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Crianças e adolescentes vítimas do Daesh 
aprendem a viver sozinhos em Cabo Delgado 

Leonel de Castro, em Moçambique

Lágrimas de terror
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“Em tenra idade, a bola de futebol começou a marcar o curso da minha vida. Nessa épo-
ca jogava-se no recreio da escola, no paralelo da rua e no piso irregular dos pequenos pi-
nhais. Jogava escondido da apertada vigilância dos meus pais. Ainda sofria de bronquite. 
Tinha abandonado anos antes as botas ortopédicas e usava óculos por conta de astigma-
tismo e miopia. Mas, a ‘febre da bola’, como dizia a minha querida avó, falava mais alto. 
Para ter lugar nas equipas improvisadas tinha de se reunir, pelo menos, um de três 
requisitos: mínimo de talento, ir à baliza ou ser o dono da bola. Lá fui tendo lugar nas 
equipas que diariamente se formavam, o que ficou mais garantido quando o meu 
tio me ofereceu uma bola oficial! Aos dez anos decidi tentar a sorte no clube da mi-
nha terra. Fui um dos escolhidos. Fiquei radiante. Contudo, tinha um problema. Os 
meus pais, ainda convencidos que sofria de bronquite, não sabiam. Peguei na ficha de 
inscrição e lá tive de contar. Autorizaram-me. Aprendi a jogar em equipa e a ter com-
promisso. Joguei até aos 19 anos. Mais tarde dirigente e, em 2012, presidente. Devo ao 
Desporto parte dos princípios e valores que norteiam a minha vida, muitos dos ami-
gos e das alegrias mais marcantes.” ●m

O MEU OBJETO

JOÃO PAULO 
CORREIA
Secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto 
46 anos

João Paulo Correia foi 
fotografado nas instalações do 
Instituto Português do Desporto  
e Juventude, no Porto.

POR Jorge Pedroso Faria

LEONEL DE CASTRO/GLOBAL IMAGENS

alma- naque
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HISTÓRIA  
DA SEMANA

sumário#1606

BEM-ESTAR 
DEMÊNCIA E INVESTIGAÇÃO
O comportamento muda, há declínio 
cognitivo. À boleia da fama do ator 
Bruce Willis ficamos a saber mais so-
bre demência frontotemporal. Mas 
a jornalista Catarina Silva traz-nos 
novidades sobre um medicamento 
feito em Portugal. P. 52

Uma região esquecida 
pelos deuses
Cabo Delgado, em Moçambique, vive um 
clima de horror desde 2018. Grupos terro-
ristas associados ao Daesh espalham a 
morte e colocam as populações em fuga, 
muitas delas crianças e adolescentes. Leonel 
de Castro esteve no terreno, ouviu as suas 
histórias, conheceu alguns dos projetos soli-
dários que alimentam a esperança de quem 
se viu sozinho no mundo e assina uma 
reportagem (texto e fotografias) que não 
deixa ninguém indiferente. PP. 20

COMPORTAMENTO 
O BOM E O MAU VIZINHO
A vizinhança é parte importante das 
nossas vidas e quanto mais prestá-
vel e equilibrada, melhor. A jornalista 
Sara Dias Oliveira traz-nos casos e 
uma espécie de guia de boas manei-
ras para seguir e partilhar. P. 48

ELAS TAMBÉM PÕEM 
MÃOS À OBRA
O Dia da Mulher está a chegar. 
E os mitos continuam a ser quebra-
dos. A jornalista Ana Tulha apresen-
ta-nos algumas trabalhadoras 
que conseguiram singrar no setor 
da construção civil. P. 38

Os portugueses estão a 
mudar em Silicon Valley
O trabalho à distância, o declínio das cripto-
moedas, a recessão económica e a febre das 
ferramentas de inteligência artificial revelaram 
uma nova realidade no mundo dos unicórnios. 
No entanto, os empreendedores portugueses 
continuam a tentar impor-se. O jornalista 
Tiago Carrasco esteve em São Francisco, na 
Califórnia, e faz o retrato da diáspora nacional 
no epicentro da inovação. PP. 30
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A desgraça voltou a dar à costa, ago-
ra ao largo de Itália. As notícias che-
garam com o início da semana. Um 
naufrágio tirou a vida a dezenas de 
migrantes, à hora a que estas linhas 
são escritas falta ainda perceber 
quantos. Sabe-se que são uma 
imensidão deles, que na lista das 
baixas se incluem crianças, um re-
cém-nascido até. Ou como o fantas-
ma de Aylan, o menino de três anos 
que em 2015 deu à costa sem vida, 
volta sempre para nos lembrar do 
flagelo que grassa Mundo fora, mar 
adentro. Na foto, pedaços do barco 
que afundou amontoam-se numa 
praia de Cutro, província de Croto-
ne, no sul de Itália.

E o fantasma 
de Aylan volta a 
atormentar-nos 

FOTO: Giuseppe Pipita/EPA
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O aumento salarial proposto pelo Gover-
no para empresas do setor público em-
presarial. Só que as subidas nos venci-
mentos são feitas “salvaguardando a 
eficiência operacional, a sua sustentabi-
lidade económica e orçamental [das em-
presas em causa] e respetivos rácios fi-
nanceiros”. Além disso, o valor não re-
presenta apenas a parte do aumento do 
vencimento. Tem em conta também 
atualizações salariais, progressões, pro-
moções e subsídio de refeição, entre ou-
tros, excluindo “eventuais impactos fi-
nanceiros que decorram da variação do 
número de trabalhadores”.

RAIO-X
POR Ana Tulha

alma- naque

N O V A  P A R A G E M  N A  C A L H A  
Ainda a mais recente paralisação ia no 
primeiro dia quando a CP recebeu 
novo pré-aviso de greve por parte 
do sindicato dos maquinistas 
(SMAQ), para o período com-
preendido entre 10 e 17 de mar-
ço. A empresa espera “fortes 
impactos” no dia 10 e “ligeiras 
perturbações” nos seguintes.

“Vamos avançar 
com uma iniciativa 

legislativa [...] para que, 
pelo menos, quando 

as pessoas não 
beneficiam do serviço, 

o valor que 
investem no passe 
mensal lhes possa 

ser devolvido”
RUI ROCHA 

Presidente da Iniciativa Liberal

O  P O R Q U Ê  D A  G R E V E  
O ponto-chave do protesto é o impasse 
nas negociações salariais com as admi-
nistrações da CP e da Infraestruturas de 
Portugal. Os sindicatos exigem que os 
trabalhadores sejam aumentados à es-
cala da inflação, mas também a retoma 
da negociação coletiva, a “não discrimi-
nação de trabalhadores” e a contratação 
de pessoal. A atual vaga de greves na 
CP começou em maio do ano passado e 
intensificou-se a partir do final do ano.

76%
A percentagem de comboios suprimi-
dos na última segunda-feira, 27 de fe-
vereiro, primeiro dia de greve na CP. O 
tribunal arbitral definiu serviços míni-
mos de 25%.

Impasse nas negociações salariais motivou semana de “fortes 
perturbações”. E os protestos não deverão ficar por aqui. Iniciativa 

Liberal pede que valor do passe deste mês seja restituído.

Greve paralisa 
carruagens da CP

5,1%
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Mariana Mortágua 
Deputada do BE

Sem surpresa e em 
tom de continuida-
de, candidatou-se à 
liderança do Bloco 
de Esquerda. Mas 
não está sozinha, 
tendo sido apre-

sentada uma outra 
moção, liderada 

por Pedro Soares.

João Canijo 
Cineasta

João Canijo

É mais um exemplo 
dos dias de glória 
que vive o cinema 
português. Con-
quistou o Urso de 

Prata do Festival de 
Cinema de Berlim 

pelo filme “Mal 
Viver”.

Alexandra Reis 
Ex-administradora 

da TAP
Devolver 90% da in-
demnização que re-
cebeu ou ser reinte-
grada na empresa 

são duas hipóteses 
em cima da mesa, 
segundo o parecer 
da Inspeção-Geral 

de Finanças.

O S  R O S T O S  
D A  S E M A N A

POR Sara Sofia Gonçalves

AS HISTÓRIAS 
DOS DIAS

alma- naque

Num dos últimos 
espetáculos do DJ 
David Guetta podia 
pensar-se que este se 
associou a Eminem 
para uma música, mas 
aquilo que pareceu ser 
a voz do rapper foi 
afinal criado por 
Inteligência Artificial. 
Em causa está um 
verso, idealizado 
através de tecnologia 
baseada na escrita de 
Eminem, e, depois, 
uma reprodução da voz 
do artista. David 
Guetta chama-lhe, nas 
redes sociais, “Emin-
-AI-em”, num 
trocadilho com a 
expressão inglesa que 
designa essa tecnologia. 

DAVID GUETTA 
RECRIA VOZ DE 
EMINEM ATRAVÉS 
DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

Casas insólitas? 
Nos Estados Unidos 
há uma lista delas
Há muitas formas de fazer uma casa ser bizarra. Nos Estados Unidos, 
muitas moradias concorrem a esse título. A Fox News preparou uma 
lista de propriedades, a maioria localizada nos estados do Illinois e 
Michigan, que se destacam por características incomuns. Com asso-
ciação à ficção, e totalmente fantasiadas, sobressaem casas ligadas ao 
Parque Jurássico, aos Smurfs ou aos Flintstones. Urinóis na cozinha, 
celas de prisão totalmente equipadas ou uma casa com apenas um 
metro de largura são outros dos insólitos que podem ser encontrados. 
Na lista há ainda uma casa considerada “legalmente” assombrada, 
uma vez que uma decisão do tribunal norte-americano pendeu a fa-
vor de um proprietário da moradia que se queixava de não ter sido 
avisado durante a compra que a mesma continha fantasmas.
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Casas inspiradas em desenhos 
animados (no topo) ou com celas 
de prisão (em cima) são alguns dos 
insólitos. À direita, a “Skinny House” 
(“casa magra” em português), 
com apenas um metro de largura
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HELICÓPTERO 
RESGATA VACA 
PRESA NUM 
LAGO

Enquanto pastava perto do lago Varano, em Itália, uma 
vaca perdeu-se e caiu numa ravina, ficando presa num lo-
cal inacessível por via terrestre. Para a salvar, as autorida-
des locais das províncias de Foggia e Bari, na região de Pu-
glia, decidiram resgatar o animal recorrendo a um helicóp-
tero. O resgate aconteceu sem incidentes, com a supervi-
são de um veterinário, e a vaca foi devolvida em segurança 
ao pasto ao qual pertence. O vídeo do salvamento tem 
percorrido a Internet e feito sucesso entre os internautas, 
entusiasmados com o modo de salvamento utilizado.

anos depois de ser dado como 
desaparecido, um gato foi 
encontrado e entregue novamente 
ao dono. O insólito aconteceu na 
Virgínia, Estados Unidos. O animal 
foi visto na varanda de uma 
residência, perto da morada 
original, e o microchip permitiu 
a identificação do felino.

A escrita de Lucia Berlin é o mais 
fabuloso e elegante exercício de 
autoficção com que me confrontei 
recentemente.  Uma escrita como 
uma faca, perto do pulsar da respira-
ção. Uma inquietação constante que 
nos deixa deslumbrados a cada 
página, a cada conto.  As suas histó-
rias falam sempre através dos corpos 
de pessoas marginais, excluídas, 
gente na linha da sobrevivência 
social, dependentes de álcool e 
droga, e falam sempre dela.

M A N U A L  P A R A  M U L H E R E S  
D E  L I M P E Z A
A
f
a
r

M
D

METÁFORA EXTREMA, 
INQUIETAÇÃO CONSTANTE

Da autoria de David-Alexandre 
Guéniot, é um livro de amor e que 
fala de amor. É também um livro 
sobre imagens. Mas na verdade é 
uma espécie de romance devastador 
sobre a morte. Parece fora do seu 
tempo e é devastador por isso. Como 
todos os grandes photobooks é 
inclassificável. 

O  L I V R O  D A  P A T R Í C I A

O cinema iraniano renova-se, apesar 
da crescente repressão e censura. 
Esta é uma metáfora extrema, um 
filme quase absurdo, de Houman 
Seyedi, sobre um homem muito 
pobre que sobrevive nas ruas de 
Teerão, até assumir o papel de Hitler.

I I I  G U E R R A  M U N D I A L  

A CULTURA

“Great Yarmouth - Provisional figures”, o novo filme de 
Marco Martins, estreia nos cinemas a 16 de março. Com 
Beatriz Batarda, Kris Hitchen, Nuno Lopes e Rita Cabaço.

Por Marco Martins 
Escolhas do cineasta 
e encenador
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Por estes dias, dizer que está frio é muito mais do que 
fazer conversa circunstancial. É a mais pura das 
verdades. Um frio danado. Daquele que se entranha  
nos ossos, nos põe pingo no nariz e congela até os olhos. 
Mas na década de 1980 a conversa era outra. “Frio?  
Eu não tenho frio. Estou bem protegido!” Soou alguma 
campainha? Sim, a frase é tirada de um dos anúncios  
da mítica camisola Thermotebe, que marcou tantas 
gerações.   
Talvez se lembre. Um senhor de bigode caminha 
confiante na rua. O vento sopra, a gravata voa, mas  
ele desabotoa a camisa e revela como se mantém quente. 
De seguida, uma voz-off louva as qualidades da dita 
camisola. Tem “características turboelétricas”, “mantém  
o calor do corpo” e até “protege da humidade”. 
Recomendada para “estados reumáticos” e para 
“senhoras e crianças em idade escolar”. Uma animação 
demonstrava a peça de vestuário com várias setas, eram 
o frio que queria entrar, mas não conseguia. No fim,  
a espiral vermelha e amarela. Um selo de qualidade.  
As Thermotebes, que eram feitas em Barcelos, pela 
empresa TEBE, fundada nos anos 1940, já não se fazem. 
Já o frio, garantem os especialistas, veio para ficar.

POR Filomena Abreu
MÁQUINA DO TEMPOalma- naque
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Por estes dias dizer que está frio é muito mais do quePo
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Gosto de artistas que se 
usam sem piedade. Gosto 

que a arte seja um território 
de frontal gesto, sem trégua, 

assacando a tudo quanto é 
vida, pensamento e emoção 

uma resposta que valha 
perante toda a angústia e 

todo o mistério.

Ser Nazaré Álvares

Cidadania Impura    Valter Hugo MãePor

Acompanhar a pesquisa que Nazaré Álvares tem feito em torno do auto-retra-
to tem sido um tremendo privilégio. De algum modo, que a artista busque seu 
próprio rosto faz-me ter a impressão de que aquilo que verdadeiramente está 
em causa é fugidio, do foro do improvável, sem garantia nem equivalência. O 
seu próprio rosto, tão evidente quanto se vê, é afinal uma equação que não se 
resolve. Arrisca-se em hipóteses inúmeras, infinitas, mais correspondendo às 
oportunidades que a meditação e o talento oferecem do que à ciência que assis-
te a representação cabal de alguma coisa. 

Tanto me parece que a Nazaré Álvares se esculpe quanto me leva a crer que se 
faz aparecer num jogo de adivinhação e magia. Pode ser que lide com sua pró-
pria figura como quem se sente soterrada no excesso da pedra, desbastando-se 
para se poder enxergar. Pode ser que leia pontos cardeais e deite os olhos aos ma-
teriais para que milagrem uma visão, como dizem das bolas de cristal ou das apa-
rições que pairam sobre pastorinhos. O que me intriga é que a tentativa de se re-
presentar é sempre um jogo de escolhas e valerá por um instante ou para sem-
pre. Nada está definido. 

Gosto de artistas que se usam sem piedade. Gosto que a arte seja um territó-
rio de frontal gesto, sem trégua, assacando a tudo quanto é vida, pensamento e 
emoção uma resposta que valha perante toda a angústia e todo o mistério. Te-
nho cada vez menos interesse no que resulta simplesmente belo, de uma bele-
za sem crise, sem pedir resistência ou apresentar dúvida. Recebo muito mais 
das obras que aceitam o lado incompleto e defeituoso de tudo, ponderando acer-
ca da condição sempre falha de sermos gente. O que a Nazaré Álvares faz magis-
tralmente passa por aqui. Uma impiedosa honestidade que a retira do comezi-
nho das artes, que procuram simpatias e confortos, e a atira para o mundo dos 
raros que nos irão sempre dotar de grandeza a partir da insanável tormenta e 
perdição. De Goya a Aurélia de Sousa, de Freud a Paula Rego, o rosto de Nazaré 
Álvares é o ponto de chegada da linhagem mais temível e fundamental dos ar-
tistas de Mundo. 

O Museu da Misericórdia do Porto abre ao público, no próximo dia 8, a expo-
sição “Sou esta talvez outra que eu decida”. A coincidir com o Dia Internacio-
nal da Mulher, e, ainda na ressonância dos cem anos depois da morte de Auré-
lia de Sousa, Nazaré Álvares ocupa a sala que outrora a grande clássica pintora 
portuense também ocupou. O que significa que uma mulher se represente sem 
o adoçado das etiquetas, sem o recato das damas casadoiras e submissas, é o que 
me comove quer em Aurélia quer em Nazaré. O rosto das mulheres liberto do 
comando do homem, entregue ao poder e à vulnerabilidade que elas mesmas 
erguem como um direito. Fascina-me. Por ser uma lição de humanidade que ur-
ge, e por ser franco manifesto de lucidez. Consciência pura de si mesmo.

O AUTOR ESCREVE DE ACORDO COM A ANTERIOR ORTOGRAFIA
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Do PS, 
para o PS, 
pelo PS
Só vê militância. Miguel Alves, Rui Lages 
e Pedro Nuno Santos são as figuras da vida 
política da ministra da Habitação. Junta-se 
ao trio Carlos Falcão Gonçalves, o pai.

“Marina Gonçalves já não é só de Caminha, tam-
bém é nacional.” A proclamação do socialista Mi-
guel Alves (edição 986, de setembro de 2020 do 
jornal digital regional Caminh@2000), então 
presidente da Câmara da cidade minhota, cele-
brava a ascensão da amiga próxima a secretária 
de Estado da Habitação, a convite de Pedro Nu-
no Santos, ministro da tutela. 

De então até hoje, muito muda. Miguel Alves 
é e deixa de ser, em breves dias, secretário de Es-
tado Adjunto de António Costa, caindo em des-
graça devido a 300 mil euros adiantados por con-
ta de um pavilhão multiusos que nunca existiu, 
Rui Lages, que aos 27 anos (2015) era adjunto do 
gabinete de Eduardo Cabrita, recebe a lideran-
ça da autarquia caminhense e Pedro Nuno San-
tos, assumindo o ónus pelo pagamento de in-
demnização de meio milhão de euros a uma ad-
ministradora da TAP, abandona o Governo. In-
cólume, apenas a proclamação de Alves, refor-
çada até a “dimensão nacional” de Marina, para 
equilíbrio de forças internas do partido e con-
tentamento dos “pedronunistas” – a caminhen-
se é nomeada ministra, feito realçado em notas 
laudatórias da JS local e da Comissão Política con-
celhia. “Orgulho.” 

Miguel Alves, Rui Lages, Pedro Nuno Santos 
são as figuras da vida política da ministra da Ha-
bitação. Junta-se ao trio Carlos Falcão Gonçal-
ves, o pai, ex-vereador, deputado municipal, tão 
discreto quanto influente dentro e fora do par-
tido, a nível local. “É um grande orgulho para os 
pais e que faça um bom trabalho”, disse o advo-
gado em 2022. 

Rui Lages, Miguel Alves e Marina Gonçalves 
são compagnons de route. A Internet está cheia 
de fotografias do trio inseparável, em múltiplos 
eventos locais, sempre ao serviço do PS. Miguel 
Alves, ainda ao Caminh@2000, não poupa elo-
gios. “Uma excelente profissional e uma políti-
ca preparada”, advoga, contrariando vozes da opo-IL
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sição que veem na escalada veloz da socialista 
“tudo, menos pulso”. Chamam-lhe “produto do 
aparelho, sem experiência de vida que não seja a 
política partidária”. 

Marisa Gonçalves dá os primeiros passos polí-
ticos na JS. “Extremamente dedicada, só via PS 
e militância.” Passos rápidos: licenciada em Di-
reito pela Universidade do Porto, é chamada à 
assessoria jurídica do Grupo Parlamentar do PS. 
Em Lisboa, decide deixar a advocacia, apostan-
do de vez na política. Percurso: adjunta de Pedro 
Nuno Santos na Secretaria de Estado dos Assun-
tos Parlamentares, membro efetivo da Comis-
são Política Nacional e secretária nacional da JS, 
Assembleia Municipal de Caminha, chefe de ga-
binete de Pedro Nuno Santos, deputada eleita 
pelo círculo de Viana do Castelo, vice-presiden-
te do Grupo Parlamentar. Secretária de Estado 
da Habitação. Disse na altura: “Espero que [esta 
nomeação] represente o trabalho que tenho fei-
to ao longo de quatro anos com Pedro Nuno San-
tos, com quem tenho confiança política e me 
identifico. Na sua forma de trabalhar, nomeada-
mente na Habitação”. 

Aposta do então ministro, a quem admira e 
de quem se tornou “muito amiga”, reconhece 
“ alguma rapidez” na ascensão política, que em 
sete anos a levou de adjunta de secretário de Es-
tado a ministra. “Esta vida política é sempre 
muito dinâmica”, disse ao site Caminh@2000 
a ministra mais jovem de sempre em governos 
de Portugal (34 anos), batendo Assunção Cris-
tas (36), Leonor Beleza (37) ou Mariana Vieira 
da Silva (39). 

A braços com um pacote legislativo polémico à 
esquerda e à direita, tem passado as últimas se-
manas a repetir a definição legal de “casa devo-
luta” e a adocicar o arrendamento coercivo, sem 
sucesso. Há já quem lhe chame a ministra “o Es-
tado não vai entrar na casa das pessoas”, promes-
sa que não se cansa de repetir. ●m

MARINA SOLA 
GONÇALVES 
 
Cargo 
Ministra da 
Habitação 
 
Nascimento  
23/04/1988 
(34 anos) 
 
Nacionalidade  
Portuguesa 
(Caminha)
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O Departamento de 
Energia dos Estados 
Unidos da América 

acredita agora que uma 
fuga acidental de um 
laboratório na China 

terá causado a pandemia 
de coronavírus. Não faço 
ideia se é verdade, mas 

aceito que dá uma série 
muito mais fixe da Netflix 
do que só um tipo a beijar 

um pangolim.

O programa é, claro, apre-
sentado por Cristina 
Ferreira. Que, como 

sempre, está convicta de 
que está a fazer algo de 

revolucionário no audio-
visual português. Só se for 

uma Revolução dos 
Cravas: malta sem emprego 
que se sujeita a estes progra-

mas para cravar borlas e 
seguidores de Instagram.

1 2 3 4 5 6 7 8 

Uma sondagem da Católica 
revelou que 84% dos inqui-
ridos consideram as reivin-

dicações dos professores 
justas. Os portugueses 

acham justo que os 
professores contestem o 

Governo, assim como 
acham justo contesta-
rem os professores que 
deram negativa ao seu 

Ruben só porque ele não 
sabe a tabuada no 7.º ano.

Alexandra Reis poderá vir a 
ser reintegrada na TAP, 

uma hipótese levantada 
pela Inspeção-Geral de 

Finanças. Alexandra, miga, 
nunca se volta para o ex. 

Sobretudo quando na sepa-
ração se ficou com a casa, 

o carro e as joias.

Se adora dar pacotes de 
esparguete ao Banco 

Alimentar, tem outra hipó-
tese de ajudar os necessita-

dos. O Chega está a pedir aos 
seus militantes que paguem 

metade dos seus outdoors 
pelo país, num total de 154 
mil euros. É uma espécie de 

RSI, mas ao nível das 
melhores condições para os 

cartazes.

alma- naque Susana Romana 
Partida, Largada, Fugida

Estreou há uma semana a 
nova aposta da TVI, o reality 
show “O Triângulo”. A prin-
cipal crítica tem sido que o 
programa não tem regras 

claras e que é muito 
confuso. Ai, enquanto 

metáfora para Portugal 
acho genial, até poético.

Passos Coelho falou de um 
“horizonte” para a sua “vida 

política”, dando a entender que 
pode ser candidato a presidente 
em 2026. Isto é que é um homem 

polivalente: querem-no líder da oposi-
ção, primeiro-ministro e presidente, 
tudo de uma vez. Com jeitinho, até 

para Bebé do Ano da revista “Maria”. 
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Outra sondagem diz que, 
se as eleições legislativas 

fossem hoje, António Costa 
não só não obteria uma 
maioria absoluta, como 

poderia até perder para Luís 
Montenegro, num cenário 

de empate técnico com 32% 
para o PS e 31% para o PSD. 
Giro, mas  não era mais ou 
menos isto que davam as 

sondagens antes da “ines-
perada” maioria absoluta?
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Painéis 
tecnológicos 

para proteger 
quem conduz 

Material capaz de expandir em duas 
direções opostas, ao mesmo tempo, 

molda placas inovadoras e resistentes 
para autocarros, comboios e barcos. À 

prova de fogo, à prova de bala.

FUTUROS
POR Sara Dias Oliveira

um comportamento diferente dos materiais 
convencionais que alongam numa direção e 
encolhem noutra”, adianta Raul Fangueiro, 
vice-presidente da Escola de Engenharia da 
Universidade do Minho, licenciado em Enge-
nharia Têxtil, doutorado em Compósitos. Es-
tas plataformas tecnológicas são mais avança-
das. “O material tem a capacidade de expandir 
em duas direções, simultaneamente, alonga 
numa direção e expande na outra, longitudi-
nal e transversalmente, o que lhe confere a pos-
sibilidade de absorver uma maior quantidade 
de energia quando acontece um impacto”, ex-
plica. Estas placas, testadas e validadas, ainda 
não estão no mercado. 

Os painéis nascem na Associação Fibrenamics 
– Instituto de Inovação em Materiais Fibrosos e 
Compósitos da Universidade do Minho, que 
mantém uma forte relação com mais de 350 em-
presas. Numa primeira fase, os investigadores 
João Bessa, Daniel Barros, Carlos Mota e Fernan-
do Cunha, sob coordenação de Raul Fangueiro, 
responsável pela Fibrenamics, avaliaram pro-
priedades de resistência balística de diversos ma-
teriais fibrosos e compósitos entre ensaios e si-
mulações numéricas de conceitos multicama-
das. Os protótipos foram produzidos num tan-
que aquecido e hermeticamente fechado, num 
processo de autoclave. Resultado: painéis 20% 
mais leves do que os produtos atualmente no 
mercado, numa combinação de metamateriais, 
com propriedades não encontradas na Nature-
za, e materiais rígidos, como fibras de carbono e 
de aramida, que conferem robustez, alta resis-
tência, elevada performance. “Materiais com 
um comportamento auxético, comportamen-
to fora do normal, fora das leis do que conhece-
mos dos materiais”, sublinha Raul Fangueiro. 
São painéis que se adaptam às circunstâncias, a 
qualquer transporte, na cabina dos condutores 
ou numa extensão mais vasta. “São plataformas 
tecnológicas que podem alimentar vários pro-
dutos, várias situações.” 

Para uma necessidade específica, uma respos-
ta específica. A Fibrenamics coloca o conheci-
mento e a ciência ao serviço da indústria, ao 
mundo exterior, neste caso numa ligação estrei-
ta com a Fibrauto, que se dedica sobretudo à área 
dos transportes, em Vila Nova de Gaia. É um pro-
jeto nacional, apoiado por fundos europeus, que 
resulta num produto inovador que deverá gerar 
interesse no Mundo, em países que procuram 
uma maior segurança e proteção de quem guia 
os seus transportes. ●m

São painéis resistentes ao fogo e à prova de bala, 
menos pesados e capazes de absorver uma maior 
quantidade de energia. São estruturas pensadas 
para serem aplicadas em automóveis e autocar-
ros, comboios e barcos, para proteger conduto-
res, e passageiros se necessário, de agentes agres-
sivos que podem ser letais. O futuro dos trans-
portes coletivos, e não só, passa por aqui. 

“A grande inovação está no material que tem 

“A GRANDE 
INOVAÇÃO 

ESTÁ NO MA-
TERIAL QUE 

TEM UM COM-
PORTAMENTO 

DIFERENTE 
DOS MATE-
RIAIS CON-

VENCIONAIS” 

Raul Fangueiro 
Responsável  

pela Fibrenamics
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O PCP completa 102 anos, uma data assinalada 
com Paulo Raimundo pela primeira vez como 
secretário-geral do partido, depois de Jeró-
nimo de Sousa ter deixado a liderança, no final 
do ano passado, ao cabo de 18 anos. No mesmo 
dia, arranca a Semana da Igualdade. Até 10 de 
março, haverá greves, marchas, manifestações 
pelo país, organizadas pela Comissão para a 

Igualdade entre 
Mulheres e Homens 
da CGTP-IN, que 
incluem o Dia da 
Mulher.

4ª

2ª
POR Catarina Silva

Ao fim de meses de negociações 
com a tutela, um dos sindicatos 
dos médicos, a FNAM, decidiu avançar 
para uma greve de dois dias, a começar 
neste Dia da Mulher. Isto, porque 
“pouco se avançou nas matérias 
em cima da mesa”, nomeadamente 
no que toca às grelhas salariais. 

alma- naque

102 ANOS DE PCP E 
LUTA PELA IGUALDADE 

NAS RUAS

BENFICA VOLTA 
A DEFRONTAR 
O CLUB 
BRUGGE NA 
CHAMPIONS

Depois da vitória por 
2-0 na Bélgica, o Ben-
fica está muito perto 
dos quartos de final 
da Liga dos Campeões. 
Os encarnados voltam 
a defrontar, neste dia, 
o Club Brugge, na Luz, 
na 2.ª mão dos oitavos 
de final. O jogo 
arranca às 20 horas e 
será transmitido na 
TVI. Na mesma data, 
em França, há nova 
greve geral que pro-
mete paralisar o país, 
contra a reforma das 
pensões.

GREVE NACIONAL DE MÉDICOS 
EM DIA DA MULHER

Q U A R T A - F E I R A

3ª
T E R Ç A - F E I R A

Durante a Semana da 
Igualdade, a Comissão vai 
divulgar um estudo sobre 
a evolução da situação 
da mulher no trabalho

A SEMANA 
QUE VEM

S E G U N D A - F E I R A
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S
5ª

FINAL DO FESTIVAL 
DA CANÇÃO,  
BOMBEIROS  
EM CONGRESSO
A final do Festival da 
Canção acontece 
neste dia. Vai contar 
com 13 canções – e 
não 12 como estava 
previsto, devido a um 
problema técnico no 
televoto na primeira 
semifinal. No mesmo 
dia, em Gondomar, 
começa o congresso 
nacional extraordiná-
rio da Liga dos 
Bombeiros, de onde 
deverá sair uma 
moção estratégica que 
aglutine apelos e 
exigências ao Estado.

S Á B A D O

É NOITE DE OSCARS E HÁ 
UM PORTUGUÊS NOMEADO
É noite de cerimónia dos Oscars, 
nos Estados Unidos. E, pela primeira vez, 
há um filme português nomeado. Depois 
de vencer nos prémios Annie (os Oscars 
de animação entregues em Los Angeles), 
o filme “Ice Merchants”, realizado por 
João Gonzalez, é candidato ao prémio 
de melhor curta-metragem de animação. 
Antes disso, em Portugal, acontece a   
32.ª EDP Meia Maratona de Lisboa. Vai 
contar com 15 mil atletas na corrida prin-
cipal, a partir das 10 horas, no tabuleiro 
da Ponte 25 de Abril.

D O M I N G O

6ªACABA A CONSULTA PÚBLICA DAS MEDIDAS 
PARA A HABITAÇÃO, WATERBOYS NO PORTO

S E X T A - F E I R A

O pacote de medidas para a habitação, apre-
sentado pelo Governo, está em consulta 
pública até este dia. O envio de participa-
ções faz-se exclusivamente pelo portal 
ConsultaLEX (consultalex.gov.pt). Apesar 
das muitas dúvidas levantadas sobre o docu-
mento, o objetivo é levá-lo a Conselho de 
Ministros a 16 de março. No mesmo dia, e 

depois do Coliseu 
de Lisboa na 
quarta, The Water-
boys atuam no 
Coliseu do Porto.

A banda escocesa esteve 
no JN North Music Festi-
val em 2022. E volta para 
três concertos. O último 
no sábado, no Estoril

SENTENÇA DE ARMANDO 
VARA, 60.ª MODALISBOA

Q U I N T A - F E I R A

O Ministério Público pediu 
cinco anos e meio de prisão, 

em cúmulo jurídico, para 
Armando Vara, das penas 

recebidas nos processos Face 
Oculta e Operação Marquês. 
A decisão do Tribunal de Lis-

boa é conhecida neste dia. 
Ainda na capital, arranca 
a 60.ª Moda Lisboa, que 

volta a instalar-se no Lisboa 
Social Mitra, em Marvila. 
Estão prometidos desfiles, 

claro, e surpresas para a cele-
bração dos 60 anos. Na 
mesma data, o Sporting 

recebe o Arsenal nos oitavos 
de final da Liga Europa. O 
jogo arranca às 17.45 horas. D 19Notícias Magazine 05.03.2023
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Órfãos 
do terror

TEXTO E FOTOGRAFIAS  

Leonel de Castro, em Moçambique

Não há, para o cosmopolitismo de Maputo, nenhum longe mais 
distante do que Cabo Delgado. Extremo setentrional de Moçambique, 

é uma província há muito à mercê de fúrias diversas. Ali, onde já 
houvera combates na Primeira Guerra Mundial e alguns dos mais 

sangrentos recontros da Guerra Colonial. Ali, onde, em 2021, se abateu 
a fúria do ciclone Kenneth. Ali onde, desde 2017, ataques diários 

de grupos terroristas associados ao Daesh semeiam a morte e colocam 
as populações em fuga, tantas delas crianças ou adolescentes que 

se viram sozinhos no mundo. Estas são as suas histórias, incluindo 
as que os rostos contam melhor do que as palavras.
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P
emba foi rainha. No tempo 
colonial, a capital de Cabo 
Delgado chamava-se Porto 
Amélia em homenagem à 
mulher de D. Carlos. A pou-
cos quilómetros do centro 
da cidade, deixando a estra-
da de alcatrão, entramos no 
bairro de Mahate. Somos 
intercetados pelos sons das 

brincadeiras das crianças. Gritam e fo-
gem em todas as direções no recreio da 
Escola Primária Completa de Mahate.  

Saltam e rebolam pelos poeirentos ca-
minhos de areia em que as bicicletas so-
frem para passar as minúsculas dunas 
formadas pelos ventos do Índico. São mi-
lhares. A vegetação é dominada pelo ver-
de das mangueiras com fruto ainda ver-
doengo e salpicos de coqueiros. Aqui 
vive Culsomi Alifo, uma menina de 14 
anos que conviveu com a morte em 
2017, à chegada do grupo terrorista do 
Daesh à aldeia onde nasceu, em Maco-
mia. Na casa de duas águas de pau a pi-
que, construída com estacas, terra bar-
renta e capim, uma entre tantas junto à 
mesquita, reside a família Alifo, oito pes-
soas distribuídas por três divisões. A co-
brir o chão de terra vermelha, as esteiras 
de capim onde adultos e crianças dor-
mem as noites quentes da época seca. 
No exterior, uma fogueira, com paus 
cruzados, dá calor à panela de alumínio 
polido e reluzente que vai servir a refei-
ção de xima (puré à base de farinha de 
milho), aconchego diário de todas aque-
las barrigas. O hijabe, riscado a preto e 
cores quentes, esconde-lhe parte do ros-
to de pele lisa, meigo e sofrido. Os olhos 
grandes e negros derramam lágrimas 
grossas quando recorda o terror vivido 
na sua terra natal há quatro anos. “Vi o 
meu pai morrer. Foi degolado com a ca-
tana dos terroristas. Chegaram fogo à 
nossa casa quando a minha avó cuidava 
da minha irmã mais nova, da minha tia 
e do meu primo. Morreram todos”, con-
ta em voz baixa, enquanto enxuga as lá-
grimas com os dedos compridos que logo 
embrulha no lenço. Alifo Chale, pesca-
dor de 42 anos, era o amparo da família. 
Do mar trazia peixe para o sustento de 
Culsomi e dos irmãos: quatro meninos, 
com quatro, nove, dez e 12 anos, e uma 
bebé, que morreu engolida pelas cha-
mas. “Quisemos fazer o funeral do meu 
pai, mas o corpo não apareceu”, termi-
na, soltando agora os braços em gestos 
de revolta. 

Metade da família ficou para trás, Cul-

somi e os sobreviventes dispersaram-se 
pelo território. “Fugi com a mãe, o avô, 
a tia e os quatro irmãos para o mato. Fi-
cámos alguns dias escondidos, caminhá-
mos centenas de quilómetros até che-
garmos a Pemba” – ao repisar este mo-
mento, tudo nela se calou. Até os olhos 
amargurados se fecharam num silêncio 
sepulcral, de que demorou a sair. Em no-
vembro, quando tudo parecia calmo, os 
terroristas regressaram. “Mataram, des-
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truíram casas e levaram a minha tia, 
irmã da minha mãe, que regressou a Ma-
comia. Deu à luz duas meninas gémeas. 
Foram levadas e ninguém sabe do seu 
paradeiro.” As gémeas eram a sua com-
panhia e divertimento, e é ao recordá-
-las que solta as últimas lágrimas, assu-
mindo a derrota e a descrença. Busca os 
chinelos que afastou enquanto falava, 
levanta-se e segue ligeira para casa, agi-
tando a saia estampada e rompendo en-
tre as cambalhotas dos mais novos. É 
hora de vestir o uniforme que usa na es-
cola, onde estuda para “quando for gran-
de trabalhar nos computadores”. 

Culsomi frequenta agora a Escola Co-
munitária de São Carlos Lwanga, em 
Mahate. Como ela, ali estão centenas 
de crianças de todo o território de Cabo 
Delgado fugidas do pavor espalhado pe-
los terroristas, não só moçambicanos, 
mas também estrangeiros, da Tanzânia 
e da Somália. A ação dos insurgentes 
provocou quase um milhão de desloca-
dos, segundo a Organização Interna-
cional para a Migração. Na vizinha Es-
cola Primária Completa de Mahate, a 
diretora, Fátima Sunate, conta 3194 es-
tudantes, divididos por três turnos e 
distribuídos por 33 turmas. “Temos 
alunos da 1.ª à 7.ª classe. Não há insta-
lações, faltam materiais e equipamen-
tos, coisas básicas como mesas e cadei-
ras. Metade das crianças está a ter aulas 
na rua, em salas improvisadas”, lamen-
ta a responsável, assustada com a pro-
ximidade da época das chuvas. Estacas 
de madeira sustentam as chapas de zin-
co onduladas, revestidas a ferrugem, 
que cobrem cinco salas. Por baixo, uma 
grande mancha azul, formada pelas 
crianças de uniforme vestido. Escuras 
as calças e saias, embora já gastas pelas 
brincadeiras, de azul-celeste as cami-
sas, desbotadas pelo sol, formam um 
conjunto contrastante com o chão de 
areia onde alguns se sentam, pois não 
há cadeiras para todos. Sem qualquer 
outra proteção, a turma do 7.º ano tem 
aula de Ciências Sociais ao abrigo de 
uma mangueira, a um canto do descam-
pado. Só metade da turma tem direito 
a sombra, a outra está à mercê dos 38 
graus marcados nos termómetros, ao 
início da tarde. No quadro de ardósia, 
escrito a giz: “África, o berço da huma-
nidade”. Neste canto, o berço foi des-
truído. E esquecido. 

No bairro nasceu o Projeto Karibu. A pa-
lavra “significa ‘bem-vindos’ em swahi-
li, língua falada em Moçambique, no Qué-

“VI O MEU PAI 
MORRER. FOI 
DEGOLADO COM 
A CATANA DOS 
TERRORISTAS. 
CHEGARAM FOGO 
À NOSSA CASA 
QUANDO A MINHA 
AVÓ CUIDAVA DA 
MINHA IRMÃ MAIS 
NOVA, DA MINHA 
TIA E DO MEU 
PRIMO. MORRERAM 
TODOS” 
 
Culsomi Alifo 
14 anos
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nia e na Tanzânia, pelas mãos da organi-
zação não-governamental HELPO”, ex-
plica Carlos Almeida, de 48 anos, coorde-
nador nacional da ONG. Tudo começou, 
à passagem do ciclone Kenneth, em 25de 
abril de 2021, que deixou grande parte de 
Cabo Delgado destruída. Em pânico por 
causa dos insurgentes, os deslocados co-
meçaram a descer para sul, em busca de 
zonas mais seguras, e “nas aldeias onde a 
Helpo trabalhava houve um aumento de 
20% da população, nomeadamente em 
Silva Macua”. “Hoje já contamos 30%. 
Sentimo-nos na obrigação de fazer algo 
pela população, o nosso foco é a educação 
e a nutrição maternoinfantil, melhoran-
do as instalações, contribuindo com ma-
teriais escolares e alimentação. É uma for-
ma de cativar as crianças e promover o en-
sino”, salienta Cázé, como é conhecido 
carinhosamente entre a população. Es-
têvão Maurício, 24 anos, completou o 12.º 
ano de informática, com a esperança de 
fazer o curso superior na mesma área. É 
ativista e voluntário do Projeto Karibu. 
“Aqui faço o cadastro do bairro, para con-
seguirmos integrar todas as crianças na 
escola, principalmente as deslocadas, e 
contamos já 600 crianças”, diz o futuro 
engenheiro informático, enquanto con-
sulta a sua base de dados. “A escola já exis-
tia, mas com a chegada de centenas de 
deslocados criámos o Projeto Karibu. Pro-
curar apoios nem sempre é fácil, para in-
tervir contribuindo na reconstrução, com 
materiais escolares, kits para as meninas, 
produtos alimentares e de higiene. Esta-
mos a trabalhar em 16 escolas, através do 
programa de apadrinhamento de crian-
ças à distância e contamos como princi-
pal financiador de projetos o Instituto Ca-
mões e a Galp”, nota Carlos Almeida, alu-
dindo à dificuldade em conseguir parcei-
ros para a causa. As sucessivas campanhas 
criadas pela HELPO levaram vários livros 
e manuais às escolas do bairro, mas falta-
va um espaço para guardar e consultar os 
compêndios. “Quando fui contactado 
para colaborar na construção da bibliote-
ca, não hesitei: a Construsoyo Moçambi-
que aliou-se à ONG e criámos um edifico 
de raiz. É importante apoiar e fortalecer 
o projeto pedagógico da escola e da comu-
nidade, além de promover a leitura e pro-
porcionar condições”, esclarece Nuno Sa-
raiva, 43 anos, diretor-geral da constru-
tora, a trabalhar há dez anos na região. 

Na estrada para Montepuez, no cruza-
mento de Matuche, carrinhas de caixa 
aberta vindas de Ocua seguem na dire-
ção de Pemba. Carregam homens, mu-
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lheres e crianças, algumas de colo, apa-
vorados, com olhares cruzados e céticos. 
Fogem da morte. Com eles levam col-
chões, alguns pertences e muito medo. 
Ao fim de 82 quilómetros, chegamos a 
uma vila com três nomes: Sunate, Sa-
laué e Silva Macua, este o mais conheci-
do. Há muitos anos, estava ali estabele-
cido um português de apelido Silva, que 
falava a língua Macua, e assim se deu 
nome à terra. “Os insurgentes espalha-
ram o terror no dia 8 de junho, varreram 
toda a região entre Nicunhete e Silva 
Macua”, testemunha o líder da aldeia, 
Guilherme Paulo Geremias, que tem 
8636 habitantes sob a sua alçada: “Ago-
ra, vivemos normalmente e sem medo, 
mas no dia do ataque fugimos para o 
mato, para Pemba e para Nampula. Re-
gressámos aos poucos. Os terroristas ma-
taram dois habitantes e dois seguranças 
da empresa Grafite. Eu aguentei-me por 
aqui com meia dúzia de homens. Não 
dormia em casa, ia para o mato, era ne-
cessário vigiar a aldeia”. 

Sentado à sombra do embondeiro e de 
três mangueiras de ramos entrelaçados, 
um grupo de anciãos aguarda boleia para 
chegar à capital. A poucos passos, sob a 
mesma sombra espessa e abraçada pelo 
calor tórrido, meia dúzia de crianças ven-
de sacos de água congelada e chamam-
-lhes gelado de manga. Levantam a tam-
pa avermelhada do balde branco com 
prontidão e oferecem bolinhos de fari-
nha fritos. “É a nossa cantina”, desven-
da o menino mais astuto, na esperança 
de trocar os sacos gelados por alguns me-
ticais e rumar a casa no entardecer do dia. 

As meninas trançam cabelos e colo-
cam missangas coloridas. Dois edifícios 
construídos com materiais locais e qua-
tro em alvenaria, divididos em três e 
duas salas, lembram casernas militares 
e “acolhem 1664 alunos da 1.ª à 8.ª clas-
se; 649 (até ao final do ano) são deslo-
cados vindos das aldeias vizinhas, e só 
no último mês chegaram 100 crianças 
de Nicunhet – foram atacados a 5 de ju-
nho e em setembro. A aldeia ficou des-
povoada. Foram chegando com timi-
dez. Entretanto, com todas as condi-
ções reunidas, regressaram a Mocim-
boa da Praia 80 crianças”, detalha Cle-
mentino João Batista Muanahumo, 36 
anos, diretor da escola, que, com os qua-
tro novos edifícios, passou de sete para 
16 salas. “Com as infraestruturas novas 
e as outras melhoradas, conseguimos 
aumentar os anos de escola até ao 9.º 
ano, alojámos mais turmas e prolongá-

“SENTIMO-NOS 
NA OBRIGAÇÃO 
DE FAZER ALGO 
PELA POPULAÇÃO, 
O NOSSO FOCO 
É A EDUCAÇÃO 
E A NUTRIÇÃO 
MATERNOINFANTIL 
MELHORANDO 
AS INSTALAÇÕES, 
CONTRIBUINDO 
COM MATERIAIS 
ESCOLARES E 
ALIMENTAÇÃO. 
É UMA FORMA 
DE CATIVAR AS 
CRIANÇAS E 
PROMOVER 
O ENSINO” 

Carlos Almeida 
Coordenador Nacional da HELPO
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mos as habilitações das crianças. É uma 
forma de não desistirem”, acrescenta 
Carlos Almeida, responsável pelos 
apoios investidos na obra. Aos desloca-
dos que não conseguiram casa perto, 
foram oferecidas bicicletas com que se 
deslocam para a escola. 

Francisco Pedro, 11 anos, e Dinis Mau-
rício, 13, fugiram de Nicunhete com a 
família, depois dos ataques de 5 de ju-
nho de 2022. Não perderam ninguém. 
Chegaram a Silva Macua pelo mato, as-
sustados e sem chão. A língua portugue-
sa está ultrapassada pelos dialetos lo-
cais, macua é a língua predominante. 
Com o professor Geraldo Durão a fazer 
de intérprete, os meninos vão explican-
do com entusiasmo a importância da es-
cola. Francisco quer estudar enferma-
gem, Dinis sonha ser professor de Por-
tuguês e viajar para Portugal. Na sala ou-
vem-se as lições de outras turmas. Os 
barulhos do recreio invadem as salas pe-
las janelas gradeadas, no quadro de ar-
dósia a professora Reinata Remígio João 
escreve a giz a data – 3 de novembro – e 
a matéria de Português – perguntas de 
interpretação. Francisco e Maurício par-
tilham a carteira com outro colega e fre-
quentam a 3.ª classe da professora Rei-
nata, também ela deslocada da mesma 
aldeia, que faz perguntas às quais a tur-
ma responde em coro. Esperam regres-
sar quando tudo normalizar. “Até por-
que a nossa casa não está distante, são 
apenas 11 quilómetros”, desvaloriza a 
docente. 

O forno lembra um formigueiro gigan-
te. Revestido a lama seca e petrificada, 
liberta calores da última fornada por 
uma abertura lateral. A cobertura frágil, 
em bambu e capim, abriga Hassan Basí-
lio Samule, de 21 anos, nas noites de chu-
va. Não nesta, em que o quarto crescen-
te deu luz ao jovem padeiro durante a 
cozedura de 750 pães, para o lanche das 
crianças de Silva Macua. No habitáculo 
paralelo, com paredes de caniço, três 
adolescentes de cócoras barram com 
compota de frutas os pães que vão depo-
sitando em bacias plásticas. O chá é pre-
parado no panelão encardido pelas laba-
redas, acesas entre os tijolos de barro que 
fazem de fogão. Crianças de tenra ida-
de, que ainda não vão à escola, “sabem 
da novidade e aproximam-se do recin-
to, aguardando sobras”. “O lanche na es-
cola é um programa introduzido por nós 
há praticamente dez anos. Trazemos a 
farinha de trigo, o fermento e a compo-
ta. O objetivo é fixar as crianças e dar-

-lhes algum alimento, porque a maioria 
vem de barriga vazia. O lanche é distri-
buído duas vezes por semana. Para mui-
tos, é a refeição do dia” – partilha sorri-
dente, apesar do desejo de alargar o nú-
mero de lanches semanais, José Luís, di-
retor de programa da HELPO em Cabo 

Delgado. 
Ouve-se um som cintilante e agudo. O 

professor bate um ferro, em movimen-
tos sincronizados, contra uma jante pen-
durada na pequena e despenteada acá-
cia plantada no centro do recreio. É a or-
dem de saída para os alunos das 1.ª e 2.ª 
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das ao longo de 400 quilómetros percor-
ridos a pé. “Neste processo de integração, 
as crianças da escola secundária tinham 
de se deslocar 15 quilómetros, o que era 
impossível, então procurámos ajuda jun-
to das freiras franciscanas, onde colocá-
mos duas meninas adolescentes, e do se-
minário dos salesianos, onde pusemos 
quatro rapazes. Pagamos o alojamento, 
a alimentação e os gastos nas escolas”, 
diz Carlos Almeida, explicando como 
tudo foi conduzido pela organização. 

Encontraram a paz no seminário dos 
Salesianos de Montepuez, mas não se li-
bertam da tristeza. “Nunca mais vi En-
chia, de cinco anos, e Eugénia, de sete”, 
suspira Félix, numa voz amargurada e 
com os olhos presos na areia. Lamenta o 
desaparecimento das irmãs, enquanto 
esfrega as sapatilhas Nike de cordões la-
ranja uma na outra. Sonha juntar a famí-
lia. Os pais escaparam à tragédia, mas vi-
vem e trabalham na machamba (campo 
de cultivo), em Mapupulo. António viu 
o pai morrer “à facada, juntamente com 
outras pessoas amigas, pelas mãos dos 
terroristas; a mãe sobreviveu e continua 
em Chinda”, conta o jovem seminaris-
ta, que agora quer seguir os estudos sem 
esquecer o dia fatídico. Joaquim e Sérgio 
deixaram as casas destruídas, mas a fa-
mília fugiu sem sofrer baixas. “Chegá-
mos aqui com a ajuda da HELPO, entrá-
mos no seminário e estudamos na Esco-
la Secundária Dom Bosco, das irmãs”, 
revela Sérgio, enquanto abotoa a cami-
sa cor de areia presa nas calças azuis do 
uniforme escolar. 

Num edifício de construção colonial vi-
vem as Irmãs Franciscanas Missionárias 
de Maria. A irmã Isabel Xavier tem a seu 
cargo Joaquina Patinho, de 17 anos, e Ana 

classes, a 3.ª e a 4.ª responderão à segun-
da chamada. Correm a toda a velocida-
de, quase sem pousar os chinelos ou os 
pés descalços no descampado, formam 
nuvens de pó de areia que vão deslizan-
do em direção à sala. Perfilam-se em pose 
militar, empunham a caneca e, das mãos 
dos adolescentes, recebem chá e pão 
com compota. Já servidos, sentam-se ao 
longo da sombra do jambalão, na extre-
midade da parada, e protegem-se das 
nesgas de sol que atravessam os ramos 
espessos da árvore. Bebem o chá e sabo-
reiam o doce mastigando lentamente e 
com satisfação. Saciados, limpam a boca 
com as costas das mãos, lambem os de-
dos de olhos cerrados e guardam o per-
fume do doce num sentimento eterno. 

Seguimos para oeste na Nacional 14, 
rodando no asfalto massacrado, com cra-
teras profundas, pela passagem de ca-
miões, “chapas”, carros ou motos, que 
circulam às centenas nas duas direções. 
Há negócios nas bermas: carvão, legu-
mes, plásticos e camisolas com a cara de 
Cristiano Ronaldo e o número 7 do capi-
tão da seleção nacional. No enfiamento 
de duas cordilheiras rochosas, entramos 
na segunda cidade da província de Cabo 
Delgado, Montepuez. A paisagem foi-
-se alterando com a exploração mineira 
do mármore e pedras preciosas. Os cam-
pos agrícolas, transformados em minas, 
perderam a vegetação e a fauna. Os jo-
vens cedo abandonam a escola para tra-
balhar no subsolo. 

António Samuel, 22 anos, Félix Gabriel, 
22, Joaquim Patrício, 20, e Sérgio Zito, 
25, pararam em Montepuez depois do 
pânico vivido em Chinda, Mocimboa da 
Praia. A morte e a destruição foram com-
panhia na estrada, no mato e pelas pica-

“OFERECEMOS 
APOIO 
PSICOLÓGICO E 
FALAMOS MUITO 
COM ELAS. CHEGAM 
AQUI TRAUMATIZA-
DAS. DORMEM, 
COMEM E ESTUDAM 
COMO SE FOSSEM DA 
FAMÍLIA. DAMOS 
FORMAÇÃO 
FEMININA: BOAS 
MANEIRAS, SER, 
ESTAR, COSTURAR 
E COZINHAR. É 
IMPORTANTE  
CONQUISTAREM A 
SUA PRÓPRIA INDE-
PENDÊNCIA”  
Isabel Xavier 
Irmã das Franciscanas Missionárias 
de Maria
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Samuel, de 18, ambas alunas da 9.ª clas-
se. “Saímos de Mocimboa da Praia pela pi-
cada, a pé, até Mueda e, depois, chegámos 
de boleia a Montepuez”, descreve Joaqui-
na, numa voz suave e doce, enquanto Ana 
acompanha a conversa sem mexer os lá-
bios. “Da nossa família não morreu nin-
guém. Soubemos que atacaram a aldeia 
ao lado e fugimos era noite. Mas destruí-
ram e queimaram as nossas casas.” 

Irmã Isabel dá uma ligeira arrumação 
à mesa da cozinha e serve castanhas de 
caju, amendoins e água fresca. Só depois 
pormenoriza as tarefas que marcam es-
tes dias: “Oferecemos apoio psicológico 
e falamos muito com elas. Chegam aqui 
traumatizadas. Dormem, comem e es-
tudam como se fossem da família. Da-
mos formação feminina: boas maneiras, 
ser, estar, costurar e cozinhar. É impor-
tante conquistarem a sua própria inde-
pendência”. Ficam ali durante o ano es-
colar. Depois, vão para as famílias, mas 
regressam. Na região mais pobre de Mo-
çambique, as meninas, obrigadas pelos 
pais, “casam cedo, com 14, 15 e 16 anos, 
na esperança de receberem o dote. É 
uma geração perdida e entregue à pobre-
za”, realça Carlos Almeida, condenan-
do a mentalidade dos progenitores. 

No regresso a Pemba, ainda em Mapu-
pulo, uma acácia oferece a sombra a de-
zenas de pessoas que se protegem do sol 
abrasador. Mulheres, crianças e Cristó-
vão Damião. Saiu com a mulher e oito fi-
lhos no dia da destruição de Chinda, 8 de 
junho de 2020. O filho mais velho, Mar-
celino, de 17 anos, “ficou para trás com 
mais 20 homens assassinados a tiro de 
metralhadora pelos terroristas, sem di-
reito a funeral”. “Nunca pensei ter uma 
desilusão assim aos 68 anos, depois de 
uma vida dura de trabalho”, desabafa, 
chorando a perda do adolescente, que 
ajudava no sustento da numerosa famí-
lia e no cultivo das três machambas, com 
bananeiras e uma delas com “nove mil 
pés de caju”. “Construímos uma casa em 
pau a pique com cobertura de 70 chapas”, 
diz com orgulho, lamentando as atuais 
circunstâncias: “Aqui, vivo numa palho-
ta de pau simples (casa em matope), as 
crianças já estão na escola e continuo a 
trabalhar na agricultura. Deixaram-me 
cultivar uma machamba e colhi duas to-
neladas de cebolas sem ‘moto-bomba’, 
mas ainda não consegui comprador”. 

Estamos de volta a Mahate, o bairro de 
Pemba onde iniciámos a caminhada. Na 
única parede em blocos de cimento da 
sala improvisada com chapas estacadas 

“EM MOCIMBOA, 
QUEIMARAM 
CASAS, CARROS, 
A IGREJA E A  
MESQUITA.  
OS HOMENS 
MORRERAM DE 
TIROS DE PISTOLA, 
NÃO SEI SE QUERO 
VOLTAR. ESTOU 
BEM NA ESCOLA E 
AQUI TENHO AJUDA 
PARA CRESCER (...) 
NO FUTURO, QUERO 
SER MILITAR E 
VINGAR-ME DOS 
TERRORISTAS”  
 
Meque Francisco 
14 anos
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mia (146 quilómetros pelo mato), onde 
conseguiram uma boleia para Pemba. 
Luís sepultou o pai há dois anos. “Mor-
reu de doença e a minha mãe abando-
nou-me, fugi com a minha tia”, zurze, 
enquanto puxa os fios das calças rasga-
das e olha os chinelos rosa saídos dos 
pés. Meque é de menos palavras. Vai 
descrevendo o mesmo percurso de fuga 
com os pais e os quatro irmãos. “Em Mo-
cimboa, queimaram casas, carros, a igre-
ja e a mesquita. Os homens morreram 
de tiros de pistola, não sei se quero vol-
tar. Estou bem na escola e aqui tenho 
ajuda para crescer”, vai murmurando, 
com os olhos aguados perdidos no ros-
to negro e sofrido. Luís gosta de estudar, 
mas sonha em fazer carreira numa for-
ça de segurança. Meque, à medida que 
se liberta, transforma o medo em raiva. 
“No futuro, quero ser militar e vingar-
-me dos terroristas”, exclama, dentes 
cerrados, soltando a angústia que lhe 
aperta o coração. 

Ao final do dia, Culsomi já não enxer-
ga a matéria escrita no quadro de ardó-
sia. A professora carrega a filha nos bra-
ços, enquanto desfila pela sala e verba-
liza uma ou outra palavra que a criança 
não descodifica. “Estou com um proble-
ma na vista, preciso do médico dos 
olhos”, remata, num gesto simpático 
mas com os olhos entreabertos acusan-
do o cansaço. O final do turno é sinaliza-
do pelo bater do ferro na jante. Como em 
Silva Macua. Já com o sol a esconder-se 
algures a oeste, Culsomi agasalha os li-
vros debaixo do braço e calcorreia os go-
mos de areia formados nos caminhos 
pelo vento da tarde. ●m

e chão de areia lê-se: “Com a mente em 
paz, a gente pode mais”. É esse o senti-
mento com que Joaquim Pedro, 14 anos, 
assiste com atenção à chamada da pro-
fessora que distribui as avaliações pelas 
dezenas de alunos da 7.ª classe. Saiu de 
Macomia, no mesmo dia de Culsomi, 
passando pelo mesmo desespero. Ago-
ra, só quer estudar e ser enfermeiro. 

Assílo Zacarias, de 15 anos, tem estam-
pada na camisola azulada Josina Machel, 
mulher de Samora Machel e ativista pe-
los Direitos Humanos (símbolo da mu-
lher moçambicana). Não conhece a se-
nhora, mas diz ter gosto na indumentá-
ria. Fugiu com Omar Assumane, que tem 
a mesma idade, e frequentam a mesma 
classe com o apoio do Projeto Karibu. 
“Quando os terroristas entraram em 
Muidumbe, vindos de todas as direções, 
gritavam em português e em kimwani 
(língua da costa): ‘Não sai ninguém!’. Co-
meçaram a disparar e a matar. Aos ho-
mens cortavam-lhes a cabeça”, vai con-
tando, mas faz uma pausa, enquanto 
aperta a mão do amigo Assílio, que o olha 
fixamente, calado. Continua depois: 
“Fugimos para a estrada, com a mamã a 
tropeçar, a cair e sempre a empurrar-
-nos”. Assim foi, com Sónia Eduardo ar-
rastando, também, os outros irmãos, de 
sete, 12 e 13 anos, no desespero de procu-
rar um carro para os tirar do inferno. “Es-
tudo para advogado e político, quero pro-
teger o meu povo”, atira Omar, esboçan-
do um sorriso na direção de Assílio, que 
estuda para enfermagem. 

Luís Jonas, 15, e Meque Francisco, 14, 
chegaram de Mocimboa da Praia depois 
de levarem dias a caminhar até Maco-
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OS PORTUGUESES NA 
CAPITAL DA TECNOLOGIA

TEXTO  Tiago Carrasco, no Vale do Silício, Califórnia, Estados Unidos

O norte da Califórnia sempre foi um local de fascínio para os portugueses: 
caçadores de baleias, garimpeiros e agricultores foram os primeiros a chegar. 
Os aventureiros modernos são empreendedores que deixam o país para tentar criar 
em Silicon Valley uma startup que transforme o Mundo. Entre o fracasso e o sucesso, 
entregam-se ao mercado mais competitivo e camaleónico.
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V
asco Pedro, CEO da Unba-
bel, estava disposto a to-
dos os sacrifícios para vin-
gar em Silicon Valley 
(Vale do Silício), a região 
californiana que é a capi-
tal mundial da tecnologia. 

Quando, em 2014, a empresa que cofundou foi 
escolhida entre milhares para integrar o progra-
ma do Y Combinator (YC), líder planetário na 
aceleração de startups, recebeu como condição 
mudar-se com os seus parceiros para o norte da 
Califórnia: “Foi uma experiência impactante 
mas muito menos glamorosa do que se possa 
crer”, diz o empreendedor, de 45 anos. “Alugá-
mos um pequeno apartamento e ficámos três 
no mesmo quarto, em beliches. A Sofia [Pessa-
nha, cofundadora da Unbabel] estava noutro. Tí-
nhamos só uma mesa na sala onde programáva-
mos. Às terças-feiras, havia reunião do YC e um 
jantar em que outros empreendedores de suces-
so partilhavam as suas histórias. Ao domingo, 
um passeio para desanuviar. O resto do tempo 
era passado a trabalhar ao computador, só pará-
vamos para dormir”. 

A Unbabel cresceu e é hoje apontada como o 
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próximo “unicórnio” (empresa avaliada em mais 
de mil milhões de dólares) com ADN português 
– são já seis, cotados em conjunto em 38,5 mil 
milhões, 16% do PIB nacional. Tenta resolver o 
problema de linguagem que as empresas enfren-
tam quando se expandem para mercados novos 
e têm de prestar assistência em idiomas estran-
geiros. “Fazemo-lo através de um sistema híbri-
do, que combina uma parte muito forte de Inte-
ligência Artificial (IA) com uma componente hu-
mana, desempenhada pelos tradutores”, expli-
ca Vasco à “Notícias Magazine”. Emprega mais 
de 500 pessoas, já levantou 90 milhões de dóla-
res em investimento e conta com clientes de peso 
como a Microsoft, Meta/Facebook, EA Sports ou 
a Booking.com. Em 2019, decidiu somar ao escri-
tório em Nova Iorque uma nova casa nos Estados 
Unidos da América (EUA), desta feita em São 
Francisco, a grande metrópole 50 quilómetros a 
norte do Vale do Silício. “A nossa intenção era fa-
zer dele a nossa sede nos EUA”, confessa o CEO. 
“Mas, entretanto, aconteceu a pandemia [de co-
vid-19] e as empresas de tecnologia foram as que 
mais mudaram para o teletrabalho. Como São 
Francisco estava cheia de firmas tecnológicas, 
foi bastante afetada. Muitas pessoas mudaram-
-se para outros sítios e o bairro financeiro ainda 
está muito vazio.” 

Nos últimos três anos, mais de 100 mil pessoas 
deixaram a região de Silicon Valley e da Baía de 
São Francisco. De acordo com a sondagem Sili-
con Valley 2022, conduzida pelo Instituto de Es-

tudos Regionais de Silicon Valley e pela Joint 
Venture, 56% dos residentes na meca da inova-
ção equacionam mudar de área de residência. Os 
principais motivos são o elevado custo da habi-
tação, a diminuição da qualidade de vida e a pos-
sibilidade de trabalhar remotamente. “Muita 
gente mudou-se para o sul da Califórnia, Los An-
geles ou San Diego, e para outros centros emer-
gentes de inovação nos EUA, como Austin, no 
Texas, Miami, Nova Iorque ou Chicago, ou mes-
mo para a Europa”, comenta Teresa Fernandes, 
delegada da Agência para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal (AICEP) em São 
Francisco. “Essa alteração não matou Silicon 
Valley, mas aproximou-o de outros hubs. Antes, 
quaquer startup que quisesse ter dimensão ti-
nha de estar aqui, mas hoje podem ser híbridas 
ou totalmente remotas. As empresas têm traba-
lhadores onde está o talento, e o talento está 
onde lhe apetece viver.” 

Posto isto, a Unbabel pensa deslocar o seu quar-
tel-general nos EUA para Nova Iorque. “A enorme 
diferença horária para São Francisco representa 
uma dificuldade e, se as pessoas não estão cá, ain-
da se torna menos crucial”, diz Vasco, que passa o 
tempo entre a Califórnia, Lisboa e Londres. “Já não 
tens de estar em Silicon Valley para levantar di-
nheiro. Com a dimensão que atingimos, os nos-
sos investidores passaram a ser globais, portanto 
a localização deixou de ser tema.” Em 2021, a gi-
gante dos carros elétricos Tesla mudou-se para o 
Texas, depois de movimentações semelhantes de 

A Unbabel, gerida  
por Vasco Pedro,  
já levantou 90 milhões  
de euros e é um dos 
candidatos a próximo 
“unicórnio” português. 
Pensou em ter a sede 
americana em Silicon 
Valley, mas a pandemia 
fez com que Nova 
Iorque fosse a cidade 
escolhida
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empresas como a Oracle e a Hewlett-Packard. 
O Vale do Silício tornou-se num grande centro 

de inovação há quase um século, quando as For-
ças Armadas norte-americanas ali estabeleceram 
equipas de investigação. Ganhou a sua designa-
ção devido ao material utilizado pelas companhias 
tecnológicas no fabrico de microprocessadores e 
atingiu nas últimas décadas o estatuto de maior 
polo económico do Mundo: é sede de 30 das 100 
maiores empresas existentes, tem o terceiro PIB 
per capita do Planeta (depois de Zurique e Oslo), 
movimenta um terço do capital de risco existen-
te nos EUA e tem a maior percentagem de casas 
com um valor estimado em mais de um milhão 
de euros. Se a Califórnia fosse um país indepen-
dente, seria a quinta maior economia mundial. 

Porém, os recentes despedimentos em massa 
no Twitter, Google e Snapchat, a desvalorização 
em bolsa da Meta e da Apple, a subida das taxas de 
juro e a inflação galopante lançaram sinais de aler-
ta. Estará a acabar a era dourada de Silicon Valley? 

Inversão de tendências 
Na hora de apostar no sonho americano, Francis-
co Lopes não optou pela Baía de São Francisco; o 
seu destino foi Los Angeles (LA), a imensa me-
trópole do cinema e do entretenimento. Para o 
lisboeta, de 30 anos, a escolha foi óbvia: “A ideia 
era lançar uma plataforma para criadores de con-
teúdo digital colaborarem entre si, atuando como 
um género de LinkedIn para influenciadores di-
gitais”, detalha. “LA é a capital da criação de con-
teúdo e aqui estamos mais perto dos nossos uti-
lizadores e consumidores.” 

Apesar da juventude, Francisco já tinha bastan-
te experiência quando, em 2019, fundou a Link 
com o amigo de infância Francisco Schmidber-
ger. Terminou a licenciatura em Física com uma 
média de 20 valores e, ainda estudante, criou uma 
mediática aplicação de e-learning, o Portal da Sa-
bedoria. Adquiriu o gosto pelo empreendedoris-
mo enquanto mestrando da Universidade Stan-
ford, precisamente em Silicon Valley, e, depois 
de três anos enquanto consultor, decidiu aven-
turar-se na “cidade dos anjos” como empresário 
e financiador. Começou bem: apostou na Firefly, 
uma empresa que a revista “Time” classificou 
como detentora da invenção do ano. 

Francisco não se arrepende minimamente de ter 
preferido LA: “São Francisco é muito mais virada 
para a tecnologia, enquanto LA é diversa. Conhe-
ci médicos, empreendedores não-tecnológicos, 
atores, artistas, e isso agrada-me”, admite. “A qua-
lidade de vida é maior, com as praias, o clima mais 
quente e incríveis espaços naturais por perto. Gos-
to de fazer caminhadas, tomar banho no mar mes-
mo quando a água está fria e andar de barco.” 

Ainda que a arrancar em tempos de pandemia, 
a Link não perdeu muito tempo para se assumir 
como uma agência especializada na criação de 
conteúdos virais para a rede social TikTok, mul-

tipremiada e com números de meter respeito: 
acesso a mais de um milhão de influenciadores, 
três mil milhões de visualizações nos conteúdos 
produzidos e dois milhões de vídeos resultantes 
da interação com as suas campanhas. “Criámos, 
entre outras, uma campanha para a Charli D’Ame-
lio, que na altura era a personalidade com mais se-
guidores no TikTok”, refere o físico português. 

Porém, o lisboeta diz-se agora motivado a en-
veredar por outro projeto, cujos contornos ain-
da está a arquitetar. Não é alheio a isso o seu cres-
cente interesse pelos desenvolvimentos na área 
da IA ao serviço da produção de conteúdos de 
texto e imagem; numa indústria dada a modas 
e tendências, os investidores viraram as costas 
às criptomoedas e à Blockchain para colocarem 
as fichas no ChatGPT e no seu potencial para re-
volucionar o conteúdo digital. 

A ferramenta permite a criação de textos auto-
máticos mediante descrição do tema e a elabora-
ção de imagens a la carte, aumentando simulta-
neamente a apreensão quanto à desinformação 
online. Consegue inclusivamente fazer progra-
mação informática de forma autónoma. A Micro-
soft celebrou recentemente um acordo de parce-
ria multibilionária com a Open AI, a empresa líder 
nesta área, para fazer chegar a IA em força aos pc’s, 
internet, telemóveis e serviços de cloud. “Já esta-

Aos 30 anos, Francisco 
Lopes tem uma 
agência especializada 
na criação de 
conteúdos virais para  
o TikTok. Instalou-se  
em Los Angeles, e não  
em Silicon Valley, para 
estar mais próximo  
do principal mercado  
de entretenimento
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mos a usar algumas destas tecnologias para reali-
zação de copy, construir em cima de modelos do 
GPT e geração de imagens”, revela Francisco. “Mas, 
atenção, não prescinde ainda da contribuição hu-
mana para ajustar outputs e modelos.” 

Sentado na praça central de Hayes Valley, no 
centro de São Francisco, junto a um grupo de jo-
vens que ensaia manobras de skate e a um giná-
sio que se mudou para a rua em resposta às me-
didas de contenção da pandemia, Micael Olivei-
ra, 36 anos, também não perde pitada dos frené-
ticos avanços da alta tecnologia. 

A startup que fundou em sociedade com os ir-
mãos João e Luís Batalha, a Amplemarket – des-
tinada a otimizar as vendas das empresas – tam-
bém recorre a técnicas de IA. Como? Se uma em-
presa X pretende fazer negócio com uma empre-
sa Y, a Amplemarket oferece um software que 
permite à primeira definir o tipo de cliente que 
pretende contactar e, graças à IA, produzir uma 
lista de potenciais contactos e a melhor aborda-
gem comercial em poucos segundos. “Pode vir a 
ser a empresa que muda a forma como as empre-
sas crescem. Um dos maiores desafios para qual-
quer empresa é angariar clientes. O que nós que-
remos é que de cada vez que estejam prontos a 
crescer venham ter connosco”, frisa à “Notícias 
Magazine” o luso-luxemburguês, que aos nove 
anos trocou a Tocha, Coimbra, pelo Grão-duca-
do. Com as novas gerações do ChatGPT, a empre-
sa de Micael pode usar a IA para partir para a aná-
lise de emoções num contexto de vendas, per-
mitindo recolher a informação fulcral presente 
nos silêncios ou nas inflexões de voz de uma pes-
soa quando fala com a outra. 

Tal como a Unbabel, a semente do que viria a ser 
a Amplemarket aterrou em Silicon Valley através 
do programa Y Combinator – as duas empresas 
foram, aliás, as primeiras portuguesas aceites no 
acelerador de elite. Micael e os seus parceiros pas-
saram pelas mesmas privações e desafios descri-
tos por Vasco Pedro: dormiram no chão de casa de 
amigos, depois num apartamento com colchões 
estendidos no solo e com dinheiro contado para 
as despesas básicas. O conimbricense acabou por 
se deixar encantar pelas particularidades da cida-
de das mil colinas: “Em São Francisco, quase não 
se veem idosos. A cidade está cheia de jovens que 
acreditam poder mudar o Mundo”, afirma. “Po-
des ir com os teus filhos ao parque infantil e co-
nhecer outro pai que é um bilionário que já fez 

Nam vehicula, elit eu 
consectetur vehicula, 
massa erat commodo 
dui, ut facilisis massa 
risus scelerisque odio. 
Quisque nulla nisi, 
porta ac dapibus sit 
amet, tempus 
sollicitudin neque. 
Vestibulum diam lacus, 
rutrum 

Os irmãos João e Luís 
Batalha e Mica Oliveira 
foram para São 
Francisco à procura do 
sonho de lançarem uma 
startup, a Amplemarket. 
Os portugueses têm 
outro projeto, que é 
seguido por Elon Musk. 
Nos primeiros tempos, 
dormiram no chão da 
casa de uma amiga.  
A mobília era uma mesa 
para os computadores  
e colchões

FO
TO

S:
 M

IC
AE

L 
O

LI
VE

IR
A

34 05.03.2023 Notícias Magazine



algo incrível, vanguardista. Até podes sair de lá 
com um cheque na mão se qualquer investidor 
acreditar no teu projeto. Isso só acontece aqui.” 

A Amplemarket não é o único projeto conjun-
to entre Micael e os irmãos Batalha. Criaram a 
Fermat’s Library, uma plataforma para anotar e 
partilhar artigos científicos, que conta com mais 
de 850 mil seguidores no Twitter. Um deles é 
bastante poderoso: Elon Musk, o patrão da Tes-
la, SpaceX e Twitter, que segue pouco mais de 
170 contas na rede social que administra. A dos 
portugueses é uma delas. “Ainda ontem trocá-
mos umas mensagens privadas”, conta Mica, 
mostrando o chat com o homem mais rico do 
Mundo. O conteúdo por eles ali partilhado con-
ta já com mais de 20 milhões de visualizações 
todos os meses. 

Lisboa do Pacífico 
Os portugueses descobriram a região da Baía de 
São Francisco em meados do século XIX. Os pri-
meiros foram açorianos que, para escaparem à 
fome e à pobreza, embarcavam nos baleeiros ame-
ricanos Havia, inclusive, um mote nas embarca-
ções do novo mundo que atracavam no arquipé-
lago – “Roubar portugueses”, pois aqueles jovens 
tinham reputação de trabalhadores incansáveis. 
Foram seguidos por aventureiros na senda da fe-
bre do ouro na Califórnia e outros que, seduzidos 
pelas promessas de vastas terras aráveis, procu-
raram instalar-se como agricultores. Os censos de 
1890 mostravam que as seis localidades com mais 
portugueses em toda a Califórnia estavam todas 
concentradas na Baía, onde mais tarde brotaria a 
disruptora indústria de Silicon Valley. 

Essa presença é bem patente em San Jose, no co-
ração do Vale, que conta com a segunda maior co-
munidade de luso-americanos nos EUA: cerca de 
125 mil pessoas. A Igreja Nacional Portuguesa das 
Cinco Chagas, fundada em 1914, está no epicen-
tro do bairro de Little Portugal (Pequeno Portu-
gal), onde instituições como o Museu Histórico 
Português, a Sociedade Filarmónica União Popu-
lar e a Casa do Benfica atuam na vizinhança dos 
centros nevrálgicos da Google e do Facebook. 

Desde 2016, Little Portugal passou a ter uma 
nova coqueluche. O restaurante Adega, impul-
sionado pelo chef David Costa, conseguiu o fei-
to de obter uma estrela Michelin dez meses após 
a abertura. O santareno tornou-se no primeiro 
chef português nos EUA, a trabalhar a gastrono-
mia nacional, a conseguir a distinção, que é si-
multaneamente única na cidade de San Jose. “O 
último restaurante português na cidade, o Sou-
sas, estava a fechar depois de 40 anos em funcio-
namento”, diz David, que se formou na Escola 
de Hotelaria e Turismo de Lisboa e passou pelas 
cozinhas do Ritz e do Assinatura. “Arriscámos, 
conscientes de que era um tiro no escuro. Fize-
mos obras, redecorámos e abrimos com o objeti-
vo de elevar e reinterpretar as receitas portugue-
sas, combatendo a ideia de que a nossa comida se 
baseia na travessa cheia.” 

Com o inesperado selo da Michelin, a cliente-
la do Adega mudou, atraindo vários empreende-
dores de Silicon Valley que convidam clientes e 
investidores para experimentar o menu de de-
gustação formado por sete pratos de inspiração 
lusitana ou a garrafeira com mais de 600 vinhos 
nacionais: “Vários negócios das maiores firmas 
mundiais de tecnologia são fechados nas nossas 
mesas”, salienta, orgulhoso, o chef ribatejano, 
de 36 anos. David Costa sublinha a informalida-
de dos maiores empresários do setor: “Temos um 
cliente habitual que é bilionário e anda sempre 
com os mesmos ténis, já velhos e gastos. Aqui 
ninguém julga pelas aparências. Há quem venha 
de calções e chinelos mas, cheios de milhões na 
conta, gaste uns 300 ou 400 dólares só em vinho. 
E isso é bom, porque na Europa ainda prevalece 
uma mentalidade mais formal”. 

O sucesso do Adega fez com que David Costa e 
os seus parceiros de negócio apostassem na aber-
tura de outros negócios gastronómicos no cora-
ção do Vale do Silício. Inaugurou o Petiscos, um 
espaço para petiscos e pratos típicos, como arroz 
de pato, polvo à lagareiro ou bacalhau com natas, 
e uma pastelaria típica, a San Jose, para dar res-
posta “aos inúmeros clientes que vinham ao Ade-
ga comprar pão português ou pastéis de nata”. 

Ao longo dos últimos sete anos, o chef notou que 
os norte-americanos passaram a conhecer mui-
to melhor a cultura e a gastronomia portuguesa. 
“Alguns nem sabiam onde ficava. Agora há cada 
vez mais americanos que já foram a Portugal e que 
até estão a pensar mudar-se para lá”, sustenta. 

A equipa da 
Amplemarket é, como  
a maioria em Silicon 
Valley, completamente 
remota. Para estreitar 
laços, os trabalhadores 
da startup 
encontraram-se 
recentemente nas 
Canárias, Espanha
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A intensificação das relações entre Portugal e a 
Califórnia manifesta-se em números: as expor-
tações para os EUA aumentaram no ano transa-
to 71,4% face a 2021 e as encomendas de cortiça 
e de azeite para o “Estado dourado” cresceram no 
mesmo período 7% e 83%, respetivamente. Ao 
mesmo tempo, muitos foram os residentes na 
Califórnia que optaram pela tranquilidade de 
Portugal durante os conturbados anos de alarme 
pandémico. “A perceção de Portugal é cada vez 
mais favorável, muito devido ao aumento do nú-
mero de turistas que se deslocam por via do voo 
direto Lisboa-São Francisco da TAP e da campa-
nha que o Turismo de Portugal realizou na região 
antes da pandemia”, destaca Teresa Fernandes, 
da AICEP, no espaço de cowork em que o orga-
nismo opera na zona de Embarcadero, no centro 
de São Francisco. A delegada realça ainda o au-
mento da visibilidade de Portugal nas áreas tec-
nológicas, incluindo as startups portuguesas e o 
Websummit, bem com a mudança de grandes 
firmas como a Cloudfare de Silicon Valley para 
Lisboa. “Em 2020 e 2021, com a intensificação 
do trabalho remoto, muitas empresas da região 
intensificaram a contratação remota de talento 
em Portugal e muitos californianos mudaram-
-se para lá, beneficiando da fantástica qualidade 
de vida a custos mais acessíveis”, diz Teresa. 

A responsável pela agência pública portuguesa 
de investimento na Califórnia destaca ainda o 
grande debate existente em Silicon Valley sobre 
a regulação das poderosas empresas tecnológicas, 
num momento em que Washington percebeu 
que estava praticamente refém de bilionários, 
como Elon Musk, em vertentes estratégicas como 
a indústria espacial ou os carros elétricos, e em 
que o fantasma da desinformação continua a as-
sombrar empresas como a Meta ou o Twitter. “A 
polarização política no país fez com que até ago-
ra ainda não se tenham chegado a acordos sobre 
a regulação destas empresas. São elas próprias que 
se autorregulam com base no mercado, ou seja, 
através dos danos reputacionais que vão sofren-
do.” A União Europeia abriu no passado mês de 
setembro uma delegação em São Francisco para 
abrir diálogo com as plataformas tecnológicas. 

Demasiado grande para cair 
Nuno Gonçalves Pedro, de 45 anos, tem um per-
curso empresarial de sucesso: formado em En-
genharia Informática, começou a trabalhar aos 
19 anos e passou por empresas como a Altran e a 
Deloitte até, aos 26, ter começado a brilhar na 
londrina GSM Association, levando a associação 
de comércio global de operadores móveis a sal-
tar de cinco para 250 milhões de euros em recei-
tas anuais. Em 2006, começou a trabalhar com 
startups. “Ajudei uma empresa israelita a cres-
cer até se vender a uma firma cotada no Nasdaq”, 
revela o lisboeta. “Foi aí que percebi que gostava 
de startups com acelerações rápidas, daquelas 

que vão dos zero aos 100 num ápice.” 
Depois de três anos como senior expert da 

Mckinsey na Ásia, estabeleceu-se numa vila de 
origens portuguesas perto do vale, onde come-
çou o seu percurso como investidor de risco (ven-
ture capitalist, ou VC). “Com o meu primeiro fun-
do, investi em empresas como a Draft Kings, Ro-
bin Hood ou Virtual Health. Tive quatro decacór-
nios [startups avaliadas em dez mil milhões de 
euros]. Unicórnios deixei de contar.” 

É hoje fundador e sócio da Chamaeleon, inves-
tidora em mais de 25 startups mundiais, 60% de-
las nos EUA e 25 a 30% na Europa. Incide nas fa-
ses embrionárias das companhias, num máximo 
de dez milhões de euros ao longo do processo de 
investimento. Além disso, o português quer ser 

David Costa chegou à 
Califórnia há sete anos 
para abrir o Adega  
no espaço do último 
restaurante português 
em Little Portugal,  
o bairro lusitano de San 
Jose, no coração  
de Silicon Valley. Dez 
meses depois ganhou 
uma estrela Michelin. 
Entretanto, abriu uma 
padaria, um restaurante 
de petiscos e uma 
discoteca
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pioneiro no uso de tecnologia de ponta ao servi-
ço de fundos de capital de risco. “Usamos plata-
formas tecnológicas desenvolvidas internamen-
te que nos aumentam a eficácia na gestão de por-
tefólio, aferição de risco e análise de investimen-
tos”, assinala o VC, no café do campo de golfe da 
Universidade Stanford. “Somos os únicos a fazer 
isto em ‘early stage’. Entre outras coisas, conse-
guimos entender, através de dados, qual a me-
lhor altura para fazer a venda de uma startup e 
qual o valor mais apropriado.” 

Vivem-se tempos de incerteza no Vale do Si-
lício. A conjuntura económica promete refrear 
os investimentos e especialistas como Tom Lo-
verro, apontado pela revista “Forbes” como um 
dos 100 maiores investidores de risco do Mun-

do, preveem “um acontecimento de extinção 
em massa para empresas em fase inicial e inter-
média no final de 2023 ou início de 2024”. Nu-
no Gonçalves Pedro não é tão drástico, até por-
que, sublinha, muitos fundos têm ainda obri-
gatoriamente de alocar o abundante capital re-
centemente angariado. “Espera-se, sim, que se 
invertam as regras do jogo, pois antes o poder 
de negociação estava do lado dos empreende-
dores e agora, com a redução de riscos, vai ficar 
do lado dos investidores”, observa. “Mas isso 
sempre foi um fenómeno cíclico.” 

O pessimismo generalizado não parece afetar, 
para já, os empreendedores portugueses com pre-
sença na Califórnia. Micael Oliveira acredita mes-
mo que a Amplemarket está desenhada como 
“uma máquina antirrecessão”. “A Sequoia, a 
maior empresa de capital de risco, publicou há 
pouco tempo uma apresentação em que elenca-
va o que as empresas deviam fazer em tempos de 
crise. Primeiro, reduzir riscos; depois, investir 
em ferramentas que ajudem a consolidar custos; 
e, finalmente, investir em ferramentas que aju-
dem a aumentar receitas. Ora, as duas últimas 
são o núcleo da nossa missão. Nós ajudamos a 
consolidar custos oferecendo vários produtos 
em simultâneo e tudo o que fazemos é ajudar os 
clientes a aumentarem as suas receitas.” 

Teresa Fernandes encara os despedimentos em 
massa registados no setor como uma inevitabi-
lidade face à euforia desmedida que se estava a 
viver: “São períodos que têm de ser aproveitados 
para produzir eficiência e eliminar gorduras”. 

No mesmo tom, Vasco Pedro constata que o 
mercado está agora inundado de talento que vai 
procurar criar os seus próprios projetos. “Basta 
olhar para as várias pessoas que saíram da Unba-
bel e que fundaram startups muito bem-sucedi-
das, como a Remote, um unicórnio criado por 
Marcelo Lebre, um ex-engenheiro da Unbabel”, 
exemplifica. Mais do que se tornar também um 
unicórnio, Vasco Pedro julga mais importante 
assegurar o estatuto de “centauro”, ou seja, uma 
firma geradora de 100 milhões de euros em re-
ceitas anuais. A Unbabel vive um momento de 
expansão. Após ter adquirido a Lingo24, em 2021, 
a startup de tradução comprou em janeiro deste 
ano a alemã EVS, especializada nas áreas finan-
ceira e legal, ao mesmo tempo que lançou uma 
versão self-service do seu produto: “Estamos a 
transformar o mercado de tradução e este vai ser 
um ano de bons desafios”, vinca. 

Em San Jose, David Costa somou uma discote-
ca, a Noite, ao conjunto de espaços de lazer com 
identidade portuguesa. “Os clientes são sobre-
tudo americanos e asiáticos, indianos e chineses, 
que podem beber cocktails batizados com o nome 
de discotecas portuguesas, como Plateau ou a Ka-
pital.” Todos eles convergem numa opinião: Si-
licon Valley é demasiado grande para cair. ●m

A diretora da AICEP em 
São Francisco, Teresa 
Fernandes, destaca o 
aumento das ligações 
entre Portugal  
e a Califórnia. Nuno 
Gonçalves Pedro, 
investidor e gestor  
do fundo Chamaeleon, 
acredita que Silicon 
Valley vai permanecer 
como a capital da 
tecnologia mundial, 
apesar das recentes 
mudanças
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Camila Santana, 
brasileira de 30 
anos, veio para 
Portugal à procura 
de melhores 
condições de vida 
e encontrou  
no setor da 
construção  
um trampolim  
para lá chegar
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Mulheres 
de obra

TEXTO  

Ana Tulha

Operárias ligadas à construção ainda são 
uma raridade, mas, num setor “fortemente 

masculinizado”, há quem desafie a lógica e faça 
por escavar o preconceito. Cinco testemunhos 

que fazem sonhar com um futuro distinto.
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E
stá uma manhã soalheira em 
Canidelo, freguesia de Vila 
Nova de Gaia colada ao mar. 
A cada rua, novas constru-
ções, condomínios de luxo 
acabados de nascer, outros 
que ainda vão arrancar, casas 
a surgir do zero, ou a meio ca-
minho, umas tantas quase 
prontas, nesta zona oferta 

não falta (para um dado segmento endi-
nheirado, diga-se). Numa perpendicu-
lar à praia, com vista direta para o mar, 
uma destas construções parece, no en-
tanto, demarcar-se das demais. Não tan-
to pelo tamanho ou o estilo arquitetóni-
co, antes porque no centro da obra, de ca-
pacete na cabeça e alicate na mão, estão 
duas mulheres. Camila Santana, 30 anos, 
e Ana Cláudia, 35, partilham o andaime 
e outros pontos em comum: são ambas 
brasileiras, de Pernambuco, vieram para 
Portugal a sonhar com melhores condi-
ções de vida, encontraram na constru-
ção civil a oportunidade que procura-
vam, juram ambas ter sido um tiro cer-
teiro. Mesmo que este não fosse um ce-
nário que se desenhasse à partida. “O 
meu pai é da área da construção e eu 
quando era mais nova ajudava a fazer coi-
sas básicas, mas sempre achei que não 
conseguiria trabalhar na construção”, 
admite Camila, sorridente e despacha-
da. Anda atarefada a prender os ferros que 
desembocam no topo da pilha de blocos, 
para que, ainda esta tarde, se possa beto-
nar a estrutura. Ana Cláudia também. 
Para ela, vir parar a esta área afigurava-se 
um desfecho ainda mais improvável. “A 
minha mãe sempre fez tudo em casa, 
mas eu não, não tinha jeito nenhum. 
Achava eu. Aqui percebi que tenho.” 

É licenciada em Gestão de Turismo, 
mas nunca conseguiu trabalhar nisso. 
No Brasil, passou por uma fábrica e de-
pois esteve anos na área administrativa, 
quando chegou a Portugal, em agosto do 
ano passado, ainda andou um mês a fa-
zer limpezas de quartos num hotel. En-
tretanto, falaram-lhe de uma empresa 
de construção que estava a dar formação 
a mulheres para trabalhar e viu ali uma 
boa oportunidade de “aprender uma 
nova profissão”. Camila chegou há mais 
ou menos um ano, no Brasil trabalhou 
dez como administrativa, nunca tinha 
experimentado nada que se relacionas-
se com isto. Mas depois soube da Ecocon-
cept, e de uma publicação nas redes so-
ciais em que a empresa desafiava mulhe-
res a ir trabalhar, e quis experimentar. Ao 

mais atentas aos pormenores.” Por tan-
to, não há homem que as supere? “Sem 
dúvida que estamos ao mesmo nível. 
Não vou dizer que estamos um nível aci-
ma que é para não humilhar”, atira, a rir, 
em jeito de provocação. Por aqui, o am-
biente entre elas e eles é sobretudo isto, 
assegura. “Flui muito bem, trabalhamos 
bem, claro que há brincadeiras, mas sem-
pre com respeito.” De resto, Camila já é 
chefe de equipa e o bom trabalho que 
tem feito levou-a até a ser promovida a 
consultora. Está, por isso, em fase de 
transição. Ana Cláudia segue a tempo 
inteiro com as mãos na massa, mas dá-
-se por feliz, só quer ter condições para 
trazer o filho de 12 anos que ficou no Bra-
sil com a avó, pensa até em evoluir. Por 
parte dos colegas, nunca notou estra-
nheza face à sua presença. Algum espan-
to sim, mas só dos clientes que visitam 
as obras e, de tão surpreendidos, às ve-
zes até pedem para as fotografar. De 

fim de três dias de teste, percebeu que es-
tava à altura do desafio. O facto de se tra-
tar de uma construção em ICF (Isolated 
Concrete Forms), com blocos isolantes 
que se empilham ao jeito de legos para 
depois serem preenchidos com betão ar-
mado, também ajuda, aponta António 
Alves, CEO da empresa. Além de vanta-
gens ao nível do isolamento térmico, da 
filtragem do ar e da rapidez da constru-
ção – pelo menos é isso que garante o res-
ponsável –, o facto de estes blocos serem 
leves e facilmente transportáveis, e de o 
seu manuseamento não requerer uma 
“mão de obra tão específica e tão artísti-
ca”, abre portas a protagonistas até aqui 
improváveis. “Neste tipo de construção 
a precisão é um ponto-chave. E as mu-
lheres, regra geral, são mais perfecionis-
tas, fazem cortes mais limpinhos.” 

Camila não se retém na falsa modés-
tia. “É um trabalho mais técnico, mais 
detalhista, não é tão braçal. E nós somos 

Ana Cláudia, 
35 anos, também 
trabalha na 
Ecoconcept, 
uma empresa de 
construção que 
aposta em casas 
passivas e que 
pretende empregar 
cada vez mais 
mulheres
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quem passa na rua também. E nisto Ca-
mila, que tinha ido ao piso de baixo, rea-
parece e faz questão de acrescentar isto, 
como que a rematar a conversa. “O lugar 
da mulher é onde ela quiser.” 

O lugar dela é na cozinha. 
Mas não é o que parece 
Marisa Rodrigues, de 42 anos, não se so-
corre da expressão, mas o percurso dela 
tem sido a concretização deste lema. Na-
tural de Vila Pouca de Aguiar (embora 
viva em Bragança há mais de 20 anos), 
filha de carpinteiro, habituou-se a an-
dar com ele para todo o lado e a entreter-
-se com o pouco que havia. “O meu pai 
dava-me pedacinhos de madeira e eu fa-
zia um bocado de tudo: gatinhos escul-
pidos, mobiliário para as minhas Barbies, 
casotas para os meus gatos. Noutras al-
turas, ele ia envernizar os bancos das 
igrejas e eu ia ajudar. Lixava, martelava, 
eu sei lá.” O que o pai de Marisa não pre-
viu foi que o bichinho havia de lhe dar 
dores de cabeça. “Comecei a pintar uma 
série de coisas em casa, o meu quarto, os 
móveis, o meu pai dava-me cabo da ca-
beça”, recorda Marisa, sempre a rir. “Ou-
tra vez, fartei-me dos azulejos que tinha 
no chão do meu quarto e fui à oficina 
dele pegar em dois martelos para os ti-

pegou num amigo e foi para lá remode-
lar o espaço, um antigo ginásio, para lhe 
fazer surpresa.  

Não espanta, por isso, que Marisa te-
nha ido parar à MELOM Obras, a empre-
sa responsável pelas renovações de ca-
sas exibidas no programa “Querido, mu-
dei a casa” (e por tantas outras que não 
têm honras de emissão televisiva). “Bati 
à porta e disse: ‘Olhem, eu faço isto as-
sim-assim, gostava de ajudar’.” E assim 
foi. Esteve três ou quatro dias à experiên-
cia (isto em 2018) e rapidamente os pa-
trões se convenceram de que ela seria 
uma mais-valia. Na altura, trabalhava 
com quatro homens. Hoje são 12 funcio-
nários, mas Marisa continua a ser a úni-
ca mulher. Nada que a apoquente. 
“Quando entrei, ia algo receosa, não sa-
bia o que esperar, mas são todos muito 
porreiros e respeitosos, dizem-me mui-
tas vezes: ‘Olha, anda cá ver, achas que 
está bem assim?’. E quando vou fiscali-
zar e algo não está bem, também ralho 
com eles.” Mas eles não se ofendem, no 
Dia da Mulher (celebrado na próxima 
quarta-feira, dia 8) costumam até levar-
-lhe flores, por vezes rebuçados. “Nor-
malmente os clientes é que ficam mais 
admirados quando me veem em obra. 
Volta e meia perguntam-me: ‘Então mas 

rar. Quando lá chegou tinha o chão todo 
picado e já tinha tirado uns bocados. De-
pois ele lá teve de tirar o resto e de pôr 
uma madeira flutuante.” Mais tarde, na 
escola, teve também umas noções de 
eletricidade. E então a saga continuou, 
agora noutro capítulo. “Mexia em tudo, 
transformadores, interruptores. No 
meu quarto, por exemplo, tirei o que lá 
tinha e coloquei daqueles com rodinha, 
em que se pode aumentar e diminuir a 
intensidade da luz. Estava sempre a in-
ventar coisas, não parava quieta nem um 
bocadinho.” 

Foi talvez o fascínio pelos interrupto-
res que a levou a querer Engenharia Ele-
trotécnica no Politécnico de Bragança. 
Mas o curso não a agradou. Mudou para 
Engenharia do Ambiente, seguiu-se um 
mestrado em Gestão e Conservação da 
Natureza, depois passou uns dez anos a 
trabalhar no Ciência Viva, em Bragan-
ça. Pelo meio, comprou casa e pôs mãos 
à obra. “Eu e o meu namorado, agora ma-
rido, remodelámos o apartamento todo. 
Até a parede da cozinha deitámos abai-
xo.” Marisa fala depressa, como quem 
tem sempre mais qualquer coisa para 
contar. Mais tarde, o companheiro, que 
já era dono de uma agência funerária, 
quis abrir o negócio num novo local. Ela 
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Marisa Rodrigues 
“estreou-se” nestas 
lides com o pai, 
carpinteiro, e o 
bichinho não mais 
a largou. Hoje, é a 
única mulher numa 
empresa que se 
dedica à renovação 
de casas, 
em Bragança 
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também faz isso?’.” Faz isso e mais, ve-
rifica a obra e prepara o orçamento, é a 
responsável pelas cozinhas, tira as me-
didas e conduz todo o processo de mon-
tagem, se for preciso também instala 
roupeiros, chão flutuante, acabamen-
tos. Agora que foi mãe (há um ano, mais 
coisa menos coisa), até tem estado mais 
pelo escritório, mas sempre que é preci-
so põe mãos à obra. Também já gessou 
paredes e fez gesso cartonado, até a ca-
nalização de água e saneamento. Por 
tudo isto, não tem dúvidas: “É como se 
fosse um deles.” 

Calceteira não. Chefe calceteira 
Se para Marisa a entrada num setor habi-
tualmente reservado aos homens foi o 
cumprir de uma vocação de longa data, 
para Marlene Rodrigues, 43 anos, foi uma 
questão de força maior. Natural de Pena-
fiel, estudou até ao 12.º ano, depois foi 
para uma fábrica embalar roupa de bebé. 
Entretanto casou e começou a ajudar na 
empresa do marido, a Portflester, que se 
dedica às pavimentações. “Trabalhava na 
parte do escritório, controlava a docu-
mentação dos trabalhadores, respondia 
aos pedidos dos empreiteiros, tratava da 
questão dos equipamentos de proteção 
individual, dos exames médicos, do pro-
cessamento dos vencimentos, tudo o que 
fosse mais relacionado com a parte mais 
burocrática.” Mas depois também ia com 
o marido ver as obras, acompanhava-o em 
viagens, ia percebendo como as coisas 
funcionavam. 

O conhecimento que bebeu ao longo 
daqueles anos no terreno haveria de re-
velar-se crucial. Há uns anos, o compa-
nheiro de uma vida adoeceu, foi-lhe dia-
gnosticado um tumor maligno, ainda lu-
tou que se fartou, mas depois também 
apanhou covid e as coisas complicaram-
-se, acabou por falecer há mais ou me-
nos um ano. E então as visitas às obras 
que fazia “mais por companhia” torna-
ram-se uma necessidade. Marlene faz 
uma pausa quando chega a esta parte da 
história, pede uns segundos para se re-
compor, a vida tem isto de nos trazer do-
res sem tempo. Mas não se deixa vencer. 
Às seis e meia da manhã em ponto, lá 
está ela no escritório, a tirar guias de 
transporte, a garantir o material para os 
homens, a ver se está tudo certo. Depois, 
sempre que é preciso, acompanha o en-
carregado nas visitas às várias obras. “Ver 
se estão prontas para começar, assentar 
guias, resolver problemas.” E ninguém 
parece estranhar a presença dela. “Como 

muitos já me conheciam de ir com o meu 
marido, acham normal. Mesmo entre os 
clientes novos, acho que ninguém es-
tranha, pelo menos nunca me apercebi 
de nada.” E, se for preciso, também tra-
balha no terreno. “Já andei com o meu 
encarregado de obra a preparar a base 
para o assentamento, para os calcetei-
ros poderem começar a calcetar.” Não 
esconde que por vezes “é difícil”, mas 
está determinada a singrar. A prova é que 
se prepara para fazer uma formação de 
condutor de obra. “Agora, aos 42 anos, 
vou voltar a pegar nos livros, já viu? Mas 
tem de ser.” E prossegue com a convic-
ção de que nada a pode travar. Muito me-
nos o género. 

Engenheiras a ganhar terreno 
A realidade mostra, porém, que as mu-
lheres ainda têm um longo caminho a 
percorrer na área da construção. Fátima 
Messias, coordenadora da Federação 
Portuguesa dos Sindicatos da Constru-
ção, Cerâmica e Vidro e da Comissão para 
a Igualdade entre Mulheres e Homens 
da CGTP, reconhece tratar-se de um “se-
tor fortemente masculinizado, com 
poucas mulheres e uma grande diferen-
ça de tratamento”. A prova é que a “No-
tícias Magazine” pediu ajuda à federa-
ção para chegar à fala com mulheres ope-
rárias que trabalhassem no setor e, se-
gundo informações recolhidas junto dos 
vários sindicatos, não há atualmente 
qualquer associada que desempenhe es-

sas funções. Mais: ao longo dos últimos 
anos, Fátima ouviu apenas falar de duas 
ou três operárias que seriam brasileiras 
e laborariam no centro do país. Mas nun-
ca conseguiu chegar a elas. “Faltam mui-
tas mulheres no setor da construção. 

Para Marlene 
Rodrigues, a 
incursão a fundo 
neste setor foi 
mais uma questão 
de necessidade. 
Com a morte do 
marido, teve de 
assumir o controlo 
da empresa de 
pavimentações até 
aí gerida por ele
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Ascensión Moreira, 43 anos, nascida 
em França mas residente em Marinhais, 
perto de Salvaterra de Magos, é uma de-
las. Quando acabou o Secundário foi para 
Engenharia de Minas no Técnico (em 
Lisboa). Mais por causa da média do que 
por outra coisa. Mas acabou a adorar o 
curso. “Na altura, era uma área de que 
não se ouvia falar em Portugal. Come-
cei na Fornecedora de Britas do Carrega-
do, passei pela Bucelbritas, agora estou 
na Rodio Portugal, onde sou responsá-
vel pelo departamento de qualidade e 
ambiente. E também dou uma perninha 
na segurança.” Pelo menos uma vez por 
semana, visita todas as obras que a em-
presa tem em curso. Verifica condições 
de trabalho dos colegas em termos de se-
gurança, vê se em termos ambientais as 
regras estão a ser cumpridas, dá forma-
ção sempre que necessário. “Tenho con-
tacto direto com todos os elementos, do 
servente ao diretor de obra.”  

E, nestes já largos anos que leva de pro-
fissão, nunca achou que o facto de ser 
mulher fosse sequer uma questão. “Nun-
ca me senti minimamente excluída ou 
deslocada, sempre fui muito bem trata-
da e muito bem recebida. Tanto logo no 
início, quando comecei a trabalhar nas 
pedreiras, como agora em obra. Nem se-

quer noto que me avaliem pelo facto de 
ser mulher.” Ainda assim, admite que 
tem havido uma evolução. “Quando co-
mecei a trabalhar, ainda havia muito 
poucas mulheres nesta área, fosse em 
que função fosse, a mim nunca me dis-
seram nada, mas ainda havia homens 
que estranhavam o facto de estar uma 
mulher junto deles. Agora não, já não se 
sente em constrangimento, há uma mu-
dança de mentalidade.” Mesmo os tra-
balhadores não se acanham em pedir-lhe 
ajuda se precisarem. “Ó engenheira, dê 
aí um jeitinho”, dizem-lhe, volta e meia. 
Traça até um cenário risonho para o fu-
turo. “Acredito que daqui a uns anos vai 
ser normal ver uma mulher numa gira-
tória, numa grua ou a manobrar equipa-
mentos mais pesados. Nós é que ainda 
não nos virámos para aí. Hoje em dia, 
qualquer setor deixou de ser exclusivo 
para os homens. As empresas, e as pes-
soas no geral, já não olham para isso.” 

Fátima Messias, da CGTP, não é tão oti-
mista. Ressalvando que o setor da cons-
trução não é, em si mesmo, atrativo 
(“por causa da dureza do trabalho, dos 
horários, dos salários, da precariedade”, 
assinala), e que esse continua a ser o 
maior problema, admite que, em cima 
disso, há, em relação às mulheres, um 
certo preconceito, principalmente “por 
parte de quem contrata”. “Volta e meia 
chegam-nos testemunhos disso. Ainda 
se olha para a mulher como se ela só pu-
desse ter ocupações pré-definidas. Ain-
da há muito a cultura de que o trabalho 
pesado é para homens e o trabalho de mi-
núcia, de atenção, de cuidar é para as mu-
lheres. O setor da construção reflete 
muito isso.” A responsável sindical vai 
até a exemplos mais concretos. “Se for-
mos a ver, especialmente em contexto 
de obra, tudo está organizado para os ho-
mens. As instalações, a inexistência de 
casas de banho para homens e para mu-
lheres, o equipamento que é mais ade-
quado para homens, o próprio facto de 
este ser um setor móvel, que implica 
passar temporadas fora, acaba por ser 
mais prejudicial para as mulheres, por-
que ainda há muito a cultura de serem 
elas a tratar dos filhos, a irem com eles 
ao médico, a cuidar de outros familiares. 
Tem sido uma evolução tão lenta que 
ainda custa a encontrar mulheres [ope-
rárias] neste setor.” Ou como aquela ins-
piradora máxima que tem guiado Cami-
la Santana, trabalhadora da Ecoconcept, 
anda ainda longe de ser lema universal. 
Um dia, talvez. ●m

Claro que não é uma realidade só do nos-
so país, mas é um facto. E as que existem 
estão maioritariamente no apoio admi-
nistrativo ou na parte mais técnica.” São 
técnicas de higiene e segurança no tra-
balho, por exemplo. Ou engenheiras. 

Ascensión Moreira 
é a responsável 

pelo departamento 
de qualidade e 

ambiente da Rodio 
Portugal. Está 

habituada a 
trabalhar entre 

homens e nunca 
achou que o facto 

de ser mulher 
fosse uma questão
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EXOSFERATERMOSFERA

MESOSFERA

ESTRATOSFERA

TROPOSFERA

ATMOSFERA

CAMADA DE OZONO

O buraco na camada do ozono tem diminuído e está a poucas 
décadas de desaparecer. A conclusão é do novo relatório das 

Nações Unidas (ONU), que é atualizado a cada quatro anos. E 
que estima que os danos na camada que protege a Terra de 

raios solares ultravioleta possam estar completamente 
revertidos até 2040 na maior parte do Mundo.

POR Catarina Silva

Há boas 
notícias vindas 
da estratosfera

A IMPORTÂNCIA 
DESTES DADOS

O problema é que as 
ações humanas, no-
meadamente com a 
emissão de gases clo-
r o f l u o r c a r b o n e t o s  
(CFC),  danif icaram 
este escudo e criaram 
o chamado buraco do 
ozono. Mas há boas no-
tícias: ele está final-
mente a diminuir.

Podemos olhar para a camada do 
ozono (que é composta, tal como o 
nome indica, pelo gás ozono) como 
um escudo protetor da Terra. Está lo-
calizado numa região da atmosfera 
chamada estratosfera e fica a uma 
distância de entre 20 a 35 quilóme-
tros da superfície do nosso Planeta.  
Este escudo é uma barreira à passa-
gem de 95% dos raios solares ultra-
violeta, ou seja, impede que atinjam 
a superfície da Terra. E porque é que 
isto é importante? O ozono é o único 
gás capaz de filtrar a radiação UV-B, 
a mais prejudicial aos seres humanos, 
que aumenta o risco de desenvolver, 
por exemplo, cancro de pele. E é tam-
bém o único gás capaz de filtrar os 
raios UV-C, que são nocivos à bios-
fera
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O QUE É QUE CONTRIBUIU  
PARA CHEGARMOS AQUI? 
O buraco do ozono está a fechar por-

que foram tomadas medidas para 
impedir que houvesse nova pro-
dução e libertação para a atmos-
fera de gases que tinham efeitos 
danosos no escudo protetor da 

Terra.

 E isso deve-se a um raro acordo universal, ratificado por 
197 Estados e pela União Europeia. Chama-se Protocolo 
de Montreal, foi assinado em 1987 e tinha como objetivo er-
radicar 99% dos químicos nocivos à camada do ozono. 
Ora, o acordo definia a proibição de substâncias, incluin-
do os CFC que eram utilizados em aparelhos de ar condi-
cionado, frigoríficos ou desodorizantes. Mais tarde, em 
2016, foi feita uma atualização, que prevê também elimi-
nar os hidrofluorocarbonetos (HFC), que tinham sido usa-
dos como substitutos dos CFC. A verdade é que, desde 
então, tem havido uma notável recuperação na camada 
do ozono.

A redução do buraco do ozono é uma 
história de sucesso ambiental. Mas, 
buraco do ozono e alterações climá-
ticas são dois problemas distintos, 
embora possam estar ligados. Um 
tem a ver com a permeabilidade da 
atmosfera aos raios ultravioleta, 
como já explicámos. O outro tem a 
ver com a incapacidade de a atmos-
fera refletir o calor, ou seja, está 
mais ligado ao aquecimento 
global. Neste caso, o princi-
pal culpado é a emissão de 
gases com efeito de estufa.

Dentro deles, o CO2 é o mais relevante e tem 
origem, principalmente, na queima de com-
bustíveis fósseis como o carvão mineral, o gás 
natural e o petróleo. Significa isto que as ativi-
dades humanas levaram ao aumento da pre-
sença desses gases na atmosfera fazendo 
com que eles retenham mais calor e aumen-
tem a temperatura do Planeta. 

O sucesso em eliminar os químicos 
nocivos para a camada do ozono 
mostra, como reconheceu a ONU, 
que há esperança para que o mesmo 
caminho seja feito no que toca a cor-
tar com os combustíveis fósseis. 
Aliás, o Protocolo de Montreal é já 
considerado o mais bem-sucedido 
tratado ambiental da história e isso 
pode incentivar os países a continua-
rem a agir em conjunto para respon-
der ao desafio maior, o da redução 
das emissões de CO2 para travar o 
aquecimento global. Mas vamos fo-
car-nos, agora, no futuro do buraco 
do ozono. Para não reverter o cami-
nho feito até aqui é importante conti-
nuarmos atentos aos produtos que 
vão sendo lançados no mercado, es-
pecialmente nos sprays e refrigera-
ção, para se ir detetando os que são 
nocivos à camada do ozono e proibir 
a sua comercialização.
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Quando chega o mês de março, chega 
também a data de comemorar os nossos 
pais. É com esse propósito que o Museu 
da Guarda vai desenvolver atividades 
onde possas criar um prenda para ofere-
cer ao teu pai. Se juntares um bocadinho 
de imaginação, criatividade e amor, po-
des “preparar presentes originais para 
oferecer aos pais ou à pessoa especial que 
representa esse papel”. 

O projeto “Sábado em Família” foi de-
senhado para que quem participe, pais 
e filhos, “possa partilhar experiências 
e aprender de forma divertida e descon-
traída”. Também tem como objetivo ex-
plorar o dia a dia de um museu, desde a 
organização, à conservação e, posterior-
mente, à exposição. E, no sábado que 
antecede o Dia do Pai, já se sabia que o 
foco era uma atividade que celebrasse a 
bonita data. 

A iniciativa desenvolvida pelo Museu 
da Guarda é para maiores de seis anos e 
acontece nas instalações do próprio edi-
fício. Irá decorrer no próximo sábado, 
dia 11, às 10 horas. A entrada é gratuita, 
mas está sujeita a uma inscrição prévia 
obrigatória. E não te preocupes, tudo o 
que for preciso para criares uma prenda 
cheia de carinho para oferecer ao pai vai 
ser fornecido pelo museu. ●m   
JÚLIA COELHO

Oficina “Sábados em Família” 
Museu da Guarda 
Sábado, dia 11 de março, às 10 horas 
A partir dos seis anos 
Inscrição gratuita 

ANOTA AÍ
VAMOS FAZER  
UMA PRENDA PARA 
OFERECER AO PAI
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TURQUIA  
EMPREITEIROS RESPONSABILIZADOS  
PELA DESTRUIÇÃO DE EDIFÍCIOS NO SISMO

As autoridades turcas estão a investigar mais de 600 pessoas, entre 
as quais empreiteiros e proprietários, por corrupção na construção 
de diversos edifícios que ficaram destruídos durante o sismo que 
abalou a Turquia no início deste mês. Em causa está a responsabili-
dade destas pessoas na debilidade dos edifícios. 184 pessoas já fo-
ram mesmo detidas, numa altura em que o país continua a sentir 
abalos de menor escala.

Em Portugal, como de resto tem 
acontecido noutros países, há cada 
vez mais gente que não consegue 
pagar um espaço digno para viver. 
O que pode ser feito para resolver 
o problema? O Governo anunciou 
recentemente várias medidas, mas 
a questão é complexa. Sabe mais 

sobre o tema no site do TAG.

ESTÁ A CHEGAR “PINÓQUIO:  
UMA AVENTURA MUSICAL”

Pinóquio está de volta, num cativante for-
mato musical pensado para toda a família 
que não vais querer perder. Toda esta 
aventura estará em versão musical no Au-
ditório do Casino Estoril, aos fins de se-
mana, a partir de 11 de março. “Pinóquio: 
uma aventura musical” tem autoria (e o 
selo de qualidade) da Artfeist.
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Pela primeira vez na história do concur-
so Miss Universo Porto Rico, foi sele-
cionada uma mulher trans para candi-
data a representar o país. A concorren-
te chama-se Daniela Arroyo, é uma ati-
vista pelos direitos das pessoas trans e 
irá apresentar-se, lado a lado, com ou-
tras candidatas que se perfilam para a 
fase internacional. Desde 2012 que o 
concurso Miss Universo permite a par-
ticipação de mulheres trans, tendo a 
primeira concorrente trans lutado pelo 
título mundial em 2018.

PORTO RICO  
PRIMEIRA 

MULHER TRANS 
NO CONCURSO 

MISS UNIVERSO

O DILEMA DAS CASAS CADA 
VEZ MAIS CARAS
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A vizinhança e 
toda a diferença 

que ela faz
As relações de proximidade, os cumprimentos que 

sabem bem, a entreajuda na porta ao lado. Os 
direitos e os deveres, os problemas e as dificuldades, 

os espaços comuns, a convivência debaixo do mesmo 
teto. E os bons exemplos que perduram e mostram 

que há vizinhos para todas as ocasiões.

CIVISMO
POR Sara Dias Oliveira

A
avó Emília decalcava o provérbio 
que lhe ficou para sempre no ouvi-
do: “Mais vale um vizinho à mão do 
que ao longe o nosso irmão”. O di-
tado tornou-se uma máxima para 
Margarida Botelho, professora de 
Inglês no Ensino Básico e Secundá-
rio, que deixou a aldeia para estudar 
na cidade e ficou a viver em Aveiro, 
família longe. Há um ano que mora 

num prédio de três andares, no centro, mais de 
30 apartamentos e respetivos agregados. Cria-
ram um grupo no WhatsApp para resolver situa-
ções do quotidiano, o portão da garagem avaria e 
é preciso ligar para o condomínio, discutir assun-
tos antes das reuniões para levar ideias alinhava-
das e não perderem demasiado tempo. Agora que-
rem comprar um compostor coletivo e trocam 
impressões para uma solução que seja útil a to-
dos em nome do bem comum. É boa vizinhança. 
“O grupito de WhatsApp tem funcionado mui-
to bem”, garante.  

Há coisa de dois meses, era domingo, quase 
tudo fechado, Margarida Botelho queria acen-
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da comunidade com um espaço de participação 
ativa e aprendizagem coletiva para debater pro-
jetos comunitários.  

Boa Vizinhança é um outro projeto que nasceu 
mais a sul, em Lisboa, há cerca de dez anos. Cris-
tina Velozo e duas amigas vizinhas queriam fa-
zer alguma em termos de proximidade e de ati-
vidade social, falaram com a então presidente da 
Junta de Freguesia de São Mamede, agora autar-
quia de Santo António, organizaram o dia do vi-
zinho, uma feira de artesanato, conversaram com 
instituições ao pé da porta, que pouca gente co-
nhecia. Queriam ajudar. Abriram a Dona Ajuda, 
no Mercado do Rato, uma loja social com tudo 
que se possa imaginar, artigos novos e em segun-
da mão, não perecíveis, roupas, sapatos, livros, 
brinquedos, aberta de segunda a sábado das 10 às 
18 horas, até às 19 no verão. Uma loja aberta à co-
munidade que recebe gente referenciada pelas 
instituições que pode levar o que lhe falta em 
casa, numa quantia estipulada. “Vivemos de doa-
ções”, adianta Cristina Velozo.  

O projeto cresceu, são 50 voluntários neste mo-
mento, tem uma perna social com a Dona Ajuda, 
uma perna cultural batizada de Praça com vários 
eventos, lançamento de livros, apresentação de 
artistas emergentes e ainda uma perna ambien-
tal no projeto Reviravolta.  

A lei e as regras do condomínio 
Luísa Conceição faz parte do grupo Vizinhos de 
Aveiro desde o início, é uma das administrado-
ras da página do Facebook. “Começámos na ló-
gica do vizinho da porta ao lado, estávamos em 
pandemia, tínhamos de fazer algo, sabíamos que 
as relações na comunidade iam ser bastantes afe-
tadas, que havia gente que não ia conseguir ul-
trapassar as dificuldades do dia a dia”, lembra. 
Surgiu o apelo para se colocar contactos de quem 
precisava e de quem estava disponível para aju-
dar nas portas dos prédios. Criou-se uma rede de 
vizinhança cada vez mais alargada. Um senhor 
em cadeira de rodas precisava de obras em casa 
por não se conseguir mover muito bem. Os Vizi-
nhos de Aveiro lançaram o apelo. “Conseguiu-se 
a verba, fizeram-se as obras.” O grupo permitiu 
também “aproximar pessoas que já não se viam 
há muito tempo, a retomarem a ligação”, revela 
Luísa Conceição.  

Entradas que são comuns, o mesmo teto para 
várias habitações, os bons-dias, os barulhos fora 
de tempo, os animais, os hábitos, as regras de 
boa convivência, abrir a porta para deixar pas-
sar, ficar com as encomendas ou cartas quando 
o vizinho não está, perguntar se precisa de al-
guma coisa, o mal-estar. Ser vizinho implica 
muita coisa. As regras básicas de boa vizinhan-
ça, civismo e boa educação, são fáceis de enten-
der, desde respeitar a lei do ruído, a não lavar va-
randas com baldes de água e produtos tóxicos, 
a não estacionar o carro fora do lugar de gara-

der a vela de um bolo de aniversário, não tinha 
fósforos, não tinha isqueiro, escreveu uma men-
sagem no grupo, problema resolvido em minu-
tos. “Apoiamo-nos uns aos outros”, refere. “Nin-
guém é uma ilha.”  

Margarida Botelho valoriza essa proximidade 
que, apesar de tudo, deve ser doseada. “Há dois 
princípios que não devemos descurar nas rela-
ções de vizinhança: mantermos a privacidade e 
não sermos chatos.” “Temos de tentar encontrar 
esse equilíbrio: estarmos disponíveis e solícitos 
para ajudar no que precisarem e não nos imiscuir-
mos nas suas vidas”, defende. Cada vizinho no 
seu mundo, sentindo a presença dos outros pa-
redes-meias, na mesma rua, no mesmo bairro, 
dispostos a ajudar. Antes de se mudar, Margari-
da Botelho viveu numa casa numa rua com mo-
radias, de um lado casais mais novos e de meia-
-idade, do outro, idosos reformados, alguns sozi-
nhos. Tinham os números de telemóveis uns dos 
outros, um pneu em baixo para encher, qualquer 
desenrasque, cumprimentos, dois dedos de con-
versa. Durante a pandemia, uns ofereceram-se 
para ir à farmácia e às compras para outros que 
precisavam. “Com esse apoio, evitava-se que os 
mais idosos saíssem de casa”, recorda. Há vizi-
nhos que entraram na sua vida, festas em con-
junto, convites para aniversários dos filhos uns 
dos outros, até férias em conjunto com alguns. 
Há contactos que perduram. É como uma turma, 
compara Margarida Botelho, há vizinhos que fi-
cam amigos para sempre.  

Margarida Botelho faz parte de uma comunida-
de mais vasta, do grupo Vizinhos de Aveiro, com 
quase 40 mil seguidores no Facebook. Costuma 
partilhar anúncios de emprego, entre pesquisas 
que faz e fotografias que tira em vitrinas de esta-
belecimentos comerciais. “Basta estarmos aten-
tos à necessidade de alguém e lançar um apelo.” 
O Vizinhos de Aveiro surgiu num contexto mui-
to particular, numa sexta-feira 13, a 13 de março 
de 2020, em plena pandemia. Havia medo, havia 
ansiedade. Em 48 horas, mais de oito mil mem-
bros, numa semana mais de 100 mil comentários 
e interações, numa plataforma de vizinhos numa 
geografia tão extensa como Aveiro para ajudar no 
que for preciso, a encontrar um cão perdido, a par-
tilhar contactos de médicos e especialistas em vá-
rias áreas, dicas de compras e vendas, arranjos, re-
comendações de tudo e mais alguma coisa.  

Num primeiro momento, como um espaço di-
gital de entreajuda numa pandemia, serviços ao 
domicílio, responder a necessidades dos centros 
de saúde e do hospital, atividades culturais e fí-
sicas à distância, a Linha do Vizinho, linha tele-
fónica para grupos de risco e com dificuldades de 
acesso à Internet, no município aveirense.  

Entretanto, os Vizinhos de Aveiro fizeram um 
piquenique e criaram o Cidadania Lab, no âmbi-
to do Orçamento Participativo, o primeiro labo-
ratório cidadão municipal criado por iniciativa 

Margarida Botelho 
mora em Aveiro, é 

professora e valoriza a 
boa convivência  

entre vizinhos. 
Alguns tornaram-se 

amigos de casa
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CIVISMO

gem. Há uma lei geral, para todos, e há o que se 
define em cada prédio de habitação coletiva. “O 
regulamento de cada condómino pode limitar 
ou ampliar essas regras”, explica Daniela Trin-
dade, jurista da DECO – Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor. Se, por exemplo, 
todos os habitantes de um prédio, por unanimi-
dade, decidirem que não querem animais de 
companhia, não há animais. O consenso tem de 
ser total, caso contrário, prevalece a lei geral. “É 
uma matéria muito árida”, admite a jurista. O 
bom senso é essencial.  

Sacudir os tapetes no terraço ou grelhar peixe 
na varanda quando os vizinhos debaixo têm rou-
pa a secar no estendal. Pingas misturadas com de-
tergentes que caem nas plantas de exterior dos 
pisos inferiores. Festas das 23 horas às 7 da ma-
nhã com frequência dão cabo dos nervos. Lavar 

ou aspirar carros na garagem significa gastar água 
e luz de todos. Há limitações, normas, desafios e 
problemas. Direitos e deveres. 

Luísa Conceição mora num prédio no centro 
de Aveiro, nove apartamentos, três habitados. As 
relações de vizinhança fazem muita diferença, 
assegura. “Há sempre uma maneira de ajudar, de 
uma forma ou de outra, um bom dia, uma boa tar-
de, só saber que nos cumprimentam e que nos 
respondem é reconfortante, que há sempre al-
guém que está presente”, comenta.  

A promoção de boas relações entre quem vive 
e trabalha na freguesia de Santo António, em Lis-
boa, continua a guiar os passos do projeto Boa Vi-
zinhança. O trabalho e a dedicação dão frutos. 
“Há uma grande proximidade com as institui-
ções à volta, o projeto cresceu, passou para um 
conceito de vizinhança global. Vivemos num 

A loja solidária Dona 
Ajuda, no Mercado do 
Rato, em Lisboa, é uma 
das pernas do projeto 
Boa Vizinhança, que 
conta com 50 
voluntários, que 
permite ajudar quem 
precisa e trabalhar  
com instituições, que 
continua a promover 
boas relações entre 
quem vive e trabalha 
na freguesia de Santo 
António 
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faculdade, analisa esses aspetos num olhar mais 
geral e mais local, ora global, ora particular. “Onde 
há humanos há empatia, mas também um poten-
cial de tensão”, repara. Por vezes, a balança dese-
quilibra-se. A mobilidade já não é o que era, vive-
-se menos tempo nas mesmas casas. Há uma maior 
diversidade cultural, mais gente de diversas geo-
grafias na mesma cidade, hábitos culturais dife-
rentes. “Esse potencial de tensão tende a aumen-
tar, as diferenças podem gerar animosidades.”  

As cidades, para Luís Cunha, precisam de ser 
pensadas de uma forma mais fragmentada, a ideia 
de associações de moradores não devia ser colo-
cada na gaveta. Uma forma de partilhar e discu-
tir problemas, necessidades e vontades de gen-
te que vive próxima. “A pandemia mostrou que 
há um potencial a esse nível”, diz o antropólogo. 
Uma maneira de criar boas relações de vizinhan-
ça. “Uma forma mais participada que não tem 
sido muito explorada”, concretiza. Pouco esti-
mulada sobretudo do ponto de vista político. Ou 
cada um no seu canto ou todos juntos no propó-
sito de melhorar o espaço onde se vive, ter ou não 
ter mais árvores nos passeios, ter ou não ter mais 
estacionamento junto aos prédios.  

Daniela Trindade toca em vários aspetos. A 
emissão de fumos, os vapores e cheiros, as trepi-
dações, são de evitar. Música alta em horas im-
próprias também. Obras sem aviso idem aspas. 
“Não se pode modificar a linha arquitetónica e 
estética do edifício”, avisa. Tudo o que traga pre-
juízos à vida dos outros, ao uso e usufruto do imó-
vel, não pode ser. Tudo o que incomoda, no fun-
do. “Cada condómino é proprietário exclusivo 
do seu apartamento e coproprietário de espaços 
comuns”, sublinha Daniela Trindade. Há uma 
propriedade que é de todos e, por isso, cuidados 
a ter. Fechar a porta de entrada, não colocar ob-
jetos em zonas comuns que dificultem a circu-
lação, cumprir as regras do regulamento.  

O que fazer com os maus vizinhos? Primeiro, 
tentar o diálogo. “A via diplomática, encaminhá-
-lo para as normas que estão implícitas no regu-
lamento de condomínio”, aconselha a jurista da 
DECO. Se não funcionar, é possível avançar para 
a justiça, acionar o vizinho judicialmente, seja 
através dos Julgados de Paz ou de um tribunal ju-
dicial. “Não temos todos os mesmos hábitos, os 
mesmos horários. Há um enorme conjunto de 
situações que podem acontecer nas relações de 
vizinhança que são suscetíveis de gerar um de-
sentendimento”, alerta Daniela Trindade. Há 
bons e maus vizinhos, portanto. ●m

mundo global, somos todos vizinhos”, observa 
Cristina Velozo. O projeto vê sempre mais além. 
“Conhecem-se mais pessoas, as que moram e as 
que trabalham aqui. Vizinho é quem trabalha e 
quem vive.” Cristina Velozo não tem dúvidas. 
“Se cada um mudar o seu metro quadrado, muda 
um bocadinho o Mundo.”  

O planeamento urbanístico, o funcionamento 
dos territórios, a proximidade dos seus habitan-
tes, as interações que se estabelecem, as relações 
que se criam. Está tudo interligado. Luís Cunha, 
antropólogo, professor do departamento de So-
ciologia do Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade do Minho, investigador do Centro de 
Estudos de Comunicação e Sociedade da mesma 
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Luísa Conceição faz 
parte do grupo Vizinhos 

de Aveiro, com quase 
40 mil seguidores no 

Facebook, que nasceu 
em plena pandemia e  

hoje está disponível 
para dar apoio aos 

habitantes da cidade e 
do município
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bem- estar DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL
POR Catarina Silva

Das mudanças no comportamento ou na linguagem ao declínio cognitivo, esta é uma 
demência em que a genética explica uma parte significativa dos casos. Não há cura 
nem tratamento para travar a progressão. Ainda. Mas há medicamentos a serem  
testados no nosso país e a expectativa é grande. 

É preciso recuar um ano, até março de 2022, ao 
anúncio de que Bruce Willis deixava a carreira da 
representação depois de se saber que tinha afa-
sia. Um sintoma, não uma doença. O ator, de 67 
anos, receberia um diagnóstico mais claro já em 
2023: demência frontotemporal. Uma das for-
mas de demência mais frequentes a seguir ao 
Alzheimer e que surge tipicamente em idades 
mais jovens do que as outras demências (abaixo 
dos 65 anos). Ainda antes de estar nas bocas do 
Mundo, à boleia do mediatismo da estrela de 
Hollywood, já Susana Soares tinha mergulhado 
na Internet para saber tudo e mais alguma coisa 
sobre a doença. 

O pai, 68 anos, recebeu diagnóstico idêntico no 
final do ano passado. Um murro no estômago. “É 
difícil, sobretudo porque este não é o meu pai, o 
pai que conheço e que sempre tive como um 
exemplo.” Os sintomas foram começando a sur-
gir quando o pai se reformou, a pré-reforma de-
pois de a empresa onde trabalhava ter declarado 
insolvência. “Começámos a notar mudanças no 
comportamento. Começou a ficar muito rígido 
a nível de rotinas, a implicar com a minha mãe 
sempre que passava uns minutos da hora de jan-
tar. E a maior diferença foi quando se tornou in-
conveniente socialmente.” Para alguém que 
sempre foi muito reservado e calmo, começar a 
falar, por exemplo, de questões financeiras da fa-
mília com qualquer pessoa foi um alerta. “Isso e 
os tiques nervosos. Passa o dia a andar de trás para 
a frente. A assobiar. A dar palmadas no próprio 
corpo. Um nervosismo que não é normal nele.”  

A somar a tudo, as dificuldades em seguir um 
raciocínio. “Faltam-lhe palavras, parece que há 

um bloqueio.” As alterações nos gostos alimen-
tares – se antes só gostava de comida tradicional, 
agora prefere comer “uma fatia de piza”. E a agres-
sividade que apareceu do nada, sobretudo quan-
do é contrariado. Susana decidiu levar o pai ao 
médico de família, que “só com um questioná-
rio percebeu que estaria perante um quadro de 
demência”. A seguir, veio a consulta de neurolo-
gia no hospital, mais um conjun-
to de questões e o diagnóstico 
confirmado. “O pior é não ter 
uma perspetiva de tempo, de 
quão rápido vai evoluir. Sabemos 
que, à medida que vai perdendo 
massa cerebral, pode deixar de 
andar, de conseguir comer.” 
Num período entre cinco a oito 
anos é de esperar uma progressão 
significativa do quadro. A mãe de 
Susana só trabalha durante a ma-
nhã e está já a preparar-se para po-
der vir a ficar a tempo inteiro com 
o marido. Os sintomas estão no 
início, mas estão a galopar. “Ulti-
mamente, ele decide que quer 
jantar às quatro da tarde e ir para 
a cama. Que não quer tomar banho”, descreve a 
filha. 

O relato de Susana é revelador. A doença mani-
festa-se, inicialmente, por alterações de compor-
tamento ou de linguagem. No caso da linguagem, 
explica Rui Araújo, neurologista no Hospital de 
São João, no Porto, “evidencia-se por dificuldades 
progressivas em conseguir falar, em fazer-se en-
tender, em entender o que lhe é dito” – a afasia de 

A doença de Bruce Willis  
e a esperança em Portugal

“O PIOR É NÃO TER UMA 
PERSPETIVA DE TEMPO, 
DE QUÃO RÁPIDO VAI 
EVOLUIR. SABEMOS QUE, 
À MEDIDA  QUE VAI PER-
DENDO MASSA CERE-
BRAL, PODE DEIXAR DE 
ANDAR, DE CONSEGUIR 
COMER”  
 
Susana Soares 
Filha de um doente com demência 
frontotemporal
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Bruce Willis. No caso das mudanças de compor-
tamento, o espetro é grande. “A pessoa pode per-
der o decoro social. Por exemplo, alguém que até 
era muito reservado começar a falar socialmente 
de temas que habitualmente as pessoas guardam 
para si, como a sexualidade ou o dinheiro. Pode 
também desenvolver alterações do padrão ali-
mentar. Pode ficar muito obsessiva, perder horas 
a fio a tentar resolver uma determinada questão.” 
Depois, vem o declínio cognitivo. E a doença pro-
gride até “a pessoa ficar tendencialmente depen-
dente, como em todas as demências”.  

As causas, o diagnóstico 
Mas como é que estes sintomas se explicam? Ain-
da há muitas dúvidas, ainda assim o que aconte-
ce é que “nalgumas zonas do cérebro, por algum 
motivo, acumulam-se proteínas anormais e es-
sas levam a que os neurónios funcionem mal, e 
funcionando mal, o neurónio acaba por morrer”. 
Com a evolução do processo, mais neurónios têm 
o mesmo desfecho e começam a surgir as mani-
festações da doença. Rui Araújo simplifica: “Se 
os neurónios responsáveis pela linguagem dei-
xam de funcionar normalmente, surgem as di-
ficuldades em falar e em compreender”. 

O diagnóstico ainda é muito clínico, feito a par-
tir do relato do doente e familiares. “E há uma 
avaliação neurológica, uma série de baterias de 
avaliação cognitiva, com perguntas para respon-
der, coisas para descrever”, especifica o neurolo-
gista. Susana dá um exemplo simples: “O médi-
co deu ao meu pai um ditado popular e pediu-lhe 
para explicar o que queria dizer. Grão a grão en-
che a galinha o papo. Ele não conseguiu”. 
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Só depois disto se fazem exames como TAC ou 
ressonância magnética, que permitem ver “a di-
minuição do volume cerebral em algumas áreas, 
o que é sugestivo do processo de demência fron-
totemporal”. Podem ainda ser feitos estudos ge-
néticos – porque é uma demência com uma com-
ponente genética mais significativa do que ou-
tras, já lá vamos. Ou exames mais invasivos, como 
uma punção lombar, para “retirar um líquido que 
circula no sistema nervoso e verificar os níveis 
de proteína”.  

Genética e um ensaio que é esperança 
Susana passou por uma fase de negação. Ainda lhe 
custa ir a casa dos pais. “Os tiques nervosos o dia 

todo são muito saturantes e é 
angustiante. A minha mãe está 
a tomar medicação para ficar 
mais calma e conseguir lidar 
com as questões diárias dele.” O 
pai também está a tomar medi-
cação para os sintomas, nomea-
damente para a impulsividade 
e irritabilidade. Não há cura 
nem tratamento que trave a 
progressão da doença. Ainda. 

Ao contrário de outras de-
mências, que raramente são ge-
neticamente determinadas, na 
demência frontotemporal uma 
percentagem significativa de 
casos tem a ver com mutações 

de um de três genes principais (mas o envelheci-
mento ou um AVC também podem ser causas). 
Muitas vezes, os médicos entendem pedir um 

estudo genético. E, a confirmar-se uma mutação, 
o estudo pode estender-se a familiares assinto-
máticos, que escolham querer saber se também 
são portadores do gene mutado. 

A informação pode ser importante, porque, ape-
sar de ainda não haver tratamento, há esperança. 
Em Portugal, está a decorrer um ensaio clínico em 
demência frontotemporal genética causada por 
mutações no gene da progranulina, que parece 
promissor. Estão a testar-se medicamentos expe-
rimentais que permitam travar a progressão da 
doença em pessoas já com sintomas. E que tam-
bém permitam prevenir que a doença venha a sur-
gir em pessoas portadoras do gene e ainda assin-
tomáticas. É patrocinado pelo laboratório Alec-
tor, e está a decorrer no Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra e no Hospital CUF Desco-
bertas, em Lisboa. A expectativa é grande, até por-
que no nosso país há várias famílias identificadas 
com mutações da progranulina. 

Perante a evolução da ciência, a relevância do 
diagnóstico precoce emerge. Não só porque, a ser 
genética, há ensaios, não só em Portugal, a abrir 
boas perspetivas. Mas também por ser uma doen-
ça com sintomas particulares a nível de compor-
tamento ou linguagem e cuja terapêutica é dife-
rente da de outras demências, nomeadamente o 
Alzheimer. Pode passar, por exemplo, por reabi-
litação para distúrbios da fala. 

Susana ainda não sabe se a demência do pai é ge-
nética. Há de saber em breve. Não sofre por an-
tecipação. “Estamos focados em tentar gerir os 
sintomas. E em apoiar a minha mãe, que agora se 
vê como cuidadora. É uma tristeza e um desgas-
te enorme.” ●●m

“A PESSOA PODE PERDER 
O DECORO SOCIAL. POR 

EXEMPLO, ALGUÉM QUE 
ATÉ ERA MUITO RESER-

VADO COMEÇAR A FALAR 
SOCIALMENTE DE TEMAS 
QUE HABITUALMENTE AS 
PESSOAS GUARDAM PARA 
SI, COMO A SEXUALIDADE 

OU O DINHEIRO”  
 

Rui Araújo 
Neurologista
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A vida como ela é    Margarida Rebelo PintoPor

 O povo aguenta,  
porque ainda nos corre nas 
veias aquele conformismo 
atávico, uma passividade 

endémica que nos  
torna mansos, pensando 

que estamos apenas a  
ser brandos.

Proezas de pastelaria
Eis que de repente a velha Lusitânia despertou em profundo júbilo por sermos 
os melhores do Mundo no pastel. Como gostamos de tudo a dobrar, somos cam-
peões não em apenas com um, mas com dois, o de Belém e o de nata. Que sem-
pre fomos mestres em doçaria é um facto histórico centenário que ninguém 
questiona. Para alguma coisa terão servido incontáveis gerações de senhoras e 
donzelas encarceradas em conventos, dando bom uso à abundância dos ovos 
retirados a galinhas igualmente encarceradas em capoeiras. Também eu, que 
nem sequer sou doceira, fiquei encantada com tal feito e gostei de ver que a bola 
de Berlim, embora num apagado vigésimo sexto lugar, bateu o pretensioso brio-
che e o enjoativo éclair. Quem resiste a esse portento da doçaria popular, ainda 
mais saboroso depois de um mergulho em qualquer praia da nossa costa, seja 
ela azul, verde ou de prata? Por alguma razão os franceses vêm concretizando 
de forma paulatina, porém esmagadora, a sua quarta invasão, trocando a Cida-
de Luz por Lisboa Menina e Moça e a Côte d’Azur pela Comporta, contribuin-
do para a escalada de preços no imobiliário, abrindo hotéis e restaurantes pela 
orla costeira e empurrando os lisboetas de gema para a periferia. 

Somos os reis do pastel de nata numa República pouco orgulhosa que gerou 
tarde e a más horas uma democracia frágil, minada de práticas socialistas de uma 
classe política que se assume como esquerda caviar porque já não tem como es-
conder as suas ambições pessoais, tanto no Governo, como nas autarquias. Uma 
democracia enviesada na qual existe liberdade de expressão, mas com dois pe-
sos e duas medidas, porque a Esquerda pode fazer e dizer tudo, já a Direita é ata-
cada assim que levanta a cabeça, tanto na política como na cultura. Somos um 
povo que se deixa maltratar pelos seus governantes e que precisa de anos, ou dé-
cadas de abuso sistemático, para reagir. Que o digam os professores, as forças de 
segurança, os trabalhadores do setor público e do privado, enquanto o Gover-
no anda a brincar aos gestores incapazes em dossiês tão sérios como o da TAP. E 
por falar em aviões, assim que aterramos no aeroporto de Lisboa (enquanto es-
peramos há décadas por um novo aeroporto) somos de imediato invadidos pela 
sensação de nadar num pastel de nata: tudo é lento e difícil, sobretudo para um 
estrangeiro que queira pedir residência, porque o SEF não funcionou durante 
mais de dois anos. 

Por cá, o modus operandi para quem trabalha é um caminho das pedras; os tra-
balhadores independentes mandam emails que caem em saco roto, os assala-
riados não têm direito a aumentos decentes, enquanto os quadros superiores 
disso beneficiam, quando a inflação atinge mais aqueles que menos ganham. 
O povo aguenta, porque ainda nos corre nas veias aquele conformismo atávi-
co, uma passividade endémica que nos torna mansos, pensando que estamos 
apenas a ser brandos. Pagamos impostos altos para termos um ensino público 
agonizante, um sistema de saúde em falência de órgãos e uma reforma que nin-
guém sabe se vai receber. E quanto mais o Estado tira, menos sobra para o inves-
timento privado. Ganhámos nos pastéis porque o nosso lugar, enquanto cida-
dãos de Portugal e da Europa, é na cozinha, enquanto os impostos aumentam 
e alguém vai metendo a mão na massa. Valham-nos as proezas de pastelaria, 
porque a mais não temos direito.

55Notícias Magazine 05.03.2023



esti- los

Ao lanche ou ao pequeno-almoço, este bolinho “low 
carb” é simples e rápido de preparar. Sei que estão a 
pensar: “de espargos?!” - sim, vão ficar surpreendidos.

❶ Coloquei o azeite e a cebola num 
tacho ao lume. Assim que a cebola fi-
cou translúcida juntei os espargos e 
deixei cozinhar ligeiramente antes 
de misturar as ervas secas e a farinha. 
Logo de seguida envolvi o leite, mexi 
durante um minuto e deixei arrefe-
cer ligeiramente antes de envolver o 
ovo. ❷ Transferi o preparado para um 
ramequim e levei ao micro-ondas, 
onde cozinhou cerca de dois minutos 
(vá verificando a partir do minuto e 
meio). ❸ Servi de imediato. 

INGREDIENTES

2 colheres de sopa 
de espargos cortados 
em rodelas 
1 colher de sobremesa 
de azeite 
1 colher de sopa 
de cebola picada 
1 colher de chá 
de farinha de arroz 
1 ovo (L) 
75 ml leite 
(ou bebida vegetal) 
q.b. ervas secas 
a gosto

FOFO DE ESPARGOSTODOS OS MESES,  
AS MINHAS RECEITAS  
TÊM UM ALIMENTO  
EM DESTAQUE. 
EM MARÇO  
É O ESPARGO

15 minutos

Fácil

Uma pessoa

POR Ana Bravo   
Nutricionista, autora e blogger (Nutrição com Coração)

RECEITAS DA ÉPOCA

100 gramas de espargos crus 
contêm apenas 22 quilocalorias. 
O seu principal constituinte é a 
água, seguindo-se os hidratos 
de carbono, as proteínas e as 
fibras. Não têm lípidos. Em 
termos de vitaminas destaca-se 
a vitamina C. No que respeita a 
minerais, o que existe em maior 
quantidade é o potássio, 
contendo também fósforo, 
cálcio, magnésio, sódio, ferro  
e zinco.

PREPARAÇÃOCARATERÍSTICAS NUTRICIONAIS
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POR Zulay Costa
IDEIAS

Alunas de Aveiro criaram ecoponto inteligente que deteta 
plástico, comprime lixo e avisa quando o contentor está cheio, 
recompensando quem o usa. Nem os invisuais ficam de fora.

DAR SENTIDO AO LIXO 
PARA PRESERVAR 
O AMBIENTE 

Inês Ferreira e Carolina Dias, de Avei-
ro, criaram um ecoponto inteligente 
que atua em várias frentes e não dei-
xa ninguém de fora da tarefa de cui-
dar do Planeta. O projeto, que rece-
beu o nome de Lixo Con(sentido), foi 
desenvolvido no ano letivo passado, 
quando frequentavam o 12.º na Esco-
la Secundária Homem Cristo, e rece-
beu uma menção honrosa no “Tech 
Lab”, um concurso promovido pela 
autarquia para incentivar o empreen-

dedorismo junto de alunos. 
O ecoponto inovador identifica, 

através de um sensor, se se está real-
mente a depositar plástico, evitando 
erros na separação e contaminações 
com outros materiais. Pesa o lixo com 
uma balança integrada e comprime-
-o, deixando assim mais espaço dis-
ponível no contentor. Quando está 
cheio, emite um alerta à entidade 
que faz a recolha, rentabilizando os 
recursos humanos, que só se deslo-

cam ao local quando este estiver na 
sua capacidade máxima. 

Quem reciclar é recompensado, já 
que, mediante a quantidade de lixo de-
positada, acumula pontos numa apli-
cação, que pode depois trocar por bene-
fícios junto de parceiros aderentes. 

Para além disso, este ecoponto in-
teligente quer ser inclusivo, pelo que 
incorpora um sistema para invisuais 
já existente (Navilens). O telemóvel 
deteta o ecoponto a 16 metros de dis-
tância e avisa as pessoas que não têm 
visão, que depois podem operar o sis-
tema através da voz. 

As alunas não chegaram a ultimar o 
protótipo, mas criaram o sistema que 
permite ligar os sensores do ecopon-
to a uma plataforma informática e a 
aplicação para acumular pontos, con-
firmando que “funciona”. 

“Produzimos muito lixo, muito 
plástico, que afeta o Planeta”, diz 
Inês Ferreira. Se se mantiver este 
rumo, “daqui a uns anos não vamos 
ter possibilidade de ter uma vida tão 
saudável como atualmente, por causa 
da poluição”. 

A ideia do concurso é “criar algo 
que resolva um problema que os alu-
nos sentem no dia a dia”, explica a 
professora Ana Luísa Brito, que 
acompanhou as jovens no desenvol-
vimento de um projeto que considera 
“viável e necessário”. O concurso é 
“importante porque dá apoio aos alu-
nos e permite que explorem compe-
tências que, em sala de aula, é difí-
cil”, realça ainda, pormenorizando 
que os alunos participaram em ofici-
nas com especialistas que ajudaram a 
materializar a ideia e tiveram que fa-
zer várias apresentações. ●m

Inês Ferreira e Carolina Dias, ex-alunas 
da Escola Secundária Homem de Cristo, 
em Aveiro, desenvolveram um ecoponto 
inteligente que recebeu uma menção 
honrosa no “Tech Lab”, concurso 
promovido pela autarquia

FO
TO

S:
 D

IR
EI

TO
S 

RE
SE

RV
AD

O
S

57Notícias Magazine 05.03.2023



esti- los POR Sara Sofia Gonçalves
SABORES

Um fruto exótico nada mais é do que um 
fruto que é cultivado num lugar longín-
quo daquele em que nos encontramos. 
As condições atmosféricas e do solo fa-
zem com que determinados frutos só 
prosperem em alguns locais do Mundo. 
Para todas as restantes localizações, eles 
são, muitas vezes, desconhecidos. Exó-
ticos. Mas o crescimento dos transpor-
tes e até a introdução da ciência na agri-
cultura fazem com que estes produtos 
estejam cada vez mais perto de nós. 

Mas como é que podemos dar uma pri-
meira oportunidade ao desconhecido? 
O chef Elad Budenshtiin sugere, antes 
de ingerir, experimentar o fruto exóti-
co com todos os restantes sentidos: olhá-
-lo, senti-lo e cheirá-lo. Depois de fami-
liarizado com o novo ingrediente, diz, 
será mais fácil chegar ao próximo passo 
e saber o que fazer com ele. “Depois de 
prová-lo será óbvio a cada um se prefe-
re utilizá-lo fresco, numa salada, esma-
gá-lo para um molho ou adicioná-lo a um 
ensopado.” A decisão, depois de provar 
o fruto exótico pela primeira vez, será 
natural, afirma Elad Budenshtiin, res-
ponsável pela cozinha do restaurante 
Tantura, um espaço de cozinha mediter-
rânica em Lisboa, no qual os frutos exó-
ticos têm um papel preponderante. 

O primeiro mito a desconstruir sobre 

As cores garridas, o cheiro intenso 
ou o aspeto extravagante podem 
levar-nos a recusar estas 
propostas, mas experimentar 
diferentes sabores vindos de 
lugares longínquos é uma forma 
de aventura à mesa. E nunca foi 
tão fácil consegui-los.

FRUTOS 
EXÓTICOS 
UM MUNDO 
NO PRATO

os fru-
tos exóti-
cos, aliás, é que estes 
só podem ser consumi-
dos frescos, sozinhos, 
após a refeição. Não podia 
haver maior engano, acre-
dita o chef. “É ótimo adicio-
nar algum doce a um prato prin-
cipal.” Um exemplo: ao cozinhar 
frango, “adicionar uma fruta”, quer seja 
inteira ou, fazendo uma compota, adi-
cioná-la à marinada. 

O chef israelita faz questão de tra-
zer a sua cultura local para os pratos 
que confeciona em Portugal. A maio-
ria dos ingredientes exóticos que uti-
liza, conta, são ainda difíceis de encon-
trar por cá, por isso tem de os trazer de 
Israel. “Mas felizmente temos cada vez 

mais lojas e peque-
nos mercados is-
raelitas em Lisboa, 
o que tem facilita-
do a gestão.” 
E que ingredien-

tes são estes? Tendo 
Israel um clima quente e 

seco, a maioria dos frutos 
utilizados por Elad Bu-
denshtiin são, também eles 

secos. Falamos de frutas e 
folhas desidratadas. O limão-

-persa, menos ácido e com um 
toque adocicado, é um dos 
primeiros exemplos dados. 
Outro produto comum nas 
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ou a romã são outros exem-
plos de frutos exóticos que, 
com o tempo, começaram a ser 
consumidos de forma regular em 
Portugal. 

Sobre a cultura portuguesa, o chef 
Elad Budenshtiin diz ser “aventu-
reira” e aberta a provar, sem ro-
deios, alguns dos frutos exóticos 
utilizados na sua cozinha. “Há 
sete anos, quando chegámos a 
Lisboa, tínhamos a sensação que 
seria difícil introduzir alguns pro-
dutos, mas encontrámos uma cul-

tura ávida por explorar 
novos sabores e ex-

periências.” ●m 

criações de Elad é a flor de laranjeira, que, 
“ao adicionar apenas umas gotas pinta, 
como que por magia, o prato com leves 
sabores de primavera”. Mais conhecida 
por cá é a tâmara, também presente na 
cozinha do Tantura. 

Na verdade, os frutos exóticos não são 
uma tendência nova. Alguns começaram 
até a ser plantados em Portugal e torna-
ram-se comuns, pelo menos nas bancas 
ou nos quintais locais. Um desses casos é 
a fisália. Oriunda da América Central e do 
Sul, pertence à família dos tomates, e, 
atualmente, é presença comum em mer-
cados portugueses – hoje plantada em ter-
ras lusas. A pitaia, o tamarilho, o tamarin-
do, o cunquate, o abacate, a manga, o kiwi, 
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Sábado, 25 de fevereiro, Museo della Permanen-
te, Itália. Na altura em que decorria a Semana da 
Moda de Milão, foi todo de preto, a contras-
tar com a paleta colorida com que a United 
Colors of Benetton nos presenteia desde 
1965, que o novo diretor criativo da marca 
italiana, Andrea Incontri, apresentou a co-
leção outono-inverno 2023/2024. 

O designer, que se diz “um contador de 
histórias de design, arte e moda”, reconhe-
ce que procura, sobretudo, conceber peças 
que sejam compreendidas pelas pessoas. 
Andrea destaca dois fatores cruciais à pro-
dução, “o material e a vestibilidade”, que 
se refletem na qualidade do produto e numa 
moda democrática, ou não estivesse a Be-
netton presente nos cinco continentes. In-
finity foi o nome escolhido para a coleção, 
precisamente porque o criador procurou 
conceber um “projeto 360  que fala a diferen-
tes gerações” e a todos os tipos de mulheres. 

Manequins masculinos e femininos, numa ten-
tativa de desconstrução dos estereótipos de gé-
nero, desfilaram as criações de Incontri, nomea-
damente malhas, macacões, jaquetas em tweed, 
fatos com círculos que geram ilusões de ótica e 
peças em vinil. Elementos vitorianos, como a 
flor, o cogumelo e o coelho, presentes nos 
jacquards, surgiram a par de outros que remetem 
para o passado, como as toucas e os lenços amar-
rados na cabeça.  

Destaque para os materiais usados, entre os 
quais fibras naturais, como a lã, obtida da “tos-
quia ecológica” e usada em sobretudos, aces-

sórios e sapatos, e materiais sintéticos, que 
substituem a pele, em saias, calças e ca-
sacos. “A cor significa sentimento, ale-
gria e pertença. A cor dá vida aos so-
nhos”, ressalva o criador, que entre 
looks monocromáticos e visuais com 
tonalidades complementares, faz uso 

de cores como verde, rosa, lilás e cinzen-
to metalizado. Na passarela forrada a es-

pelhos, as propostas desfilaram sob o olhar 
atento de figuras de destaque do mundo da 
moda, como a editora da “Vogue” Japão, An-
na dello Russo, e as influencers Chiara Fer-
ragni e Olivia Palermo. ●m

POR Bruna Sousa, em Milão, Itália
MODA

Sob a direção criativa de Andrea 
Incontri, a United Colors of 
Benetton apresentou em Milão as 
novas propostas de outono-inverno, 
que põem em evidência a 
democratização da moda.
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POR Júlia Coelho,  em Valência, Espanha
DECORAÇÃO

Uma viagem pela 
Porcelanosa e pelas 
novidades do mercado de 
lifestyle. Tendências repletas 
de inovação e tecnologia.

MAIS DO QUE CERÂMICAS E 
PORCELANAS, EXPERIÊNCIAS 

A multinacional espanhola Porcela-
nosa comemorou o seu 50.º aniversá-
rio e quis marcar a data de forma dife-
rente. A empresa, que tem uma gran-
de presença em Portugal, quis mos-
trar que a cerâmica (o produto pelo 
qual é mais conhecida) é só uma pe-
quena parte do que sai das suas fábri-
cas. Desde a decoração, às superfícies 
e, claro, às porcelanas, a marca levou 
a “Notícias Magazine” numa visita 
pelas firmas que pertencem ao grupo 
e pelas novas tendências de lifestyle. 
Num passeio pelas instalações, onde 
se incluem os showrooms cheios de 
novidades, percebe-se que a Porcela-
nosa vende não só o que produz, mas 
também experiências. 

A Gamadecor é a “decoração pura e 
dura” da empresa. Esta apresenta um 
modelo aprimorado da SmartKi-
tchen, uma placa de indução com 
maior segurança, funcionalidade e 
design inovador. O aparelho difunde-

-se na bancada da cozinha, transpa-
rente aos olhos humanos, permitin-
do uma imagem mais limpa e suave. 
Já no mundo das casas de banho, a 
Noken lançou-se com um sistema de 
chuveiros mais económicos, silencio-
sos e “revitalizantes”, semelhante a 
uma cascata ou curso de rio. O “Se-
venth Heaven” – sistema de bem-es-
tar para o cuidado da pele – junta-se 
ao leque de novidades.  

Para decorar paredes e superfícies 
de qualquer espaço, a empresa põe 
aos dispor dos clientes a Krion e a 
L’Antic Colonial. A primeira mostra 
superfícies e painéis decorativos de 
grandes formatos, com o mais alto ní-
vel de sustentabilidade, inspirados 
no betão, na madeira e noutros ele-
mentos naturais, que se adequam a 
qualquer lugar. A L’Antic Colonial 
mostra-se com uma decoração mais 
centrada nos acabamentos em pedra 
e madeira natural, sem esquecer os 
papéis de parede Skins. ●m
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esti- los POR Sara Oliveira
BELEZA

Em constante desenvolvimento, o universo da 
dermocosmética tem revelado trunfos que pro-
movem a saúde e beleza da pele, com a vitami-
na C a ganhar protagonismo entre as propostas 
existentes no mercado. Também conhecida 
como ácido ascórbico, “é um ingrediente cada 
vez mais procurado pelas consumidoras”, como 
nota Joana Cardoso, skin expert da SkinCeuti-
cals habituada a fazer diagnósticos diários aos 
mais diversos tipos de pele. 

Hidrossolúvel e importante para o organismo, 
a vitamina C não é produzida pelo corpo huma-
no, por isso é preciso ir buscá-la à alimentação, 
principalmente através da ingestão citrinos. A 
dieta é importante e também se reflete na pele, 
assim com as “asneiras” que se façam, como a 
exposição excessiva ao sol, ao stress e à poluição, 
e o tabagismo, que prejudicam o colagénio. O 
ácido ascórbico entra em ação como um escudo, 
pois “confere uma proteção antioxidante à pele”. 
“Faz uma prevenção de danos, neutralizando a 
ação dos radicais livres, os principais responsá-
veis pelo envelhecimento da pele”, explica Joa-
na Cardoso. 

A especialista sublinha que “a vitamina C é dos 
ingredientes mais importantes em qualquer ro-
tina de pele, independentemente da idade ou 
do tipo de pele”. Além disso, “promove uma tez 
muito mais luminosa”, acrescenta. Realça ain-
da que “a utilização diária de vitamina C com 
proteção solar confere uma dupla proteção e é 
essencial”. 

Em creme ou sérum, as sugestões servem dife-
rentes propósitos, sempre tendo por base a pre-
venção. Bem aplicada, a vitamina C uniformiza 
o tom de pele, atenua manchas, suaviza linhas e 
rugas de expressão e devolve viço e firmeza. Para 
usar após a adolescência, como prolongamento 
da juventude, ou melhor, da saúde da pele. ●m

A vitamina C conquistou a 
cosmética com os seus poderes 
antioxidantes, que devolvem 
juventude ao rosto e o protegem 
das agressões externas.

PELE VIÇOSA 
COM O 
INGREDIENTE 
CERTO

G A R N I E R  
Sérum Facial Vitamina C SPF30 
8,99 euros

E S T H E D E R M  
INTENSIVE VITAMINE C SERUM 

69,80 euros 

I S D I N  
FLAVO-C FORTE F5 
26,80 euros

TR
AV

EL
BO

O
K

 - 
ST

O
CK

.A
D

O
BE

.C
O

M

62 05.03.2023 Notícias Magazine



Ponderar bem antes 
de pedir um crédito

POR Carina 
Meireles *

Colocar uma ideia em prática requer investimento 
inicial, pelo que é importante ter uma reserva sempre 
que possível que lhe permita dar seguimento ao mesmo, 
mas, antes de tudo, já tem um plano de negócio? Então, é 
a primeira coisa a fazer para estruturar corretamente a 
sua ideia e saber exatamente como fazer e por onde 
seguir, nomeadamente no que toca ao investimento. 

Para ajudar, deixo aqui algumas dicas: 
– Analise o motivo por que vai pedir o crédito: é uma 

necessidade real e urgente? Pode esperar? Não pode 
optar por poupar o dinheiro que ia gastar na mensalidade 
e investir mais tarde? 

– Faça contas. Em quanto tempo vai liquidar a totali-
dade do valor? Tem liquidez mensal suficiente ou terá de 
apertar muito o cinto? Já calculou a sua taxa de esforço? 
Há despesas atuais que possa eliminar para que lhe seja 
mais simples pagar a prestação? 

– Faça simulações em diferentes bancos caso opte por 
recorrer a crédito. Não opte imediatamente por um 
banco, sem analisar outras opções. Faça diferentes simu-
lações e analise todos os valores ao detalhe. Grande parte 
das vezes, o banco com quem trabalhamos há anos pode 
não nos apresentar as melhores condições. 

– Conheça bem todas as condições do crédito. Leia bem 
o contrato e certifique-se de que todas as taxas e comis-
sões vão ao encontro do que foi combinado. Não decida 
nada sem pensar bem e tirar todas as dúvidas. Nunca se 
esqueça que as decisões informadas são sempre as mais 
acertadas. 

E não desista é só uma questão de tempo até conseguir!

* Especialista em finanças pessoais e empresariais

Tenho um projeto que gostaria de colocar 
em prática, mas não tenho dinheiro. Devo pedir 
um crédito pessoal para o realizar? 
Joana Braga, pergunta recebida por email
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FINANÇAS PESSOAIS
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S K I N  C E U T I C A L S  
C E Ferulic 
153,15 euros

V I C H Y  
LIFTACTIV  Vitamina C Sérum 
29,37 euros

F R E S H L Y  C O S M E T I C S  
Vitamin C Concentrate Serum 

35 euros 

L A  R O C H E  P O S A Y  
Sérum Antioxidante 

Pure Vitamin C10 
29,64 euros 
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esti- los POR Jorge Pedroso Faria
GARRAFEIRA
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Possui uma história com mais de dois mil anos e representa apenas 0,1% da 
produção de vinho alentejano. No entanto, os últimos tempos revelaram 
que o Vinho de Talha reúne todas as condições para ser, no futuro, muito 
mais do que um processo de vinificação desenvolvido pelos romanos em 
vasilhas de barro. Cerca de duas dezenas de produtores certificados estão a 
ressuscitar uma tradição que tem Vila Alva e Vila de Frades como berço e 
que, acreditam, ganhará novos horizontes quando a UNESCO a reconhe-
cer como Património Cultural e Imaterial da Humanidade. Boas provas.

TALHADOS 
PARA O SUCESSO

E
E X C E L Ê N C I A

Paulo Laureano Talha 
Tinto 2018 
Alentejo 
PL Wines 
Mistura de várias 
castas tintas, das vinhas 
velhas da Vidigueira 
31,76 euros

Esta é uma das seis 
novas apostas de 
Paulo Laureano, 
produtor de nomea-
da da Vidigueira que 
acaba de se associar 
ao Grupo Parras para 
ampliar a notorieda-
de no mercado na-
cional. Excelente 
equilíbrio entre a 
rusticidade da talha, 
a elegância da ma-
deira e o estágio em 
garrafa. Fresco e pro-
vocador. Excelente.

XXVI Talhas Mestre 
Daniel Branco 2021 
Alentejo 
Aconchego da Aldeia 
Antão Vaz, Perrum 
e Roupeiro 
20 euros

Um branco que é 
tradição dos pés à 
cabeça, honrando a 
memória do saudoso 
Mestre Daniel e de 
seus antepassados, 
que sempre viram 
na talha a melhor 
forma de trabalhar o 
vinho em Vila Alva. 
A mineralidade e os 
apontamentos de 
frutos tropicais 
mostram ao que 
vem. Acidez cati-
vante.

Farrapo Tinto 2021 
Alentejo 
Gerações da Talha 
Vinhas velhas cujas 
castas estão misturadas, 
destacando-se 
Alfrocheiro, Trincadeira 
e Aragonês 
22 euros

É muito mais do que 
um vinho. É o tron-
co da árvore genea-
lógica desta família 
de Vila de Frades, 
que teve no bisavô 
Francisco o fiel pre-
cursor de uma tradi-
ção que as atuais ge-
rações fazem ques-
tão de preservar. E 
de tão bem alimen-
tar. Muita fruta e 
muita frescura, bela 
acidez. Excelente 
relação qualidade-
-preço.

Honrado Talha Tinto 
2021 
Alentejo 
Honrado Vineyards 
Alfrocheiro, Aragonez, 
Trincadeira e Alicante 
Bouschet 
16,90 euros

A invulgar garrafa 
anuncia o que alber-
ga. Talha foi a pri-
meira marca lançada 
pela Honrado Vi-
neyards. Um vinho 
produzido para ser o 
mais fiel às origens. 
Os apontamentos de 
resina e argila confe-
rem-lhe essa auten-
ticidade. Mas não 
lhe faltam taninos 
redondos. E muito 
para descobrir. Exce-
lente exercício de 
prova.

Bojador Talha Tinto 2021 
Alentejo 
Herdade do Rocim 
Trincadeira, Moreto 
e Tinta Grossa 
42 euros

Este fantástico tin-
to, repleto de fres-
cura e mineralidade, 
reflete a paixão de 
Pedro Ribeiro pelo 
Vinho de Talha e 
pelo Amphora Wine 
Day, que a Herdade 
do Rocim promove 
desde 2018. Com vi-
nificação tradicio-
nal, possui esse re-
gisto ancestral do 
barro, mas também 
revela um caráter 
cosmopolita. Mere-
ce o Mundo.
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P L A N E T A S

A Lua na fase cheia em Virgem 
e o ingresso, ao fim de 30 anos, 
de Saturno no signo de Peixes 
intensificam a crítica, o nosso 

papel no coletivo, e a dificulda-
de de aceitarmos as restrições 
que nos apresentam. A pre-

sença de Mercúrio no signo de 
Peixes pode criar confusão na 
altura de aceitarmos alguma 

proposta de trabalho ou até le-
var-nos a ilusões nas negocia-
ções que podem parecer as 

mais acertadas. Altura de cau-
tela no impulso. Precisamos de 
maior estrutura de ação e fir-

meza de diálogo. 

POR  Isabel Guimarães 
Astróloga — ISAR/CAP

HORÓSCOPO

Tyler, the Creator 
Rapper, 31 anos

Tyler Gregory Okonma, 
mais conhecido pelo 

nome artístico Tyler, the 
Creator, é um rapper e 

compositor, nascido a 6 
de março de 1991, nos 

EUA. De signo solar 
Peixes, com ascendente 
em Leão, firma a natu-
reza sensível e criativa, 

com originalidade e 
brilho, na sua imagem. A 
autoexpressão e busca 
por novas ideias permi-
tem-lhe encontrar cum-
plicidade no meio exte-

rior, levando à realização 
dos seus múltiplos 

projetos. É um líder nato.

Carneiro  
21.03 a 20.04

Precisa de reorganizar e criar objetivos 
concretos. As ideias fluem, mas o ciclo 
exige que se concentre no que precisa de 
libertar e encerrar. Os seus recursos fi-
nanceiros exigem uma nova estratégia.

Touro  
21.04 a 21.05

As relações profissionais exigem dedicação 
e flexibilidade. A busca por um sentido na 
sua vida pode trazer transformações. Evite 
o impulso desmedido e reanalise. Permita-
-se avançar de acordo com a sua vontade.

Gémeos  
22.05 a 20.06

O foco na sua estabilidade emocional é 
importante para lidar com desafios na 
carreira, ou obrigações. Inicia um ciclo 
de fortes tensões. Precisa de prevenir ex-
cessos que podem trazer desgaste.

Caranguejo  
21.06 a 22.07

Aproveite para reestruturar e organizar os 
seus objetivos, principalmente no trabalho. 
As mudanças precisam de ser realizadas 
com cautela, assegurando as suas necessida-
des básicas. Evite excesso de crítica.

Leão  
23.07 a 23.08

Aproveite para investir em novas aquisi-
ções que podem trazer maior liberdade e 
prazer. As mudanças precisam de ser de-
safiadas, saia da zona de conforto. As re-
lações afetivas intensificam-se.

Virgem  
24.08 a 22.09

A sua criatividade está mais proativa e em 
benefício do coletivo. Evite confrontos ou 
até mesmo excesso de teimosia com os 
outros. Altura de reestruturar as suas priori-
dades e dar o devido tempo à sua realização.

Balança  
23.09 a 23.10

Aproveite cada momento com a família, 
o trabalho vai exigir mais tempo e gestão 
de tarefas. Oportunidades podem trazer 
desgaste, necessita de se distanciar um 
pouco dos problemas dos outros.

Escorpião  
24.10 a 22.11

A criatividade está acentuada e a partilha 
de ideias com colegas de trabalho permite o 
impulso necessário à sua realização. A estru-
tura na vida, quer pessoal, quer profissional, 
pode trazer um novo alento.

Sagitário  
23.11 a 21.12

A forma de comunicar pode trazer dificul-
dades, assim como a sua capacidade de 
negociar. A estrutura na vida profissional 
pode trazer exigências que permitam uma 
maior flexibilidade. Permita-se ser flexível.

Capricórnio  
22.12 a 20.01

O foco e responsabilidade podem centrar-
-se no seu papel na sociedade, reveja vários 
aspetos da sua vida. Alguma mudança 
pode trazer pressão, mas necessária para 
dar uma nova direção. Seja determinado/a.

Aquário  
21.01 a 18.02

Começa a sentir a libertação de algumas 
indecisões no campo laboral, e a recomeçar 
a transformar este setor da sua vida. Opor-
tunidades podem trazer profundas trans-
formações. Evite repetir padrões antigos.

Peixes  
19.02 a 20.03

A vivenciar o seu novo ciclo, será impor-
tante dar prioridade às suas finanças e a 
novos métodos de trabalho. A exigência 
das suas obrigações pode acentuar-se e 
precisar de compensações. Evite excessos.

A N I V E R S Á R I O
6 a 12 de março
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Não é justo. Fiz passeios 
lindos, uma pérgula para 

cobrir de vinhas, uma 
cabana de trabalho bem a 
meio, uma casota para os 
cães que é uma autêntica 

obra de arquitectura – 
fruta, nada. 

Um pomar 
na Terra Chã

Pai aos 50    Joel NetoPor

Às vezes pergunto-me se o meu filho chegará a comer fruta deste pomar. Quer 
dizer: duas dezenas de árvores do lado de dentro dos muros, mais duas vezes isso 
espalhadas do lado de fora, e ao fim de cinco anos temos o quê? Araçás com far-
tura, amarelos e vermelhos (mas araçá não é bem fruta, é dano colateral). Goia-
bas que cheguem para o Chico ir parar ao hospital com uma apendicite (mas fru-
ta que precisa de açúcar também não é exactamente fruta). E, de resto, que mais? 

Dois limoeiros ainda deram meia dúzia de limões, mas de qualquer modo os 
limoeiros dão sempre. Já três anoneiras não produziram mais de duas anonas, 
e uma ainda está pendurada na árvore, muito raquítica. Dois diospireiros iludi-
ram-me com umas boas três centenas de dióspiros, de que vieram a borregar 
(aliás já bem grandes) 295 – e os outros ainda precisaram de cuidados intensi-
vos, que prestei com todo o zelo para salvar quatro e, no fim, descobrir que a Mar-
ta não gosta de dióspiros. Para lá disso, um citrino nesta e outro naquela árvore, 
tudo derrubado pelo vento – nem sequer as macieiras deram a maçãzinha da 
praxe, em promessa de outras venturas, e a ameixeira, que no ano passado já 
nos tinha oferecido meia dúzia de ameixas, este ano voltou para trás e brotou 
só uma (aliás, azeda). 

Foi o quê, excesso de vento? Falta de chuva? Superavit, deficit, os humores de 
Nosso Senhor, a ironia retorcida do universo perante o facto de, enfim, ter nas-
cido a criança para que no fundo este pomar fora plantado e, portanto, ser pre-
ciso forjar novas e mais imperscrutáveis maneiras de lançar água sobre a fervu-
ra, que a vida também não é só felicidade? 

Quer dizer: até com o grito do Ipiranga eu sonhei. Brincaríamos aos agriculto-
res e ainda sobreviveríamos da fruta. A frustração é de tal ordem que dou por 
mim a estudar as árvores em busca de outras finalidades. Aquela pereira está a 
gerar acima do enxerto a forquilha perfeita para uma casa de árvore. Aquele aba-
cateiro, se engrossasse como deve ser, levava mas era um belo baloiço. Aqueles 
cumquateiros... Bem, que raio faço eu com um monte de cumquateiros esté-
reis, a não ser talvez umas árvores de Natal enfeitadas em Dezembro? 

Não é justo. Fiz passeios lindos, uma pérgula para cobrir de vinhas, uma caba-
na de trabalho bem a meio, uma casota para os cães que é uma autêntica obra de 
arquitectura – fruta, nada. Já cá trouxe a Andreia e o marido, para podarem isto 
em condições. Este ano chamei o João Pires, que me deixou uma lista de cuida-
dos, tratamentos e intervalos de actuação. Zero. Num ano temos cochonilha, 
no ano seguinte pulgões “e” cochonilha, um ano depois lagarta mineira “e” pul-
gões “e” cochonilha. Vejo a lista de remédios, e já nem consigo perceber os apon-
tamentos. E é agora. Quando tentei ser biológico eram mais coisas ainda, ex-
tractos e caldas e chorumes e sei lá mais o quê. 

“Nas nossas, não pomos nada...”, disse a Andreia, com o seu meio sorriso. Nem 
químico nem biológico. Nem água, sequer – nos Biscoitos é assim. Já eu decidi 
plantar um pomarzinho na Terra Chã, recheada de velhas quintas, famosa tan-
to pela castanha como pela laranja, que em tempos exportou até para Inglater-
ra – só lá vamos com sangue, suor, lágrimas, aditivos e o euromilhões da horti-
cultura. 

Olha, pode ser que o garoto prefira a PlayStation.

O AUTOR ESCREVE DE ACORDO COM A ANTERIOR ORTOGRAFIA.
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ASSINE JÁ! LIGUE 219249999

Campanha válida para Portugal, até 15 de março de 2023, limitada ao stock existente e não acumulável com outras em vigor. A oferta será enviada  

até 30 dias após o pagamento da assinatura (a entrega em moradas fora de Portugal Continental, está sujeita ao pagamento dos custos de envio). Valor  

da assinatura não reembolsável. Para mais informações: assinaturas.quiosquegm.pt | apoiocliente@noticiasdirect.pt | 219249999 (Dias úteis das 8h00  

às 18h00 - Custo de chamada de acordo com o tarifário de telecomunicações contratado para rede fixa ou rede móvel nacional).

ASSINE A WOMEN´S HEALTH DIGITAL 

18,90€/12 EDIÇÕES 

E RECEBA ESTA MOCHILA!

L
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35€

REVISTA  BIMESTRAL

Prática e Versátil.  
A mochila perfeita 

PARA SI!




