
vulcões a irromper em La Palma, em 1949, foi chamado de “San Juan”, por ter entrado em erupção
a 24 de junho, dia de São João. Respeitando esse
costume, muitos habitantes sugerem que o novo
vulcão seja nomeado “San Genaro” (São Januário),
cujo culto se celebra a 19 de setembro.
Por ironia, São Januário é o padroeiro da cidade italiana de Nápoles, o santo que os napolitanos
acreditam proteger a cidade do poder destruidor

E 26

do Vesúvio. Reza a lenda que, em 1631, uma procissão com as relíquias de São Januário conseguiu
suster uma erupção daquele vulcão, que então estava iminente.
Em La Palma, porém, nada parece proteger a
ilha da devastação causada pela lava. Nem a religião, nem a ciência. Quase 50 dias depois do início
da erupção, a mais arrasadora da Europa no último século, a atividade vulcânica não só não dá sinal de abrandar, como tem vindo a intensiﬁcar-se.
“É como uma explosão nuclear. Num perímetro de
três quilómetros em torno do cone principal, a destruição é total. Morreram 90% das plantas. Praticamente não restou nada. E nada é mesmo nada”,
diz Manuel Nogales, biólogo e coordenador nas Canárias do Conselho Superior de Investigação Cientíﬁca (SCIC), que está agora a realizar o primeiro

estudo integral sobre o impacto em tempo real de
uma erupção na biodiversidade.
Nas últimas semanas, multiplicaram-se as bocas que cospem a lava, que chega a ser expelida até
uma altura de 600 metros, quase duas vezes a Torre
Eiﬀel. E com elas multiplicaram-se as escoadas que
escorrem do vulcão, como rios de fogo, engolindo
a terra. Praticamente mil hectares estão agora cobertos por uma imensa massa incandescente que
chega a ter a altura de um prédio de seis andares e
que fez desaparecer localidades inteiras e uma gigantesca área de cultivo de bananeiras, o principal
motor económico da ilha. Sete mil pessoas, quase
10% da população de La Palma, estão agora desalojadas. O chão em que viviam já não existe.
Como folhas de papel numa fogueira, mais de
2500 edifícios já foram reduzidos a cinzas. Milhares

“A Terra deu à luz e a ilha está
a crescer. É o começo de uma
terra nova, como o Génesis a
descrever a criação do mundo.
É esmagador”, diz a historiadora
Maria Victoria Hernández
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FÉ Um mês após o início
da erupção, muitos “palmeros”
juntaram-se em procissão
para pedir à Nossa Senhora
que pare o vulcão. Mas nem
a religião nem a ciência
conseguem proteger a ilha da
devastação causada pela lava

de outras casas mantêm-se de pé, intocadas, mas
quase impossíveis de alcançar, em aldeias tornadas
fantasma a que a lava abruptamente vedou o caminho. “As escoadas cortaram praticamente todas as
vias de comunicação entre o norte e o sul no setor ocidental da ilha”, diz o vulcanólogo Pedro Hernández.
É como se, nesta zona, La Palma tivesse sido dividida
em dois por um enorme rio de lava. Um trajeto de oito
quilómetros entre Tazacorte e Puerto Naos, que antes
levava poucos minutos a fazer, demora agora mais de
hora e meia porque obriga a contornar a ilha. Cerca
de 30 quilómetros de estradas ﬁcaram soterrados e
poderão levar meses ou anos a recuperar.
“Era uma zona muito bonita, muito verde, e agora é uma montanha negra. Olhamos à volta e parece
que estamos em Mordor, em ‘O Senhor dos Anéis’”,
descreve Elena Marrero, vereadora de Ação Social do
município de Los Llanos de Aridane, um dos mais
povoados de La Palma e também um dos mais atingidos. Na obra-prima de J. R. R. Tolkien, Mordor é
uma terra devastada por um vulcão, um imenso deserto negro e fumegante onde correm rios de lava.
Assim é hoje uma grande extensão do vale de Aridane. Onde antes existiam localidades e plantações há
agora hectares a perder de vista de campos mortos

A lei atual determina que os
terrenos que os vulcões fazem
ganhar ao oceano, expandindo
as ilhas, são propriedade do
Estado e devem ser classiﬁcados
como parque natural
tingidos de preto basáltico e vermelho incandescente. Do céu não chega chuva mas cinzas e debaixo dos
pés a terra treme. Não há cheiro, mas o barulho, semelhante ao voo de vários aviões a jato, é atroador.

“A TERRA DEU À LUZ”
Um vulcão, porém, não tem apenas o poder de destruir. Tal como acontece com os Açores, por exemplo, foi a atividade vulcânica que criou estas ilhas e
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é também ela que as mantém vivas e as faz crescer.
Transforma-as, expande-as, muda-lhes as fronteiras e a orograﬁa. As metamorfoses da Terra ocorrem
ao longo de milhares de anos, num calendário próprio, impossível de acompanhar na escala da vida
humana. Mas uma erupção, no entanto, é capaz de
provocá-las em poucos dias. Em La Palma, é possível vê-las em tempo real, como se a ilha estivesse a
mudar de corpo diante dos nossos olhos.

RÚBEN TIAGO PEREIRA
RÚBEN TIAGO PEREIRA

SUSANA VERA/REUTERS

A 28 de setembro, pouco mais de uma semana
após o início da erupção e no mesmo dia em que o
Governo espanhol declarou a ilha zona de catástrofe,
a primeira escoada chegou ao mar. Eram 23h quando a lava caiu a partir de um penhasco com cerca de
cem metros de altura nas proximidades da praia de
Los Guirres, formando cascatas incandescentes, a
uma temperatura de 1200 graus. Ao tocar no oceano,
deixando atrás de si mais de seis quilómetros de destruição, a lava solidiﬁcou rapidamente, fazendo nascer um novo território com vários hectares de solo
virgem. Outras escoadas estão agora também a fazer
o seu caminho rumo ao mar, podendo vir a criar, nas
próximas semanas, novos terrenos noutros locais.
“A Terra deu à luz e a ilha está a crescer. É o começo de uma terra nova, como o Génesis a descrever
a criação do mundo. É esmagador”, diz a historiadora Maria Victoria Hernández. Cronista oﬁcial do município de Los Llanos de Aridane, Victoria dedicou-se a estudar a história da ilha, que é quase o mesmo
que estudar a história das erupções que, como barro,
a moldaram, deﬁnindo não só os contornos da terra, mas a vida das gentes que sempre a ocuparam.
Ao contrário da Madeira e dos Açores, as Canárias já eram habitadas muito antes da chegada dos

TRANSFORMAÇÃO Victoria Hernández estuda a história da ilha e das erupções que a
moldaram; Amanda Sputh e a amiga Amanda Díaz (no topo) perderam a praia onde iam
todos os dias, mas acreditam que uma nova praia possa vir a nascer

europeus. Há estudos arqueológicos que apontam
para um povoamento humano destas ilhas que remonta, pelo menos, a 500 anos antes de Cristo. Os
guanches, nome do povo nativo do arquipélago,
sempre viveram à sombra de vulcões. No museu arqueológico de Los Llanos de Aridane está hoje exposto um bloco de lava com incrustação de restos
humanos que datações de carbono 14 situam por
volta do ano de 1050, uma peça que é considerada
única no mundo.
Segundo os arqueólogos, uma erupção que então
ocorreu também na região de Cumbre Vieja terá soterrado uma necrópole guanche que existia na zona
da atual vila de Mazo, não muito longe do vulcão que
agora eclodiu. À época, os nativos terão conseguido, sem que ainda hoje se saiba como, recuperar os
restos dos seus antepassados e juntaram-nos numa
nova sepultura, a quase 10 quilómetros de distância.
“Impressiona pensar como agora a história pode repetir-se. As escoadas de lava ameaçam destruir dois
cemitérios e isso está a deixar as populações profundamente angustiadas”, conta Victoria.
Os guanches acabariam por ser dizimados com
a invasão castelhana, no século XV. Mas deram luta,
mesmo usando apenas pedras e varapaus contra
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espadas, lanças e bestas. Em 1443, o cavaleiro sevilhano Guillén Peraza desembarcou para tomar La Palma
e a batalha sanguinária travada com os nativos deu
origem a um poema popular que é hoje considerado
o primeiro registo literário das Canárias. O poema de
12 versos fala na maldição que terá então sido lançada sobre a ilha: “Que Brotem nos Teus Campos Tristes
Vulcões”. Desde então, já irromperam nove, todos no
complexo vulcânico de Cumbre Vieja.
Antes deste, o último “nasceu” fez há duas semanas precisamente 50 anos. Foi a erupção mais
curta entre todas as registadas naquele arquipélago. Durou apenas 24 dias, vividos como “uma festa” pelos “palmeros”. A única ediﬁcação que existia na zona, mesmo na ponta sul da ilha, era um
farol e até isso foi poupado pela lava, que escorreu
ao lado, diretamente para o mar, sem causar danos. Já o vulcão de San Juan, em 1949, não foi benevolente e os estragos só não foram maiores porque havia bastante menos gente a viver na região.
Ainda assim, cerca de mil pessoas ﬁcaram desalojadas e a catástrofe acabou por provocar uma vaga
de emigração para a Venezuela, tal como, em 1957,
a erupção dos Capelinhos, no Faial, motivou um
êxodo maciço para os EUA.

A lava fez desaparecer uma
das praias mais bonitas e icónicas
de La Palma. Chamava-se Playa
Nueva, por só existir há pouco
mais de 70 anos. Nasceu com
uma erupção, morreu com outra
O mesmo se teme que aconteça desta vez. Muitas
das 7 mil pessoas a quem o vulcão ainda sem nome
tirou a casa, e que estão agora temporariamente alojadas em residências ou com familiares e amigos,
pensam partir rumo a outras ilhas das Canárias, à
Espanha peninsular ou até para outros países. “Várias já nos pediram ajuda para comprar os bilhetes de
avião. Querem recomeçar a vida noutro lugar, longe
daqui. A ilha pode acabar por perder muita gente”,
receia Elena Marrero, do município de Los Llanos.
O desaparecimento de centenas de hectares de
cultivo é um desastre económico para a região que
deixa muitos sem sustento. E mesmo que queiram,
podem não ter onde ﬁcar. Soterrados pela lava, que
em alguns pontos ergueu paredes incandescentes
com 15 a 20 metros de altura, os terrenos onde viviam ﬁcarão inutilizados por vários anos, até que
o solo arrefeça. É impossível reconstruir ali o que
perderam. E no resto do território também será
muito difícil erguer de raiz as localidades que deixaram de existir. A ilha, que tem quase a mesma
área de São Miguel, nos Açores, é montanhosa e
boa parte das terras que ainda estão livres situam-se em zonas de parque natural ou de risco vulcânico, onde é alta a probabilidade de a desgraça voltar
a acontecer. “Nestas regiões de vulcanismo ativo,
é preciso fazer uma planiﬁcação urbanística muito
cuidadosa, o que não aconteceu no passado, com as
consequências que estamos a ver agora. É preciso
pensar muito bem antes de voltar a construir em
Cumbre Vieja”, frisa Manuel Nogales, do Conselho
Superior de Investigação Cientíﬁca.
Paradoxalmente, numa improvável sucessão de
eventos que só a distância histórica permite observar, foi a erupção de San Juan, há pouco mais de 70
anos, que acabou por fazer crescer a ocupação humana em Cumbre Vieja, fazendo com que a região
vulcânica mais ativa de todo o arquipélago e uma
das mais ativas do mundo se tornasse também a
mais povoada de La Palma. Na altura, a chegada da
lava ao mar alterou profundamente a zona costeira,
expandindo o território da ilha em mais de quatro
quilómetros quadrados. Aproveitando-se do vazio
legal que então existia sobre a propriedade destes
novos terrenos, um notário apressou-se a delimitar uma das fajãs com estacas a toda a volta e reclamou-a como sua. Teve uma ideia que viria a provar-se visionária. Mandou cobrir a península de lava
ganha ao mar com toneladas de terra, trazida das
montanhas em camiões, e ali plantou bananeiras,
que precisam apenas de uma profundidade de 1,5
metros para crescer. Graças ao clima tropical e à
fertilidade do solo vulcânico, as plantas vingaram
de forma impressionante e o homem enriqueceu.

Como erva trepadeira, a ideia pegou e cresceu rapidamente entre as gentes da ilha, ajudadas ﬁnanceiramente pelos familiares que haviam partido para a
Venezuela e que lhes mandavam dinheiro, na altura
em que o câmbio do bolívar quase valia ouro. Muitas começaram também a fazer as suas plantações,
fazendo da região antes devastada uma das maiores
produtoras de banana, los plátanos, de toda a Espanha. “Houve uma grande ascensão económica e social na ilha. Muitas famílias de classe média baixa
mudaram-se para ali para também fazerem cultivos
de plátano e começaram a construir as suas casas. E
assim foram criadas várias localidades, justamente
muitas das que agora estão a desaparecer com este
vulcão”, explica a historiadora Victoria Hernández.
Hoje, já não será possível fazer o mesmo que o astuto notário fez ao reclamar como sua a terra nova,
nem concretizar a sua visão. A devastação é agora
muito maior e as escoadas de lava três a quatro vezes
mais altas do que as geradas em 1949, o que signiﬁca
que levarão bastante mais tempo a arrefecer o suﬁciente para que o solo possa voltar a ser aproveitado.
Por outro lado, a lei atual determina que os terrenos
que os vulcões fazem ganhar ao oceano, expandindo as ilhas, são propriedade do Estado e devem ser
classiﬁcados como parque natural. A nova fajã, que
já tem cerca de 40 hectares e, que centímetro a centímetro, continua diariamente a crescer, será objeto
de investigação cientíﬁca, mas por enquanto, e nos
tempos mais próximos, ninguém pode pisá-la. “É
perigoso fazê-lo porque há partes que ainda podem
desabar. Terão de passar, pelo menos, dois anos até
que seja possível lá ir e trabalhar com segurança”,
diz o vulcanólogo Pedro Hernández.

NASCIMENTO E MORTE DE UMA PRAIA
A enorme expansão do cultivo de bananeiras não
foi o único “presente” que a erupção de há 70 anos
acabou por dar à ilha. Com o passar do tempo, uma
das penínsulas de lava criadas na altura gerou uma
praia que viria a tornar-se uma das mais queridas
entre os palmeros e onde nasceu a comunidade de
surﬁstas local. Numa ilha em que grande parte da
costa é feita de penhascos, esta era das poucas praias fáceis de aceder e, por isso, a que mais gente frequentava e a única que integrava o Open de Surf das
Canárias. Metade tinha fundo de areia e a outra parte
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assentava sobre a plataforma vulcânica, criando ondas que muitos diziam ser “mágicas”. Foi lá que as
últimas gerações aprenderam a surfar. Chamava-se
Los Guirres ou Playa Nueva (Praia Nova), por só então ter passado a existir. Mas essa praia de ondas perfeitas que tantas vezes serviu de postal da ilha acabou agora por desaparecer, soterrada pela primeira
escoada de lava que chegou ao mar. Nasceu com a
erupção de 1949, morreu com a erupção de 2021.
“Era paradisíaca. Quando o sol se estava a pôr,
as ondas ﬁcavam iluminadas e reﬂetiam todo o verde da costa. Ao longo de todo o ano, de verão ou de
inverno, íamos para lá quase todos os dias, nem que
fosse depois do trabalho, para relaxar e conviver.
Faziam-se churrascos e tocava-se guitarra. Para a
ilha, Los Guirres não representava apenas o surf,
mas todo um estilo de vida. Era o nosso templo e é
muito triste saber que o perdemos”, conta a surﬁsta
Amanda Sputh, de 28 anos.
Habituados a viver numa ilha que cresce e se
transforma, muitos esperam agora que uma nova
praia venha a nascer onde se criou o delta de lava
que fez desaparecer Los Guirres. Quando chove
muito, há um barranco que se enche de água e que
transporta até à costa grandes quantidades de areia
negra que está na caldeira de um antigo vulcão.
Pode ser que venha a depositar-se sobre a nova fajã,
ou outra que venha ainda a ser criada nas próximas
semanas, gerando uma nova Praia Nova.
Para já, a ilha continua a mudar todos os dias e é
impossível prever como ﬁcará quando terminar esta
erupção, que ninguém sabe quanto tempo ainda vai
durar. Quando chegar ao ﬁm, é preciso refazer os
mapas, criando novas cartas náuticas e militares.
Rui Fernandes, especialista português em Geodesia
e coordenador do Colaboratório para as Geociências
da Universidade da Beira Interior, é um dos cientistas convidados a participar no mapeamento dos novos territórios que estão a ser criados, não apenas à
superfície mas também debaixo do mar. Atualmente, a operação é feita com drones, que são operados à
distância e que permitem fazer, no espaço de poucas
semanas, um novo mapa com uma precisão centimétrica. “É muito raro haver necessidade de refazer
mapas por ganho de terra. Normalmente fazemo-lo
devido a perda de terra pela erosão ou pela subida da
água do mar. A criação de terra à superfície só existe
por ação dos vulcões”, explica.
Em La Palma, apesar da desgraça, muitos estão
conscientes dessa bênção. “Parece que a ilha está
viva. É como se estivesse a respirar, inspirando e
expirando. Ainda que agora custe muito, porque
há um grande sofrimento por tudo o que se perdeu,
creio que, no fundo, somos afortunados porque a
ilha está a expandir-se e vai crescer de maneiras
que não sonhávamos antes”, diz Amanda Sputh.
O discurso, partilhado por muitos, é avalizado
pela ciência. Manuel Nogales, coordenador do Conselho Superior de Investigação Cientíﬁca nas Canárias,
explica que a ilha não chega a ter sequer dois milhões
de anos, o que não é nada em tempo geológico, num
planeta com 3700 milhões. “Onde a terra é mais antiga, as transformações são muito lentas. Mas La Palma
está em plena juventude”, diz. A região de Cumbre
Vieja é ainda mais recente. Com apenas 130 mil anos,
é uma criança a mudar de corpo. “Há gente aqui que
já viveu três erupções, o que é brutal. E isso só acontece porque esta terra está viva.” Viva e a crescer. b
jbastos@expresso.impresa.pt
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Preços da energia a disparar, portos entupidos,
escassez de matérias-primas e a inﬂação à espreita

Caos na
economia
mundial
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oi no dia 4 de março de 1974 que os ABBA lançaram ‘Waterloo’. A canção sobre a célebre derrota
de Napoleão levaria o grupo à vitória no Festival da
Eurovisão no mês seguinte. Nesse mês, a 1700 quilómetros de Estocolmo, na capital austríaca onde
está sedeada desde 1965 a Organização dos Países
Produtores de Petróleo (OPEP), decidia-se o ﬁm
do embargo do petróleo. Vivia-se então o primeiro choque petrolífero. O segundo chegaria poucos
anos depois quando a revolução iraniana substituiu
o último xá pelo Ayatollah Khomeini. Numa década, o preço médio anual do barril saltou de menos
de quatro dólares para mais de 35. Parece barato aos
olhos de hoje? Sem dúvida. Talvez corrigindo pela
inﬂação tenha outro impacto: a preços atuais, seria
um disparo de 23 para 108 dólares. Quis o acaso que
o quarteto sueco tenha decidido regressar, ainda que
em versão essencialmente virtual, num ano de novo
choque na energia. Outros tempos, é certo, mas com
alguns pontos em comum. Nem de propósito, António Costa Silva, o homem que fez o plano de recuperação português e que presidiu à petrolífera Partex,
mergulha na letra desse sucesso dos ABBA para nos
deixar um aviso. “The history book in the shelf/ Is
repeating itself.” Traduzindo, “o livro de história na
prateleira, está a repetir-se”. Será mesmo?
Vivem-se, de facto, tempos estranhos. Anuncia-se o ﬁm da pandemia, mas, a par do regresso de
alguma normalidade na mobilidade das pessoas e
nas atividades económicas, temos sido bombardeados com muitos fenómenos ‘anormais’. São as ﬁlas de espera nos portos. Em outubro, perto de 700
porta-contentores esperavam entrada nos portos,
com demoras que chegavam a 12 dias em Los Angeles ou seis dias em Roterdão, segundo dados da
Seaexplorer.com. A pressão é tanta que bastou um
caso positivo de covid-19 num estivador do muito

movimentado porto de Ningbo, na área de Xangai,
para desencadear um confinamento com efeitos
à escala global. O frete marítimo de um contentor
clássico de 40 pés subiu mais de 500% nos últimos
12 meses na rota entre Xangai e Roterdão, aquela que
registou o disparo de preços mais obsceno (ver tabela). É a falta de chips que afeta todas as indústrias,
mas que é particularmente grave para o sector automóvel que não tem tido outra solução senão parar
a produção. A Autoeuropa, a fábrica da Volkswagen
em Palmela e que representa 5% das exportações
portuguesas, já teve de parar quatro vezes.
Tempo é dinheiro, já dizia Benjamin Franklin.
Nestes atrasos, a expressão é levada à letra. Calcula
o Fundo Monetário Internacional (FMI) que um dia
de atraso numa cadeia de fornecimento global equivale ao efeito nocivo de imposição de uma taxa aduaneira. Como se as fronteiras se fechassem. Convém
recordar que vivemos num mundo onde as cadeias
globais de produção dominam 50% do comércio
internacional. Uma borboleta bate as asas na Ásia
e, a milhares de quilómetros de distância, um furacão faz estragos.
O primeiro sinal está nos preços na produção.
Uma espécie de antecâmara da inﬂação que mede o
preço dos produtos à saída das fábricas. No espaço de
12 meses, o índice de preços na produção industrial
disparou em praticamente todos os países. Turquia
e Irlanda são os casos mais gritantes com subidas de
44% e 83%, respetivamente. Em Portugal, a subida
foi de 15% naquele período. Numa primeira fase, entre junho de 2019 e janeiro de 2021, até houve descidas. O disparo chegou depois.
A falta de chips já provocou a redução das vendas de smartphones no terceiro trimestre do ano. A
Apple recusou-se a avançar junto dos seus investidores com uma previsão de faturação para este último trimestre do ano, que envolve o Natal, por causa
da “imprevisibilidade”. Todos temos histórias para
contar. Os exemplos sucedem-se por esse mundo
fora. De uma forma ou de outra. Paul Krugman, Nobel da Economia de 2008, escrevia há dias na newsletter que publica regularmente no “The New York
Times”, que parecia que o mundo estava a correr
vazio. Explicava o economista americano que o problema está na diﬁculdade de a oferta acompanhar
a subida da procura e as mudanças nos comportamentos: “Durante o pior da pandemia, as pessoas
não puderam ou não quiseram consumir serviços
como refeições em restaurantes e compensaram
comprando mais coisas — bens como carros, eletrodomésticos ou equipamentos eletrónicos. Enquanto isso, o fornecimento foi limitado não apenas
por portas entupidas e escassez de chips, mas também pela Grande Renúncia, a aparente relutância
de muitos trabalhadores em regressar aos seus antigos empregos.”
Numa pandemia como a que temos vivido nem
sempre é fácil perceber onde começam os problemas da procura e acabam as perturbações na oferta.

O abrandamento chinês e o
preço das matérias-primas vão
condicionar o crescimento
mundial nos próximos anos
E 34

Três economistas portugueses — Pedro Brinca, João
Duarte e Miguel Faria e Castro — tentaram deslindar o problema num artigo publicado em maio de
2020 pela Reserva Federal de St. Louis. Analisaram
o comportamento da economia americana nos meses de março e abril, os primeiros da pandemia, e
concluíram “que os choques de oferta de trabalho
foram responsáveis pela maior parte da queda registada em horas trabalhadas em março e abril, mas os
choques na procura também foram importantes. Em
particular, houve choques signiﬁcativos na procura
em setores que não deviam ser afetados de forma
muito direta pelo conﬁnamento, como o sector de
manufatura industrial”.
No meio de todas estas ‘anomalias’, as bolsas seguem como se nada estivesse a acontecer. Tirando
dois tropeções, em janeiro e setembro, o índice que
mede a capitalização bolsista mundial já engordou
30% este ano. Ou seja, as empresas cotadas valem
hoje mais um terço do que valiam quando viraram a
meia-noite do dia 31 de dezembro de 2020. Segundo
dados da World Federation of Exchanges, a valorização aumentou 28 biliões de dólares até setembro, o
equivalente à soma do PIB dos EUA e do Japão. Já no
ano passado, nos tempos mais graves da pandemia,
quando a economia mundial se afundou 3%, numa
queda como não havia memória, o índice bolsista
mundial tinha subido 14%. Como é que se percebe
isto? Pode parecer estranho, mas tem uma lógica.
O sentimento dos investidores ﬁnanceiros não tem
o mesmo ADN dos empresários e dos consumidores comuns. São uma espécie diferente. Regem-se

pelos ‘espíritos animais’, de que falava Keynes. E esses espíritos animaram-se em tempos de covid-19.
Primeiro, por causa das bazucas dos vários bancos
centrais que levaram as taxas de juro a mínimos históricos. Depois, pelos pacotes de estímulo orçamental lançados por vários governos, com destaque para
os EUA. Mas também, em terceiro lugar, pelas boas
perspetivas que se abriram as alguns sectores mais
tecnológicos com os conﬁnamentos e a pandemia. E
claro, também ajudou, a saída de Donald Trump e o
sucesso das campanhas de vacinação. Os investidores avaliam as empresas no longo prazo e as expectativas de recuperação rápida ajudaram a valorizar
muitas empresas.

INTRODUÇÃO À TEORIA DO CAOS

Qualquer pessoa que tenha jogado ﬂippers sabe
como tudo é inesperado. Imprevisível. Por mais
‘jeito’ que o jogador tenha, a bola tem demasiada
vontade própria. Bate, ressalta, faz ricochete e, na
grande maioria das vezes, não vai para onde queremos. Nem para onde esperamos que vá. Mais ou
menos o que hoje se vive na economia mundial.
Uma gigantesca máquina de ﬂippers. Bem avisava
o FMI em outubro, na sua reunião de outono, que
a recuperação económica será “acidentada”. E os

dois maiores acidentes têm nome: o abrandamento
da China e o preço das matérias-primas.
A China, para quem não tem os números presentes, viu o PIB engordar 40 vezes entre 1990 e 2020.
De menos de 400 mil milhões de dólares (pouco
mais do que o PIB da Austrália ou da Holanda) passou para para quase 15 biliões de dólares 30 anos depois. Passou do 13º lugar, atrás do Brasil e da Rússia,
para a segunda maior economia do mundo. Só perde para os EUA, ainda que, se o seu PIB for medido
em paridade de poderes de compra (corrigindo o nível de preços), já seja maior. Mas, mais relevante, é
o efeito da locomotiva chinesa: de menos de 5% no
PIB mundial em 1990 para 18% no ano passado devendo atingir os 20% daqui a cinco anos. Mas agora o cenário é outro, apesar de o gigante asiático ter
sido a única grande economia a crescer em 2020. As
últimas previsões do FMI apontam para um crescimento inferior a 5% em 2026, o que pode ser o ﬁm
da era de ouro do dragão asiático. Para quem olha de
Portugal, onde o melhor que se conseguiu desde a
adesão ao euro foi perto de 4% em 1999 e 2000, crescer a um ritmo anual de 5% parece alta velocidade.
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Mas na China e nos antigos ‘tigres asiáticos’ a realidade é outra. Abaixo de 5% é o ﬁm do ‘milagre’ económico, começaram por o perceber os japoneses e
depois os coreanos do sul e os taiwaneses.
O arrefecimento do fogo do dragão conjugado
com os preços da matérias-primas, que são cruciais
para tudo o que produzimos e consumimos, criam
um caldo perfeito para tornar as perspetivas sobre
os próximos anos da economia mundial bem menos
animadores. Desde abril do ano passado, pouco depois do início da pandemia, o índice global da Reuters para as 19 principais matérias-primas disparou
127%. Os preços mais do que duplicaram, portanto.
E, pior, como nem só de economia se faz a realidade
em que vivemos temos ainda que juntar no caldeirão
todos os ingredientes geopolíticos. Que também se
complicaram. John Mearsheimer, professor de Ciência Política na Universidade de Chicago, deixa um
grito de alarme na edição de ﬁm de ano da revista
“Foreign Aﬀairs”: a rivalidade entre as duas superpotências da atualidade — China e EUA — é “inevitável” e acarreta o risco da “geograﬁa desta nova
guerra fria ser mais propensa a guerras quentes”, do
que aquando da rivalidade pela hegemonia entre os
Estados Unidos e a União Soviética. Nestes períodos,
os erros de cálculo e acidentes geopolíticos, o surgimento de ‘cisnes negros’, são mais prováveis do que
em tempos ‘normais’.
A estatística ajuda a compreender a complexidade do mundo que temos pela frente. E a dimensão
dos riscos que enfrentamos. É aquilo a que os matemáticos chamam uma distribuição estatística de aba

larga. Ao contrário do célebre sino de Gauss, a chamada distribuição normal que descreve fenómenos
em que o grosso da probabilidade está concentrada
no meio, essa distribuição de aba larga admite como
possíveis — ainda que pouco prováveis — acontecimentos extremos.
As crises na China são múltiplas, interligam-se
e têm um potencial de estragos como não tiveram a
desagregação do império soviético (1985-1991) ou a
crise do Japão a partir de 1992. E os sinais estão aí.
Esvaziamento da bolha imobiliária, atrasos na produção, congestionamento nos portos. A juntar ao
aperto da regulação económica em relação ao que
as autoridades comunistas acusam de “expansão
desordenada do capital” em vários sectores de atividade. O ataque político ao poder económico dos
magnatas do sector tecnológico que vale 39% do PIB
e a gestão de uma guerra comercial e política com os
EUA não permitem pensar em tranquilidade.
O melhor é dar nome aos bois, fazendo jus ao calendário chinês. Já ouviu falar da Evergrande, caro
leitor? Um gigante do imobiliário chinês que há semanas faz manchetes em todo o mundo sempre que
se aproxima a data do pagamento de juros ou do reembolso de uma dívida. A empresa deve centenas de
milhares de milhões de euros, viveu alavancada em
crédito nos últimos anos para lançar novos investimentos, muitos dos quais por terminar, e agora, sem
ﬁnanciamento, não tem como os pagar.
O que se passa no imobiliário chinês é o resultado de um modelo de crescimento na China que está
a esgotar-se. Nos últimos dez anos, o sector teve um
peso no PIB entre 25% e 30%. Tirando Espanha em
2006 que se aproximou, não há registo de economia com números comparáveis, revela a análise dos
economistas Kenneth Rogoﬀ e Yuanchen Yang, num
artigo publicado em agosto pelo National Bureau of
Economic Research dos EUA. Para quem olha de
Portugal pode parecer um problema distante. Mas
desengane-se quem assim pensa. Primeiro porque
China e Portugal têm relações com alguma relevância. Há várias empresas chinesas com interesses
importantes na economia portuguesa, algumas das
quais no imobiliário, e qualquer constipação na China pode ter algum contágio. Mas há mais duas razões
que desaconselham qualquer excesso de conﬁança.
Primeiro, a dimensão da China. Qualquer turbulência tem sempre efeitos em todo o mundo. Diretos ou
indiretos. Depois o risco de propagação ﬁnanceira:
uma crise na China afetará sempre muitos grandes
investidores internacionais (bancos ou fundos, por
exemplo) que serão obrigados a gerir o impacto e
isso rapidamente tornará o problema global.
Outro relevante fator na dinâmica
chinesa é a transição demográﬁca e
o envelhecimento da população. A
oferta de mão de obra barata começa a dar sinais de uma escassez
relativa, com inevitáveis consequências no crescimento económico. Na China em primeiro lugar e, depois, em todo o mundo.
Como nos avisa o economista
britânico e professor da London
School of Economics, Charles
Goodhart: “Quando isto acontece, a taxa de crescimento da
China tem de cair inevitavelmente daqueles níveis extraordinariamente elevados de mais
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IRLANDA E TURQUIA: DISPARO NOS PREÇOS
NA PRODUÇÃO
Variação de setembro de 2020 a setembro de 2021 em %
Irlanda
Turquia
Espanha
Portugal
Zona Euro
Alemanha
França
China
EUA

83
44
24
15
13
13
12
11
9

Nota: Não abrange a indústria da construção e não inclui os custos de transporte
e de marketing
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ROTA DA CHINA PARA PAÍSES BAIXOS LIDERA
DISPARO NOS FRETES
Variação do preço do frete nos últimos 12 meses em %
Xangai-Roterdão
Xangai-Génova
Roterdão-Nova Iorque
Xangai-Nova Iorque
Xangai-Los Angeles
Los Angeles-Xangai
Nova Iorque-Roterdão
Roterdão-Xangai

543
389
206
178
172
151
115
45

Nota: Variação do preço em dólares do frete marítimo de um contentor standard
de 68 m3 com 25 paletes
FONTE: DREWRY WORLD CONTAINER INDEX (28/10/2021)
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de 8% ao ano para valores muito mais moderados
de 4%, ou mesmo menos.”
Mas não é só de travagem que estamos falar. Há
outra consequência de peso para a economia mundial, acrescenta Goodhart: “A mudança de um regime global desinﬂacionário, alimentado pelos produtos chineses baratos exportados para todo o mundo,
para um muito mais inﬂacionista.” O economista
remete para aquilo que foi o Big Bang que a economia mundial sofreu com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001. A
decisão trouxe a economia chinesa para o mercado
mundial e, entre outras coisas, abriu as portas a que
muitas empresas multinacionais se deslocalizassem
para lá. Foi como se houvesse uma migração massiva de trabalhadores chineses para todo o mundo
sem saírem de casa. Com tudo o que isso implica em
termos de salários e de preços baixos.
O caldeirão chinês pode ainda aquecer mais com
o que analistas geopolíticos chamam de “desacoplamento” entre as duas maiores economias, EUA
e China, que se embrenham cada vez mais numa
guerra fria de palavras e de movimentos táticos.
“Uma dissociação total é pouco provável” diz-nos
o consultor Dan Steinbock, fundador do Diﬀerence Group, sediado na Ásia. Mas recorda que “um
desacoplamento estratégico em certas áreas vitais,
como o comércio internacional e a tecnologia, já se
tinha iniciado há uma década e intensiﬁcou-se com
a presidência de Trump, sendo abraçado, agora, por
Joe Biden, para surpresa dos democratas globalistas
e da ala progressista”. O que pode levar, de facto, ao
tal mundo dividido em dois blocos. “No médio prazo, a desglobalização e a emergência de dois blocos
em competição é um cenário realista”, admite-nos
Graeme Thompson, um investigador em história e
política internacional no Belfer Center for Science and International Aﬀairs, da Kennedy School da
Universidade de Harvard, nos EUA.
O ponto mais quente do mundo, nessa guerra fria,
ﬁca a mais de 11 mil quilómetros de Portugal, numa
grande ilha do Pacíﬁco que os portugueses batizaram
Formosa em 1542, e que Pequim reclama que é parte
da China. Para Costa Silva, “Taiwan vai ser a principal fratura geopolítica do século XXI”, uma ilha cobiçada por nela estar sediada a TSMC, que produz
20% dos semicondutores, o ouro do século XXI.

OS PREÇOS ESTÃO MESMO LOUCOS?
A resposta rápida e direta só pode ser uma: sim. Se
não estão loucos, parecem. Sobretudo na energia. O
preço do gás natural (segunda fonte de energia mais
usada em Portugal) disparou 118% este ano. Foi quase o dobro do aumento percentual do barril de petróleo da variedade Brent, que serve de referência
na Europa. Mas os olhos estão concentrados no ouro
negro. É o que mais toca no bolso dos consumidores
no dia a dia. “As similitudes do choque energético
atual com o dos anos 70 do século passado é grande. O padrão que temos hoje é similar em termos de
mercados energéticos, mas, agora, foi a escassez de
gás e a subida exponencial do seu preço que arrastou tudo o resto”, sublinha António Costa Silva. O
Governo já avançou com uma descida do imposto
sobre produtos petrolíferos (ISP) e lançou também
um desconto através do IVAucher para amortecer
parte da subida quando a onda de descontentamento já vai alta. Os preços na bomba subiram 50 cêntimos por litro na gasolina desde maio do ano passado. A cotação do Brent saltou de um mínimo de

19,33 dólares em abril do ano passado para quase 87
dólares agora no ﬁnal de outubro (ver gráﬁco). Um
disparo de 340% em apenas 18 meses, o que só é ultrapassado pela subida de quase 650% ao longo de
quase sete anos, quando o preço se multiplicou por
sete entre dezembro de 2001 e junho de 2008, antes
do crash ﬁnanceiro.
Há pressão, sem dúvida, mas convém pôr alguma água na fervura sobre os impactos desta subida.
“Devemos ser cautelosos nas analogias, porque temos assistido nas últimas décadas a um certo desligamento entre o consumo energético e o crescimento económico”, refere Costa Silva. Houve ganhos de
eﬁciência e de escala e atravessou-se uma revolução
tecnológica, recorda o especialista. O “grande problema é que estamos a meio da ponte de uma transição energética”, avisa, onde a Europa cometeu
“um erro que vai ser pago caro”, a “demonização”
do gás, o desinvestimento nessa energia, colocando
o continente como “refém da Rússia” (dependência
de 41% do gás russo). Costa Silva acusa a Alemanha
e Angela Merkel de serem “o cavalo de Troia energético de Putin”.
As previsões do Banco Mundial apontam para
que a subida do preço do barril continue em 2022
e que depois possa iniciar um processo de descida. “A crise atual não será tão estrutural e disruptiva como nos choques petrolíferos anteriores, mas
vai prolongar-se pelo menos por 2022, seguindo-se
uma gradual normalização da cadeia de logística e
da reposição de stocks”, refere Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa e um dos especialistas em

A Fed e o
Banco Central
Europeu têm
sido cautelosos,
mas a pressão
da inﬂação
para retirarem
os estímulos
monetários é
cada vez maior
energia do país. O mesmo sucederá com o algodão, o
alumínio e fertilizantes. Mas há um grupo de matérias-primas cujo preço poderá continuar a subir gradualmente até 2035: cacau, óleos de soja e de coco,
laranjas, açúcar e tabaco.

É A LOGÍSTICA, ESTÚPIDO!
Milhões de pessoas em todo o mundo aderiram
em força às compras online. Refeições, livros, supermercado e até carros. Durante a pandemia tudo

serviu para manter o consumo o mais normal possível. Só que, do outro lado do espelho da internet,
há uma economia real que tem de dar resposta. Produzindo o que é necessário. E, claro, fazendo chegar
os produtos a quem deles precisa. Mas uma coisa é
dizer e outra, totalmente diferente, é fazê-lo.
A oferta tem tido diﬁculdade em responder. Seja
porque as fábricas fecharam por longos períodos
ou intermitentemente, porque a logística está estrangulada nos portos ou porque o preço dos fretes disparou absurdamente. “Temos estado a lidar
com as consequências de um enorme desequilíbrio
entre a procura e a oferta, como nunca visto. A que
acrescem escassez de mão de obra, eventos climáticos catastróﬁcos, surtos regionais da covid-19, o
que torna o regresso ao normal muito difícil”, alerta Garth Friesen, diretor-geral do fundo de alto risco III Capital. Um inquérito recente do instituto
alemão IFO prevê que os estrangulamentos durem
mais oito meses.
O índice global dos preços do frete do contentor
clássico subiu 276% nos últimos 12 meses, segundo
a consultora Drewry. A rota com maior subida foi a
de Xangai para Roterdão (ver tabela). Em dólares,
de acordo com os dados da operadora Freightos, o
frete médio mundial quase decuplicou, saltando de
1331 dólares no ﬁnal de fevereiro de 2020 para 10.321
em outubro.
Não é difícil perceber que, com os preços da
energia e das matérias-primas a subirem, agravados por maiores custos de transportes, estão reunidos os ingredientes para haver sérios problemas na
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economia. Inﬂação, para ser mais preciso. Durante
os últimos anos, nomeadamente nos EUA ou na Europa tem-se vivido com taxas de inﬂação muito baixas, para já não falar do Japão.
A diﬁculdade, aliás, tem sido levar, ultimamente,
a inﬂação até ao objetivo deﬁnido pelos bancos centrais como permitindo “estabilidade de preços”. Na
zona euro, a meta é, agora, ter uma taxa média anual
de 2%. Desde 2013, que não se consegue chegar lá
em termos de média anual. Mesmo com uma injeção
brutal de 5,7 biliões de euros em compras de dívida e
empréstimos aos bancos comerciais desde 2014 pelo
Banco Central Europeu (BCE), o equivalente a 44%
do PIB da região, a inﬂação anual só conseguiu estar
em 2% ou ligeiramente acima em um mês de 2017 e
em seis meses de 2008.
Mas não há penúria que não dê em fartura. Depois de uma inﬂação na zona euro muito ligeira em
2020 (0,25%) e ligeiramente mais elevada nos EUA
(1,2%), os preços no consumidor começaram a subir em força este ano (ver gráﬁco). Em setembro, a
inﬂação chegou a 5,4% nos EUA, a mais elevada em
13 anos, e, na zona euro, em outubro, já galgou os
4%, o nível mensal mais alto também desde 2008. O
temor que se apossou de muitos economistas é que,
galgado o limiar dos 4-5%, a inﬂação parta a galope
e copie o período da ‘Grande Inﬂação’ na economia
americana que de 3,3% em 1972 chegou a um pico
de 15% em março de 1980.
Em Portugal, ainda estamos longe desse pânico.
Enquanto na nossa vizinha Espanha, a inﬂação saltou em outubro para 5,6%, entre nós é a mais baixa
da zona euro, situando-se em 1,8%. Desde 1994, que
a economia portuguesa não regista inﬂação acima de
5%. Por isso, a memória de uma inﬂação de dois dígitos é relativamente distante, é dos tempos do escudo. Com exceção de dois anos, tivemos inﬂações
acima de 10% desde 1978 a 1991, cobrindo sete primeiros-ministros diferentes. Em 1984 tivemos um
pico de quase 30%.
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É A ESTAGFLAÇÃO! COMO?
Há um palavrão do economês, difícil até de dizer,
que regressou ao palco por causa do surto da inﬂação recente. Um cenário que junta inﬂação com
estagnação económica: estagﬂação. Vem do inglês
stagﬂation, e foi inventado pelo político conservador
britânico Iain Macleod, que o utilizou, pela primeira
vez em novembro de 1965, num discurso na Câmara
dos Comuns. Quando a estagﬂação se tornou argumento para apertar a política monetária nos EUA,
entre 1979 e 1983, a magia de descer a inﬂação, de
novo, para 3%, conseguiu-se à custa de dois anos
de recessão em 1980 e 1982. O mago da proeza foi
Paul Volcker nomeado pelo então presidente Jimmy Carter para presidente da Reserva Federal, que
chegou a aumentar a taxa de juro do banco central
para 20% em 1981.
Por isso gera, naturalmente, muita polémica,
agora que o cenário voltou ao debate entre economistas e banqueiros centrais. Nos seis economistas ouvidos pelo Expresso sobre o tema, só dois não
“compram” o cenário. Charles Wiplosz, professor
no The Graduate Institute, em Genebra, foi o mais
contundente a opor-se: “Não, não, não. Podemos
assistir a uma ressurgência — modesta — da inﬂação, mas isso até são boas notícias. Quanto ao crescimento, estamos a ver um recuo do crescimento insustentável do primeiro semestre do ano, mas
isso não traz estagnação”. Ricardo Reis, professor

frase: “As tensões geopolíticas crescentes conduzirão a cadeias de fornecimento certamente mais curtas, muito mais caras.”
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na London School of Economics e colunista do Expresso é um pouco mais prudente: “A probabilidade
da estagﬂação é baixa, mas não é totalmente zero.
Contudo, parece-me improvável em 2022 e 2023. O
cenário mais provável é que a inﬂação se mantenha
alta por mais uns seis meses, mas que, depois, comece a cair e esteja de volta à meta do BCE de 2%
pelo ﬁnal de 2023”.
O mais entusiasta do cenário de estagﬂação é
Charles Goodhart: “Sim, corremos o risco de um regresso à estagﬂação. A grande reversão demográﬁca
está a introduzir um fator inﬂacionista estrutural.
O envelhecimento é caro. Os déﬁces e os rácios da
dívida pública variam em função dessa variável.” Já
Paul Krugman, na sua newsletter do “The New York
Times”, afasta o cenário e prefere comparar a atual
situação ao efeito da guerra da Coreia nos EUA, na
década de 50, quando a inﬂação atingiu 10% precisamente pela incapacidade da oferta acompanhar a
pressão da procura.
Mas há mais a aquecer a inﬂação futura. O “desacoplamento” geopolítico entre os EUA e a China,
e o desligamento entre as zonas de inﬂuência de
ambos, “vai trazer, certamente, preços mais altos”,
avisa o especialista em geopolítica Graeme Thompson. Goodhart resume o cenário geopolítico numa
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MUNDO NOS OMBROS DOS BANQUEIROS
CENTRAIS
Sobe a inﬂação dispara e batem mais agitados os corações dos banqueiros centrais, os guardiões da estabilidade dos preços. E, claro, aumenta a pressão dos
falcões para começar a retirar os estímulos e começar a subir juros. Mesmo com a pandemia ainda em
curso e com muitas vozes a pedir prudência. Não só
porque um choque de procura, provocado pelo aperto da política monetária, não seria favorável à saída
da crise. Mas também porque já se sabe como muitas
economias emergentes — como o Brasil ou a Turquia
— sofrem quando há mudanças de política nos principais bancos centrais mundiais. Como avisa Charles
Goodhart ao chamar a atenção para “a extraordinária
diﬁculdade” que os banqueiros vão ter”: “O perigo é
que, se eles tentarem fazer tudo o que for preciso para
derrotar a inﬂação, eles podem levar o mundo ocidental a uma crise ﬁnanceira mais profunda e prolongada
e a uma depressão, o que será um desastre.”
O Banco Central Europeu (BCE) já deu um primeiro passo depois de Christine Lagarde ter anunciado aquilo que não vinha ainda no comunicado
da reunião de 28 de outubro: o programa de emergência lançado em março do ano passado terminará
mesmo em março de 2022. “A inﬂação na zona euro
está a ter uma evolução semelhantes à dos EUA e do
Reino Unido, mas com uns meses de atraso. Pelo que
o BCE vai acabar por ser pressionado pela dinâmica
da própria inﬂação. Se se mantiver alta nos próximos
18 meses, então os mercados sabem que o BCE vai ter
menos espaço de manobra”, diz Ricardo Reis. “Os
estímulos vão ter de acabar um dia e o BCE perderá a
credibilidade se deixar subir demasiado a inﬂação”,
sublinha, por seu lado, o economista Abel Mateus.
Quem não está a perder tempo são os principais
bancos centrais das economias emergentes. Este
ano, 28 deles já subiram as taxas de juro, com os
do Brasil e da Rússia a serem repetentes. Até alguns
bancos centrais de economias desenvolvidas já o ﬁzeram: Dinamarca, Islândia e Coreia do Sul. Nova
Zelândia e Noruega. Nos programas de compra de
dívida no mercado, os bancos centrais da Nova Zelândia e do Canadá já os fecharam e o Banco da Reserva da Austrália tem vindo a diminuir o volume
desde julho. A Reserva Federal dos EUA irá iniciar
um processo de redução do seu programa até meados do próximo ano.
Este movimento já se traduziu na subida de quase um ponto percentual na taxa média das taxas dos
bancos centrais em 12 meses. Em outubro, situava-se em 5,1%. Dinheiro mais caro signiﬁca maior
pressão para pagar os encargos da dívida pública e
do crédito das famílias e as empresas. A maior subida nos juros da dívida pública, já considerada uma
‘carniﬁcina’ pelos analistas, aconteceu no Brasil e na
Rússia que subiram um ponto percentual num mês.
Nos mais recentes leilões de obrigações em Espanha e Itália, a subida já se fez sentir em outubro. Em
Portugal, as taxas no mercado secundário subiram
de 0,1% em meados de agosto para mais de 0,5%.
E a bola continua a fazer ricochete na máquina
de ﬂippers em que o mundo está metido. O melhor é
continuar a jogar. E fazer ﬁgas para ver se tem sorte. b
jsilvestre@expresso.impresa.pt
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“Angoche”,
anatomia de
um mistério
E 40

D.R.

A 24 de abril de 1971, em plena Guerra
Colonial, um cargueiro português era
encontrado à deriva ao largo de
Moçambique, em chamas e sem ninguém
vivo a bordo, tirando um gato e um cão,
testemunhas silenciosas de uma tragédia
que, 50 anos depois, continua por explicar
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É
um mistério digno do Triângulo das Bermudas mas
ocorrido com mar calmo e a 30 milhas da costa. O
comandante do “Angoche” era experiente: Adolfo
Manuel Bernardino tinha 16 anos de mar, três dos
quais nestas paragens e fazia a sua última viagem
antes de regressar ao território continental português. O barco era moderno, estava em perfeito estado e percorria uma rota sobejamente conhecida,
não havendo precedentes de ataques à navegação
naquelas águas, de resto vigiadas por aviões e navios de guerra, não só portugueses como britânicos.
Isto acontecia devido à declaração de independência unilateral branca da então Rodésia do Sul (hoje
Zimbabwe) em 1965 e ao subsequente bloqueio naval inglês ao porto da Beira. Outros olhares atentos por ali haveria, a começar pelos sul-africanos e
quem sabe que outros, ou não estivéssemos em plena Guerra Fria.
Foi, portanto, no mais improvável dos cenários
que o navio motor “Angoche” deixou de comunicar
por rádio, coisa que inicialmente não levantou suspeitas de maior. Partira do cais de Lourenço Marques, hoje Maputo, a 6 de abril de 1971 para a sua
266ª viagem. Esta seguia o padrão habitual: navegação de cabotagem ao longo da costa moçambicana, com paragens em diversos portos para cargas e
descargas, tendo como destino ﬁnal Mocímboa da
Praia, já perto da fronteira da Tanzânia, país onde
os guerrilheiros da Frelimo tinham bases logísticas.
Esta mesma Mocímboa, muito tem dado que falar já
nos nossos dias devido a ataques de grupos jiadistas.
A bordo do “Angoche”, uma tripulação de 23
pessoas, entre oﬁciais, marinheiros e criados. Depois de aportarem a António Enes (hoje Angoche),
ﬁzeram o mesmo em Moma, Quelimane, Beira ou
Nacala, porto onde chegaram a 22 de abril de 1971,
já de tarde. O navio recebeu mais uma pessoa, José
António, funcionário dos caminhos de ferro, a caminho de Porto Amélia (atual Pemba), cuja viatura, um
Peugeot 404, foi carregada para bordo. Nos porões,
uma carga diversiﬁcada: açúcar, farinha e gasóleo,
aos quais se tinha passado a juntar algum material
de guerra: uma centena de bombas de 50 kg destinadas à Força Aérea Portuguesa, bem como pó utilizado para fabricar o gel incendiário que nos habituámos a conhecer como napalm.

Às 17h de 23 de abril, sexta-feira, o “Angoche”
abandonou Nacala e rumou para norte, não voltando a ser visto nem a comunicar via rádio. O drama
começava e com este um mistério que dura até hoje.

TRÊS DIAS SEM NOTÍCIAS
Como se meteu o ﬁm de semana, o atraso na chegada a Porto Amélia terá passado relativamente despercebido, mas segunda-feira depois de almoço os
armadores alertavam o Comando Naval de Moçambique e iniciavam-se operações de busca com navios
e aeronaves que se revelam infrutíferas.
Apenas na terça-feira se soube através de uma
comunicação rádio que o “Angoche” fora encontrado por um petroleiro, à deriva, em chamas, fora
da sua rota e sem sinais dos tripulantes. No diário de
bordo do “Esso Port Dickson”, navio-tanque de 20
mil toneladas com bandeira de conveniência panamiana, a navegar do Golfo Pérsico para o Cabo da
Boa Esperança, ﬁcou registada a seguinte informação: avistado na madrugada de sábado 24 de abril o
clarão de um incêndio; feita a aproximação, constatou-se que se tratava do cargueiro português “Angoche”, adornado e a arder, no ponto com coordenadas
15° 27’ sul e 40° 56’ norte. Ou seja, a sul (em vez de
norte) do porto de Nacala e 30 milhas ao largo deste.
Da versão dos acontecimentos mais tarde apresentada pelo comandante do petroleiro e mais ou
menos reﬂetida nos registos de bordo, o italiano Aurelio Aquini, resulta que a tripulação do petroleiro
terá tentado prestar socorros e apagar o fogo, operação que terá demorado à volta de um dia, ou seja
durou até domingo dia 25. Durante esse período, tripulantes do “Esso Port Dickson” terão ido a bordo
do navio sinistrado para passar cabos de reboque e
avaliar a situação.
Terão, porventura, feito mais que isso, uma vez
que mais tarde as autoridades portuguesas encontrarão o cofre arrombado, bem como gavetas e armários remexidos, além de sinais de o navio ter sido
revolvido. Se tinha havido crime a bordo, o local
desse possível crime ﬁcou adulterado, complicando
a recolha de provas e indícios. Aquini reconheceu,
apenas, terem trazido para bordo grades de cerveja
Laurentina, conservas e cabos de nylon.

PETROLEIRO DEIXA DE COMUNICAR
O que vem a seguir complica ainda mais a leitura
dos acontecimentos. Com o “Angoche” estabilizado

A peritagem
ao navio, uma
vez chegado
ao porto
de Lourenço
Marques,
acabou por
ser feita pela
PIDE/DGS
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(o que, segundo o diário de bordo do petroleiro, implicou tirar carga do porão de estibordo), iniciou-se o reboque. Contudo, após a comunicação rádio
de terça-feira 27 de abril referindo a ocorrência, o
“Esso Port Dickson” deixa de comunicar com as autoridades portuguesas e inicia uma secreta viagem
para sul, rebocando o “Angoche” a baixa velocidade (cerca de 10 nós).
Quinta-feira 29 de abril já navegava no Canal de
Moçambique, entre Inhambane e Lourenço Marques e, apesar da grelha das buscas ter sido estendida, só viria a ser descoberto na segunda-feira 3 de
maio. Só nessa altura os cabos de reboque serão passados para o rebocador alemão “Baltic”, já à vista da
fragata “Hermenegildo Capelo”.
O petroleiro seguiu para Durban e o “Angoche”,
a reboque, para Lourenço Marques. Anos mais tarde,
em maio de 1993, o comandante Aquini em declarações ao Expresso, registadas por António Alfaiate, tentará explicar o silêncio rádio, as mudanças de
rumo e o jogo do gato e do rato com as autoridades
portugueses, dizendo que se tratava apenas de ganhar tempo até receber instruções do armador sobre
a forma de tirar partido do direito marítimo e tentar
reivindicar a posse do navio sinistrado ou, pelo menos, as recompensas possíveis.
Aquini não o disse, mas, caso estivesse a tentar
esconder provas físicas ou baralhar pistas sobre o
que verdadeiramente sucedera a bordo do “Angoche”, também não teria feito outra coisa... A verdade é que se houve interrogatório de Aquini em Durban por parte da PIDE ou das entidades consulares
portuguesas além, como é óbvio, das sul-africanas,
tal documentação, a ter existido, desapareceu nos
alçapões da história.
A peritagem ao navio, uma vez chegado ao porto
de Lourenço Marques, acabou por ser feita, não por
quem tinha competência técnica para tal, ou seja,
pelas autoridades navais, mas pela polícia política,
a PIDE/DGS, cujo histórico de relações com os militares tanto incluía colaboração como atritos. Isto
num clima de cortar à faca entre o governador-geral Arantes e Oliveira e o comandante militar Kaúlza
de Arriaga. Partilhavam duas coisas: a circunstância
de serem engenheiros militares e uma solene antipatia um pelo outro que levava a que praticamente
não se falassem.

O CÃO, O GATO E O AUTOMÓVEL
Ficou, portanto, a faltar informação credível sobre
o tipo de explosivos usados e sobre a respetiva assinatura, porque a PIDE não fez exames laboratoriais. A ideia mais tarde veiculada de que o incêndio a
bordo teria atingido temperaturas extremas, capazes
de incinerar corpos e outros vestígios ﬁca abalada
quando se sabe que a bordo tinham sido encontrados um gato e um cão de perfeita saúde. E que o Peugeot, amarrado no convés, também estava inteiro. É
verdade que faltavam algumas das armas de defesa
existentes a bordo (uma das pistolas-metralhadoras FBP e algumas pistolas), mas não havia impactos de balas, nem sangue, nem vestígios de luta. A
antena de rádio apresentava-se sabotada, faltando
saber se isso ocorrera antes ou depois dos acontecimentos a bordo.
Não eram boas notícias para o regime de Marcello Caetano, uma vez que provavam que a navegação
no Canal de Moçambique e nas proximidades da
costa, vital para o esforço de guerra português e para
os ﬂuxos comerciais num território com 2700 km de
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comprimento no sentido norte-sul, não era, aﬁnal,
tão segura como se queria fazer crer. E que elementos hostis, fossem estes quem fossem, tinham evidenciado gritante capacidade de a perturbar.
A máquina de propaganda da ditadura iniciou o
seu trabalho, começando a agência ANI por plantar
nos jornais a informação de que tudo resultara da inﬁltração de elementos hostis a bordo, os quais teriam
amotinado parte da tripulação negra contra os oﬁciais brancos. Na sua edição de 8 de maio de 1971, o
“Diário Popular” titulava: “O ‘Angoche’ largou para
a sua última viagem já com terroristas a bordo; terroristas escondidos num dos porões teriam ajudado a dominar a tripulação quando da abordagem”.
Abordagem feita por quem e com que meios é coisa
que o vespertino lisboeta não explicava.
Antes, a 6 de maio, o “Diário de Notícias”, citando as emissões em língua portuguesa da Rádio
Pequim, escrevia que o “Angoche” fora abordado
por um submarino chinês que obrigara a tripulação a abandonar o navio, ainda que sem explicar

em que circunstâncias. Fá-lo-ia dois dias depois,
citando agora estações de rádio sul-africanas, para
referir que os tripulantes tinham desembarcado
na Tanzânia, onde se encontravam detidos. Contudo, na mesma altura, a Secretaria de Estado da
Informação e Turismo declarava numa conferência de imprensa que as hipóteses de abordagem do
navio e rapto da tripulação eram “destituídas de
fundamento”.

COMIDOS PELOS TUBARÕES
Um verdadeiro labirinto de contradições. Ainda
mais adensado por um comunicado governamental, do qual o próprio primeiro-ministro Marcello Caetano se faria eco a 15 de junho de 1971 numa
“Conversa em Família” (intervenção periódica na
RTP), segundo o qual, “a única hipótese possível
era a de os tripulantes [sobreviventes] se terem lançado ao mar e sido devorados pelos tubarões”. Depois dos chineses eram os esqualos do Índico a ter
costas largas.
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Ainda que em Moçambique houvesse alguma
tradição de jornalismo, ilustrada pela circunstância de os primeiros a terem avistado o “Angoche”
e o “Esso Port Dickson” terem sido jornalistas do
“Notícias da Beira” a bordo de uma aeronave civil,
vivia-se em ditadura, em tempo de guerra e havia
censura. E o mesmo sucedia em Portugal continental, facto agravado pela distância e pela diﬁculdade
em recolher informação em primeira mão.
Nem a queda da ditadura nem o posterior acesso de Moçambique à independência vieram ajudar
a desvendar o mistério. Houve trocas de prisioneiros entre a Frelimo e as forças portuguesas, mas estas nunca envolveram nenhum tripulante do “Angoche” ou apresentado como tal.
Houve duas comissões de inquérito no pós-25
de Abril, uma nomeada por Vasco Gonçalves a 12 de
junho de 1975, na sequência de uma manifestação
à porta do Conselho de Ministros, e outra por Mário Soares, empossada em abril de 1977, e que, tendo embora um horizonte de 30 dias para produzir
conclusões, acabaria por ser extinta sem produzir
nada de relevante.
A partir desta altura há alguma exploração do
caso pela extrema-direita, tanto civil como militar
e com algum eco entre os retornados das ex-colónias. Apresenta-se o caso “Angoche” como estando na
linha do “abandono do Ultramar aos comunistas”,
do suposto conluio das novas autoridades portuguesas com os ex-guerrilheiros agora no poder e da indiferença pela sorte dos tripulantes, esquecidos nas
masmorras da Tanzânia.
Foi o caso de um trabalho publicado a 18 de fevereiro de 1978 no semanário “O Diabo” por Metzer
Leone que se gabava de ter deslindado em cinco meses um caso que as autoridades não tinham conseguido resolver em sete anos. A versão dos acontecimentos apresentada por Leone era, basicamente, a
de uma abordagem em alto mar, com a conivência
[por razões não explicadas] do capitão, levada a cabo
por um navio transportando comandos chineses e o
transporte para Dar-es-Salam (Tanzânia) da tripulação aprisionada e posteriormente para um campo
de prisioneiros em Moçambique em 1976. Era um
enredo homogéneo mas para o qual não se citavam
fontes, documentos ou testemunhos sólidos, a não
ser referências do tipo “ouvi dizer” sobre a sorte dos
tripulantes, uma vez aprisionados.

CINCO CENÁRIOS
Vale, então, a pena enumerar as hipóteses até
hoje avançadas, bem como as suas virtualidades e
fragilidades.
Frelimo — O movimento armado moçambicano era o suspeito mais óbvio e o mais interessado
em capitalizar politicamente a operação. Contudo,
nunca o fez, nem antes nem depois do 25 de Abril.
Chegou a haver uma reivindicação a partir de Paris,
depois desmentida pela própria Frelimo e reiterada
mais tarde por Joaquim Chissano, ministro dos Negócios Estrangeiros e sucessor de Samora Machel
como Presidente (após 1986). A Frelimo não possuía
meios navais, nomeadamente lanchas rápidas nem
submarinos, tal como, de resto, a sua aliada e apoiante logística, a Tanzânia.
China — A China de Mao apoiava a Tanzânia e a
Frelimo mas, mesmo que tivesse submarinos naquelas águas (ideia difícil de aceitar dado o grau de vigilância português, britânico e sul-africano), à época
só possuía modelos antigos, derivados dos soviéticos

e com uma tripulação da ordem das duas dezenas de
homens, logo com muito pouco espaço a bordo para
acomodar duas dúzias de prisioneiros, quanto mais
um grupo de comandos.
Motim — A ideia de um golpe de mão a bordo, levado a cabo por elementos inﬁltrados e com o apoio
de parte da tripulação negra, esbarra em duas diﬁculdades. Não foram encontrados sinais de luta no
“Angoche”. E, uma vez dominado o navio, teria sido
preciso um outro para transportar prisioneiros e atacantes para terra (coisa que teria que ser feita fora do
território controlado pelas forças portuguesas, logo
muito para norte do local do ataque), barco este que
diﬁcilmente não se teria cruzado com o “Esso Port
Dickson”. E a chegada deste hipotético meio naval
à Tanzânia não teria passado despercebida.
Atentado — Sabendo-se que havia precedentes
de ações armadas contra o esforço de guerra português levadas a cabo na metrópole pela ARA (ligada
ao PCP) ou pelas Brigadas Revolucionárias, respetivamente desde 1970 contra o cargueiro “Cunene” em Lisboa ou em 1971 visando as instalações da
NATO na Fonte da Telha, admitiu-se a hipótese de
uma extensão dessas operações a Moçambique. Este
cenário, contudo, fraqueja a dois níveis. Implicava
a existência de uma rede extensa de apoios locais
(esconderijos, armas, casas seguras, etc.) que nunca existiu. E fugia ao padrão de atividade seguido
até 1974 por ambas as organizações armadas: visar
unicamente instalações e material e nunca pessoas físicas.
Retaliação — Durante os anos de guerra em Moçambique multiplicaram-se operações irregulares
de portugueses, sul-africanos ou rodesianos, visando alvos da guerrilha mesmo além-fronteiras, com
transporte de grupos de combate por via aérea ou
naval, neste último caso em lanchas rápidas ou submarinos. Poderia alguma destas operações ter ‘tropeçado’ em pescadores ou marinheiros tanzanianos,
liquidados a sangue-frio para não darem o alarme
ou testemunharem coisas politicamente incómodas? A ser assim, o ataque ao “Angoche” teria sido
uma vingança por este hipotético massacre, mas a
sua execução implicava meios navais que, como se
disse, nem a Tanzânia nem a Frelimo possuíam. O
principal defensor desta tese, conforme se fazia eco
o Expresso em 1993, foi Orlando Cristina, adjunto do
engenheiro Jorge Jardim. Este era defensor de uma
independência unilateral e multirracial de Moçambique e por isso mesmo em frequente rota de colisão com Marcello Caetano (pela primeira daquelas razões) ou com os sul-africanos (pela segunda).
Cristina, um operacional experimentado, saberia
seguramente alguma coisa mas o que sabia levou-o consigo, ao ser baleado mortalmente a norte de
Pretória, na África do Sul, em abril de 1983. Era na
altura secretário-geral da Renamo e ainda não se tinha ouvido falar de Afonso Dhlakama.
Provocação — Entre 1970 e 1974 vigoraram acordos secretos entre Portugal e os regimes brancos da
África do Sul e da Rodésia, designados como “Exercício Alcora”. Era uma aliança não formalizada
abertamente para combater os movimentos de guerrilha e que punha o Estado português numa posição
difícil: por um lado precisava do apoio militar, logístico e ﬁnanceiro desses vizinhos; por outro, a associação pública a regimes de apartheid, não só era
diplomaticamente incómoda como punha em causa
a pretendida multirracialidade das então chamadas
províncias ultramarinas.

A fação mais radical das autoridades militares e
políticas da África do Sul pretendia um maior envolvimento português contra a Tanzânia, visando
eventualmente o derrube do regime esquerdista de
Julius Nyerere e a sua substituição por um governo fantoche. Era algo que um legalista como Marcello Caetano nunca avalizaria. A menos que uma
ação sangrenta contra interesses portugueses, por
exemplo um navio de carga, o pudesse fazer mudar de ideias...
Na África do Sul de então, os serviços secretos,
a famigerada Boss, dirigidos pelo general bóer Lang
Hendrik, eram um estado dentro do Estado e possuíam um longo braço armado, o Z-Squad, capaz de
fazer todo o tipo de operações encobertas, mais ou
menos sangrentas sem quaisquer estados de alma.
Esta hipótese explicaria o papel dúbio do “Esso Port
Dickson” e o desaparecimento da tripulação do
“Angoche”, nesta hipótese sumariamente liquidada
por proﬁssionais treinados em não deixar vestígios.
Tudo isto também tem lógica à luz do posterior papel tortuoso do regime pária da África do Sul,
pronto a, se necessário fosse, deixar cair Moçambique ou a própria Rodésia para se manter à tona.
Contudo, as fontes, documentos e testemunhos que
o poderiam provar ﬁcaram enterrados para sempre
na comissão de verdade e reconciliação criada por
Mandela em 1994 para assegurar uma transição pacíﬁca do apartheid para a Nação Arco-Íris.
Prisioneiros — A sorte dos sobreviventes do
“Angoche”, se é que os houve, é o elo fraco de algumas das tentativas de explicação dos acontecimentos. Estávamos nos anos 70 e, tal como os
sequestradores de aviões e outros grupos armados bem sabiam e melhor praticavam, a melhor
operação de relações públicas desses tempos era a
exibição pública de reféns e a exigência de resgates, libertações de prisioneiros, etc. Nestas circunstâncias não se percebe por que razão a Frelimo ou
o Governo da Tanzânia perderiam a oportunidade
de fazer chicana política com o caso “Angoche”.
Mais tarde, no quadro da normalização das relações entre Maputo e Lisboa, expressas por exemplo
nos encontros entre os Presidentes Ramalho Eanes
e Samora Machel, que melhor oportunidade haveria para enterrar de vez o caso “Angoche” que a libertação de eventuais sobreviventes ou, no mínimo, a indicação do local onde as vítimas tivessem
sido sepultadas?
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hostis a bordo
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Carlos Matos Gomes, oﬁcial durante a guerra colonial e autor de diversos livros sobre este conﬂito e a
quem adiante voltaremos, sublinha que houve ao longo da guerra alguma tradição de trocas de prisioneiros
entre as forças portuguesas e a guerrilha, com intermediação da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho. Cita a propósito uma carta enviada por Amílcar
Cabral à família de um soldado luso morto na Guiné,
informando-a de que, sabendo tratar-se de um católico, tinham sido feitas diligências para um padre
acompanhar a cerimónia fúnebre. Logo, por que razão
nada de parecido aconteceu no caso do “Angoche”?
Carlos Matos Gomes que, como oﬁcial dos Comandos, participou na Operação Nó Górdio, delineada em 1970 por Kaúlza de Arriaga para impor
uma derrota decisiva à Frelimo (coisa que não só não
acontecerá como terá o efeito perverso de deslocar
o teatro de operações mais para sul), conheceu bem
Moçambique e algumas das ﬁguras atrás referidas.
Em declarações ao Expresso, Matos Gomes disse que, sendo autor juntamente com o seu camarada Aniceto Afonso, de diversos livros sobre a guerra
colonial, uma das hipóteses teria sido tratar a esse
nível o caso “Angoche”. Contudo, revestindo-se este
de tanto mistério e tanta situação inverosímil, preferiu tratá-lo num registo de ﬁcção, escrevendo (mais)
um romance com o pseudónimo Carlos Vale Ferraz.

OS “DOIDOS DO IMPÉRIO”
Foi assim que surgiu “Angoche, os Fantasmas do
Império” (Porto Editora, maio de 2021). A personagem central é um oﬁcial dos serviços de informações navais, cuja vida vai ser abalada pelo caso do
cargueiro. Ao tentar investigar a verdade, vai chocar-se com aquilo a que o autor chama a confraria
dos “doidos do império”. Ou seja, aqueles que, não
tendo aceitado “a existência do movimento da História”, se tornaram “heróis do absurdo e também
longa manus — assim designavam os romanos os
executores de ordens, incluindo as de cometer crimes premeditados por outros, meros instrumentos”.
Numa narrativa por onde passam personagens
ﬁccionais mas também ﬁguras bem conhecidas, de
Jorge Jardim a Orlando Cristina e de Arantes e Oliveira a Kaúlza de Arriaga, alguns dos “doidos do império” têm nome. É o caso do comandante Alpoim
Calvão, promotor do raide de novembro de 1970 a
Conacri (Operação Mar Verde) e associado depois do
25 de Abril a formações armadas de extrema-direita
como o ELP; ou do inspetor da PIDE Casimiro Monteiro deslocado para Moçambique após o assassínio
em 1965 de Humberto Delgado e Arajaryr Campos
perto de Badajoz (seria condenado à revelia pelo crime em Portugal e Espanha e morreria na África do
Sul em 1983). Casimiro é ainda suspeito de envolvimento no atentado bombista que, em 1969, matou
Eduardo Mondlane, primeiro líder da Frelimo.
Nem o Z-Squad nem os “doidos do império” —
narra o romance — terão sido estranhos ao drama do
“Angoche”, apanhado nas engrenagens de uma maquinação infernal e cujos tripulantes tiveram o azar
de estar no sítio errado à hora errada. Mas, como diz
o comandante Dionísio, protagonista do romance,
se todos os povos “convivem com lembranças proibidas, com factos indizíveis ou vergonhosos e superam-nos, temos de os superar também. (...) Mas não
silenciando-os, ou pior, gloriﬁcando-os. A glória das
pátrias ergue-se com justiça!”. b
e@expresso.impresa.pt
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SEJA RESPONSÁVEL. BEBA COM MODERAÇÃO.

Entrevista
Jonathan Franzen

Sou um
escritor
ansioso”
Após seis anos de silêncio, um dos mais
inﬂuentes escritores norte-americanos
da atualidade regressa à ﬁcção, com aquele
que considera ser o seu primeiro “romance
familiar” a sério, uma longa narrativa sobre
pessoas normais do Midwest no início
dos anos 70. Em conversa com o Expresso,
falou da génese do novo livro, do amor pelas
personagens, do interesse pela religião, de
Trump e da catástrofe ambiental em curso
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onathan Franzen está sentado ao
computador, a testar o som da videochamada. Atrás, uma cozinha espartana em tons de branco, tachos e caçarolas suspensas de uma estrutura
metálica presa ao teto. Pela janela do
fundo entra a luz forte de um dia de
céu limpo. São nove da manhã em
Santa Cruz, Califórnia; cinco da tarde
em Lisboa. Na véspera, diﬁculdades
técnicas obrigaram a adiar a conversa: o jornalista ouvia o escritor mas o
escritor não ouvia o jornalista. Talvez
uma vingança das tecnologias modernas, tantas vezes vituperadas pelo
homem que a revista “Time” considerou em 2010 ser o “grande romancista americano”.
O seu sexto romance, “Encruzilhadas”, acaba de ser lançado em Portugal pela D. Quixote, quase em simultâneo com a edição nos EUA. É
mais um ‘tijolo’ para a bibliograﬁa de
Franzen: quase 700 páginas em torno
de uma família que vive na imaginária cidade de New Prospect, arredores de Chicago, no início dos anos
70. Vistos de fora, os Hildebrandt são
normalíssimos: o pai Russ, pastor adjunto numa igreja protestante e paciﬁsta militante; Marion, a mãe arquetípica, ignorada por todos mas
sempre lá, obcecada em perder peso;
mais os quatro filhos — Clem, estudante universitário que não quer
beneﬁciar do adiamento académico
para escapar à guerra do Vietname,
Becky, a rapariga popular do liceu,
Perry, o adolescente com um QI de
160 e demasiadas angústias metafísicas, e Judson, exemplo do irmão
mais novo ‘cativante e certinho’. Observados à lupa, é outra coisa. Emergem defeitos, pulsões, segredos, crises de fé, epifanias, dúvidas, incomunicabilidade, traumas do passado,

incertezas do presente. Tudo esmiuçado com o habitual fôlego romanesco de Franzen.
Após mais uns impasses — liga, desliga, veriﬁca o microfone —, o diálogo tem ﬁnalmente início, a 9147 quilómetros de distância. A luz forte, na
janela ao fundo, não esmoreceu.

determinado momento, pareceu-me
que aquele poderia ser um nome para
o livro como um todo. Hesitei porque
parecia dirigir demasiado o foco para
o grupo de jovens, que acaba por não
ser assim tão importante na história,
mas havia obviamente um signiﬁcado
metafórico mais vasto.

A partir de “Correcções”, publicado
há 20 anos, os seus romances passaram a ter sempre títulos com uma só
palavra. Seguiram-se “Liberdade”
[2010], “Pureza” [2015] e agora “Encruzilhadas”. O título corresponde
a uma ideia geral, ou conceito, que
a narrativa depois explora de várias
maneiras. Por vezes, precede até a
própria história. Foi também o caso
deste novo livro?
Não como em “Correcções”, por
exemplo. O título desse romance já
estava escolhido ainda antes de eu ter
escrito fosse o que fosse. Neste último, já devia ir a mais de um terço do
livro quando decidi que se chamaria
“Encruzilhadas” [“Crossroads” no
original]. Levei um dia inteiro a pensar num nome para o grupo de jovens
da igreja. Decidi-me por “Crossroads” porque sugeria os caminhos
opostos seguidos por Russ, o reverendo orientador que deixou de ser ﬁxe, e
as pessoas mais novas até então a seu
cargo. O primeiro guardava as gravações originais dos discos de blues; as
segundas já só conheciam uma canção como ‘Crossroads’, de Robert
Johnson, na versão dos Cream. Num

No grupo de jovens cristãos, os adolescentes são muito francos uns com
os outros, por vezes até brutais na
sua sinceridade, e expõem-se totalmente, numa tentativa de se conhecerem melhor. Os membros da
família Hildebrandt, por outro lado,
vão no sentido oposto. Raramente se
confrontam cara a cara.
É verdade. Acho que os dois irmãos
do meio, a Becky e o Perry, seguem
um pouco essa ideia de serem completamente honestos um com o outro,
como no grupo de jovens, mas de forma geral acho que tem razão. A força
da honestidade está na escrita, não
nas relações entre as personagens.
Os seus três romances anteriores
procuraram sempre captar o zeitgeist, o ar do tempo, como pano de
fundo para os dramas das personagens. Em “Encruzilhadas” preferiu
olhar para trás, para os anos 70. Há
referências à guerra do Vietname e
aos movimentos de luta pelos direitos civis dos negros, mas o retrato
da sociedade não é tão importante
nem tão nítido como nos outros livros. Porquê?

Houve um tempo em que eu tentava
conscientemente abordar a realidade
contemporânea. A partir de “Correcções” ﬁquei mais interessado em ver
como essa realidade contemporânea
se manifestava na vida das personagens, que tipo de ansiedades lhes provocava, e continuei a usar a atualidade
nos romances seguintes. Entretanto,
cresceu muito o meu interesse pelas
personagens propriamente ditas, pela
sua psicologia. Na verdade, o impulso de situar a história em 1971 foi bastante libertador. Percebi que nada me
obrigava a contextualizar aquele tempo. Se citarmos demasiados nomes da
época, se nos esforçarmos muito para
representar os anos 70 como eles realmente foram, corremos o risco de cair
numa coisa documental, ao estilo dos
ﬁlmes de Ken Burns. Eu queria mergulhar de tal maneira o leitor no mundo
destas personagens que ele acabasse por esquecer que tudo se passa no
início dos anos 70. A verdade é que
as personagens nunca pensam: “Hey,
aqui estou eu no início dos anos 70.”
Elas limitam-se a viver as suas vidas.
Nos anos 70, o autor do livro ainda
era adolescente...
[interrompe] Isso é verdade, embora
me pareça que recordo os anos 70, em
muitos aspetos, melhor do que recordo os anos 80.
A sério?
Sim. É que eu, nos anos 70, estava a
experimentar tudo pela primeira vez.

A nós, ﬁccionistas, o que
nos atrai é a enorme carga
emocional das famílias, esse
espaço onde se deﬁne, para o
bem ou para o mal, quem somos”
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As nossas recordações de infância e
adolescência tendem a permanecer
as mais fortes, as mais vívidas. Constatei isso a falar com pessoas idosas,
que estão a perder a memória. O fenómeno do esquecimento progride
às arrecuas: não se recordam do que
aconteceu há 10 anos, mas lembram-se do que ﬁzeram há 20, e quando se
esquecem disso ainda se recordam de
factos de há 30 anos, e chegam a um
ponto em que já só se lembram de
como as coisas eram na sua juventude ou infância. Não é o meu caso, por
enquanto [risos], consigo lembrar-me muito bem do que aconteceu há
10 anos, felizmente. Neste livro, foi
como se estivesse a escrever diretamente a partir da minha própria experiência. Talvez ainda mais do que
nas ocasiões em que escrevi sobre o
presente, porque me sinto desconfortável no tempo atual. Provoca-me
vários tipos de ansiedade. Quando
regresso aos anos 70, é mais simples.
Basta evocar como eram as coisas em
dezembro, no Midwest, mesmo antes
do Natal.
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Na altura era ligeiramente mais novo do que Perry [um dos ﬁlhos dos
Hildebrandt]. Projetou algo de si na
personagem, claramente a mais brilhante e intelectual da família?
Nem por isso. É verdade que ele está a
reler o Tolkien e eu também o ﬁz nessa idade. Mas sinto-me mais próximo do irmão caçula, o Judson. Eu era
o mais novo da minha família, entre
irmãos bastante mais velhos. Andava
sempre desesperado por jogar “Stratego” com o meu irmão Tom — e o
Tom construiu a sua própria versão
do “Stratego”, um jogo de tabuleiro,
em papelão. Por isso, esse detalhe do
livro é retirado da vida real. O Perry
é um caso complicado, um caos, mas
também é um rapaz muitíssimo inteligente. Eu era só esperto. Era mais
como o Clem [o irmão mais velho,
que está prestes a ir para o Vietname].
E interessava-me por temas cientíﬁcos, como o Clem.
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Ao contrário de Perry, pode dizer-se
que era certinho?
Sim, pode dizer-se isso. A diferença entre mim e o Clem é que eu me
esforçava muito por evitar conﬂitos
com os meus pais. Já vira isso acontecer com os meus irmãos e não queria ir pelo mesmo caminho, repetir

essas cenas. Vendo bem as coisas, nenhuma daquelas personagens é parecida comigo, na medida em que eu
sempre fui uma pessoa que escondia
coisas, com uma vida secreta de que
não falava aos meus pais. Bom... Talvez seja um bocadinho parecido com
o Perry, porque ele também tem uma
vida secreta. Reformulando o que
disse, aﬁnal há um pouco de mim em
todos eles, menos talvez em Becky,
porque nunca fui mulher nem popular [risos].
Da família toda, só Judson, o mais
novo, não tem direito a capítulos onde assuma o protagonismo. É curioso
que o autor do livro se sinta mais
próximo dele, justamente a única
personagem central cujo ponto de
vista desconhecemos.
Bem, é mesmo aí que eu quero estar.
Eu não quero aparecer no livro. Se
conseguir escrever um outro romance sobre estas personagens, uma das
tarefas principais consistirá em fazer com que o Judson cresça para se
tornar alguém que não seja como eu,
porque se for muito parecido comigo
não vou conseguir escrevê-lo.
Quase todos os seus romances são,
em larga medida, sobre famílias.
Temos os Lambert [“Correcções”],
os Berglund [“Liberdade”], agora os Hildebrandt. Mas parece-me
que este é o mais assumido romance
familiar que já publicou. Nos outros,
a América e o estado do mundo ocupavam um lugar importante. Aqui,
tudo se centra na família e no que a
família faz às pessoas.
Obrigado por ter reparado nisso. Essa
era uma das poucas coisas que eu sabia sobre este livro quando o comecei a escrever. Queria ﬁnalmente escrever um romance sobre a família.
O facto de existirem famílias nos outros livros não é signiﬁcativo, porque
a maioria dos romances, nos últimos
três séculos, tem uma família no seu
centro. Esse simples facto não faz deles romances sobre a família.
O que há de tão fascinante no microcosmo familiar?
[longa pausa] Existe provavelmente uma boa resposta sociobiológica à
pergunta que me coloca, mas eu diria que é algo de muito antigo, quase
primordial. Pensemos em Abraão e
Isaac. Deus não diz a Abraão: “Olha,

Sinto-me feliz por já não
precisar de recorrer ao
sarcasmo, à ironia ou ao humor
cruel. Neste livro, acabei imerso
no mundo destas personagens
que amo. Isso basta-me”
gostava que matasses aquele tipo que
mora ao fundo da tua rua, leva-o para
a montanha e trata do assunto.” Ele
diz: “Quero que sacriﬁques o teu ﬁlho.” Basta isto para termos imediatamente em marcha uma narrativa poderosa. Pelo simples facto de Isaac ser
o ﬁlho. Se olharmos para as tragédias
gregas, encontramos o mesmo. Não
vais dormir apenas com alguém com
quem não o deves fazer, é logo com a
tua mãe; e ainda por cima matas o teu
pai. Nas peças de Shakespeare, famílias. Nos romances do século XIX,
em Dostoievski, em Tolstoi, famílias.
A nós, ﬁccionistas, o que nos atrai é
a enorme carga emocional das famílias, esse espaço onde se deﬁne, para
o bem ou para o mal, quem somos.
Como é que cria e deﬁne as suas personagens? Sabe que depois terá de
viver com elas diariamente durante
dois anos ou mais. Imagino que seja
importante fazer as escolhas certas.
Claro. Procuro muito até encontrar
algo que funcione. Eu não tenho capacidades inﬁnitas, só posso trabalhar com as coisas que conheço. E
assim que consigo duas ou três personagens, as possibilidades começam
logo a encolher. A quarta personagem terá de ser alguém que casa com
a primeira personagem, por exemplo; ou então é a mãe da segunda. A
partir de um certo momento, as coisas vão-se ﬁxando. Neste caso, comecei com a personagem de Russ,
o pai, e a noção de que ele perdeu a
sua preponderância, está em crise,
sente-se ameaçado, embora ainda se
considere uma pessoa jovem. Existem homens assim. Conheço alguns.

Tendem a ﬁcar desesperados, o que
os leva a fazer coisas pouco sensatas. Cometem erros. Os romancistas
adoram pessoas que cometem erros.
Uma pessoa que está aﬂita acaba por
meter a pata na poça, o que é ótimo.
Achei que tinha muito por onde explorar. Agora que ando a pensar no
segundo livro, a sequela deste, sinto
que não é suﬁciente prosseguir o que
foi começado. Tem sido útil lembrar-me o quanto aquele Jonathan Franzen que eu era aos 30 anos me parece estranho quando o evoco aos 60.
Sei o que ﬁz, sei o que aconteceu, e
ainda assim aquele Jonathan Franzen de 30 anos é-me agora completamente estranho. Uma vez que vou
saltar para a frente no tempo, posso
fazer com que a personagem de Russ
se torne bastante diferente. O que me
levanta desde logo um problema interessante: o de explicar como é que
ele se transformou e porquê. É sempre bom começar num lugar de surpresa, de espanto. Mas ainda não sei,
por exemplo, como é que o Clem será
aos 50 anos, quando chegar à idade
que o pai dele tem no primeiro livro.
Só sei que não será como o Clem de
20 anos, isso de certeza.
Russ não muda muito ao longo de
“Encruzilhadas”, mas Marion começa por ser praticamente invisível
para toda a gente, incluindo o marido, antes de descobrirmos que é
na verdade uma mulher muito mais
complexa. Acontece-lhe ser surpreendido pelas personagens, por aquilo
em que se tornam? Imaginava, no
início, que Marion seria alguém com
tantas camadas?
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Não, não imaginava. De modo nenhum. Inicialmente, era só uma mulher que tentava emagrecer, para recuperar o interesse do marido. Não
tinha mais do que isto. Tentei escrevê-la assim e não gostei dela. Quando me pus a reﬂetir sobre o modo de
desenvolver a história de Marion, já
tinha escrito quatro capítulos. Chegou a vez de assumir o seu ponto de
vista e de repente percebi: espera aí,
ela na verdade está a pensar deixá-lo!
Aí as coisas tornaram-se muito mais
interessantes. Nem sequer me lembro
de onde é que veio toda a questão do
seu passado secreto, que acaba por
ser determinante. Precisei de escrever a história da juventude dela, o que
me levou do Midwest em 1971 para a
Los Angeles de 1939, um lugar que
eu sempre quis conhecer. Até à década de 60, LA era uma cidade incrível, extraordinária, e se lermos Raymond Chandler, ou virmos os ﬁlmes
noir, sentimos uma atração. Eu quis
ir para lá. Pensei: um stand de venda
de carros no ﬁm dos anos 30? Muito
bem, vamos a isso.
Essa descoberta da complexidade
de Marion entusiasmou-o tanto enquanto escrevia como tem entusiasmado os leitores?
Sim. Fiquei angustiado ao escrever
esse capítulo bastante longo, porque sentia que ele se estendia cada
vez mais. Além disso, é uma história
algo excessiva, o que acontece a Marion é bastante extremo, e eu ia tentando que tudo aquilo fosse o mais
plausível e realista possível. Mas foi
um bocadinho assustador. Normalmente, os capítulos são mais curtos.

Quando os termino, trabalho-os, retoco-os, aperfeiçoo-os e dou-os a ler
a Kathy, a minha companheira, que
os comenta. Isso acontece a cada três
ou quatro semanas. Mas neste caso o
capítulo demorou dois meses a ser escrito, e eu temia que estivesse completamente errado. Foi uma aventura
complicada, também para mim.
A súbita importância do passado de
Marion implicou ajustes e reequilíbrios no resto da narrativa? Por
exemplo, no caso de Russ, descobrimos em pormenor a história da
sua estadia com os índios navajo, no
Arizona.
Eu queria contar essa história do
Russ, mas na verdade tive de a adiar, porque não havia espaço para dois
grandes trechos, na primeira parte do
livro, sobre acontecimentos do passado. Eu vou moldando a narrativa
à medida que avanço. De um ponto de vista meramente formal, estou
contente por ter conseguido empurrar essa história do Russ mais para o
ﬁm. Muitos leitores já me comunicaram uma certa frustração com Russ.
Eu acho que, se soubermos de onde é
que veio, gostamos mais dele. E essa
foi outra ansiedade que senti: estava
a demorar muito para chegar à história que faria o leitor gostar mais dele.
Mas é mesmo assim: quando escrevemos um romance, temos de correr riscos.
A sensação com que se ﬁca é que ama
profundamente as suas personagens.
Além disso, neste romance, parece-me que há menos sarcasmo e mais
empatia do que em livros anteriores.
Concorda?
Concordo. Sei que estou sempre a falar das ansiedades que senti ao escrever o livro. Sou um escritor ansioso.
E uma das minhas ansiedades prendia-se com o facto de narrar a vida
de pessoas normais, sem elementos
da história a remeter para o destino
do mundo livre ou coisas do género.
Limito-me a descrever pessoas vulgares, sem muito dinheiro, lidando
com os seus pequenos problemas.
Angustiei-me porque foi a primeira
vez que escrevi um romance assim.
E o que me levou a continuar foi a
consciência de que tinha ﬁnalmente,
ao ﬁm de 35 anos a escrever ﬁcção,
encontrado o meu caminho para o
sítio certo, aquele onde quero estar

como narrador. Sinto-me feliz por já
não precisar de recorrer ao sarcasmo,
à ironia ou ao humor cruel. Neste livro, acabei imerso no mundo destas
personagens que amo, como disse.
Isso basta-me.
Russ cresceu numa comunidade
menonita muito rígida e tornou-se
depois um pastor protestante. A religião assume uma grande importância no romance, até mesmo em termos de estrutura [as duas partes são
‘Advento’ e ‘Páscoa’]. Creio que você
não é uma pessoa muito religiosa.
A que se deveu este súbito interesse
pela religião?
É verdade que não sou uma pessoa religiosa, mas também não sou antirreligioso. Interesso-me pelo tema, gosto muito da arte religiosa, li a Bíblia
enquanto crescia, e continua a ser um
livro importante para mim. As parábolas de Jesus são admiráveis, um
momento maior da literatura mundial. Têm uma mensagem ética poderosa, e eu interesso-me por ética,
interesso-me pelo problema de ser
bom. Além disso, este livro começou
a ganhar forma quando dei por mim
a pensar que tinha de escrever sobre
religião. É um tema sobre o qual ainda
não tinha escrito. É algo que conheço
e que me desperta sentimentos fortes, mesmo não sendo crente. E achei
que era o momento certo para o fazer,
porque, francamente, a irracionalidade e os mitos estão a crescer, pelo menos nos EUA, com movimentos como
o QAnon, os fanáticos antivacinas,
as teorias da conspiração sobre um
suposto ‘roubo’ nas eleições em que
Trump foi derrotado, etc. E, a um nível mais abrangente, estou convencido do nosso falhanço na tentativa de
minimizar as alterações climáticas.
Não estamos a agir, como um todo,
de acordo com princípios racionais.
Em suma, era o momento certo para
voltar a pensar em religião.
Neste romance usa sempre a narração na terceira pessoa, corroborando a quarta das suas 10 regras para
a escrita de ﬁcção: “Escreve na terceira pessoa, a não ser que uma voz
em primeira pessoa verdadeiramente
distintiva se ofereça irresistivelmente.” Ainda não encontrou essa voz?
Acho que nunca encontrei essa voz.
Em “Liberdade” criei uma voz própria
para Patty, num texto autobiográﬁco,

mas ainda na terceira pessoa. Usei
apenas a primeira pessoa numa secção de “Pureza”, e foi a passagem
mais difícil que alguma vez escrevi. Sem margem para dúvidas. Acho
que há muitos e excelentes argumentos literários para que a terceira pessoa seja o modo normal da narração.
Porque é o que a ﬁcção deseja ser. O
‘eu’ só atrapalha, limita-nos, levanta
a dúvida no leitor sobre quem é aquele ‘eu’ e sobre como o livro foi escrito,
todas essas questões. A terceira pessoa, pelo contrário, é absolutamente ﬂexível, permite que estejamos ao
mesmo tempo dentro e fora da personagem. Não tem, por exemplo, um
dos problemas da primeira pessoa: o
de a personagem descrever a sua própria aparência, o que é difícil e provavelmente pouco ﬁável. Repito: para
mim, a terceira pessoa é a forma natural da ﬁcção.
E o autor pode conseguir, ainda
assim, um registo muito pessoal e
íntimo...
Exato. Não se perde nada, a não ser
todos os problemas colocados pelo
uso da primeira pessoa.
Ao iniciar “Encruzilhadas”, imaginou logo que esta história poderia
converter-se numa trilogia?
Não. A ideia original apontava para
um só romance. Mas, depois, a primeira parte do livro descontrolou-se,
cresceu muito.
Partindo do princípio de que surgirão mais dois romances em torno dos
Hildebrandt, estamos a falar de um
projeto que o ocupará durante a próxima década. Será este o seu magnum opus?
Talvez. Talvez. Eu não gosto de falar da trilogia porque não quero dar
a entender a um potencial leitor de
“Encruzilhadas” que o livro está incompleto. Porque não está. Pode ser
um primeiro volume, mas funciona
como um romance autónomo. Se não
se ler mais nada, creio que continuará a ser uma boa experiência literária. Num sentido mais vasto, acho que
na continuação desta narrativa vou
abordar as alterações climáticas. Tenho andado a pensar na forma como
poderemos continuar a viver as nossas vidas sabendo que vêm aí coisas
terríveis. Podemos questionar onde é
que estaremos daqui a 100 anos, mas

entretanto espero viver o suﬁciente,
e que o mundo também se aguente
o tempo suﬁciente, para me permitir
escrever esses outros dois volumes
da história dos Hildebrandt. Foi uma
escolha consciente assumir que não
vou ter uma atitude defensiva. Continuarei a fazer planos, mesmo que
sejam difíceis de cumprir, porque é
importante fazer planos. Não é uma
aﬁrmação religiosa, mas há algo de
religioso nisto. A fé em coisas a curto
prazo não deixa de ser uma fé.
Num ensaio publicado na revista “New Yorker” [“What If We Stop
Pretending”], deu a luta contra as
alterações climáticas como perdida, defendendo que mais vale travar
batalhas ambientais que possam ser
efetivamente vencidas. Houve quem
o acusasse de ser fatalista e quem
visse no texto uma manifestação de
otimismo pragmático. Vê como um
equívoco o facto de se concentrarem
tantas energias no esforço de reverter o aumento da temperatura média
do planeta?
Não iria tão longe. Acho essencial
continuarmos a tentar, mas não creio
que estivesse a ser fatalista. Pelo contrário, o meu texto é apenas realista quanto à probabilidade de conseguirmos evitar a catástrofe. Continua
a fazer sentido o esforço, mesmo que
a única coisa que obtivermos seja um
ligeiro adiamento do pior resultado
possível. Ainda será alguma coisa.
Aquilo por que me bato, em particular no contexto do movimento ambientalista, é a noção de que este não é
o único combate em que nos devemos
empenhar. Há muitos outros combates importantes, e nalguns deles podemos de facto obter progressos reais.
Depois de muitos anos em Nova Iorque, vive agora junto ao Pacíﬁco.
Como é que sentiu o impacto das sucessivas vagas de incêndios ﬂorestais
na Califórnia?
No ano passado as chamas chegaram muito perto da nossa casa. Muito perto mesmo. Perderam-se 40 mil
hectares de ﬂoresta, poucas milhas
a norte do lugar onde moramos. Foi
muito mau.
Parece-lhe que este tipo de desastre
natural, que afeta diretamente a vida
de milhões de pessoas, pode alterar a
perceção pública do problema?

Acho que poderia alterar, sim, mas
até agora não alterou. A resposta do
governador da Califórnia aos fogos de
2020 não foi no sentido de fazermos
um trabalho melhor na conservação
da ﬂoresta. A resposta foi: precisamos
de carros elétricos. Os carros elétricos
talvez ajudem um bocadinho, mas
também têm problemas associados.
E neste momento estamos a queimar
carvão para produzir a eletricidade
que os move, pelo que não é claro que
o saldo seja propriamente positivo. Os
políticos olham para os incêndios e
dizem: cá está a prova de que as alterações climáticas são uma realidade,
por isso precisamos de energias mais
limpas até 2035. No caso da China, a
meta para essa transição será 2060.
É caso para dizer que não prestam
atenção ao que está a acontecer mesmo à frente dos seus olhos. Todas as
ﬂorestas terão desaparecido nessas
datas, se entretanto não ﬁzermos um
trabalho melhor. A propósito, gostava
de mencionar que tenho acompanhado o caso da localização do novo aeroporto de Lisboa. Se for para a frente,
ﬁcará junto ao estuário do Tejo, perto de uma área natural que Portugal
tem a sorte de possuir. O que é muito
preocupante.
Já lá esteve em visita, como observador de pássaros, certo?
Sim, estive lá. Passei um dia inteiro
na reserva. É um lugar belíssimo. E
tão perto da cidade. Um verdadeiro
tesouro. Colocar em risco um ecossistema essencial para as migrações
de tantas espécies de aves só para se
construir um aeroporto maior, e mais
poluente, parece-me simplesmente
absurdo. Sabemos ainda que vamos
perder outras áreas naturais com a
subida do nível do mar, a desﬂorestação, as secas prolongadas... Isto não
deveria ser um motivo suﬁciente para
nos esforçarmos mais para preservar
as áreas que ainda podem ser preservadas? Estou muito focado nos problemas do presente, mais do que nas
ameaças do futuro.
Conhecendo as suas posições políticas liberais, os quatro anos da Administração Trump foram decerto uma
experiência penosa. Quando é que
acha que conseguirá escrever sobre
esse período?
Não é a primeira vez que o digo, mas
ando a pensar nas questões que os
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anos Trump nos colocaram há uns 15
anos. Tenho reﬂetido sobre o papel
da internet e das redes sociais, sobre
o impacto que tiveram nas relações
humanas. “Pureza” era sobre isso.
E já havia trumpistas em “Liberdade”; talvez ainda não soubessem que
o eram, mas os sinais estavam todos
lá. Estas correntes manifestaram-se
agora com extraordinária violência,
mas existem há muito tempo. O meu
método, como escritor, é dirigir a
atenção para onde a cultura mainstream não está a olhar e tentar ver coisas
antes de elas se tornarem conhecidas de todos. Sinceramente, não faço
ideia de como interpretaremos este
momento da nossa História dentro
de cinco anos. Não é possível saber.
Para já, sabemos isto: Trump saiu da
Casa Branca, mas o trumpismo não
morreu.
Continuará a ter os seus seguidores,
sim. É uma espécie de religião. Embora me pareça que essa religião não
vá a lado nenhum, seja qual for a forma que venha a assumir. Mas há coisas que me preocupam mais do que
o legado de Trump. Por exemplo, saber que o nosso modo de vida não é
sustentável. O clima será a parte mais
visível dessa insustentabilidade, mas
penso que estamos a exceder a nossa capacidade ecológica em muitas
frentes. A economia global é muito
frágil, como a pandemia nos mostrou. Por isso, começamos agora a ter
problemas com as cadeias de fornecimento de mercadorias. A própria China, imagine-se, está a ter uma crise
energética, o que a leva a criar mais
centrais em que se queima carvão. O
panorama está a ﬁcar desesperante,
e, quando as pessoas desesperam, raramente se portam bem.
No meio dessas incertezas todas,
ainda há lugar para a esperança?
Intelectualmente, sou muito pessimista. Por exemplo, quando jogo cartas com a Cathy acho sempre que a
minha mão é má. Às vezes sou agradavelmente surpreendido, mas o primeiro pensamento tende a ser negativo. Continuo a jogar porque gosto
do jogo. O mesmo se aplica na vida
em geral. Não sou otimista, mas sigo
em frente, não desisto nunca, porque
gosto do jogo. b
e@expresso.impresa.pt
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É para a vida.

FRACO CONSOLO
“Pauline na
Praia” (1983),
de Éric Rohmer

COMÉDIAS
E PROVÉRBIOS

C

AS “COMÉDIAS” DE ROHMER NOS ANOS 80 JÁ DÃO COMO ADQUIRIDA UMA CERTA
LIGEIREZA NAS LIGAÇÕES AMOROSAS, QUE TALVEZ NEM SEJAM JÁ AMOROSAS

onﬁrmei o que já sabia: que pouco
cinema me dá tanto prazer como o
de Éric Rohmer, de quem revi nos
últimos meses, num Nimas a fazer
de Cinemateca, primeiro os “Contos
Morais” (1963-1972) e depois as
“Comédias e Provérbios” (1981-1987).
Conhecia-os todos, mas vê-los (mais
ou menos) sequencialmente permite
notar com outra nitidez as rimas e
reincidências, as variações sobre um
tema. Mas que tema é esse? As relações
amorosas? As relações, sem dúvida; o amor, nem por isso.
Se os “Contos Morais” eram narrativas muito bem estruturadas e que
obedeciam a uma lógica e a uma ética, as “Comédias e Provérbios”
querem-se divertimentos tutelados por preceitos vagos, espirituosos, ou
não houvesse provérbios que aconselhassem tudo e o seu contrário. Se os
“Contos” encenavam textos escritos previamente, escritos enquanto textos
de ﬁcção, não enquanto guiões de cinema, as “Comédias” desenvolvem
uma ideia-situação e acolhem uma dimensão colaborativa entre cineasta
e actores, até aparentemente improvisada nalguns casos, sem que o seja
de facto. Se os “Contos” ilustravam o choque entre a antiga e a nova
mentalidade na década de 60 (Pascal versus os hippies), as “Comédias” dos
anos 80 já dão como adquirida uma certa ligeireza nas ligações amorosas,
que não obedecem a categorias estritas, que talvez nem sejam já amorosas,
tão-só uma geograﬁa de encontros, vontades, hipóteses, escolhas. É por
isso que as “Comédias” subvertem o esquema dos “Contos”: a coreograﬁa
das personagens é ditada tanto pelos comportamentos delas como
condicionada pelos espaços que habitam ou frequentam. Podem ser as
casas, os escritórios, mas também os autocarros e comboios, sítios que
levam de um sítio ao outro, de uma escolha à outra.
À excepção de “A Mulher do Aviador” (1981), que decorre na Paris
‘haussmaniana’, com parques, avenidas e outros marcos topográﬁcos
reconhecíveis, as “Comédias” situam-se em territórios menos óbvios,
ou periféricos: uma Le Mans ancestral e aristocratizante (“O Bom
Casamento”, 1982); a luminosa Normandia (“Pauline na Praia”, 1983); as
novas e impessoais cidades dos subúrbios (Marne-la-Vallée em “Noites
de Lua Cheia”, 1984, e Cergy-Pontoise, em “O Amigo da Minha Amiga”,
1987); a costa basca (“O Raio Verde”, 1986). As personagens vivem entre
casa e trabalho, estão em trânsito, em férias, hesitam, perseguem alguém,
fogem de alguém, congeminam, experimentam, cansam-se, desiludemse, mostram-se indecisas e esperam que sejam os sítios, ou o destino, a
decidir por elas (como o “raio verde” quando o sol mergulha no horizonte
em dias límpidos, que supostamente nos desvenda as intenções alheias).
As escolhas disponíveis nas “Comédias” não têm ﬁm. Em “As Noites
de Lua Cheia”, a protagonista voga entre dois apartamentos, que
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correspondem a homens diferentes e diferentes estilos de vida. Em “O
Bom Casamento”, o egocentrismo de uma rapariga, que quer que um
homem a queira porque ela o quer, é incentivado pela imaginação dela,
tolerado pela delicadeza dele, e castigado com uma humilhação. Em “O
Raio Verde”, o desenlace não depende da mulher nem do homem, mas
de um efeito óptico, aprendido num livro de Júlio Verne, e que pode ser
uma esperança, um milagre ou uma ilusão. Em “A Mulher do Aviador”,
há a transferência de uma escolha para outra, com o rapaz a passar de
um fracasso que estava à vista a outro que não antecipava. E em “O
Amigo da Minha Amiga”, a mais “amoral” destas comédias, todas as
escolhas são admissíveis, porque o próprio desejo, e as justiﬁcações que
damos acerca do nosso desejo, é instável, excitante e aleatório.
Podemos então concluir que as “Comédias e Provérbios”: 1) são comédias
sobre o acasalamento, são sobre o amor, e que fazem do amor romântico
tema de conversa, mas não de acção; 2) que não são histórias morais
mas, justamente, comédias, determinadas por estratégias, conveniências,
acasos, quiproquós, escolhas circunstanciais, escolhas de recurso, escolhas
porque sim. É por isso que gosto especialmente de “Pauline na Praia”. Em
“Pauline”, tudo é marivaudage, dança de roda, discursos sobre o amor em
vez de amor, manipulações e enganos. Entre o tédio e a descoberta, uma
adolescente percebe que os adultos, nas suas manobras de acasalamento,
dizem coisas, fazem coisas; mas que as coisas ditas (teorias ad hoc em
causa própria, nuvens de fumo, palavreado) não são para levar a sério; e
que as coisas feitas mal conseguem esconder que o desejo usa as outras
pessoas, incluindo o objecto desejado, como instrumentos. Se “Pauline na
Praia” me voltou a aparecer, como dantes, mais do que dantes, o episódio
decisivo das “Comédias”, é porque nele se sugere que toda a escolha é uma
comédia. E que não há nisso moral nenhuma. b
pedromexia@gmail.com
Pedro Mexia escreve de acordo com a antiga ortograﬁa

/ PEDRO
MEXIA

ROBERT SEBREE/SHOWTIME

A morte
ﬁca-lhe
tão bem
Protagonizou “Sete Palmos de Terra”
e o musical “Lazarus”, de David Bowie,
mas o mundo conhece-o melhor como
Dexter. Em entrevista exclusiva ao
Expresso, Michael C. Hall regressa ao
papel que deﬁniu a sua carreira
TEXTO MÁRIO RUI VIEIRA
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essuscitar um sucesso televisivo
será sempre considerado um
risco, mas trazer “Dexter” de volta
parecia quase uma obrigação moral,
tendo em conta o ﬁnal amargoso.
Os fãs concordarão com isso, os
criadores da série, que se tornou um
verdadeiro culto entre 2006 e 2013,
também, e o protagonista Michael C.
Hall verbaliza-o sem qualquer tipo
de problema. “Quando terminou,
senti que a porta estava escancarada
para que o Dexter voltasse um dia”,
assume o ator norte-americano em
entrevista ao Expresso.
“Penso que foi um ﬁnal insatisfatório
tanto para mim como para as
pessoas. Não sabia se apareceria
uma história, no futuro, que valesse
a pena contar, mas tinha esperança
que sim. Estou muito agradecido

por isso ter acontecido.” Hall
refere-se a “Dexter: New Blood”,
série limitada de 10 episódios que
se estreia a 8 de novembro na HBO
Portugal e que traz de volta, 10
anos depois dos acontecimentos da
oitava temporada, o assassino em
série Dexter Morgan. “Livrarmo-nos
de alguma coisa e voltarmos a ela
são coisas muito diferentes e, na
verdade, não sei o que será mais
fácil”, acrescenta. “Neste caso,
talvez tenha sido mais fácil regressar
à personagem, porque o Dexter,
na verdade, nunca se foi embora.
Quando começámos a ﬁlmar,
percebi que ele ainda estava aqui,
ainda me era familiar.”
A ligação do ator a personagens
densas não começou com Dexter
Morgan, um sociopata com um
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forte código moral, ensinado pelo
pai adotivo a só matar outros
assassinos. Apesar de o seu percurso
ter começado na Broadway, no ﬁnal
dos anos 90, com musicais como
“Cabaret” ou “Chicago”, foi como
David Fisher de “Sete Palmos de
Terra” (também disponível na HBO
Portugal) que Michael C. Hall se
tornou conhecido do grande público.
Na série criada por Alan Ball, que
tinha como cenário principal a casa
funerária da disfuncional família
Fisher, dava corpo a um homem
reprimido que, mesmo depois de
assumir a sua homossexualidade,
não conseguiu livrar-se de um
gigantesco conﬂito interno. “Tanto o
Dexter como o David lutam com um
grau elevado de repressão e ambos
têm relações muito complicadas

SEACIA PAVAO/SHOWTIME

Uma década depois de simular a própria morte e desaparecer do mapa, deixando Miami e o ﬁlho
pequeno para trás, o ex-técnico forense com dupla vida vive agora na pequena localidade de Iron
Lake, a norte de Nova Iorque, como Jim Lindsay — os fãs mais atentos saberão que Lindsay é,
igualmente, o apelido do escritor que, em 2004, criou a personagem no livro “Darkly Dreaming Dexter”

com a imagem que criaram dos seus
pais”, defende o ator.
“Quando comecei a dar vida ao
Dexter concentrei-me mais nas
diferenças do que nas semelhanças,
até porque foi uma das primeiras
coisas que ﬁz a seguir ao David.
Queria separar bem os dois, e não foi
muito difícil, porque são, de muitas
formas, diferentes. De qualquer
modo, acredito que ambos vivem
em conﬂito com eles mesmos. Tanto
um como o outro lidam com um
segredo. O David sai do armário
e partilha o seu, mas continua a
ser o seu maior inimigo.” Como
a ﬁcção e a realidade se imitam
mutuamente, a vida do ator não
está livre de tragédia. E, tal como
as duas personagens que o deram a
conhecer, também ele convive com

traumas familiares: o pai morreu de
cancro — doença de que o próprio
viria a padecer durante as gravações
de “Dexter” — quando ele tinha
apenas 11 anos.
“De uma forma ou de outra, há
sempre um elemento de morte nas
minhas personagens”, assume,
depois de o questionarmos sobre o
facto de ter dado corpo ao Presidente
norte-americano John F. Kennedy,
assassinado em 1963, num episódio
da série britânica “The Crown”
(Netﬂix). “Estava em Londres a
trabalhar no teatro quando me
foi proposto o papel. Foi como ser
convidado a fazer um esboço de uma
pequena componente da máquina
gigante que é aquela série”, recorda.
“No momento em que me sentei
numa mesa frente à [atriz] Claire
Foy senti mesmo que estava com
a Rainha de Inglaterra. Foi incrível
visitar aquela operação grandiosa.”
A sua estadia na capital britânica
prendia-se com um outro papel
que lhe ﬁcará colado à pele para
sempre, o de protagonista do
musical “Lazarus”, criado em torno
de canções de David Bowie. “Ter
colaborado com ele, um dos titãs
artísticos do último século, foi um
dos pontos altos da minha vida e
da minha carreira”, confessa Hall.
“Ele esteve muito presente na sala
de ensaios, e penso que a última
vez que apareceu em público foi
na nossa estreia em Nova Iorque.
Morreu pouco depois disso, e nós
continuámos com o espetáculo,
levando-o depois também a
Londres.” A sua admiração por
Bowie, explica, vem dos tempos
de escola, quando o álbum “Let’s
Dance”, de 1983, o levou “a
investigar as coisas mais antigas”. E
conhecê-lo pessoalmente, garante,
foi intimidante. “A primeira vez que
nos encontrámos foi no apartamento
do nosso diretor musical, onde fui
cantar todas as canções. Ia cantar
canções do David Bowie em frente
ao David Bowie, portanto, sim,
isso deixou-me bastante nervoso”,
reconhece. “Tive de desligar uma
parte do meu cérebro para conseguir
fazê-lo. Mas ele não era aquele tipo
de pessoa que puxava dos galões,
do seu estatuto de deus do rock.
Deixava as pessoas à vontade. A
primeira coisa que me disse foi:

“Penso que
‘Dexter’ teve um
ﬁnal insatisfatório.
Não sabia se
apareceria uma
história que
valesse a pena
contar, mas tinha
esperança que sim.
Estou muito
agradecido por isso
ter acontecido”
MICHAEL C. HALL
ATOR

‘Muito obrigado por fazeres isto.’ Só
consegui dizer: ‘Obrigado eu, por
seres o David Bowie!’ Além de ser
um artista gigante, era incrivelmente
genuíno e amável.”
Entre “Lazarus” e o regresso de
“Dexter”, Michael C. Hall não esteve
propriamente parado. Na televisão,
protagonizou a série “Safe” (2018) e
participou no ﬁlme “O Lado Oculto
da Lua” (2019) e na minissérie “Os
Derrotados” (2020), todos na Netﬂix;
no cinema, integrou o elenco de
“Noite de Jogo” (2018, disponível na
HBO Portugal) e “The Report” (2019,
na Amazon Prime Video). A sua
versatilidade pode até ser inegável,
mas o ator tem plena consciência
de que Dexter Morgan será sempre
encarado como o papel da sua vida.
“Quando a série disparou, em termos
de popularidade, eu sabia que seria
sempre amplamente associado a esta
personagem”, confessa. “Não adoro
ou odeio isso, nem me arrependo de
nada... simplesmente, é o que é, faz
parte da minha história. Mas claro
que o tenho sempre bem presente.
Se me dão um guião e a personagem
que vou desempenhar mata alguém
logo na terceira página, talvez pense
duas vezes antes de aceitar.”
Se é na página três de “Dexter:
New Blood” que isso acontece não
sabemos, mas não será irrazoável
considerar que Dexter volta aos
velhos hábitos nesta nova, e
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especial, temporada. Uma década
depois de simular a própria morte
e desaparecer do mapa, deixando
Miami e o ﬁlho pequeno para trás, o
ex-técnico forense com dupla vida
vive agora na pequena localidade de
Iron Lake, a norte de Nova Iorque,
como Jim Lindsay — os fãs mais
atentos saberão que Lindsay é,
igualmente, o apelido do escritor
que, em 2004, criou a personagem
no livro “Darkly Dreaming Dexter”.
É, aparentemente, um homem
mudado: trabalha numa loja, tem
uma casa junto à ﬂoresta e namora
com a chefe da polícia local. Mas
embora tenha conseguido calar
o seu “passageiro das trevas”,
não consegue livrar-se de ser
assombrado por Debra, a irmã
adotiva, morta no ﬁnal da oitava
temporada. E a sua nova realidade
treme quando o ﬁlho decide
procurá-lo.
“Penso que ele está tão confortável
quanto sempre esteve. Só que
consegue funcionar de forma menos
complicada naquele mundo de Iron
Lake, porque não está a negociar
com ele próprio matar pessoas”,
defende o ator. “Mas por baixo
daquela nova fachada que criou
é um vulcão que pode explodir a
qualquer momento. Se voltar ao seu
passageiro das trevas, vai tomar-lhe
o gosto. Cultivou, através da sua
abstinência, penitência e isolamento,
uma vida normal e uma noção mais
ampla da sua humanidade. Contudo,
quando voltar a matar, a relação
com o seu lado assassino tornar-se-á
muito mais pessoal do que algum dia
foi. Não tão fria e calculista.” Como
é que este tipo de personagem muda
um ator? “Obviamente, o Dexter
só vive nas palavras de uma página
e tudo o resto fui eu que simulei. É
muito difícil dizer o que mudou em
mim e na minha vida por causa dele.
Não sei responder a essa questão.” b
mrvieira@blitz.impresa.pt

DEXTER: NEW BLOOD
De Clyde Phillips
Com Michael C. Hall, Julia Jones,
Clancy Brown, Jennifer Carpenter
HBO Portugal, estreia segunda
(Temporada 1)
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Um eco
que paira
Na sua trilogia de novelas interligadas, o norueguês Jon Fosse
consegue um pequeno milagre: tocar o sublime, partindo
da mais simples e despojada matéria narrativa
TEXTO JOSÉ MÁRIO SILVA
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ntra-se numa ﬁcção em prosa
de Jon Fosse como não se
entra na ﬁcção de nenhum
outro escritor contemporâneo:
há algo de único na escrita deste
norueguês de 62 anos, um dos mais
importantes dramaturgos europeus
contemporâneos, com mais de
trinta peças criadas numa espécie
de vertigem — sobretudo na década
de 90 e na primeira deste século,
algumas das quais encenadas em
Portugal pelos Artistas Unidos e
publicadas na coleção Livrinhos de
Teatro —, vertigem semelhante à
das suas ﬁcções em prosa, vertigem
paradoxal porque demorada, “prosa
lenta”, chama-lhe Fosse, porque
as suas histórias nunca obedecem

ROMAIN CHASSAGNE/ART IN ALL OF US/CORBIS VIA GETTY IMAGES

Caminhantes perdidos. Fosse
escreveu o libreto para uma
ópera inspirada nesta sua
belíssima ﬁcção. “Asle & Alida”,
com música do compositor
dinamarquês Bent Sørensen, tem
estreia prevista para 2025

à habitual causalidade narrativa,
antes se detêm e tropeçam em
minúcias, em repetições, em passos
atrás, em desdobramentos que se
vão aos poucos sobrepondo ao real,
como fantasmagorias, talvez só
vislumbres do que nunca chegou
a existir, ou existiu tanto, tão
intensamente, que transborda para
os espaços vazios daquilo a que se
costuma chamar a vida normal.
Mas o que há de único nesta escrita,
o que há de único é algo difícil de
explicar, enquanto lemos diríamos
quase palpável, essa singularidade,
levantamos os olhos da página e
escapa-nos, evapora-se, estará
porventura na ﬂuidez da linguagem
que parece sempre feita para cantar,

essa cadência hipnótica de frases
que nunca se interrompem, porque
nunca há pontos ﬁnais, nunca há
pontos de interrogação, nunca há
paragens forçadas, só vírgulas,
vírgulas, vírgulas, e uma capacidade
de materializar na própria escrita
aquilo que está a ser narrado, como
em “Manhã e Noite”, romance curto
publicado pela Cavalo de Ferro
em 2020, aquela descrição de um
parto que se transforma no próprio
parto, com a frase a atravessar as
páginas como o bebé procura a luz
ao fundo do corpo da mãe, ou nesta
“Trilogia”, o livro que marcou uma
transição na obra de Fosse, quando
o cansaço do teatro se instalou,
e ele quis fazer outras coisas, e
começou por estas três histórias,
publicadas com intervalos longos.
“Vigília” é de 2007, “Os Sonhos
de Olav” é de 2012, “Fadiga” é de
2014, três novelas perfeitamente
autónomas, mas que remetem umas
para as outras e ganham um sentido
maior, tão maior, quando lidas de
seguida, sim, nesta “Trilogia” há
momentos em que as personagens
estão de tal modo exaustas, após
vários dias esfomeados e sem
dormir, que a prosa literalmente
cabeceia, adormece por segundos
e logo desperta em sobressalto,
estamos ali com eles e como eles,
Asle e Alida, dois amantes unidos
em permanência desde a primeira
vez que se viram, duas ﬁguras
com qualquer coisa de bíblico,
transportando todos os seus haveres
consigo, mais o ﬁlho de ambos no
ventre de Alida e o violino de Asle
que é quase a sua identidade, um
casal miserável que bate em vão
às portas em Bjørgvin, para onde
fugiram de barco à vela, por entre
os ﬁordes de um azul que “cintila”,
depois de serem expulsos da casa
onde viviam, no Ancoradouro de
Dylgja, aldeia muito para norte,
onde só há “falésias com um pouco
de terra pantanosa entre elas”,
protagonistas de uma história que
não podia ser mais simples, rapaz
e rapariga deixam de poder viver
no sítio onde cresceram, escapam
para a grande cidade, procuram
um lugar onde o ﬁlho possa
nascer, mas as portas continuam
a fechar-se, até que ﬁnalmente
conseguem forçar a entrada na
casa de alguém que não os queria
ajudar, o pequeno Sigvald nasce e
a nova trindade, no desenlace da
primeira novela, parece auspiciosa,
apesar dos pontos de sombra que se
avolumaram pelo caminho — o que

O que há de
único nesta
escrita estará
porventura
na ﬂuidez da
linguagem que
parece feita
para cantar,
essa cadência
hipnótica de
frases que nunca
se interrompem

terá acontecido ao proprietário do
Ancoradouro, o que terá acontecido
à mãe de Alida depois de esta ter
saído para a rua com o dinheiro e a
comida que lhe roubou, deixando
Asle lá dentro, o que terá acontecido
à parteira cuja casa invadiram, todas
essas pessoas apareceram mortas
e talvez Asle seja o responsável, e
esses crimes perseguem-no durante
toda a segunda novela, quando ele
deixa Alida e o ﬁlho numa casa
das redondezas e volta a Bjørgvin,
contra os conselhos da amada que
pressente uma tragédia, que se
convence de que nunca mais o verá,
e na cidade, onde pretende comprar
anéis que selem a união dos amantes
mas em vez disso perde a cabeça por
uma pulseira dourada com pérolas
muito azuis, encontra a sinistra
ﬁgura de um Velho que o persegue,
némesis que não se deixa enganar
pela mudança de nome, agora Asle
diz chamar-se Olav, e o acusa das
mortes inexplicadas, que o podem
levar à forca, e levam mesmo.
A história é pouco mais do que
isto, na verdade, porque o enredo
interessa pouco a Fosse, não são
os factos em si mesmos, é o modo
como as personagens os vivem,
veja-se a última novela, a mais
curta e ao mesmo tempo a mais
poderosa, a mais melancólica, a
mais poética, aquela que dá sentido
ao todo, um todo muito superior
à soma das três partes, aquela que
ampliﬁca o imo da trilogia, esse
amor cósmico de Alida e Asle,
esse amor que assombra a ﬁlha
que Alida teve com outro homem,
depois da morte de Asle, talvez
não por acaso o nome dessa ﬁlha é
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Ales, anagrama de Asle, e quando
a vemos já envelheceu, passaram
muitos anos, várias décadas, e de
repente ela sente a presença da mãe
no meio da sala, vê ali a mãe que
morreu há muito tempo, atirandose ao mar, e por ela sabemos então
o resto da história, o percurso de
Alida depois de perder Asle, esse
amante total, esse “eco que paira”
e nunca se dissipa, também nós o
sentimos assim, acima das páginas,
para lá do tempo da leitura, como
se fôssemos uma das pessoas que
o ouviram a tocar violino, como
na passagem em que se senta num
banco “coloca o violino no colo
e dedilha as cordas para aﬁnar o
violino, em seguida põe o violino
ao ombro e começa a tocar e não
soa nada mal e ele continua a tocar
e as pessoas começam a dançar e
ele continua a tocar e esmera-se
e não quer desistir, ele só tem de
continuar, ele tem de expelir a dor
que o martela, tem de conseguir
atenuar a dor, atenuá-la e aliviála até que esta se evada e suba na
sua leveza, ele conseguirá que isso
aconteça e continua a tocar e a tocar
e encontra o ponto em que a música
se eleva e ecoa e ﬁca a pairar, sim,
sim, a pairar, sim, e então ele já
não precisa de continuar, e então
a música ﬁca a pairar e espalha-se
por si própria e forma o seu próprio
mundo e todos os que conseguem
ouvir ouvem isso”, como se
fôssemos Alida quando o recorda,
tantos anos depois, numa espécie
de sonho em que “eles estão numa
boda e ele está a tocar, e a música
dele eleva-se, e eleva-o, e eleva-a,
e assim voam juntos com a música,
voam no espaço vazio e estão juntos
como um pássaro em que cada um
deles é uma asa, e voam pelo céu
azul como se fossem um só”. b
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TRILOGIA

Jon Fosse
Cavalo de Ferro, 2021, trad. de
Liliete Martins, 204 págs., €16,59
Ficção

E ainda...

O outro lado
dos livros
POR MANUEL
ALBERTO VALENTE

QQQQ

UM POUCO DE CINZA
E GLÓRIA

Eduardo Pitta
D. Quixote, 2021, 93 págs., €11
Contos

Cláudia Andrade
Elsinore, 2021, 136 págs., €15,49

Há um olhar gélido e cruel de
Eduardo Pitta sobre as personagens
que povoam “Devastação”. Todos
ressuscitam à nossa frente para depois
morrerem de novo intranquilos. Nisso,
esta escrita de bisturi, desconcertante,
recorda-nos alguns contos de Patricia
Highsmith, mestre do suspense e da
inquietação que remói as entranhas.
Ema, a vingadora do primeiro conto de
“Devastação”, dá-nos este diapasão:
“Abre a carteira para inspecionar os
saquinhos de sangue que trouxe,
na véspera do talho (quer sentir a
pressão do líquido na embalagem
hermética). Terá de ser capaz. Esperou
cinquenta anos por aquele momento.
Caído de bruços, o corpo de Ema é
encontrado no dia seguinte.” Sabemos
que os traumas da descolonização
portuguesa deixaram um exército de
zombies a viver no meio de nós, mas se
podermos virar a cara, não temos pejo.
Eduardo Pitta apanha-nos no meio
da curva. Não apanha desprevenido
quem se familiarizou com a sua obra.
Esses lerão estes contos como um
vício intimo. Soﬁsticado e culto,
por exemplo, na forma como liga
Bridget Riley, uma pintora da op art
— movimento artístico que se serve
da ilusão ótica — a Ofélia, uma das
desgraçadas heroínas de Shakespeare.
A inteligência deste livro curto e
intenso é a eﬁcácia universal que
atinge, aumentada pela possibilidade
escolher à la carte as nossas
referências. Um certo mimetismo é
reconfortante na hora de criarmos
empatia. Seja com a desgraça, um
cheiro de Moçambique, uma garrafa de
champanhe, uma sala de cinema que já
fechou ou uma mesa de sala de jantar
há muitos anos vendida. Depois, cada
um escolhe uma saída airosa, porque,
aﬁnal, a vida continua. Por nós pode
ser a que Gilberta escolhe emulando
Norma Desmond, a protagonista do
“Crepúsculo dos Deuses”: “A água
do banho arrefeceu. Gilberta sai da
banheira, embrulha-se no roupão e
pensa que amanhã é outro dia.”
/ RUI LAGARTINHO

Paixões comuns

Após vencer o Prémio SPA — Autores
para melhor livro de ﬁcção narrativa, a
escritora regressa com um romance
a várias vozes, onde se lê: “O ódio
desfeia até certo ponto, mas quando
atinge proporções colossais irradia
uma magníﬁca luz negra.”

Duby era uma das maiores sumidades
em história medieval e em arte cisterciense

HISTÓRIA CONCISA
DAS GRANDES
RELIGIÕES
João Gouveia
Monteiro (dir.)
Manuscrito, 2021,
464 págs., €19,90

Um olhar panorâmico sobre seis
cultos que são o fundamento das
culturas ocidental e oriental.

Top Livros
Ficção

Semana 42
De 18/10 a 23/10

Semana
anterior

1

-

Astérix e o Grifo
Jean-Yves Ferri

2

-

O Jardim dos Animais com Alma
José Rodrigues dos Santos

3

1

O Sonho
Nicholas Sparks

4

3

Último Olhar
Miguel Sousa Tavares

5

2

O Falcão
Sveva Casati Modignani

As categorias consideradas para a elaboração deste top
foram: Literatura; Infantil e Juvenil; BD e Literatura Importada

Não ﬁcção
Semana
anterior

1

1

Maddie: Basta de Mentiras
Gonçalo Amaral

2

2

Torne-se Um Decifrador de...
Alexandre Monteiro

3

-

O Médico da Casa
José Carlos Almeida Nunes

4

-

Memórias
Francisco Pinto Balsemão

5

-

Hegemonia – 7 Duelos pelo Poder...
Jaime Nogueira Pinto

A

o longo da minha vida de editor, foram muitos os autores
estrangeiros que trouxe a Portugal, para contactos com o público
e com os jornalistas. Curiosamente (ou não), quase todos
ﬁccionistas — o leitor de ﬁcção é (ou era) mais inﬂuenciado pela crítica
do que o leitor de ensaio, já ciente à partida, as mais das vezes, do que
quer e vai ler. Houve, no entanto, algumas exceções, uma das quais
o grande historiador francês Georges Duby (1919-1996), conhecido
do grande público, pelo menos, como um dos coordenadores da
monumental “História da Vida Privada”. Em 1992, eu iniciara a coleção
“Sinais”, na ASA, com o seu livro “A História Continua”, traduzido por
Ana Cristina Leonardo. Estávamos ainda numa época marcadamente
francófona e recordo-me de o saudoso Fernando Fernandes, um dos
últimos grandes livreiros portugueses, me ter dito que a tradução do livro
era uma ousadia, uma vez que a esmagadora maioria dos leitores de Duby
já o tinha lido na edição original. O que as vendas vieram, diga-se de
passagem, conﬁrmar.
Mas o meu entusiasmo pelo autor manteve-se: no ano seguinte,
com tradução de Teresa Curvelo, saía “Paixões Comuns”, um livro em
que Philippe Sainteny, à época diretor de programas da Radio France,
dialogava sobre aﬁnidades eletivas com Duby e com Bronislaw Geremek,
historiador polaco, membro do Solidarnosc, conselheiro de Lech Walesa
e, mais tarde, deputado europeu. Vieram ambos a Lisboa, apresentando
o livro no Instituto Franco-Português e sendo obsequiados com um
almoço em Belém pelo Presidente Mário Soares. A visita de Geremek foi
curta, mas Duby permaneceu mais tempo, deu as habituais entrevistas e
quis, claro, visitar o Mosteiro de Alcobaça. Foi o meu colega João Duarte
Rodrigues, se bem me lembro, quem organizou a visita. Chegados a
Alcobaça, Duby percorreu o mosteiro e, inevitavelmente, deteve-se mais
tempo junto dos túmulos de Pedro e Inês, que observou com a minúcia
de um especialista. E por duas ou três vezes, delicadamente, corrigiu
aﬁrmações do guia. Aﬁnal, ele era uma das maiores sumidades em
história medieval e em arte cisterciense.
Afável e simpático, com a discrição típica de um académico,
recordo-o depois, no regresso, calcorreando as ruelas íngremes de
Óbidos e dizendo para a mulher: “Não me importava de viver aqui.” Mal
sabia ele que a vila, já muito depois da sua morte, em dezembro de 2015,
viria a ser consagrada pela UNESCO como “Cidade Literária”. b
O historiador
Georges Duby em
Óbidos, em 1993

As categorias consideradas para a elaboração deste top
foram: Ciências; História e Política; Arte; Direito,
Economia e Informática; Turismo, Lazer e Autoajuda
Estes tops foram elaborados pela GfK Portugal, através
do estudo de um grupo estável de pontos de venda
pertencentes a dois canais de distribuição: hipermercados/
supermercados e livrarias/outros. Esta monitorização
é feita semanalmente, após a recolha da informação
eletrónica (EPOS) do sell-out dos pontos de venda.
A cobertura estimada do painel GfK de livros é de 85%.
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Elisabeth Moss, Owen
Wilson, Tilda Swinton, Fisher
Stevens e Grifﬁn Dunne
(da esq. para a dir.) são cinco
das 40 estrelas que Wes
Anderson reuniu neste ﬁlme

Preso
na casa
de bonecas
Ode ao jornalismo, “Crónicas
de França do Liberty, Kansas, Evening Star”
é um ﬁlme complicado. O novo de
Wes Anderson vai abrir o festival Leffest,
chegando às salas em seguida
TEXTO FRANCISCO FERREIRA

P

ode parecer estranho começar
por aqui, mas quando um
cineasta, sobretudo um com
a reputação de Wes Anderson,
cancela todas as entrevistas que
tem marcadas e deixa a meio o
maior festival de cinema do mundo
logo no dia em que as primeiras
críticas ‘menos boas’ começam a
ser publicadas (assim aconteceu em
Cannes no último mês de julho), até
o mais crente desconﬁa de que algo
não vai bem neste reino.
É certo que demos a Wes o benefício
da dúvida e que a pandemia
foi razão mais do que legítima,
podendo também ser desculpa.
Léa Seydoux, por exemplo, uma
das 40 estrelas (e não estamos a
exagerar no número) deste “French
Dispatch”, teve de anular a sua
descida à Croisette por causa de
um teste positivo — e Cannes tinha
selecionado quatro ﬁlmes com ela.
Por outro lado, o ‘sumiço’ de Wes
Anderson acabou por não causar
surpresa. É que “Crónicas de França
do Liberty, Kansas, Evening Star”
(o distribuidor português traduziu
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e guardou o seu título original
completo), goste-se mais, menos ou
nada dele, compraz-se a falar para
os seus próprios botões, como se o
espectador nem estivesse no lado
oposto do ecrã. É um ﬁlme abstrato,
um labirinto de sketches maníacos,
um ﬁlme cansado — e não vem
outro adjetivo à cabeça mais justo
para deﬁni-lo. Para onde foi a
vivacidade de outros tempos?
Do ponto de vista formal, é uma das
peças de relojoaria mais complexas
do cineasta texano e transborda de
soﬁsticação com aquele artesanato
retrofuturista que Anderson já
transformou em imagem de marca.
Nada a priori contra isso, o mesmo
Wes obcecado pelos seus mundos
em miniatura já provou no passado
ser homem sensível ao afeto e à
melancolia. Só que desta vez...
Bom, desta vez, é como se ele e
os seus coguionistas do costume
(no caso, Roman Coppola e Jason
Schwartzman) já não estivessem
disponíveis para uma coisa tão
simples como contar uma história.
Que na verdade são quatro, isto se

quisermos ver a coisa com outro
otimismo e puxar pela elegância que
Anderson faz questão de ter no seu
cinema.

ODE AO JORNALISMO
E AO CINEMA FRANCÊS
“Crónicas de França do Liberty,
Kansas, Evening Star” foi rodado em
França, em Angoulême, e fala-nos de
um certo jornal americano escrito em
inglês mas sediado numa certa cidade
francesa em meados do século XX.
O dito jornal tem um graﬁsmo e uma
linha editorial de grandes histórias
que fazem pensar na revista “New
Yorker”. Já a cidade ﬁccional, que
podia servir de metáfora a qualquer
cidade de província francesa e dá ares
à Paris dos anos 30, responde pelo
sugestivo nome de Ennui-sur-Blasé —
mais uma prova da atração intelectual
que o cineasta tem por aquele país.
Pode também acrescentar-se que o
dito jornal foi desde sempre dirigido
sob o escrutínio de um editor severo,
Arthur Howitzer Jr. (é Bill Murray
quem assume a responsabilidade, ele
que há muito está ligado ao universo
de Wes Anderson), e que o anúncio
da morte dele condena igualmente
a publicação. Um último número
é contudo preparado, com quatro
histórias que funcionam como uma
antologia de contos... e aqui começa o
desﬁle.
Desﬁle de quê? De vedetas. Há
uma crítica de arte, Tilda Swinton;
um assassino condenado e a sua
guarda prisional, Benicio del Toro
e Léa Seydoux; mas também por
ali estão Adrien Brody, Frances
McDormand, Jeﬀrey Wright,
Timothée Chalamet; ou Mathieu
Amalric a fazer de comissário; ou
Willem Dafoe a fazer de motorista.
O name dropping é demorado para
quem quiser mencionar todos. Em
Cannes, foi um elenco que chegou
de autocarro à passadeira vermelha,
todos eles responderam à chamada,
todos quiseram agradar ao ‘pequeno
príncipe’ do cinema de autor em que
Wes se tornou. Mas nenhum deles
sabia ao certo o que tinha feito, ou
melhor, qual seria o resultado do seu
trabalho. Também há atores, como
Cécile de France, que se limitam
a aparecer no ﬁlme por... cinco
segundos.
Não é um ﬁlme “fácil de explicar”,
foi o próprio Wes quem o disse. Mas
é divertido de ver? Depende. Vai
variando. Tem os seus momentos, as
suas matrioskas, ‘casa de bonecas’ é
aliás uma deﬁnição que lhe assenta
bem. O que não varia é aquela
sensação de estarmos sempre dentro

do mesmo laboratório em que Wes
Anderson vai testando a paciência do
espectador — e aquilo que chega ao
ecrã, as imagens e os sons, parecem
agora ser matéria de um taxidermista.
Em Cannes, Wes Anderson quase
não falou, mas falaram alguns dos
seus atores. Adrien Brody contou em
conferência de imprensa que todo
o elenco se sentiu privilegiado a
“dançar esta coreograﬁa de extrema
precisão e rigor, algo que contrasta
com a familiaridade e a descontração
das rodagens dele. A minha mãe era
fotógrafa, cresci a ir com ela para o
‘Village Voice’, e o meu contacto com
o jornalismo ajudou-me a acreditar
que podia ser ator”.
Já Benicio del Toro, que também
sublinhou a homenagem ao jornalismo
do ﬁlme, falou em teatro, na
“experiência teatral” de Wes Anderson
e no seu “cinema estilizado” em que
tudo orbita em torno da sua vontade.
“Em Angoulême, na casa em que toda
a equipa se juntou, havia um cesto de
DVD criteriosamente escolhidos pelo
Wes com ﬁlmes que podiam servir
de inspiração a quem os quisesse ver
e que iam mudando de acordo com
as diferentes fases da rodagem. Ele
gosta deste género de curadorias.
Um dos ﬁlmes que vi foi ‘A Regra do
Jogo’, de Renoir.”
Tilda Swinton, por seu lado, recorda
que há no universo de Wes Anderson
uma “atmosfera própria” e uma
“ressonância cultural que nos
leva a lidar não com a realidade
ou retratos realistas mas com
uma cinefantasia, com um espaço
fantástico que existe dentro dos
ﬁlmes dele”. Para a atriz britânica, o
momento mais comovente do ﬁlme
é a lista de escritores que aparece
no genérico ﬁnal e que presta
homenagem à “nobre tradição de um
jornalismo americano que continua
a lutar pela imparcialidade e pela
independência”. b
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Ver crítica a “Chansons d’Ennui Tip-Top”,
de Jarvis Cocker, na pág. 72

MÚSICA PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY

QQ
CRÓNICAS DE FRANÇA
DO LIBERTY, KANSAS,
EVENING STAR
De Wes Anderson
Com Benicio Del Toro, Adrien Brody,
Tilda Swinton (EUA/Alemanha)
Drama / Classiﬁcação a deﬁnir
Leffest, Tivoli, Lisboa, quarta;
CC Olga Cadaval, Sintra, sexta;
estreia-se quinta nos cinemas
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COREOGRAFIA MARIUS PETIPA

Dez super-heróis
de uma vez só

Q

uem são estes agora? Os
fãs da banda desenhada do
universo Marvel saberão que
tudo vem do alfobre criativo do
grande Jack Kirby, que inventou,
com os Eternos, uma estirpe de
super-heróis alienígenas e, como
diz o nome, que vivem para
sempre — a menos que morram
antes. Como? Bem, é possível
que eu não tenha entendido tudo
(é uma inteira cosmogonia que
ali se inventa...), mas as coisas
são mais ou menos assim: eles
não envelhecem, não sofrem de
doenças mortais (embora haja
uma, a Mahd Wy’ry, que ataca
Thena/Angelina Jolie e... bem,
não interessa), todavia, podem
morrer, apesar de não se saber
com exatidão o que os mata e o
que não. Estão na Terra desde
sempre, enviados por Arishem
(uma espécie de Júpiter, em
forma de robô gigante com luzes)
para proteger os humanos de
uma raça monstruosa também
alienígena (os Deviants, que têm
um aspeto de grandes répteis
vorazes feitos de cordas enroladas
e com tentáculos). Na realidade
não estão cá para nos proteger,
mas... cala-te boca! Os Eternos
são dez, todos diferentes. Ajak/
Salma Hayek lidera e tem o poder
de curar feridas; Sersi/Gemma
Chan transforma a matéria, rocha
em poeira, água em gelo, etc.;
Ikaris/Richard Madden pode
voar e lançar raios pelos olhos;
Druig/Barry Keoghan consegue
controlar a mente das pessoas;
Thena/Angelina Jolie tem porte
de deusa ateniense (olhem o
nome...) e armas mágicas, espada
e tal; Kingo/Kumail Nanjiani

atira bolas de laser pelos dedos;
Phastos/Brian Tyree Henry
inventa máquinas fenomenais;
Makkari/Lauren Ridloﬀ é muda
e corre mais que o Road Runner;
Gilgamesh/Don Lee dá murros
estelares; Sprite/Lia McHugh tem
poderes telecinésicos e mais uns
tantos, mas a sua característica
mais marcante é estar no corpo
de uma miúda de 11 anos. E o que
fazem nesta primeira encarnação
fílmica? Salvam o mundo do
Apocalipse, evidentemente.
Entrementes, a sua ﬁdelidade
a Arishem é posta em causa,
dividem-se, lutam entre si, com
alianças móveis e só não se dirá
que acaba tudo em bem porque,
na verdade, acaba tudo em aberto
à espera do próximo capítulo.
O ﬁlme decorre nos dias de
hoje, com frequentes ﬂashbacks
a sítios tão diversos como os
jardins suspensos de Babilónia,
os impérios pré-colombianos ou
Hiroxima no dia seguinte à bomba.
Tem toda a diversidade étnica
possível e um dos Eternos é gay.
Os efeitos digitais são prodigiosos,
a lógica narrativa funcional. Chloé
Zhao realiza um ﬁlme visível,
mas indiferente e, em qualquer
caso, a galáxias de distância de
“Nomadland”, que lhe deu Óscar.
/ JORGE LEITÃO RAMOS
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ETERNALS (ETERNOS)

De Chloé Zhao
Com Gemma Chan, Richard Madden,
Angelina Jolie (EUA/Reino Unido)
Aventura M/12

A Marvel apresenta aqui uma estirpe de super-heróis alienígenas
que não envelhecem nem sofrem de doenças mortais
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De Edgar Wright
Com Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy,
Matt Smith (Reino Unido)
Drama/Terror M/16

De Danielle Arbid
Com Laetitia Dosch, Sergei Polunin,
Grégoire Colin (França)
Drama M/16

Cerca de dois meses após a estreia
entre nós do primeiro documentário de
Wright (“The Sparks Brothers”), chega-nos agora o seu novo ﬁlme de ﬁcção.
Nele, seguimos os passos de Eloise: uma
rapariga obcecada com a cultura pop
dos anos 60 (a banda sonora desdobra-se em canções de Petula Clark, Peter &
Gordon...) que, no início, ruma a Londres para cursar moda na universidade.
As primeiras sequências londrinas do
ﬁlme destinam-se a explorar a difícil
adaptação da protagonista ao seu novo
meio ambiente e, em particular, a uma
residência universitária onde tem de
lidar com uma colega de quarto pouco
simpática... Na tentativa de encontrar
um porto seguro, ela acabará por arrendar um quarto no Soho, onde todas as
noites é transportada em sonhos até à
Londres da década de 60 (meticulosamente reconstituída). Enquanto dorme,
Eloise transforma-se em Sandie: uma
jovem aspirante a cantora que, depois
de se envolver com um agente manhoso, descobre o lado mais negro da noite
londrina. Não será preciso esperar muito
até que os sonhos de Eloise comecem
a assombrar a sua vida real, sob a forma
de alucinações que a levem a mergulhar
na esquizofrenia. Entre elas, está a que a
faz assistir, de modo recorrente, à morte
de Sandie às mãos do seu agente: um
crime do passado que ela se propõe resolver no presente. Infelizmente, quanto
mais a narrativa se desenvolve, mais
evidente se torna que Wright não sabe
como há de sair dela — a não ser pela
acumulação de peripécias a tal ponto
rocambolescas que, às tantas, acabam
por destruir o sentido da história: o seu
desenlace é tão confuso que nos propõe duas leituras contraditórias sobre
a ‘masculinidade tóxica’. Além disso, é
difícil desculpar a inépcia narrativa de
um ﬁlme que força a protagonista a descobrir, in extremis, a identidade de uma
personagem secundária que o espectador já sabia há muito quem era (porque
Wright lho disse). Há muita brilhantina, é
certo, mas faltam corpos que a suportem. / VASCO BAPTISTA MARQUES

O ﬁlme que a franco-libanesa Danielle
Arbid extraiu do livro (e da obra maioritariamente autobiográﬁca) de Annie
Ernaux é uma história de paixão sem
romantismo, ou melhor, uma história
que rechaça qualquer visão romântica
daquilo que conta. “Uma Paixão Simples”
relata a obsessão sexual de uma mulher
por um homem, contada sem subterfúgios pela protagonista (papel exigente de
Laetitia Dosch). Ela é Hélène, professora
parisiense, divorciada, mãe de um ﬁlho.
Revela-nos em off que, “desde o último
mês de setembro, nada mais ﬁz do que
esperar um homem”. Conheceu aquele
diplomata russo, casado, numa viagem
ao estrangeiro e sucumbiu ao ardor da
paixão física, que ela alimentou como um
toxicómano alimenta o vício, entregando-se com abnegação ao amante
quando e onde ele quis, sem nada lhe
exigir em troca no plano afetivo. A relação e a ressaca, Hélène não o esconde
da audiência, são em simultâneo uma
libertação e uma descida aos infernos, no
fundo inseparáveis. O ponto de vista de
“Uma Paixão Simples” a nível dramático
centra-se incondicionalmente no olhar
de Hélène e torna-se um estudo ambicioso sobre um inconsciente feminino que
combate o imaginário social que o reprime. Neste ponto, Hélène é muito menos
uma heroína feminista dos dias de hoje
que uma herdeira distante de Madame
Bovary. Danielle Arbid vai materializar
com coragem esse inconsciente nas
cenas de intimidade, sempre ﬁlmadas de
forma diferente, como se fossem sempre
as de uma primeira vez: enquanto Hélène
se ‘esquece de si própria’, redescobre
pelo sexo a liberdade do seu corpo e uma
ligação à vida que ela tinha talvez varrido
para ‘debaixo do tapete’. Por outro lado,
o olhar dela jamais tem contracampo. O
amante interpretado pelo ator e bailarino
russo Sergei Polunin é essencialmente
uma cosa mentale, literária, quase um
fantasma a tropeçar mais do que uma
vez na caricatura porque Polunin não
tem papel, e talvez lhe falte talento, para
fazer melhor. E este aspeto frustra.

A NOITE PASSADA EM SOHO

E 66

UMA PAIXÃO SIMPLES

/ FRANCISCO FERREIRA

E ainda...
ERA UMA VEZ A MÁFIA
De Franco Maresco

A memória histórica italiana é revisitada, 25 anos após a morte dos juízes
que ousaram entrar em guerra contra
a máﬁa. Um documentário sarcástico e
grotesco, vencedor do Prémio Especial
do Júri no Festival de Veneza, onde são
explorados os ideais que ainda hoje se
mantêm em lugares como a Sicília. Em
exibição.

TRÊS ANDARES
De Nanni Moretti

Drama acompanha as histórias de três
famílias de classe média de Roma ao
longo de 10 anos. Vivem todos no mesmo prédio, mas esse é um dos poucos
factos que se mantém inalterado. Numa
década, marcada por situações dolorosas e difíceis e inconfortáveis, tudo
muda. Em cartaz.

À SOLTA NA INTERNET
De Barbora Chalupová e Vít Klusák

Pertinente documentário sobre a
exploração online de crianças e jovens,
composto por três atrizes maiores de
idade que se fazem passar por meninas
de apenas 12 anos. É sob este disfarce,
em quartos-estúdio e por chat, que
começam a falar com os predadores sexuais que as procuram e contactam. Do
online para os encontros reais é apenas
um passo. Em sala.

AVISO VERMELHO
De Rawson Marshall Thurber

Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan
Reynolds protagonizam o ﬁlme de ação
sobre um analista comportamental do
FBI com a missão de prender uma criminosa chamada Sarah Black. A ajuda do
ladrão de arte mais procurado no mundo
será imprescindível para a localizar. Já
em cartaz, chega à Netﬂix dia 12.
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Em “Os Santos Maﬁosos
de Newark” reencontramos
personagens da série em
rostos das suas ‘versões mais
novas’. Em pano de fundo
está o caos social e político
da América daquela era

Tony Soprano a fazer-se homem
“Os Santos
P
Maﬁosos de
Newark” é
uma prequela
da série
“Os Sopranos”
e um ﬁlme
autónomo, mas
o melhor ﬁcou
mesmo lá atrás

TEXTO
FRANCISCO FERREIRA

OS SANTOS MAFIOSOS
DE NEWARK
De Alan Taylor
Com Alessandro Nivola,
Michael Gandolﬁni, Leslie Odom Jr.,
Jon Bernthal (EUA)
Drama M/14
Videoclubes das principais
operadoras

assaram 14 anos desde a última
temporada de “Os Sopranos”
(1999-2007, disponível em
streaming na HBO Portugal), oito
desde a morte prematura do ator James
Gandolﬁni e, de repente, a mítica série
de David Chase que tanto consolidou
a importância da HBO no pequeno
ecrã volta a entrar em casa... mas
“Os Santos Maﬁosos de Newark” já
não é — nem poderia — ser a mesma
coisa. Muitos encontrarão aqui uma
homenagem, saudades de uma era de
ouro da televisão americana na viragem
do século, outros dirão que a visita é
escusada. E, no entanto, este ﬁlme de
duas horas e pensado para as salas de
cinema faz jus aos seus pergaminhos
sem envergonhar ninguém, foi aliás
escrito pelo próprio David Chase em
colaboração com Lawrence Konner,
a realização é de Alan Taylor, que
assinou vários episódios da série. Não
quer imitar televisão, tal como “Os
Sopranos”, pese embora o imaginário
cinematográﬁco que convocava,
nunca foi série a querer ser cinema.
“Os Santos Maﬁosos de Newark” tem
neste campo plena autonomia, pode
inclusivamente ser visto de ﬁo a pavio
como qualquer outro ‘ﬁlme maﬁoso’
e por quem nunca ouviu falar de Tony
Soprano.
Se agora se estreia entre nós
diretamente em video-on-demand

(VOD), isso deve-se mais às
consequências da pandemia (e à
generalização do streaming, apesar
do atraso na chegada da HBO Max a
Portugal), do que aos resultados da
bilheteira do outro lado do Atlântico,
que, de facto (e também por causa da
covid-19), ﬁcaram aquém do esperado.
“Os Santos Maﬁosos de Newark” é uma
prequela da série, arranca no verão dos
tumultos raciais que se espalharam
um pouco por todos os Estados Unidos
em 1967 e apanha um Tony Soprano
de apenas 11 anos já a sorver aquele
ambiente familiar de confusão e
violência — é o pano de fundo que fará
dele o chefe do crime que conhecemos.
Na primeira parte, Tony é interpretado
pelo jovem William Ludwig e a sua
‘educação sentimental’ é muito feita
à conta da história do ‘mentor’ Dickie
Moltisanti (Alessandro Nivola), e da
relação deste com o pai, que acaba de
trazer de Itália uma nova mulher, e
com o tio, que se encontra a cumprir
pena (pai e tio são interpretados por
Ray Liotta).
Uma vez lançado o enredo (e não
convém segui-lo com demasiadas
expectativas —, este ﬁlme não
pretende ser a solução de certos
enigmas que a série deixou em
aberto), “Os Santos Maﬁosos de
Newark” salta para um Tony de 16
anos já em plena adolescência — e
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aqui vem uma sensação de déjà vú, um
efeito dramático suplementar, já que
Tony é agora interpretado pelo ﬁlho
de James Gandolﬁni, Michael, que se
assemelha de forma impressionante ao
pai. No entanto, o que é curioso aqui
é que Tony passa voluntariamente ao
lado do protagonismo. Ele é muito
mais uma ﬁgura que observa o mundo
à distância e se vai formando com esse
olhar.
A nível técnico, no formato ou nos
enquadramentos (aqueles planos
ﬁlmados a partir de dentro dos
automóveis, por exemplo), é curioso
notar que a inﬂuência estética de “Os
Santos Maﬁosos de Newark” deve
mais à blaxploitation e ao cinema
negro americano dos anos 70 do
que à série dos anos 2000 que lhe
dá origem. Nisto, reencontramos
personagens da série em rostos das
suas ‘versões mais novas’, à medida
que Dickie se vai fundindo no caos
social e político da América daquela
era, isto é: as lutas raciais, as revoltas
nas ruas, os protestos anti-Guerra
do Vietname, etc. O trabalho de
Alan Taylor é impecável ao nível da
reconstituição histórica daquela Nova
Jérsia, já a nível dramático o ﬁlme tem
diﬁculdade em ser contundente, como
se deixasse caminho aberto para uma
continuidade, quem sabe um novo
episódio... b

qui 11 nov,19h30
Centro Cultural Vila Flor

THE VIJAY IYER TRIO
Featuring LINDA MAY HAN OH
and TYSHAWN SOREY
sex 12 nov,19h30
Centro Cultural Vila Flor

MIGUEL ZENÓN QUARTET
sáb 13 nov,16h00
Centro Cultural Vila Flor

WHO TRIO
sáb 13 nov,19h30
Centro Cultural Vila Flor

CHRIS LIGHTCAP’S
SUPERBIGMOUTH
dom 14 nov,16h00
Centro Cultural Vila Flor

BIG BAND ESMAE
DIRIGIDA POR RYAN COHAN
dom 14 nov,19h30
Centro Internacional das
Artes José de Guimarães

PROJETO PORTA-JAZZ /
GUIMARÃES JAZZ
INÊS MALHEIRO
qua 17 nov,19h30
Centro Cultural Vila Flor

NIELS KLEIN TRIO &
ORQUESTRA DE GUIMARÃES
qui 18 nov,19h30
Centro Cultural Vila Flor

PROJETO SONOSCOPIA /
GUIMARÃES JAZZ
HENRIQUE FERNANDES
E JOANA SÁ
sex 19 nov,19h30
Centro Cultural Vila Flor

BLACK ART JAZZ COLLECTIVE
sáb 20 nov,16h00
Centro Cultural Vila Flor

SAMUEL BLASER & MARC DUCRET
sáb 20 nov,18h30
Centro Cultural Vila Flor

RYAN COHAN QUINTET
sáb 20 nov,21h30
Centro Cultural Vila Flor

FRANKFURT RADIO BIG BAND
& MELISSA ALDANA

Coordenação Luís Guerra
lguerra@blitz.impresa.pt

Odisseia
no
planeta
ABBA
40 anos após o último álbum,
um dos maiores fenómenos pop
de sempre está de volta com
“Voyage”. Mais do que um disco,
a prova de que, no século XXI,
o passado já não existe
TEXTO LIA PEREIRA
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Björn Ulvaeus, Agnetha
Fältskog, Anni-Frid Lyngstad
e Benny Andersson em 2021:
‘abbatars’ de carne e osso

BAILLIE WALSH

E

m 1982, ano da última atuação
de Agnetha Fältskog, Björn
Ulvaeus, Benny Andersson e
Anni-Frid Lyngstad (Frida) enquanto
ABBA, o mundo era um lugar muito
diferente — e a cultura pop também.
Uma das mudanças que as últimas
décadas introduziram na indústria
do entretenimento, curiosamente, é
a possibilidade de qualquer artista
voltar aos palcos. Já nem o facto de
estar vivo é requisito obrigatório,
como prova o ﬂorescer de digressões
com hologramas no lugar de artistas
já desaparecidos. Em 2021, mais do
que sangue na guelra, os elementos
essenciais para se voltar à ribalta
serão: um bom catálogo de canções,
carisma para dar e vender e uma
história para contar. E nenhum
destes ingredientes falta aos ABBA,
banda que, durante uma década,
dominou topes de vendas e, mesmo
após a separação nunca anunciada
oﬁcialmente, mas por todos intuída
no início da década de 80, continuou
a inﬁltrar-se no imaginário de
sucessivas gerações. Lançada em
1992, por exemplo, a compilação
de êxitos “ABBA Gold” vendeu 30
milhões de cópias e continua, 29
anos depois, nas tabelas de discos
mais vendidos em Inglaterra.
Mas houve outros ventos a soprar
na direção de um regresso mais
efetivo, agora que todos os membros
da banda são septuagenários: o
sucesso retumbante de “Mamma
Mia”, primeiro um musical,
depois um ﬁlme protagonizado
por Meryl Streep, com direito a
sequela, só ajudou a provar que,
à semelhança dos Queen, os
ABBA são uma marca fortíssima,
evocando nostalgia nos fãs que os
conheceram em tempo real mas
seduzindo, também, os jovens que
descobrem música em plataformas
como o TikTok. Nesse caso, “porque
não voltar?”, terão pensado os
suecos, cuja obra foi também sendo
reavaliada pela crítica, ao longo
das décadas. E o regresso, que
Björn e Benny garantem ter sido
urdido com o máximo de cuidado,
materializou-se.
A primeira semente daquela que
já foi considerada a reunião mais
aguardada da história da pop foi
lançada em 2016, quando Simon
Fuller, criador das Spice Girls e da
marca “Pop Idol”, propôs aos ABBA
a criação de um espetáculo 3D,
em que a banda pudesse “andar
na estrada” sem realmente ter de
estar em palco. A ideia agradou
aos veteranos que, pelas contas
de Benny, em entrevista ao “The

Guardian”, terão dado menos de 100
concertos em dez anos de carreira
(um número despiciendo para os
tempos de hoje, onde a dependência
dos espetáculos ao vivo como fonte
de rendimento atira os músicos para
digressões intermináveis). Mas nos
anos 70 vendiam-se discos, muitos
discos, e os ABBA não precisavam
de dar voltas ao mundo; a fobia de
palcos de Agnetha, que mais tarde
ganhou também medo de andar
de avião, terá contribuído para a
frugalidade das atuações ao vivo
do quarteto. Já no que respeita aos
vídeos musicais, então uma arte em
vias de desenvolvimento, os autores
de ‘Dancing Queen’ destacaram-se
dos seus pares, pelo que, em pleno
século XXI, alicerçar um regresso
na mais avançada tecnologia
audiovisual parecia fazer sentido. A
proposta de Simon Fuller acabou,
porém, por ser abandonada pela
banda, que preferiu unir-se a George
Lucas para criar um conceito inédito
de espetáculo ao vivo. A partir de
maio de 2022, os ABBA estarão
em palco numa arena construída
especiﬁcamente para si, em Londres.
Com capacidade para 3 mil pessoas,
a ABBA Arena, albergada no Parque
Olímpico da cidade, receberá,
noite após noite, uma atuação
protagonizada por uma banda de
dez músicos, ﬁsicamente presente
em palco, e por avatares criados
em computador de Agnetha, Björn,
Benny e Frida, criados pela empresa
Industrial Light & Magic, fundada
por George Lucas e propriedade
da Disney. Confusos? Mesmo no
mundo das videochamadas, do
teletrabalho e dos abraços virtuais,
não é fácil perceber como funcionará
o espetáculo que poderá ﬁcar
em cena durante mais de quatro
anos. Dependendo do sucesso da
empreitada — e, até agora, a procura
de bilhetes tem sido avassaladora
—, poderão até ser construídas
mais arenas noutros países, para
acolherem um espetáculo no qual
os grandes protagonistas serão
representados pelos ‘abbatars’, após
observação minuciosa de todos os
seus movimentos.
Mal a ideia de reunião virtual se
começou a desenhar, há cinco
anos, Björn e Benny decidiram
escrever “uma ou duas” canções
novas, para poderem apresentar
nos espetáculos. A facilidade com
que o processo — já com Agnetha
e Frida a bordo — se desenrolou
acabou por desaguar num álbum,
“Voyage”. Apresentado pelos singles
‘I Still Have Faith in You’, balada

E 71

com um toque épico, e ‘Don’t Shut
Me Down’, que sensivelmente
a meio do disco abre a pista de
dança, o sucessor do longínquo
“The Visitors”, de 1981, balança
entre esses dois polos: o dos temas
lentos e sentimentais, munidos
de letras autorreferenciais e
prontos a arrasar nas rádios de
oldies e bandas sonoras de ﬁlmes
dramáticos, e as canções mais
divertidas e dançáveis. Neste
último departamento, destacase ‘Just a Notion’, possivelmente
o momento mais entusiasmante
do disco e, curiosamente, a única
canção resgatada ao baú dos
ABBA: gravada em 1978, acabou
por não ser incluída em qualquer
álbum e ressurge agora. “O Benny
adicionou novas gravações, de
bateria e guitarra, mas as vozes
são as mesmas de 1978. É uma
canção ridiculamente feliz e,
com sorte, irá animar-vos nestes
tempos sombrios”, apresenta Björn
Ulvaeus. Momentos mais próximos
da pop céltica (‘When You Danced
With Me’, ‘Bumblebee’), uma
canção de Natal (‘Little Things’) e o
humor de ‘I Can Be That Woman’,
em que lentamente percebemos
que a inspiração da letra não é
humana (“And the dog, bless
her heart, licks my ﬁngers”) são
outras das oferendas dos ABBA em
“Voyage”, um disco que, à exceção
de ‘Keep an Eye on Dan’, tema
disco/funk de produção um pouco
mais contemporânea, poderia ter
sido gravado em qualquer ponto
das últimas décadas. Entre a bola
de espelho e hinos como os que
fecham o disco (‘Ode to Freedom’),
eis os ABBA em 2021: sem truques
e sem medos. “Devo confessar que,
quando as miúdas [Agnetha e Frida]
entraram em estúdio, pensei: ‘se
calhar devia ter-lhes perguntado
se ainda sabem cantar’”, contou
Benny Andersson. “Mas logo
no primeiro dia percebi que não
precisava de me preocupar.” b
lipereira@blitz.impresa.pt
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VOYAGE

ABBA
Polar/Universal
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o universo paralelo do
cinema de Wes Anderson,
há (entre várias outras)
duas particularidades que
o deﬁnem: a obsessão pela
simetria visual e uma conceção
da banda sonora já designada
como crate-digger soundtrack.
Isto é, composta a partir do tipo
de música e canções que tendem
a ser apenas descobertas nos
caixotes de feira da ladra e lojas
de segunda mão, ponto de vista
próximo mas não exatamente
idêntico ao que costuma orientar
Quentin Tarantino na mesma
missão: se este tende a propor
a redenção do mais obscuro e
(muitas vezes, injustamente)
desclassiﬁcado kitsch, Anderson,
com a indispensável colaboração
do farejador Randall Poster,
valoriza o vintage de ﬁna casta.
Em “Hotel Chevalier”, prequela
de “The Darjeeling Limited”
(2007), ‘Where Do You Go to (My
Lovely)?’, do meteórico Peter
Sarstedt, ocupava todo o espaço
sonoro e, no próprio “Darjeeling”,
reapareceria por diversas vezes,
na companhia de canções dos
Kinks, Rolling Stones e Joe
Dassin. Mas, em toda a restante
ﬁlmograﬁa, lado a lado com peças
do reportório clássico e música
original de Alexandre Desplat e
Mark Mothersbaugh (Devo), é
um desﬁle contínuo de memórias
dos Proclaimers, Ramones, Velvet
Underground, Elliott Smith,
Zombies, Sigur Rós, The Creation,
Chad & Jeremy, Cat Stevens,
The Who, Yves Montand, John
Lennon, Faces, West Coast Pop Art
Experimental Band, Nico, Dylan,
Clash, Devo, Stooges, Scott Walker,

Beach Boys, Charles Aznavour,
e até de versões de David Bowie
por Seu Jorge. Para o último,
“Crónicas de França”, voltou a
recorrer a Desplat que comporia
música inspirada em Erik Satie
e Thelonious Monk e pediu a
Jarvis Cocker (Pulp) que gravasse
uma versão de ‘Aline’ (1965),
baladona pop de Christophe, ídolo
‘romântico’ da pop francesa.
Não se ﬁcariam, no entanto,
por aí: o nativo de Sheﬃeld
com o mais tolerável sotaque
francês do Reino Unido, sob a
produção executiva de Anderson,
ampliaria a ideia para um álbum
inteiro — “Chansons d’Ennui
Tip-Top” —, ‘extensão musical’
do ﬁlme, onde, com supremo
garbo e nenhuma iconoclastia,
e na companhia ocasional de
Lætitia Sadier (Stereolab),
ressuscitaria 12 vetustos sucessos
de Dalida, Brigitte Bardot, Nino
Ferrer, Jacques Dutronc, Serge
Gainsbourg, Françoise Hardy,
Alain Delon, Marie Laforêt e
Brigitte Fontaine. No ﬁlme,
‘Aline’ é escutada emanando
diegeticamente do jukebox do café
Le Sans Blague. É, sem dúvida,
a melhor forma de saborear esta
period piece. / JOÃO LISBOA
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CHANSONS D’ENNUI TIP-TOP

Jarvis Cocker
ABKO/Universal

BART BABINSKI/ECM

E ainda...

Peça de época

D.R.

JOHN MACDOUGALL/GETTY IMAGES

A ‘extensão
musical’ de
“Crónicas de
França”, de Wes
Anderson, por
Jarvis Cocker

GUIMARÃES JAZZ
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DIAS MIRECKI EM LISBOA

Yankovsky (br), Perlowski (d),
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Picadeiro Real do Museu dos Coches,
Lisboa, 29 de outubro

O concerto era importante (pelas ligações de Franciszek Mirecki, na efígie,
ao São Carlos), a música era boa e uma
novidade entre nós, o jovem barítono
portou-se bem, mas o resultado foi desastroso pela acústica reverberante do
salão do Picadeiro. Segundo a nota do
programa de sala, o maestro Sebastian
Perlowski dispensava apresentações
pelas suas frequentes atuações à
frente da Metropolitana; mesmo assim,
dedicaram-lhe uma página A4 inteira.
Quanto às vidas dos compositores
e obras tocadas — uma abertura-fantasia, quatro árias de ópera e uma
sinfonia, todas desconhecidas — nem
uma palavra. Certamente que nenhum
português percebeu patavina do que
era cantado. Bola preta, portanto! Os
três compositores representados, Stanislaw Moniuszko (1819-72), Franciszek
Mirecki (1791-1862) e Karol Kurpinski)
(1785-1857), desempenharam um
papel central na aﬁrmação e difusão da
ópera polaca. Em maio de 1976 o Teatr
Wielki (Grande Teatro de Varsóvia)
apresentou no São Carlos aquela que é
considerada a ópera nacional, “Halka”
(1854/58), de Moniuszko, além de “Os
Diabos de Loudun” (1969), de Krzysztof
Penderecki, e de “Falstaff”. Nascido em
Cracóvia, Mirecki — do qual se ouviram
agora uma ária da ópera "Rymund, Príncipe da Lituânia" (1860) e uma sinfonia
— é um importante compositor polaco
cuja carreira atravessou a Áustria, Itália,
França e Portugal (onde dirigiu o Teatro
de São Carlos e estreou a sua ópera
“I due forzati” ou “Os dois convictos”
em 1826). O conhecimento de Rossini
e Donizetti é óbvio, mas há também
acenos a Beethoven na "Sinfonia em dó
menor" (1855). Em árias de Moniuszko
(duas), Mirecki e Kurpinski, o barítono
ucraniano Victor Yankovsky revelou
uma extensão vocal apreciável e convicção interpretativa. Gostei. Mesmo
no local errado, agradece-se esta
oportunidade de ouvir apetitosa música polaca. Djiekuje! / JORGE CALADO
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Centro Cultural Vila Flor e Centro
Internacional de Artes José de
Guimarães, Guimarães, de 11 a 20

A edição de 30º aniversário do Guimarães Jazz apresenta um cartaz que
arranca com o Vijay Iyer Trio (quinta,
na foto) e encerra com Frankfurt
Radio Big Bang & Melissa Aldana (dia
20). Destaque para três propostas
oriundas dos EUA: o octeto SuperBigmouth, do baixista Chris Lightcap (dia
13); Black Art Jazz Collective (dia 19);
e o quinteto de Ryan Cohan, pianista
de Chicago (dia 20).

FESTIVAL À VOLTA
DO BARROCO
Casa da Música, Porto,
até 21 de novembro

Encontros entre a Orquestra Barroca,
a Orquestra Sinfónica e o Remix
Ensemble, cruzando-se partituras de
grandes mestres da música barroca
com compositores inﬂuenciados
pelo estilo. Este é o “Ano Itália”, matriz mais visível na programação de
amanhã, intitulada “Tradição Italiana”
(18h), de terça, com o Ensemble Allettamento (19h30), e de dia 21, com
madrigais italianos pelo Coro da Casa
da Música (18h). A destacar ainda o
regresso do contratenor alemão Andreas Scholl (na foto), com o barroco
de Vivaldi e Bach.

MOZART: LA
CLEMENZA DI TITO
São Carlos, Lisboa, terça (20h),
quinta (16h) e dia 13 (20h)

Estreou-se em Praga de 1791, pouco
antes da morte de Mozart, tendo sido
apresentado no São Carlos em 1806,
aí regressando em 1968, em 1990
(versão de concerto dirigida por John
Eliott Gardiner) e em 2008, encenado por Joaquim Benite. A ação de
uma história centrada no amor, na
amizade e no dever decorre em Roma
no ano de 79. Libreto de Caterino
Mazzolà segundo Pietro Metastasio.

nem come nem
deixa comer
A partir de O cão do hortelão
de Lope de Vega
Encenação de Ignacio García
Produção da CTA

criação

Com interpretação de
Ana Cris • David Pereira Bastos
Diogo Bach • Leonor Alecrim
Margarida Vila-Nova
Teresa Gafeira • Vera Santana

Av. Prof. Egas Moniz, Almada
Tel.: 21 273 93 60 | www.ctalmada.pt

© Rui Carlos Mateus

5 de Nov. a 5 de Dez.
Quinta a sábado às 21h
Quarta e domingo às 16h
Excepto: quarta 1 de Dez. às 21h
Sala Principal • M/12

A cenograﬁa deste espetáculo
usa “restos” de outros espetáculos que existiam no Teatro São
João, e abre a temporada que
comemora o centenário do teatro

Coordenação Cristina Margato

TUNA

cmargato@expresso.impresa.pt

Fogachos da alma
“Lear” é,
confessadamente,
P
uma peça grande
demais, em todos
os sentidos. Nuno
Cardoso, na sua
encenação, procura
dar conta disso
TEXTO JOÃO CARNEIRO

LEAR
De William Shakespeare
Teatro Nacional São João, Porto,
de 6 a 20

ara falar da peça podia
começar como as histórias
tradicionais, quase sem tempo
e sem data: “Era uma vez um Rei
que tinha três ﬁlhas. Sentindo
aproximar-se a velhice, decidiu
distribuir o reino pelas três; para
isso cada uma teria de lhe dizer
quanto gostava dele; a distribuição
seria feita de acordo com as
respostas; as duas mais velhas
disseram o que se esperava que
dissessem: gostavam do pai mais do
que as palavras podiam dizer; todo
o amor que tinham em si, e mais se
fosse possível, era para ele; tiveram
cada uma a sua parte do reino.
Quando chegou à ﬁlha mais nova…”
Aqui as coisas complicam-se; era a
ﬁlha preferida, o Rei não escondeu
isso, toda a gente sabia. Mas a
princesa, que se chamava Cordélia,
quando o pai lhe perguntou “que
podes tu dizer que ganhe um terço
mais opulento que os das tuas
irmãs?”, respondeu “Nada, senhor”.
O Rei insistiu, “fala de novo”. Mas
Cordélia insistiu também, “não

consigo alçar o coração à boca. Eu
amo vossa majestade de acordo
com o meu preito (according to my
bond), nem mais nem menos”. O
Rei insistiu ainda; mas Cordélia
insistiu ainda mais, explicando
melhor aquilo que tinha dito e que
queria dizer. O Rei decidiu pôr ﬁm à
questão. “Ajusta-se o coração ao que
dizes?”; “Sim, senhor”. “Tão nova
e tão falha de ternura?”; “Tão nova,
e tão verdadeira”, foram as palavras
de Cordélia. O seu alargado terço
foi para as duas irmãs; e Cordélia
foi oferecida ao Rei de França, que
ali estava como pretendente, e cujo
amor Cordélia inﬂamou com o seu
comportamento. “Ela é um dote em
si mesma”, dirá o Rei de França a
um duque da Borgonha que recusara
casar com a princesa sem dote,
expulsa e coberta de injúrias pelo
pai. A partir deste momento, “A
Tragédia do Rei Lear” é um longo
percurso com tudo aquilo que pode
acontecer aos mortais sem que estes
possam prever o que a fortuna lhes
reserva. E é uma terrível fortuna,
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aquilo que a peça nos conta. Por ela
passam todos os vícios e todas as
desgraças que imaginar se podem, e
mesmo aquilo que é difícil imaginar.
Há uma maneira deﬂacionada de
relatar algumas das linhas que
percorrem esta narrativa; falarmos
da ingratidão ﬁlial, de traição, de
maldade; de mudanças da sorte, de
quedas em abismos de desgraça, de
sofrimento, de indigência. Podemos
falar também de amizade e de
lealdade. O Rei num instante passa a
ser uma criatura errante, desgraçada
e desprotegida; acompanham-nos
alguns dos mais nobres da sua corte,
que não conhecem melhor fortuna;
infelizmente, a bondade, em “Lear”,
não chega a resgatar a maldade;
ninguém é recompensado no ﬁm; o
sofrimento e a morte, se caem sobre
os maus, não poupam os bons. A
justiça, sob qualquer forma, não
tem aqui lugar. Só o conhecimento,
mas até esse chega tarde; chega
quando as desgraçadas criaturas
já dele se não podem servir. Para
começar a temporada do São João,
depois do tempo das comemorações
do centenário e das obras do palco,
Nuno Cardoso, diretor do teatro,
escolheu encenar “Lear”, uma
peça para ele, confessadamente,
tão avassaladora como angustiante.
Para o cenário, para os ﬁgurinos,
para os atores, para si e para o
público, escolheu também, num
teatro renovado no seu coração,
por assim dizer, utilizar só aquilo
que já lá estava, o que já tinha
servido muitos outros espetáculos,
diretores, encenadores, artistas e
técnicos. Resolveu usar os “restos”,
e criar a ocasião, dessa maneira,
para que tudo o que é velho seja,
por virtude da representação e da
utilização cénica, novo. Assim, as
coisas de alguma maneira se cruzam
com a peça. Na sua desmesura,
na sua incontornável maneira
de se escusar a ser dominada,
domesticada, ela é também uma
peça de “restos”, de coisas que
ﬁcam da humanidade e do mundo
depois de já não conseguirmos ir
mais longe. Ficamos, nas palavras
do encenador, com “um conjunto
de atores à procura de restos para
com isso iluminarem fogachos da
alma”. Com António Durães, Joana
Carvalho, Lisa Reis, Margarida
Carvalho, Maria Leite, Mário
Santos, entre outros. Cenograﬁa
de F. Ribeiro, desenho de luz de
José Álvaro Correia, desenho de
som de Joel Azevedo, música de
Pedro ‘Peixe’ Cardoso. Tradução de
António M. Feijó. b

E ainda...

LUANA SANTOS

MARIDOS
NEM COME NEM DEIXA COMER
De Lope de Vega
Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada,
até 5 de dezembro

Ocupa um lugar de relevo na abundante
produção de Lope de Vega (1562-1635).
O seu título é, no original, “El Perro del Hortelano” (“O Cão do Hortelão”), e suscita,
de imediato, uma breve digressão explicativa: o cão que guarda as verduras do
hortelão, não deixa que outros as comam,
e ele próprio também não as come. Vale a
pena referir a exemplar sumarização feita
pelo encenador do espetáculo, Ignacio
García: “O texto original propõe um triângulo amoroso formado por duas mulheres
e um homem. Uma condessa napolitana
está apaixonada pelo seu secretário, que
ama uma das suas criadas.” O carácter
napolitano e uma concomitante conotação popular foram elementos que tanto o
encenador como o autor da versão dramatúrgica, José Gabriel Antuñano, quiseram
preservar e acentuar; são traços que
complementam uma outra vontade, a de
tornar a peça tão acessível quanto possível
para um espectador de hoje, sem trair nem
o espírito, nem o texto do original, para isso
contribuindo ainda a tradução atenta e
minuciosa de Nuno Júdice. Uma outra dimensão essencial, agora intensiﬁcada pela
redução do número de personagens, é a
centralidade do triângulo amoroso. Diana,
condessa de Belﬂor, ama Teodoro e tem
ciúmes da sua criada, Marcela. Teodoro é
secretário da condessa, integra um escalão social inferior, como Marcela. Ao amor
da condessa por Teodoro vêm juntar-se
o ciúme e a inveja. Grande parte da ação
decorre dos movimentos antagónicos da
condessa, que ora rouba Teodoro a Marcela, ora o afasta com um outro poderoso
argumento, o da impossibilidade de uma
união entre pessoas de condição social tão
diversa — e, à época, incompatível. Entre
a volubilidade cruel da condessa e a constância de Marcela, que ama outro apenas
para resistir à desilusão, Teodoro vive uma
instabilidade na qual a incerteza dos afetos
se cruza com o cálculo de uma possível
ascensão social. “Nem Come Nem Deixa
Comer” reúne um fundo trágico com um
tom humorístico e irónico, e com um ritmo
que fazem da peça “uma espécie de imitação paródica da tragédia”, com a graça e a
soﬁsticação da comédia. / J.C

A partir de John Cassavetes
Auditório Municipal António Silva,
Agualva-Cacém, de 11 a 13

“Husbands” (“Maridos”), ﬁlme de
1970 de John Cassavetes, é o ponto
de partida para este espetáculo do
Teatromosca, que extravasa na sua
dramaturgia os estritos conteúdos
do ﬁlme — que tinha como base as
diferentes histórias em torno de três
relações amorosas desfeitas.
Criação e encenação a cargo de Pedro Alves, interpretação de Leonor
Cabral, Joana Cotrim e
Carolina Figueiredo.

A AVENIDA: LIBERDADE
De Nuno Pinto Custódio
Casino Fundanense, Fundão, até dia 21

Última parte do tríptico “A Avenida”, que a Este — Estação Teatral
concebeu, dedicada ao Fundão e à
sua Avenida. É, ainda, uma homenagem ao Jornal do Fundão, e à
importância da imprensa na vida
social e cultural das populações. A
dramaturgia e encenação são de
Nuno Pinto Custódio; interpretação
e cocriação de Andreia Galamba,
Carolina Cunha e Costa e Cuca M.
Pires, entre outros.

FEIRA DE OUTUBRO
A partir de Rua do Inferno,
de Antonio Onetti
Teatro-Estúdio Ildefonso Valério,
Alverca, até amanhã

Uma adaptação da peça “Rua do
Inferno”, que parte de três personagens femininas, do quotidiano
e das evasões possíveis no tempo
presente. Pela companhia Cegada,
com encenação de Rui Dionísio e
interpretação de Ana Lúcia Magalhães, Juana Pereira da Silva e Sara
Cipriano; música interpretada ao
vivo por Frederico Costa.

e@expresso.impresa.pt

“Española” (1987),
de Victor Willing, casado
com Paula Rego de 1959 a
1988, ano do falecimento
do pintor inglês

Nos melhores
momentos,
a exposição é
mais uma teia
de proximidades
com Paula Rego
do que uma mostra
signiﬁcativa
da coleção
TEXTO CELSO MARTINS

QQQ
COLEÇÃO DE ARTE
BRITÂNICA DO CAM
Casa das Histórias Paula Rego, Cascais,
até 31 de janeiro de 2022

CAM-FCG

Primos
e pares
E

speciﬁcidade e imagem de marca importante da
coleção do Centro de Arte Moderna (CAM) da
Fundação Calouste Gulbenkian, o seu núcleo de arte
britânica começou a ser sedimentado no período entre
1959 e 1965 sob a inﬂuência de um conjunto de consultores
do British Council. A iniciativa coincide com um tempo
em que vários jovens artistas, bolseiros da fundação, já
haviam escolhido Londres como destino de estudo, como
João Cutileiro, Bartolomeu Cid dos Santos e Paula Rego. A
coleção continuou a ser alimentada nas décadas seguintes
como o mostrava a exposição referencial “A Ilha do
Tesouro”, de 1997, dedicada à arte britânica e comissariada
por Jorge Molder e Rui Sanches, que incluía quase cem
obras pertencentes ao CAM, entre outras de várias
coleções internacionais. Hoje o núcleo é formado por 472
obras de 207 artistas.
O que se mostra agora na Casa das Histórias, sob
comissariado de Catarina Alfaro e Patrícia Rosas, é um
conjunto de 24 obras entre pintura, desenho e gravura
encontrado na bissetriz das relações e aﬁnidades estéticas
de Paula Rego no Reino Unido e as manifestações
artísticas da chamada “Escola de Londres”. Cunhada
pelo crítico de arte britânico David Sylvester nos anos
40, a etiqueta foi profusamente difundida nos anos 80 e
90 pelo British Council para promover um certo regresso
à ﬁguração, materializado nas obras de pintores como
Francis Bacon, Lucian Freud, Michael Andrews, Franck
Auerbach, R.B. Kitaj e Leon Kossoﬀ. O termo tem, porém,
pouca consistência histórica e a sua circunscrição àqueles
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nomes está, como explica Leonor Oliveira no catálogo,
suﬁcientemente desacreditado.
Mostrar as relações de Paula Rego com a Escola de
Londres a partir da coleção do CAM é um exercício que
ﬁca desde logo circunscrito pela ausência de Freud e
Bacon da mesma, mas nesta exposição quantitativamente
pouco ambiciosa (pouco mais de 20 obras para um
período situado entre 1956 e 1987) perde-se talvez uma
oportunidade de voltar a exibir um conjunto estilística e
cronologicamente mais alargado da arte britânica que o
núcleo do CAM sustenta perfeitamente.
Duas razões são, no entanto, bastante válidas para uma
deslocação a Cascais: a qualidade de algumas das obras
e as sintonias estéticas que podemos encontrar com o
heterodoxo caminho criativo da própria Paula Rego.
Veja-se a este propósito o realismo muito britânico da
grande tela “The Family in the Garden” (1960), de Michael
Andrews; o tríptico baconiano “A Mirror, Three Windows,
and a Door” (1962), de Frank Bowling; a temática feminina
de Maggi Hambling, aqui em acorde expressionista; o
tenebrismo trágico de Leon Kossoﬀ, o realismo quase
surreal de Steven Campbell; ou a ﬁguração grotesca de
Anthony Green na qual se pode encontrar paralelos
com a produção de Rego dos anos 60 mas também com
a de Eduardo Batarda. A estas, juntam-se obras de uma
sensibilidade mais sinteticamente pop, como as de Peter
Blake, Patrick Cauﬁeld, Peter Phillips ou Allen Jones, que
enriquecem individualmente a exposição mas contribuem
para uma confusão que o próprio título promove. b

E ainda...
LISBON ART WEEKEND
Vários locais, Lisboa, de 12 a 14
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PROXIMIDADES

António Viana
Galeria Cisterna, Lisboa, até dia 16

Ao ver estas “Proximidades” pintadas,
coladas e impressas sobre tela de António Viana (n. 1947) apetece dizer como
o povo e também como Eduardo Guerra
Carneiro (1942–2004) e depois Sérgio
Godinho (n. 1945) diferentemente repetiram: “Isto anda tudo ligado.” Próximo
porque está ligado ou porque é mesmo
assim? Nasce mesmo assim, penso eu,
uma imagem variada e múltipla que não
esconde as suas origens, nascendo a
partir do coração dos anos 60, quando
este pintor começou a pintar. Hoje
ainda vemos sinais desse tempo: a banda desenhada e a pop temperada por
uma neoﬁguração narrativa contando
estórias, aﬁnal, impossíveis. Passados
estes anos todos, deparamo-nos com
uma série de versões, ou comentários,
do “encontro fortuito de uma máquina
de costura e de um guarda-chuva sobre
uma mesa de dissecação” nesta série
de imagens contraditórias ligando estas
pinturas a uma tradição multissecular
que passa por Lautréamont (I. Ducasse
1846-1870), Breton (1896-1966) e Man
Ray (1890-1976). Estamos perante a
coisa e a máquina, o natural e o artiﬁcial,
o biológico e o mecânico, num registo
onde o bom humor tapa e destapa o
drama sempre possível. Tudo se encaixa
quando, aﬁnal, tudo se pode dilacerar, a
crueldade espreita mas não se manifesta plenamente, ela é uma tensão
que mora nos interstícios destas ﬁguras
sempre incompletas que não arriscam
uma união que pode ser fatal. Aﬁnal,
António Viana depois de pintor, além de
pintor, tornou-se designer de exposições, imaginando e concebendo espaços e suportes para os mais diversos e,
por vezes, contraditórios conjuntos de
peças; de algum modo, esta pintura é
não só uma continuação desse trabalho,
por outros meios e com outra poética,
como um comentário que o pintor faz
ao designer, combinando o rigor com o
humor. / JOSÉ LUÍS PORFÍRIO

Começa sexta-feira mais uma
edição do Lisbon Art Weekend,
roteiro de arte contemporânea
da capital em várias galerias. Rui
Chafes, Wasted Rita, Sam Smith,
Julian Rosefeldt ou Sara & André
são alguns dos artistas com obras
em exposições de entrada gratuita.
Associados estão espaços como a
3+1, Brotéria (com uma exposição
dedicada ao compositor alemão
Hans Otte, na foto), Bruno Múrias,
Filomena Soares, Underdogs ou
Zaratan, entre outros.

CHRISTINA KUBISCH
Serralves, Porto, até abril de 2022

Primeira exposição em Portugal
da artista sonora alemã Christina
Kubisch, composta por três instalações: “A Estufa” (2017), trabalhos de
indução eletromagnética; “Canções
da Fonte” (2009), onde se fundem
“sons naturais com citações musicais de discos em vinil da canção
de Schubert, ‘Ein Brunnen vor dem
Tore’”; “Projeto Silêncio” (2011), “que
aborda questionamentos materiais,
conceptuais e culturais do silêncio”.

JOSÉ RODRIGUES,
O GUARDADOR DO SOL
Casa Comum da Reitoria
da Universidade do Porto,
até 30 de dezembro

Exposição que percorre o trabalho
realizado nas décadas de 60, 70
e 80 por José Rodrigues (19362016). 70 peças que evidenciam
o impacto da vida do escultor em
África, bem como viagens realizadas
pela Europa e pelo Oriente.

O MITO LÓGICO

POR UM TELEMÓVEL
SEM TELEFONE

U

O TELEFONE MORREU. OS MILLENNIALS E A GERAÇÃO Z NÃO ATENDEM E FICAM
EM ANSIEDADE SE TIVEREM DE FAZER UMA CHAMADA. MANDAM MENSAGEM. OU ÁUDIO

m homem, daqueles que gosta de
caminhar porque sim, perdeu-se
24 horas num trilho das montanhas
do Colorado. Não morreu. Não se
feriu. Não foi atacado por nenhum
urso. E mesmo assim conseguiu sair
nas notícias de jornais um pouco
por todo o mundo. Quando deram
pela falta do caminhante no ponto
de regresso ao ﬁm do dia, como
era suposto, foi dado um alerta, e
uma equipa de resgate iniciou as
buscas. E, obviamente, começaram a ligar para o telemóvel do homem.
Que chamava até ir para a caixa de mensagens. Procuraram durante
toda a noite. Pelas sete da manhã, o tipo voltou a encontrar o trilho e
conseguiu chegar ao alojamento de onde partira 24 horas antes. Para
seu espanto, descobriu que estavam à sua procura — algo de que não
fazia a mínima ideia. A equipa de salvamento, perplexa, questionou-o
sobre o facto de ele não atender o telefone. Ao que respondeu que não
tinha por hábito atender “números que não conhecia”. Uns dirão: que
parvalhão. Outros, pensemos bem, tenderão a admitir que o indivíduo
no trilho nos pode representar: não sabendo que alguém nos procura,
que há uma emergência, para que é que vou atender um número que
desconheço? Mais: quem estará a ligar-me em férias? Desfaçatez.
Já uma vez aqui o anunciei. As chamadas telefónicas, a liturgia do ligar,
atender, conversar com alguém e estar concentrado unicamente na voz
para compreender a intencionalidade da mensagem e saber terminar
a conversa... essas chamadas telefónicas estão a acabar. A pandemia
foi o coup de grâce. Há já gerações que estão desconfortáveis a falar
ao telefone ao ponto da doença. Criou-se um termo para a classiﬁcar,
a ‘telefonofobia’, ou a menos grave ‘apreensão do telefone’, que são
graus diferentes de ansiedade de fazer ou receber um mero telefonema.
Isto em pessoas que comunicam dias inteiros via mensagens (onde
vigiam os tempos de resposta, reﬂetem, gerem o silêncio, controlam
a comunicação, podem não responder ou ser explícitos com a ajuda
de emojis, lógica que se aplica para o envio de áudios curtos — que
não é uma conversa mas uma troca de ideias em tempos soltos) ou via
videoconferência, onde a cara da pessoa permite uma interpretação
menos dada a leituras dúbias. Tudo isto pode ser munição para quem
alega um empobrecimento da linguagem verbal. Só posso responder
com um emoji de ombros encolhidos e olhos revirados.
Se o telefone toca, inesperadamente, é uma sensação desagradável.
Para muita gente nova. Durante a pandemia, o nosso SNS fez um
alerta para as pessoas atenderem o telefone caso aparecesse “número
privado”, dado que eram os médicos a fazer as chamadas dos seus
telemóveis pessoais e não queriam dar o seu número. Mas as pessoas
não atendem números privados. É o mesmo que alguém bater à porta
e ter a cara tapada. Naa... não abro.
Para se fazer um telefonema — e estou a raciocinar como alguém
da geração menos 35, com quem me relaciono neste assunto — há
que cumprir uma série de requisitos. Enviar uma mensagem prévia
a perguntar se pode ligar. Dizer quem é, obviamente. E dizer ao que
vem. Mesmo que o número seja conhecido. Se for desconhecido e não
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cumprir o ritual da mensagem, o mais provável é tocar, tocar, tocar,
até parar. Dizem uns: que rude. É como estar em casa a espreitar e
nem perguntar o que deseja. Talvez nem isso, porque as gerações
mais novas, que nesta aberração me incluo, colocam o telefone no
silêncio para as chamadas telefónicas. Aliás, um artigo de uma revista
chama-lhes a “geração mute”, porque o telefone está sempre com
o toque em silêncio. O raciocínio é: ligou — se for mesmo muito
importante, acabará por mandar uma mensagem.
Há outras razões, claro. Nos EUA, as chamadas de bots e telemarketing
são aos milhões. Mesmo há anos, quando me ligava um número
desconhecido ou privado, achava sempre que ou era do banco ou uma
chatice. Nunca associei números estranhos ao Fernando Mendes a
dar-me uma montra de presentes. E, claro, faço como a maioria dos
que não gosta de receber (e fazer) telefonemas. Deixo tocar e depois
repasso o número por uma aplicação (a Sync.me) para ver se descubro
a quem pertence. O óbvio.
Mas é como obrigar um jovem a falar num rádio amador — “roger &
out”. Encontrei uma quantidade enorme de artigos para ajudar jovens
adultos a lidar com a ansiedade de fazer uma chamada e de como
proceder durante a mesma. Um roteiro a ensinar os passos a seguir.
Não tem a ver com ‘inabilidade’, mas com o facto de os obrigarem a
usar um médium que já não é da era deles. E que está em extinção.
Que faz tanto sentido como ter faxes nas casas particulares. Havia uma
piada quando começaram a aparecer os telemóveis mais soﬁsticados
que dizia que faziam tudo menos chamadas. E é o que está a acontecer.
Alias, os nossos telemóveis — minicomputadores onde vemos Netﬂix
em alta resolução — são péssimos para se fazer um telefonema, a não
ser que tenhamos colocados uns auriculares de 200 euros.
O que leva a uma questão. Se há uma fatia da população que não
atende o telemóvel, muito menos se é um número desconhecido
ou privado, para que vamos passar os próximos meses a discutir
sondagens políticas feitas com base em telefonemas (mesmo com
ajustes e tal)? É melhor as empresas mandarem mensagem antes para
atenderem. Ou lá vão dar barraca no dia das eleições. Outra vez. b
lpnunesxxx@gmail.com

/ LUÍS
PEDRO
NUNES

vícios
“PESSOAS SEM VÍCIOS TÊM POUCAS VIRTUDES”

Há bar e bar,
há ir e ﬁcar
GETTY IMAGES

Já não é preciso sair de casa para
se deliciar com bebidas criativas e coloridas.
Basta ter uma garrafeira simpática, alguns
utensílios e usar a imaginação
TEXTO TIAGO SOARES
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e voltou a frequentar bares sempre que possível, este texto não é para si. Mas se o apetite de
sair de casa não é o maior, saiba que há formas
simples de transportar o sabor espirituoso dos cocktails proﬁssionais para dentro de portas. Do corte
da madeira à montagem das superfícies, a internet
está recheada de tutoriais de bricolage que ensinam
a construir um bar em casa. No entanto, não é preciso uma estrutura física grande e proﬁssional para
preparar bebidas alcoólicas no conforto do seu lar:
se o espaço é pouco, basta um pequeno canto onde
guardar os elementos dos seus cocktails domésticos.
E quais são eles?
“A primeira receita original que fiz foi uma
bebida a que chamei Leonor Queen Bee. Tinha
aguardente, whisky, mel, sumo de laranja e outras
coisas de que já não me lembro”, conta ao Expresso João Sancheira, atualmente bartender no espaço Tabacaria, no Cais do Sodré, em Lisboa, e 7º
classiﬁcado na edição deste ano do Global World
Class, a maior competição de cocktails do mundo
— isto depois de ter vencido a versão portuguesa
deste concurso.

“O principal é ter
sempre três elementos:
um acidiﬁcante, que
pode ser sumo de
limão; um adoçante,
como mel; e uma
bebida espirituosa”
JOÃO SANCHEIRA BARTENDER, SÉTIMO
CLASSIFICADO NO GLOBAL WORLD CLASS 2021
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“Faço isto há cerca de seis anos. Comecei como
estagiário num bar das Caldas da Rainha e passado pouco tempo percebi que havia muitas possibilidades para explorar nesta área. É como na cozinha. Cada prato tem um determinado ADN, mas
com pequenos pormenores podes transformá-lo
em algo diferente”, explica este proﬁssional de 33
anos. “Percebi que tinha uma veia criativa que julgava não ter.”
João Sancheira é “minimalista” na conceção das
suas bebidas e sublinha: é fácil fazer cocktails saborosos com “coisas simples que toda a gente tem em
casa”. “O principal é ter sempre três elementos: um
acidiﬁcante, que pode ser sumo de limão; um adoçante, como mel; e uma bebida espirituosa”, sendo
que vodka, whisky, rum e tequila são as preferidas
do bartender — mas bebidas tradicionalmente domésticas como o vinho do Porto também acrescentam qualidade. “Com isto já consegues fazer uma
grande quantidade de misturas: Daiquiri, Mojito,
Old Fashioned...”, aponta.
Os ingredientes mais incomuns podem ser usados: “Por exemplo, se não tiveres ou não quiseres
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usar mel, podes pegar em rebuçados Dr. Bayard,
derreter em água e usar esse xarope na bebida. E o
mesmo é possível fazer com chupa-chupas”, diz o
bartender. Outra hipótese doce reside num tipo de
conservas bastante comum nas despensas portuguesas: geleia de frutas. Entre tantas possibilidades
açucaradas, a experiência de Sancheira leva-o a dizer isto: “As bebidas mais toleradas serão sempre as
bebidas sour [ácidas].”
Em termos de logística na hora das experiências
alcoólicas, o bartender diz que “o mais importante é
ter um medidor de quantidades e ter presente que
50 mililitros é o standard para a quantidade de bebida espirituosa que vais usar.” E dá um exemplo:
“Se ﬁzeres um Moscow Mule, pões 50 mililitros de
vodka, 25 ml de lima, gelo, e preenches o restante
com gengibre.” Caso tenha convidados em casa e
vá preparar cocktails para muita gente, Sancheira
dá outra dica: usar uma liquidiﬁcadora.

FRUTA, ERVAS AROMÁTICAS E UMA BÍBLIA
José Mendes também é um entendido na matéria de
criar bebidas alcoólicas: “Comecei cedo a trabalhar

em hotelaria com o meu pai, em Guimarães. Depois fui trabalhar para a noite e aí começou o bichinho de estar no bar em ambientes de festa. Decidi
que tinha de ir estudar para me proﬁssionalizar na
área”, diz este bartender que em 2019 venceu o concurso World Class a nível nacional, tendo ido representar Portugal à Escócia nesse mesmo ano.
“Procuro sempre novos sabores e tendências,
mas sempre tendo em mente o consumidor ﬁnal,
o público”, diz, apontando que “não é necessário
fazer cocktails supercomplexos que só um nicho de
especialistas é que vão apreciar.” Assim, José Mendes assume as vantagens de “desmistiﬁcar” e “simpliﬁcar'' o processo recorrendo sempre que possível a “ingredientes fora da caixa”: um dos últimos
cocktails que criou leva tangerinas, whisky americano, milho assado e cerveja. Batizou-o de “Corn
and Beer” e pode ser provado no bar O Torto, que
acabou de abrir portas no Porto. Antes, José Mendes
trabalhou vários anos no The Royal Cocktail Club,
também na Invicta.
As tangerinas não estão ali por acaso: José Mendes inclui bastante fruta nas suas bebidas e recomenda que todos façam o mesmo: “Se tiverem um
espumante já aberto que tenha sobrado, podem juntar frutos vermelhos como amoras ou framboesas,
sumo de limão, um bocadinho de compota, e uma
base alcoólica como vodka ou gin”, enumera o bartender de O Torto. “Misturem tudo num recipiente,
agitem, e depois se quiserem podem alongar o resultado ﬁnal com um pouco de água tónica, apesar
de não ser necessário”, aconselha.
O bartender dá ainda outra sugestão: “Experimentem juntar gin, manjericão, sumo de limão e
xarope de açúcar e misturar. É extremamente fácil
de fazer” e o resultado ﬁnal é “muito bom”, garante. “Em casa recomendo o uso de ervas aromáticas,
porque é algo que toda a gente tem em casa para a
cozinha e funciona muito bem em bebidas. Além
disso, dá sempre jeito ter calda de açúcar, que é algo
muito fácil de fazer e aguenta meses no frigoríﬁco”,
aponta José Mendes, não esquecendo um substituto
menos intenso do açúcar que João Sancheira também recomenda: xarope de agave.
João Sancheira, aliás, tem o objetivo de escrever
um livro sobre a arte de fazer cocktails — ou mixologia, embora o bartender preﬁra o termo “cocktelaria”, porque “mixologia é demasiado pomposo e
ao mesmo tempo é um termo que dá para tudo”. “A
ideia do livro é explicar a evolução das várias técnicas e receitas que fui explorando ao longo do tempo,
para dessa forma ajudar as pessoas que estão a começar nesta área”, diz o funcionário da Tabacaria.
Enquanto essa obra não chega, João Sancheira
recomenda a bíblia dos cocktails: o livro “Diﬀord’s
Guide to Cocktails”, publicado em 2004 pela mão de
Simon Diﬀord, jornalista britânico especializado em
bebidas espirituosas, com mais de três mil receitas
ilustradas e que já vai na 12º edição. Quatro anos depois, Diﬀord publicou “Cocktails Made Easy”, com
uma seleção de 500 bebidas que todos podem fazer
em casa tendo como ponto de partida apenas 14 ingredientes-chave. Todo este conhecimento também
está disponível na internet, em www.diﬀordsguide.
com. “Para consultar e aprender receitas é o melhor
site”, diz João Sancheira. “Tem instruções detalhadas, receitas clássicas e novas, e ensina-te também
as histórias de cada uma das bebidas”, conclui. b
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DOIS COCKTAILS
PARA EXPERIMENTAR
por José Mendes,
bartender de O Torto

Versátil
Ingredientes:
4,5 cl de gin Tanqueray
4,5 cl de chá de erva-príncipe e camomila
2,5 cl de sumo de lima
1 cl de xarope de agave
3 cl de água tónica
Misturar todos os ingredientes com gelo
no shaker, à exceção da água tónica; com
o auxílio de um coador, fazer double strain
para o copo; completar com a água tónica.

Irreverente
Ingredientes:
6 cl gin Tanqueray
1 cl Porto branco extra dry
1 cl água salgada de tremoços
1 cl cerveja IPA
3 tremoços
Num copo de mistura, adicionar todos os
ingredientes, exceto os três tremoços;
refrescar a bebida com gelo e, com o auxílio
de uma colher de bar para misturar, verter
para uma taça gelada e decorar com os três
tremoços.

R ECE I TA

POR JOÃO RODRIGUES
(PROJECTO MATÉRIA)

PRODUTOS
& PRODUTORES

TIAGO MIRANDA

Almiro Sousa

Crocante de camarinhas

Tempo de preparação 20 minutos | Tempo de confeção 5 minutos
INGREDIENTES
40 g de farinha / 40 g de azeite / 250 g de
caldo de marisco / Camarinhas q.b. (1 colher
de sopa por cada crocante) / Óleo q.b.

Aquecer um tacho com óleo e fritar as camarinhas até que ﬁquem bem
estaladiças.
Colocar sobre papel absorvente e deixar secar, temperar com sal.

Misturar o azeite, a farinha e o caldo
até obter uma mistura homogénea.
Aquecer uma frigideira pequena antiaderente e colocar um pouco da mistura, de forma a que cubra o fundo mas
que não ﬁque em excesso.
Deixar cozinhar até que se forme
uma crosta por baixo e por cima ainda esteja húmido. Nesta altura juntar
uma colher de sopa de camarinhas
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por cima e deixar que se agarrem.
Retirar, colocar num tabuleiro de
levar ao forno. Repetir este processo
para cada crocante, consoante
a quantidade que queira fazer.
Deixar a secar no forno a uma temperatura baixa, cerca de 60 graus Celsius,
durante 20 minutos.
Quando estiverem bem secas e estaladiças, servir. b

Almiro Sousa (à esq. na foto)
negoceia peixes e marisco de
água doce há mais de 30 anos.
Vai buscá-los onde for preciso,
desde que tenham qualidade,
mas o seu quartel-general ﬁca
numas salinas desativadas nos
arredores de Alcochete. “Eles
dão-se bem é neste ambiente”, explica. Por este ambiente
entenda-se um terreno com
cerca de 300 hectares, 200
deles de água, onde o sócio
Victor Vega (à dir. na foto), um
sevilhano que está há década e meia em Portugal, põe
todo o seu conhecimento ao
serviço da criação de enguias e
camarinhas, um pequeníssimo
camarão que para a maioria dos
portugueses é isco mas para os
espanhóis é petisco. “Por isso
é que exportamos 80 ou 90%
da produção”, justiﬁca Victor,
que antes de vir para Portugal
andou a estudar a matéria,
neste caso enguias, angulas e
camarinhas, na América do Sul
e no Norte de África. Ele e o
ajudante Francisco Salvação
são os responsáveis por garantir que o produto se desenvolve
em condições, antes de ser
apanhado — sobretudo durante
a primavera e o outono — e
vendido.

PROJECTO MATÉRIA
É um projeto sem ﬁns lucrativos,
desenvolvido pelo chefe
João Rodrigues, que pretende
promover os produtores
nacionais com boas práticas
agrícolas e produção animal
em respeito pela natureza
e meio ambiente, enquanto
elementos fundamentais
da cultura portuguesa.
Ler mais em projectomateria.pt

R ESTAU RAN T ES
POR FORTUNATO DA CÂMARA

Entrada discreta e charme decorativo no Sítio
Valverde, onde a cozinha pede reﬂexão à mesa

H

á 135 anos era inaugurada a Avenida da Liberdade. A polémica
obra de Rosa Araújo, o edil lisboeta (1878-1885) que pagou as expropriações da sua fortuna, conquistada a
vender os ‘bolos cocó’ na confeitaria da
família, para dar à cidade uma via grandiosa. Se Rosa Araújo, maldosamente
apelidado de “Haussman-Cocó”, viesse agora à ‘sua’ avenida, iria encontrar
muito Coco… Chanel e outras marcas da
órbita do luxo a povoarem com brilho o
que outros no passado acharam megalómano. O seu topónimo está numa rua
transversal da grande artéria que ostenta a liberdade de ter um belíssimo edifício do PCP a contraditar a ﬂoresta de
capitalismo que o rodeia.
Logo ao lado, um toldo azul sobre
uma porta aberta para uma escadaria
discreta leva-nos para dentro do Hotel
Valverde. Decoração intensa baseada em
tons negros combinados com painéis de
madeiras escuras, carregam o ambiente
de requinte. O verde e ﬂoral jardim interior com esplanada, acaba por sobressair ainda como um oásis no meio do breu

SÍTIO VALVERDE
Hotel Valverde, Av. da Liberdade, 164 — Lisboa
Telefone: 210 940 310. Não encerra

que reveste as paredes exteriores. A sala
do restaurante Sítio Valverde desanuvia o olhar graças às madeiras claras e
biombos ripados que criam divisórias,
numa alusão ao estilo japonês horigotatsu e zashiki. Há dois menus distintos
para almoços e jantares, com algumas
matérias-primas a surgirem em ambos,
mas com diferentes roupagens.
Navegando entre ambos, num almoço o “Creme do dia” (€5) era um singelo aveludado de feijão manteiga de sabor correto. Depois uma “Salada roast
beef” (€12,50) que trazia tiras rosadas
e saborosas da carne e lamelas de morango, para criar contraste pela acidez
do fruto, algumas pevides e outras sementes, e folhas demasiado crespas de
alface chicória, parcamente apaziguadas com maionese de curcuma (açafrão-da-índia). Outra entrada, mas da
carta de jantar, foi o “Brisée de azeitona
e taleggio” (€13,50) com bolachinhas
negras de azeitona e tinta de choco, coladas com um entremeio cremoso e vivamente agradável do queijo de vaca da
Lombardia, num trio que mimetizava
“bolachas Oreo” (serviço dixit). Um gelado de tangerina limpava o palato, mas
sem ligar com coerência ao conjunto.
Ainda ao jantar, a “Garoupa e salicórnia” (€20) era uma tranche alta de
lascas húmidas, com uma curiosa e bem
adicionada “tempura de salicórnia”,
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PEDRO NUNES

Um sítio
entre o
plano e
o valadio

mas com a ‘surpresa’ do peixe trazer
duas espinhas, lapso que foi minorado
com uma pequena atenção na conta ﬁnal. A guarnecer o pescado, um belíssimo “Arroz malandro de bivalves”, pleno de sabor a berbigão e amêijoas, com
o bago bem nutrido pelo caldo, e mais
algumas hastes de salicórnia a valorizar o prato. Num almoço, a sugestão do
dia era um “Tagliatelle negro de atum e
camarão” (€14,50) sem falhas na qualidade gustativa ao molusco na pasta,
com cubos generosos de atum fresco
salteado e camarões ﬁrmes de bom calibre, tudo envolto num molho saboroso. Depois um “Tornedó de novilho”
(€26) com um corte alto e vistoso, da
carne rosada e suculenta que se comia
com prazer regada com um competente
molho à marrare, na boa companhia de
discos de batata e legumes baby (cenoura, milho e curgete) salteados.
O serviço foi simpático, porém errático e com falhas nas duas refeições. Um
aprendiz esforçado, a cometer naturais
deslizes, mas que estaria mais defendido se identiﬁcado com ‘em formação’.
Num jantar, migalhas de pão caíram
na mesa ao início, e por lá ﬁcaram, a
serem calcadas prato após prato, até a
conta chegar. A carta de vinhos é curta,
a preços altos e desfalcada dos rótulos
menos caros.
Sugestão do dia foi uma desastrosa
“Tarte de manga” (€4), que era uma tartelete de massa tão dura que houve que
ser paciente no corte para não sair projetada, vinha morna, retirando o cariz
de frescura do fruto, e com um escasso
recheio de manga ﬁlamentosa. Um pouco melhor o “Cheesecake de alfarroba e
chia” (€9) com um biscoito de cacau e
alfarroba amargo demais na base, creme semifrio pouco expressivo no sabor a
queijo (sem glúten), e um coulis de mirtilo, a precisar de acidez que avivasse
os contrastes. Correto, o “Mil-folhas de
pistáchio” (€9) com a base de creme de
mascarponne com o pistáchio, a intercalas duas placas folhadas ovais, e um bom
sorbet de framboesa.
A cozinha da chefe Carla Sousa, em
geral, é segura na execução, havendo
pratos bem conseguidos, embora na
pastelaria haja algumas ‘valas’ retiﬁcáveis. Quanto ao serviço, só precisa de ser
coerente com o quinteto de estrelas que
estão na porta. b
Desde 1976, a crítica gastronómica
do Expresso é feita a partir de visitas
anónimas, sendo pagas pelo jornal
todas as refeições e deslocações

ACEPIPE

A crítica
(des)
acreditada!?
Há uns meses, o Expresso foi
impedido de fotografar um
restaurante para ilustrar uma
crítica. As visitas (sempre
anónimas) tinham sido
feitas e foram positivas. Na
ignorância do que iria ser publicado, a gerência justiﬁcou
a recusa porque “os pratos
que lhe interessava comunicar podiam não ter sido os
escolhidos”. É este o (mau)
estado da arte de boa parte
da restauração, habituada a
ter no bolso quem escreve.
A crítica saiu, com foto da
fachada! Para Franck Pinay-Rabaroust, do site francês
Atabula, a crítica sobrevive
“indolor” devido ao “ciclo
incestuoso, em que o escritor se coloca como um dócil
devedor do chefe e do seu
assessor de imprensa”.
A reﬂexão do jornalista vinha
no rescaldo da entrevista em
maio do chefe Yves Camdebord. O ‘pai’ da Bistronomie
referia com mágoa que
devido à mediatização dos
chefes “a crítica verdadeira
já não interessa à geração
mais jovem”. E conta que,
apesar de por vezes ter
ﬁcado magoado, algumas
dessas críticas “construíram toda a minha carreira e
ajudaram-me a compreender a minha cozinha”. Para
ele, o Instagram é mais para
comunicar: “Não posso falar
com inﬂuenciadores, eles
não são os ‘novos jornalistas
gastronómicos’, como aqueles com quem tive conversas
enriquecedoras. Os verdadeiros críticos, infelizmente,
são apenas alguns, solitários,
lutando para fazerem o seu
trabalho”. A crítica com
ética é construtiva e credita
os (a)visados.
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
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ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
ENSEMBLE ALLETTAMENTO
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PIETER WISPELWEY violoncelo
MARC COPPEY violoncelo
ANDREAS SCHOLL contratenor
CAROLIN WIDMANN violino
ASHOT SARKISSJAN violino

VI N H OS

LUCÍLIA MONTEIRO

POR JOÃO PAULO MARTINS

As barricas e a falta delas
Imprescindíveis ou descartáveis?

O

(OS PREÇOS, MERAMENTE INDICATIVOS, FORAM
FORNECIDOS PELOS PRODUTORES)

s vinhos tintos que selecionei esta
semana têm um ponto em comum:
não passaram por madeira, não estagiaram em barricas ou tonéis. Poder-se-ia
perguntar: E então? Qual é o problema? Problema não é nenhum, mas o facto de se mencionar no rótulo o termo Unoaked já pode
querer dizer qualquer coisa. De facto, há uma
ligação ancestral dos vinhos às madeiras, ora
para serem transportados ora para se conservarem durante muito tempo. Com esse tempo de estágio esperava-se que o vinho tinto
amaciasse, ﬁcasse com taninos mais polidos
e se tornasse mais bebível. Foi assim durante
séculos. Por vezes, em zonas que originavam
vinhos taninosos e/ou carrascões (Bairrada,
Ribatejo) esse longo estágio acabava também
por ‘limpar’ muito os vinhos que assim, depois de estarem embotelhados, geravam pouco ou nenhum depósito no fundo da garrafa.
Nas últimas três décadas, a madeira e o vinho
mudaram a relação: de tamanho e de idade.
Dos grandes tonéis o vinho passou a dar-se

Quinta Nova de Nossa
Senhora do Carmo
Unoaked tinto 2019
Região: Douro
Produtor: Quinta Nova de Nossa
Senhora do Carmo
Castas: Tinta Roriz, Touriga Nacional,
Touriga Francesa e Tinto Cão
Enologia: Jorge Alves/Sónia Pereira
PVP: €10,20
Foram feitas 60.000 garrafas. A
quinta situa-se no Cima Corgo, entre
a Régua e o Pinhão.
Dica: Um tinto muito alegre, na
fruta, no corpo ligeiro, na intensa
capacidade de se portar bem à
mesa.

melhor em pipos de capacidade mais moderada, digamos dos 225 litros até aos 500.
A opção por um tipo ou outro irá determinar
muito o ‘peso’ que a madeira e os seus aromas
terão no vinho ﬁnal. A regra pode enunciar-se assim: quanto menor for a capacidade da
barrica nova, mais evidentes serão os aromas
que incorporarão o vinho ﬁnal. Estamos assim a falar de uma opção do produtor, do perﬁl que quer para o seu vinho e do estilo que
entende poder ser mais bem aceite pelo mercado. A mesma barrica, na segunda utilização
já transmite muito menos aromas, na terceira
muito pouco e ao quarto ano ﬁca pronta para
ser revendida para então passar a ser “barrica usada”, termo que também se encontra
com frequência na informação dos vinhos.
Estagia-se um vinho em barrica usada, não
para ﬁcar com aromas de madeira mas para
amaciar taninos e provocar uma micro-oxigenação que acaba por arredondar também o
vinho. Mais recentemente surgiu este modelo
do unoaked, vinhos que estagiam apenas em

inox e que, por via disso, se tornam muito bebíveis desde novos, são vinhos gulosos que se
mostram muito bem à mesa. Mas então pode
surgir uma nova questão: se ﬁcam assim tão
bons sem madeira, porque é que se estagiam
vinhos em barrica nova ou usada? A resposta
aqui prende-se com o perﬁl do próprio vinho,
que, se não vai à madeira, é porque na origem
foi pouco extraído e macerado, tinha poucos
taninos, era todo ele mais ligeiro. Neste assunto há uma constatação a fazer: não existe
um grande, grande tinto do mundo, dos que
são muito famosos, e por via disso muito caros, que não tenha tido estágio em madeira.
Em brancos haverá alguns, em tintos serão
tão raros que nem se fala deles. Os grandes
tintos, pela estrutura que apresentam, concentração, extração, taninos e acidez, precisam desse contacto com a madeira para crescerem e ganharem complexidade. Mas esses
não são vinhos do quotidiano. Para nos alegrar no dia a dia, um bom tinto sem madeira
é mesmo do melhor que há. b

Comboio do Vesúvio
Unoaked tinto 2018

Falua Reserva
Unoaked tinto 2018

Região: Douro
Produtor: Symington Family Estates
Castas: Tinta Roriz, Touriga Francesa,
Touriga Nacional e 5% Tinta Barroca
Enologia: Charles Symington, Pedro
Correia, Hugo Almeida
PVP: €11,99
Nova marca que sai desta quinta
emblemática que em tempos pertenceu
a Antónia Adelaide Ferreira e, desde
1989, pertence à família Symington.
Dica: De uma zona muito quente (Douro
Superior) surge-nos este tinto aberto na
cor e aroma, a pedir para ser consumido
enquanto jovem. Polivalente à mesa.

Região: Tejo
Produtor: Falua
Casta: Touriga Nacional
Enologia: Antonina Barbosa
PVP: €14,50
A Falua tem a sua base em
Almeirim. Foi adquirida a J.
Portugal Ramos pelo grupo
francês Roullier. Trabalha com uvas
próprias e adquiridas.
Dica: Aroma vivo e muito fresco
com abundantes notas de violetas.
Taninos macios, acidez no ponto, a
fruta a comandar a prova. A beber
jovem, como compete.
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as nossas recomendações

Saiba mais sobre estas e outras sugestões em

boacamaboamesa.expresso.pt

beira interior

Adega dos Apalaches
Rua Senhora das Neves, Roqueiro.
Tel. 272 654 257

Casa do Castelo
Largo de São Tiago, 17,
Belmonte. Tel. 275 181 675
É um lugar de cozinha típica regional, com pratos que têm vindo a
conquistar os comensais, como
o bacalhau na telha, o borrego
d’Ouro ou o cabrito à Castelo. Para
terminar, prove as papas de carolo,
o leite-creme ou a tigelada.
Preço médio: €20.

Um mundo de sugestões dá início
à refeição, desde o queijo ao
presunto, passando pelas moelas e
Brás de enchidos. O cabrito estonado faz-se acompanhar de batata assada, arroz de miúdos e migas.
Ao jantar, a ementa é focada nos
petiscos. Preço médio: €20.

Dona Ferreirinha
Rua Tomás Mendes da Silva Pinto,
3, Castelo Branco. Tel. 272 086 621

Casa Ti’Augusta

Os bacalhaus são reis neste
restaurante, que conta com seis
propostas na carta. O cabrito da
serra assado com esparregado, a
cabidela de galinha, mas também
os maranhos são ótimas opções.
Preço médio: €20.

Figueira. Tel. 965 099 711
Preserva a arte de cozer o pão no
forno a lenha comunitário e serve
apenas os ingredientes de produtores locais. O afogado da boda,
o plangaio, maranhos e o cabrito
assado no forno, servido apenas
ao domingo, são os destaques da
ementa. Só funciona ao ﬁm de semana, mas, sob marcação, aceita
grupos também nos restantes dias.
Preço médio: €20.

Casas de Alpedrinha
Quinta do Anjo da Guarda, EN 18, Alpedrinha. Tel. 926 620 419
Envolvendo a recuperação do património, nas mãos da mesma família há três gerações, e o respeito
pela Natureza, nasceram 10 casas de campo T1 e T2, confortáveis, recolhidas e rodeadas pelo verde dos
jardins. Na propriedade destacam-se os quatro hectares de cerejal, onde, além da apanha, também se
podem fazer piqueniques. Outro polo de atração é a piscina de Alpedrinha, inaugurada em 1957, ideal
para ir a banhos nas águas puras e límpidas da serra. A partir de €90.

Puro
Penhas da Saúde, Covilhã.
Tel. 911 752 610
O restaurante especializou-se
em carnes maturadas, de vários
cortes, mas, como símbolo da
casa, serve o chamado bacalhau
à Assis, uma variante do bacalhau
à Brás, confecionado sem ovos e
com batatas em palitos.
Preço médio: €30.

As Tílias Restaurante

O Alambique de Ouro

O Lagarto

Sabores do Pinhal

Rua dos Restauradores, loja B,
Fundão. Tel. 275 772 269
No menu principal mantêm-se
os destaques, como os fritters
de queijo de cabra com pickle de
cereja e verdura. Sustente com os
lombinhos de porco com cerejas e
castanhas e o bife de atum.
Preço médio: €20.

EN 18, Gramessa.
Tel. 275 774 145
Petisque a alheira de perdiz, as
cherovias e os ovos verdes. E guarde espaço para a espetada de lulas
com gambas, servida com açorda
de gambas. Brinde com uma das
mais de 100 referências vínicas.
Preço médio: €30.

Rua Largo D. Manuel I, 1, Castelo
Novo. Tel. 275 567 406
O cabrito assado com arroz de
fressura e batatas assadas, o coelho à caçador e os lombinhos de
porco com pickles de cereja são as
especialidades. Experimente o famoso arroz-doce branco. Jantares
só no verão. Preço médio: €15.

Avenida Padre Manuel Antunes,
6, Sertã. Tel. 274 604 458
Numa sala ampla, servem-se
pratos regionais de qualidade
reconhecida, com destaque para
os maranhos, o bucho e o cabrito
estonado. Comece com tábua de
enchidos e encerre com tigelada
da Beira. Preço médio: €15.

TRADIÇÕES E NATUREZA ENTRE
MONSANTO E PENHA GARCIA
Com estreia este sábado na
SIC Notícias, e repetições ao
longo da semana também na
SIC Mulher, na SIC Radical
e na SIC Internacional, o
programa parte à descoberta
das Aldeias Históricas de
Portugal. História, tradições,
superstições e uma paisagem
única unem Monsanto, Idanha-a-Velha e Penha Garcia.
De “A Guerra dos Tronos” à
Marafona, dos fósseis à gastronomia, há todo um mundo
para explorar, tanto no interior
destas aldeias como ao longo

Helana
Rua José Silvestre
Ribeiro, 35, Idanha-a-Nova. Tel. 277 201 095
Alguns dos destaques atuais
da carta são o entrecôte, os
lombinhos de porco e um novo
prato vegetariano à base de seitã,
todos servidos com molho vintage,
cujo preparo se inspira numa antiga
receita de manteiga Café de Paris e
leva 21 ingredientes. Desta cozinha
de referência, liderada pelo chefe
Mário Rui Ramos, sai ainda a tiborna
de bacalhau com azeite biológico.
Preço médio: €20.

de pequenas e grandes rotas
de descoberta, a pé ou de bicicleta. Com vistas magníﬁcas
e acesso a caprichos da Natureza que integram o Geopark
Naturtejo, deslumbre-se com
a Praia Fluvial do Pego, que se
destaca junto a fósseis com
mais de 480 milhões de anos.

SELO DE QUALIDADE Em parceria com o Recheio, este
símbolo é a garantia de que o restaurante em destaque utiliza
produtos das melhores origens e criteriosamente selecionados
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D ESI GN

POR GUTA MOURA GUEDES

A residência focou-se em Mafra,
numa parceria com a Câmara
Municipal de Mafra e com o
Palácio Nacional de Mafra. O
impacto da arquitectura histórica
teve depois contraponto com
dois dias de aulas em Lisboa, na
Central Tejo.

Alinea Quartett, quarteto
alemão fundado em Munique no
ﬁnal de 2019, composto por
Fanny Anaïs Schell (violino),
Mario Sögtrop (violino), Raphael
Maria Schönball (viola) e David
Fuchs (violoncelo).

Antarja Quartet, quarteto polaco
criado em 2009, é composto por
Barbara Mglej (violino), Maria
Nowak (violino), Magdalena
Chmielowiec-Kozioł (viola) e
Martyna Sołtys (violoncelo), que
se formaram na Academia de
Música de Cracóvia.

Malinconia Quartet, quarteto
francês formado em 2016 e
composto por Lucile Dugué
(violino),Siméon Labouret
(violino), Oriane Lavignolle (viola)
e Carolane Gonin-Joubert
(violoncelo).

Imagem do concerto oferecido
gratuitamente ao público no
Palácio Nacional de Mafra,
património da UNESCO, e onde
se realizaram parte dos
workshops. Aqui o quarteto
polaco com a embaixadora da
Polónia.

Redesenhar a Educação
Um desaﬁo hercúleo que requer enorme
pragmatismo e visão

S

e há algo que todos temos como certo é
que a educação tem de ser redesenhada. Temos a consciência profunda dessa necessidade e, também, do enorme esforço que essa mudança vai requerer. A transformação do mundo é tal, aconteceu de um
modo tão acelerado, que quase sem notarmos todos os sistemas educativos vigentes
se tornaram obsolescentes. E não é só uma
transformação dos currículos que é precisa, é também a forma como a informação é
transmitida, os métodos e ferramentas utilizados. É um desaﬁo hercúleo, que requer
enorme pragmatismo e visão. Requer uma
capacidade de redesign por parte dos vários actores e uma acção rápida e consistente.
Se não o ﬁzermos estaremos a penalizar de
forma brutal aqueles que educamos agora, e
isso é ir contra o principal motivo da educação: formar seres humanos melhores, mais
capazes e mais competentes.
Mas há formas de irmos ajudando. Portugal faz parte de um projecto-piloto educativo, uma candidatura ganha no programa europeu Erasmus +, o que prova que a
Europa está já à procura de novas formas
de educar que complementem os currículos actuais, o que é uma forma inteligente
de responder no imediato aos déﬁces que já
se detectaram. O MUSA, assim se chama o
projecto, está focado na formação de jovens
músicos que integram quartetos de cordas,
foi desenvolvido por três países: Itália, Portugal e França. O objectivo global do programa consiste em expandir a base de conhecimento proporcionada pelos currículos

gerais de formação musical na área clássica
— reconhecendo pois que estes são demasiadamente especíﬁcos e incompletos — adicionando-lhes novas ferramentas que são
fundamentais para a construção de carreiras proﬁssionais de sucesso num mercado
altamente competitivo. Divide-se em três
residências educativas em Itália, Portugal e
França, que incluem uma série de workshops
sobre vários temas e também concertos
abertos ao público. Os jovens quartetos foram seleccionados numa open call europeia
e os músicos têm entre os 20 e 35 anos. A experimentadesign, que dirijo, fez o comissariado em Portugal e propôs que acontecesse
não só em Lisboa, mas maioritariamente em
Mafra, uma decisão que deu relevo à descentralização cultural e à cooperação. A proposta portuguesa baseou-se na importância da
cultura no desenvolvimento das soft skills
e do papel da interdisciplinaridade cultural neste processo, sendo que os workshops
abordaram a relação da música clássica com
diferentes dimensões do design, arquitectura, cenograﬁa, música contemporânea e
artes plásticas. Foi na semana passada e o
grau de evolução dos jovens músicos foi literalmente visível, dia após dia.
Projectos como estes, independentes
e paralelos ao sistema educativo, que será
sempre mais lento a mudar, fazem parte
deste redesign do nosso futuro. Pois é dele
que se trata quando educamos. b
Guta Moura Guedes escreve de acordo
com a antiga ortograﬁa
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De design de produto, de luz, de
comunicação e artes plásticas. Os
alunos saíram da zona de
conforto, quer em teoria quer na
prática, com os professores José
Álvaro Correia, Ana Cunha ,
Tomás Froes, Miguel Vieira
Baptista e Luísa Cunha.

João Garcia Miguel, Jean Paul
Bucchieri, Amir Hosseinpour,
Jonathan Lunn e ainda João
Rodeia, Delﬁm Sardo, Ana Tostões
deram aulas de cenograﬁa e
arquitectura. A introdução à
guitarra portuguesa por Frederico
Gato, João Cardoso, José Manuel
Neto e João Tiago Oliveira, 7
hidden ﬁelds.

Os três quartetos ofereceram
um concerto gratuito dentro da
exposição de Carsten Holler no
Maat, tocando um peça
site-speciﬁc desenvolvida
durante a residência com os
professores e músicos Rui Gato
e Vítor Joaquim.

Vem descobrir
e proteger a floresta !
Segue-nos nas redes sociais e subscreve
gratuitamente a nossa revista no site.
daamaoafloresta
daamaoafloresta

O projeto que ensina a
cuidar, conservar e valorizar
a floresta nacional.

M O DA

POR GABRIELA PINHEIRO

Dicas & Regras

Força da diferença
Geométricos em pequena escala, ﬂores
e padrões folk são os padrões da estação
palavra patchwork remete-nos
automaticamente para as tradicionais mantas de retalhos,
com o seu impacto visual tão característico. Na moda, contrasta fortemente com o minimalismo — é caso para
dizer que aqui ‘mais é mais’ —, traduzindo-se na junção de vários materiais,
cores e texturas num só coordenado. O
mix tanto pode estar presente na mesma peça como resultar da combinação
de vários elementos diferentes.
Esta tendência tem vindo a ganhar
cada vez mais adeptos, não só porque
a técnica permite uma estética irreverente e fashionista mas também porque
possui uma forte vertente sustentável.
Aﬁnal, é uma forma de as marcas evitarem o desperdício de tecido e até de
reciclarem peças de outras coleções,
conseguindo ao mesmo tempo agradar
a consumidores ávidos de inovação.
Como é que o patchwork se integra
nos looks deste outono-inverno? Principalmente através da combinação de

Shopping

peças muito diferentes, o que também
lhe vai permitir a si reciclar a sua roupa,
conjugando-a com modelos mais atuais
— se se sentir com coragem, pode arriscar num look vintage total. Para conseguir o efeito pretendido, aposte na
sobreposição de camadas e respeite os
tons dominantes: ou seja, os padrões
podem ser diferentes, mas as cores principais devem ser transversais a todas as
peças, de forma a criar um resultado homogéneo e menos confuso.
Geométricos em pequena escala,
ﬂores e padrões folk são os padrões da
estação, a combinar com franjas, cintos e outras peças em pele, para looks de
alto impacto visual. As malhas, como
segunda camada, também se querem
estampadas e em modelos oversized, e
não descurar o poder que têm acessórios como lenços, chapéus, botas altas
e até collants na criação destes visuais
inclusivos, em que todas as peças são
diferentes mas funcionam maravilhosamente como um todo. b

FOTOGRAFIAS GETTY IMAGES
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CALÇAS DE GANGA
COM REMENDOS
EM XADREZ
Pinko
€235

CAMISA EM ALGODÃO
E LINHO
Dolce & Gabbana
€850

BLAZER REMENDO GANGA
Desigual
€89,95

CARDIGAN
EM LÃ
Stella
McCartney
€1295

VESTIDO COMPRIDO
COM APLICAÇÕES
EM RENDA
Pinko
€480

CARTEIRA XL EM PELE
Chloé
€2050

TÉNIS BOTA CANO EM PATCHWORK
Desigual
€99,95
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LUVAS EM PELE
COM TACHAS
Elisabetta Franchi
€341

TORNE O SEU BAIRRO ÚNICO

T ECN O LOGIA
POR HUGO SÉNECA

REUTERS/DADO RUVIC/ILLUSTRATION

O Natal vai ter
menos chips

Metaverso e o reverso

N

Do Facebook até à Meta da realidade virtual

inguém sabe o que vai acontecer aos dados pessoais
que o Facebook extraiu da Humanidade, mas Mark
Zuckerberg já sabe o que vai fazer ao negócio que
criou: de ora em diante a líder das redes sociais vai passar
a chamar-se Meta. E sem delongas, o fundador da empresa anunciou a substituição do logótipo do polegar esticado por um sinal de inﬁnito. Meta presta-se a trocadilhos,
mas é possível que os fãs de chalaças já tenham notado
que os primeiros sinais de mudança surgiram no Horizon
— ou melhor, no projeto que usa avatares em ambientes
virtuais. Passados três meses, Metaverse rompeu o cerco
mediático em torno dos processos de que a empresa tem

sido alvo, para ser apresentado como elemento de ligação
de plataformas como Horizon e todas as outras que surjam entretanto. O projeto pressupõe que a Humanidade
quer usar óculos de realidade virtual (que tapam os olhos
com pequenos ecrãs) e realidade aumentada (que justapõem artefactos digitais sobre objetos reais visionados),
mas nenhuma destas tecnologias foi além do nicho. Apple,
Microsoft e Epic estão a trabalhar em soluções similares.
Hoje, pode parecer inusitado o uso de “óculos tecnológicos”, mas basta lembrar os antigos walkmans ou os “fones
XXL” de alguns melómanos mais audazes, para conﬁrmar
que as modas apenas precisam que alguém as inicie. b

Quase todos os humanos conhecem bem
a sensação de não poder receber os seis
mil milhões de dólares que ambicionavam
— e a Apple também passou pelo mesmo
depois de concluir que essa soma ﬁcou
em falta este ano. O pior haveria de chegar com as cotações da bolsa: a Apple,
com um valor total de 2,43 biliões de dólares (€2,1 biliões), foi ultrapassada pela
rival Microsoft, que se tornou a empresa
mais valiosa do mundo com 2,46 biliões
de dólares (€2,13 biliões). Bem pior do
que o orgulho ferido dos executivos são
os efeitos que a escassez de chips e
componentes eletrónicos poderá ter no
mercado mundial — e, seja por limitação
de recursos, especulação ou disputa entre países e marcas, o panorama negativo
não tem ﬁm à vista. O que pode arruinar
os pedidos enviados por miúdos e graúdos ao Pai Natal. E sim, Portugal não é
um oásis de componentes eletrónicos:
Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da
Associação Portuguesa de Empresas de
Distribuição (APED), admitiu, recentemente, ao “Eco”, que “há um risco latente
de poder haver eventualmente falhas em
algumas categorias de produtos”. Pode
ser mera constatação da realidade, mas
também pode desencadear uma corrida
às lojas que acentua ainda mais a escassez, que, por sua vez, é o principal motor
da inﬂação.

IMPORTA-SE DE REPETIR?

NANOIPS, VA OU LED IPS?

AS IDEIAS DA FRAUNHOFER

SIBS EM SEGURANÇA

O mais recente repetidor de wi-ﬁ da Devolo
promete trazer de volta a paz doméstica
com o reforço de cobertura das
convenientes redes sem ﬁos. WiFi 5
Repeater 1200 chega ao mercado nacional
com a promessa de poder ser instalado em
qualquer tomada elétrica para se ligar a
qualquer router. É compatível com Wi-Fi 5;
evita congestionamentos através da
tecnologia MU-MIMO e seleciona
automaticamente as frequências mais
adequadas. Tem porta Ethernet.
Preço: €44,90.

A Philips lançou três ecrãs da série
Momentum M3000 e um quarto da série
Momentum M5000. Na série M3000,
ﬁguram 24M1N3200ZA, com LED IPS, e os
24M1N3200VA e o 24M1N3200VS de
Alinhamento Vertical (VA). Os três têm
taxas de atualização de 165 Hz e respostas,
e alta resolução. As dimensões variam entre
os 61 e os 69 centímetros (24 e 27
polegadas). Na gama M5000, há o ecrã
27M1N5500ZA, de 69 centímetros, com
NanoIPS, e resolução QHD. Estreias entre
novembro e janeiro. Preços: a partir de €229.

A Fraunhofer Portugal anunciou os
vencedores da 12ª edição do concurso que
premeia teses de mestrado e doutoramento.
Os prémios tinham como tema o ambiente:
nos doutoramentos o primeiro prémio foi
entregue a Emanuel Carlos, da Universidade
Nova de Lisboa, devido às propostas de uso
de materiais ecológicos em equipamentos
de eletrónicos. Pedro Rolo, da Universidade
de Aveiro, arrecadou o prémio na categoria
de mestrado, com sistemas que produzem
eletricidade a partir da energia libertada por
máquinas e outros equipamentos.

Depois de fazer história a distribuir dinheiro
com o Multibanco, a SIBS iniciou novo
capítulo com o serviço CyberWatch. O novo
serviço vai ser suportado por um Centro de
Operações de Segurança que deverá
antecipar-se às principais ciberameaças e
mitigar danos de outras em que não é
possível antecipação. O CyberWatch vai
tirar partido da aquisição de capital que
faltava para a SIBS se tornar acionista única
da empresa Multicert. O serviço destina-se
a empresas, mas pode ser considerado um
momento de viragem na marca.
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AU TO M ÓVE IS
POR VÍTOR ANDRADE

Requintado e económico

LUCID CHEGA AO MERCADO
A norte-americana Lucid Motors iniciou
esta semana as entregas do seu carro
elétrico Lucid Air Dream Edition aos
primeiros clientes. Este modelo
disponibiliza uns 1111 cavalos de
potência, tem uma autonomia de 800
quilómetros e acelera dos 0 aos 100
km/h em apenas 2,5 segundos. A Lucid
Motors planeia entregar 520 unidades
durante o próximo ano.

O novo Mercedes Classe C 220 d está mais parecido com o seu ‘irmão
mais rico’ (Classe S), mas mais poupadinho nos consumos. É a diesel

P

or muito que agora seja politicamente incorreto dizer bem do
diesel, há que admiti-lo: este
novo Mercedes Classe C 220 d (de
‘diesel’, precisamente) é um autêntico achado, com consumos que, em
estrada, podem andar ali na casa dos
5,5 litros por cada 100 quilómetros
percorridos.
E bem pode dizer-se que a palavra ‘quilómetros’ se aplica na perfeição a este estradista pleno de requinte e conforto. Com o depósito atestado pode fazer perfeitamente mais de
1000 quilómetros, o que é um descanso para quem não gosta de idas à
estação de serviço.
E a verdade é que, destes, já não
se fazem muitos — com vários concorrentes do mesmo segmento, mas a
gasolina, a exibirem consumos consideravelmente superiores. É melhor
nem entrar em comparações (nem na
medição de níveis de emissões). Mas
o consumo excecionalmente baixo
— para um carro com estas características e dimensões —, que salta
logo à vista assim que nos metemos à
estrada, é apenas mais um dos vários trunfos deste renovado Mercedes
Classe C 220 d.
Outra particularidade que se evidencia com relativa facilidade é aquela que tem a ver com os níveis de conforto dos interiores e de alguns acabamentos que o puxam claramente para

FICHA TÉCNICA
Motor A diesel com 200 cavalos
de potência
Aceleração 7,3 segundos
dos 0 aos 100 km/h
Consumo A partir dos
5,5 litros/100 km
Preço 68.895 euros

cima, com algumas semelhanças com
o seu ‘irmão mais rico’, o Classe S.
Desde a regulação elétrica do volante ao ecrã de grandes dimensões
que ocupa toda a parte superior da luxuosa consola central, passando ainda por vários requintes tecnológicos,
de onde sobressaem agora inúmeros
botões touch agregados aos aros do
volante, são vários os atributos que
tornam este modelo um carro apelativo e funcional.
O ecrã central merece uma referência adicional, pois proporciona
um ótima leitura, mesmo quando se
trata de segmentos do menu de informações com maior detalhe. Excelente qualidade da deﬁnição da imagem
tanto da câmara traseira como da
que está instalada na parte da frente
do carro — e que pode ser muito útil
quando se para mesmo junto ao semáforo, pois dá uma perspetiva geral
da situação.
Destaque ainda para a dinâmica de
condução, agora um pouco mais solta mas, em simultâneo, apoiada numa
suspensão mais firme, o que resulta em performances surpreendentes
tanto na estrada como em ambiente
urbano. Na relação qualidade/preço/
níveis de conforto, os seus concorrentes mais diretos — como o BMW série
3 ou o Audi A4 — que se cuidem, pois
este renovado Classe C da Mercedes
tem argumentos para dar e vender. b
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ESTÁ AÍ O NOVO 308 SW
A Peugeot acaba de anunciar o
lançamento no mercado nacional do seu
novo modelo 308 SW, com valores a
partir dos 26.200 euros. As primeiras
unidades deverão chegar no ﬁnal do
primeiro trimestre de 2022, mas as
encomendas podem ser feitas já. Está
disponível pela primeira vez com
tecnologia híbrida plug-in, além das
versões a gasolina ou diesel.

FURGÃO ELÉTRICO
O Citroën ë-Berlingo Van encontra-se,
a partir de agora, disponível para
encomenda em Portugal. As primeiras
unidades deste furgão 100% elétrico
chegam em janeiro de 2022. Com uma
autonomia de condução até 275
quilómetros, este furgão elétrico vai ﬁcar
disponível com dois formatos de
carroçaria, M de 4,40 m (36.054 euros),
e XL, de 4,75 m (37.154 euros).

DIÁRIO DE UM
PSIQUIATRA
POR JOSÉ GAMEIRO

Corrida de machos

MAIS
NATURAL

Sempre achei curiosa a
expressão “terceira pessoa”

A Yves Rocher criou uma
nova linha de maquilhagem
com produtos inspirados pela

“N

natureza bretã destacando-se a preocupação com a
sustentabilidade – as novas
embalagens dos pós compactos
e bronzeadores são agora
produzidas em cartão de
˜ȌȲƵȺɈƊȺƮƵǐƵȺɈƣȌȺɐȺɈƵȁɈƋɨƵǶ
para ajudar a preservar as
˜ȌȲƵȺɈƊȺةƵȺƵǿƵȺȯƵǶǘȌȯƊȲƊ
ȲƵƮɐƪƣȌƮȌɐȺȌƮƵȯǶƋȺɈǞƧȌخ

yves-rocher.pt

PREPARAR
O FIM DE ANO
Em contagem descrescente
ȯƊȲƊƊƧƵǶƵƦȲƊƪƣȌƮȌ˛ǿƮƵƊȁȌة
a Nortravel tem disponível seis
circuitos em Portugal com tudo
incluído – dois no continente e
ȱɐƊɈȲȌȁƊȺǞǶǘƊȺ§خȲȌȯȪƵɈƊǿƦƶǿ
ƮǞɨƵȲȺȌȺȯȲȌǐȲƊǿƊȺƮƵɈȲƺȺةȱɐƊɈȲȌة
cinco ou seis noites para a Madeira
ƵƪȌȲƵȺةƧȌǿǶɐǐƊȲƵȺǐƊȲƊȁɈǞƮȌȺ
ȁƊÀ§Ƶ²À§خƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊƵ
reserva destas ofertas em Portugal
ƵȯƊȲƊȌɐɈȲȌȺƮƵȺɈǞȁȌȺةƧȌȁȺɐǶɈƵȌ

DOURO RARO
A designação خǶƵɐƧɐȲƊ remete
ȯƊȲƊɐǿƊƊɨƵƵǿɨǞƊȺƮƵƵɮɈǞȁƪƣȌخ
§ƵǶƊȺɐƊȲƊȲǞƮƊƮƵةƊOenanthe

leucuraȌɐƧǘƊȺƧȌٌȯȲƵɈȌةƧȌȁȺɈǞɈɐǞ
um tesouro para qualquer
observador de aves nacional ou
ǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶƵƶǘȌǯƵȯȲȌɈƵǐǞƮƊ
pela política de sustentabilidade
ƵƦǞȌƮǞɨƵȲȺǞƮƊƮƵƮƊ(ɐȌȲɐǿةȱɐƵ
integra a rede europeia Business
 ۋǞȌƮǞɨƵȲȺǞɈɯخ0ȺɈƊƊɨƵƵȁƧȌȁɈȲȌɐ
nos terrenos da Duorum um dos
ȺƵɐȺȲƵǏɑǐǞȌȺƊȁǠɨƵǶȁƊƧǞȌȁƊǶخ0
foi precisamente nesses terrenos
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nortravel.pt

ão sei se gosta de carros e se percebe alguma coisa de marcas
e modelos?” Estou habituado a que me venham falar de
aviões, de voos, de romances no ar, de carros nunca me tinha
acontecido. Sei o básico, disse, mentindo. Até sei umas coisas, mas não
me parecia adequado estar na consulta a discutir marcas, suspensões,
chassis, binários e tempos dos zero aos cem. “Deixe-me contar-lhe
uma história que me deixou de rastos. Ao contrário do que pode estar
a pensar, até isto me acontecer, não lhes ligava nenhuma, para mim
eram todos iguais. Eram quatro rodas e um motor que serviam para
me deslocar. Agora já não é assim.” Pensei: será que passou a eleger os
automóveis como objetos de culto. Não fazia nenhum sentido, se assim
fosse, não viria ao psiquiatra, falaria com um colecionador de Ferraris...
“Fui casado com a mãe dos meus ﬁlhos até há uns cinco anos. A
separação foi bastante cordata, os dois estávamos de acordo que já não
dava, não existiam terceiras pessoas, combinámos a guarda dos ﬁlhos e
foi cada um à sua vida.” Sempre achei curiosa a expressão terceira pessoa.
Nunca percebi se faz parte da sequência das duas ou se é uma forma
de desvalorizar quem “entra” numa relação institucionalizada. “Fiquei
sozinho, enﬁm quase, sabe como é, há sempre umas amigas para beber
uns copos, mas nada de sério. Até que soube que a minha ex-mulher
tinha um namorado. Fiquei fulo, ela tinha todo o direito de ter alguém,
mas como temos ﬁlhos devia-me ter avisado.” Perguntei: mas soube
pelos ﬁlhos? “Não, mas tudo se sabe ao ﬁm de pouco tempo. Disse-lhes
logo”, respondeu. Questionei se lhe tinha feito um interrogatório cerrado.
Não gostou da pergunta. “Não me diga que também acha que não lhes
devia ter dito? É o que a minha ex me diz.” Não respondi, era mais
importante, agora que o “mal” estava feito, falarmos dos carros. Confesso
que estava curioso para saber a relação entre cilindradas e separações...
“Não resisti a tentar perceber quem era o gajo. Tenho vergonha de
lhe confessar isto, mas lá vai. Um dia pedi à minha irmã para ﬁcar com
os miúdos e fui-me pôr ao pé da casa dela. Como estava sem as crianças,
devia estar a dormir com ele. Era ainda madrugada, arrumei o carro no
meio de outros e ﬁquei a olhar para a porta. Senti-me ridículo, ainda
hoje o sinto, mas ﬁquei. Estava o sol a nascer quando os vi aparecer.
Despediram-se com um beijo terno, ela entrou no prédio, ele acendeu
um cigarro e ali ﬁcou um pouco. Não lhe consegui ver bem a cara.
Arrancou e eu fui atrás. Havia muito pouco movimento àquela hora,
passados poucos metros um sinal obrigou-nos a parar. Tentei cobrir a
cara com a pala do carro. Mas deve-me ter visto e reconhecido, com
certeza que a minha ex-mulher já lhe tinha mostrado fotos de família.
Primeiro avançou devagar, quase a pedir: ultrapassa-me. Depois,
subitamente, acelerou pelas ruas do bairro em direção à saída da cidade.
Fui perdendo terreno, mas o gajo abrandava de vez em quando, como
quem diz: aproxima-te para te poder dar mais baile. Na autoestrada
perdi-o deﬁnitivamente.”
Hesitei no que dizer. Achei que ele não tinha a mínima consciência da
verdadeira razão daquela cena lamentável. Mais uma vez os ﬁlhos tinham
servido de álibi para justiﬁcar as feridas não assumidas de uma separação
aparentemente cordial. Optei por reagir de uma forma clássica, de que
não sou apreciador: “O que é que sentiu?” A pergunta foi estúpida e a
resposta óbvia. “Senti-me vexado, mas a culpa foi minha, não sei o que é
que me passou pela cabeça para fazer uma ﬁgura tão triste. O que é que
me aconselha?” Decididamente, não estava nos meus dias... Talvez trocar
de carro. b
josemanuelgameiro@sapo.pt
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Fácil

Horizontais

Verticais

Soluções nº 2389

1. Renovam o léxico 2. A situação
em que não há vencedor. Um dos três
juízes do inferno 3. Qualquer objeto
inanimado. Capital africana 4. Não
passa de uma repetição. Faz-se com
objetivos de limpeza 5. A última
de uma série de sete. Os belgas
que falam francês 6. Tocai 7. Está
sujeita a mudanças 8. Sê generoso.
A obra-prima é-o 9. Fazem sugestões
10. Entendidas 11. Nome próprio
de Ferrari. É boa saltadora. A dobrar
exprime ceticismo

1. Aguça o engenho 2. A inteligência
para além do racional 3. A guerra
que acabou com tratados desiguais
assinados em Nanquim. Há mais
de 2021 anos. Determinada ocasião
4. Tosquiam-se. O mais pequeno dos
instrumentos de cordas 5. Capital
norte-americana. Toca sem vogais
6. Princípio de génese. Estender
gradualmente 7. Anel. Pedaço
de História 8. Está no escritório
9. Subidas e descidas cíclicas das águas
do mar. Cresce nos prados 10. Retirar
o interior. Fazer como o canhão
11. É melhor do que mal acompanhado.
Fileira de árvores. Como um pero

HORIZONTAIS
1. pauliteiros 2. oclusão
3. nota; caju 4. trirreme
5. animado 6. neóﬁto;
mis 7. soprano 8. om;
caseira 9. saia; meme
10. unes; calor
11. desastrosa
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Palavras Cruzadas Premiados do nº 2388
“À Flor das Águas”, de Christoffer Petersen, para
Rui Biqueira, de Castelo Branco; “Sonho da Aldeia
Ding”, de Yan Lianke, para Rita Alemão, de Lisboa;
“Notas sobre Um Naufrágio”, de Davide Enia,
para Maria Clara Tomé, de Sacavém.

VERTICAIS
1. pontinhos 2. açor;
Maud 3. últimos; ine
4. luar; cães 5. is; Raisa;
sã 6. talentoso 7. EO;
míope; ct 8. cem;
rimar 9. ria; amarelo
10. dínamos 11. saudoso;
era

Participe no passatempo das Palavras Cruzadas enviando as soluções por correio para
Rua Calvet de Magalhães, 242, 2770-022 Paço de Arcos ou por e-mail para passatempos@expresso.impresa.pt
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QUE COISA SÃO AS NUVENS

A FOTOGRAFIA

A

A ESTRANHEZA NADA TEM DE ARTIFICIAL. CORRESPONDE AO FLUXO DE UM REAL
MAIS DIRETO E TANGÍVEL QUE PERCORRE A IMAGEM COMO UMA ONDA

fotograﬁa oﬁcial do G20 de Roma
quis juntar, lado a lado com os
principais protagonistas políticos,
representantes dos operadores
sanitários (médicos, enfermeiros,
técnicos auxiliares, assistentes de
ambulância...) que, no mundo inteiro,
ocuparam (e ocupam) a primeira
linha no combate à pandemia. Como
muitos disseram, tratou-se de uma
excelente ideia. Na imagem, que
conheceu rapidamente circulação
global, os líderes políticos estão com o rosto descoberto,
porventura para facilitar o seu reconhecimento ou para
aﬁrmar o capital simbólico da própria individualidade. Em
contraposição, os operadores sanitários aparecem de máscara
cirúrgica e vestidos com batas ou com os uniformes de serviço.
Numa leitura rápida, apercebemo-nos de que estes estão em
menor número (17, enquanto que os chefes políticos são 40),
e de forma deliberadamente anónima. Dir-se-ia, por isso,
que o seu impacto visual é comparativamente reduzido. E,
contudo, constatamos também quanto é impressiva a sua
presença; quanto o facto de estarem ali entre os grandes da
Terra transporta para a cena política um elemento certamente
heterogéneo, mas de forte carga humana; um elemento que
altera a representação convencional da política e nos faz
inscrever a política num horizonte mais amplo. A fotograﬁa
é atravessada por uma estranheza, é verdade. Porém, essa
estranheza nada tem de artiﬁcial. Corresponde, sim, ao ﬂuxo
de um real mais direto e tangível que percorre a imagem como
uma onda.
Sem querer ser injusto, os políticos gerem a crise pandémica
olhando para os números. Mesmo quando têm a consciência
precisa do custo humano e social dos números, o seu trabalho

OS POLÍTICOS GEREM A CRISE
PANDÉMICA OLHANDO PARA OS
NÚMEROS. MESMO QUANDO TÊM
A CONSCIÊNCIA PRECISA DO
CUSTO HUMANO E SOCIAL DOS
NÚMEROS, O SEU TRABALHO
É MOVIDO POR ESSE FORMATO
DE RACIONALIDADE

é movido por esse formato de racionalidade. Os operadores
sanitários vivem a pandemia caso a caso, lidam com as
histórias unipessoais, são testemunhas e depositários da
grande dor humana, decifram e empenham-se em dar um
outro desfecho à narrativa dessa dor. A irrenunciável gestão
dos números conﬁgura de uma determinada maneira o tempo;
tem claramente uma ética e um pathos. Mas os operadores
sanitários combatem corpo a corpo, instante a instante, num
envolvimento mais arriscado, que se pode contar, por exemplo,
pelo número de proﬁssionais que adoeceram ou morreram
no decurso da própria missão. Não admira que a sua presença
transformasse, até do ponto de vista emocional, a fotograﬁa
desta edição do G20.
Uma fotograﬁa é importante? O ﬁlósofo Georges DidiHuberman recorda justamente que a máquina fotográﬁca
deve ser considerada um instrumento de compreensão. Na
etimologia do termo “compreender” está esse gesto de tomar
e trazer para si. A fotograﬁa ensina-nos que “no campo visual,
o que compreendemos é o que enquadramos e recortamos:
a porção que decidimos trazer até nós” de uma forma mais
sensível. A fotograﬁa pede assim para vista como uma
heurística, uma procura de compreender melhor, um trabalho
de conhecimento. Pois, como sintetiza Didi-Huberman, uma
fotograﬁa é “a escolha da pergunta que queremos dirigir ao
visível”.
No incisivo discurso do passado 10 de Junho, a médica
Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do principal
hospital da Madeira, testemunhava que “viver e trabalhar
nesta tormenta representa suor, resistência, horas de sono
adiadas e a esperança de que todos respeitem o enorme esforço
entretanto despendido”. E que a melhor maneira de construir
esse respeito é preparar “políticas estruturais para o futuro”,
abordagens inovadoras e consequentes que exprimam uma
visão mais justa, integrada e harmoniosa da vida no planeta. b
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CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
Celebração da Cultura Rom
Ciclo de Filmes
Debates
Concertos
Exposição

Destaques da programação em Sintra
11 Filmes
Em Competição
Júri
J.M. Coetzee
Emir Kusturica
Maria Speth
Dolores Chaplin
Ana Luísa Amaral

Ceija Stojka
Exposição
MU.SA - Museu
das Artes de Sintra

Os ﬁlmes mais esperados
da próxima temporada
Espectáculos
Concerto
Emir Kusturica & The No
Smoking Orchestra
Concerto duplo
Ricardo Ribeiro
+ Mónika Lakatos
Concerto duplo
Areno + Diego El Gavi

Bilhetes à venda em ticketline.pt, no Centro Cultural Olga Cadaval e nos locais habituais.
Em Lisboa, o LEFFEST estará no Cinema Medeia Nimas (activeticket.pt), no Teatro Tivoli
BBVA (ticketline.pt) e no Teatro Nacional D. Maria II (tndm.bol.pt). Bilhetes já à venda.

The French Dispatch - Crónicas de França
do Liberty, Kansas Evening Sun
de Wes Anderson
Benedetta
de Paul Verhoeven

Paris 13
de Jacques Audiard

The Power of the Dog
de Jane Campion
entre muitos outros.

WWW.LEFFEST.COM

BIG BANG INTEGRAL
Caixa de cerâmica azul com
pulseira integrada. Movimento
cronógrafo in-house UNICO.

