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N
a lista das inúmeras 

ga es, existe uma que 

se destaca no grupo 

das mais comuns: tro-

car o nome da pessoa 

que se ama no presen-

te pelo nome da pessoa que se amou 

no passado. A mim, por exemplo, já 

me chamaram Joana e a explicação 

foi simples: ambos os nomes têm as 

mesmas vogais nas posições três e 

cinco da palavra, daí a confusão, es-

tritamente de ordem fonética. 

Justi car uma ga e é quase sempre 

pior do que a ga e em si; é pior a 

emenda do que o soneto. 

É também a sua natureza injusti

cável que desencadeia receios vários: 

“Raios, ela ainda não esqueceu a Joa-

na.” Ou: “Nunca irei estar à altura da 

Joana.” E quando se conta aos ami-

gos, estes também fazem suposições 

entre si: “Ah, ela gostava muito mais 

da Joana. Isso é mais do que eviden-

te, como, aliás, bem mostra a ga e 

que cometeu.” Ainda que um outro 

amigo, um relativista moral, possa 

argumentar que as ga es, às vezes, 

não passam de falhas cometidas por 

cérebros que conhecemos mal, sem 

impacto afetivo; uma outra amiga, 

mais radical, dirá que as ga es repre-

sentam uma manifestação involun-

tária que desmascara a verdadeira 

natureza da pessoa que a cometeu. 

Aqui chegados, veri camos estar 

perante a de nição de um ato falha-

do, que Freud identi cou no livro 

Psicopatologia da Vida Quotidiana 

(1901), onde escreve: “Descubro qua-

se sempre uma in uência perturba-

dora, fora do discurso pretendido. 

(...) um pensamento inconsciente, 

que vem à luz através dos atos falha-

dos.” Freud não poderia supor — ou 

talvez sim — que, 120 anos mais tar-

de, em torno de ga es se multiplicas-

sem verdadeiros atos políticos. 

Acredito que no recente caso do 

número de vítimas de abuso sexual 

da Igreja Católica, o Presidente da 

República perante o terrível cenário, 

estava a tentar ser optimista, com-

parando positivamente os números 

de Portugal, defendendo o per l da 

pátria, tarefa que lhe cabe por desí-

gnio. Mas, reconheçamo-lo, aquele 

não era o lugar ou a ocasião de a r-

mar a suposta excepcionalidade por-

tuguesa, nem para hesitações de 

qualquer tipo. Marcelo Rebelo de 

Sousa terá falhado porque o que dis-

se foi “fora do discurso pretendido”. 

E eis que, graças a esta falha, acaba-

mos por descobrir, com justi cada 

indignação, que o Presidente agiu 

traindo as nossas expectativas; por 

outras palavras, descobrimos que 

gosta da Joana e não de nós. 

Devolvamos desde já a São Bento 

toda e qualquer selfie que tenhamos 

com ele tirado e qualquer abraço que 

nos tenha dado. Nada aprendeu em 

anos de política de proximidade, daí 

a falta de empatia instintiva que de-

veria ter sido a sua e não foi. 

Quando o primeiro-ministro sai 

em defesa do gaffeur, para dizer que 

houve uma interpretação errada das 

palavras de Marcelo, de imediato su-

pomos que o faz tendo por objetivo 

último enfraquecê-lo politicamente. 

Eles, Presidente e primeiro-ministro, 

podem ser políticos hábeis e ardilo-

sos, mas nós, empoderados pelas 

grandes ferramentas do pensamen-

to estratégico e do ceticismo, cedo 

lhes descobrimos as manobras. 

O grave problema do ceticismo, no 

entanto, é que se revela capaz de ser 

cético em relação a rigorosamente 

tudo menos ao seu próprio ceticismo 

— e era tão importante que passasse 

a sê-lo. Por agora, é assim que gosta-

mos de viver, uns e outros, sem mar-

gem para qualquer tipo de sinceri-

dade e transparência, num espaço 

público feito de “suponhamos”. 

Finda a re exão em torno de um 

ato falhado, podemos agora conti-

nuar a acompanhar, de maneira re-

etida, séria e solidária, o caso das 

(até hoje) 424 vítimas de abuso se-

xual na Igreja Católica portuguesa. 

A quem devemos, sim, um muito 

forte e sentido abraço coletivo.

Realizadora

Marcelo ouve  
os outros

A seguir
Reunião do Conselho de Estado

O Conselho de Estado, órgão 

político de consulta do 

Presidente da República, vai 

reunir-se no dia 28 de Outubro, 

quinta-feira, para analisar a 

“situação económica e social 

em Portugal”, segundo uma 

nota divulgada no site da 

Presidência da República. 

Presidido pelo Presidente da 

República, o Conselho de 

Estado tem como membros por 

inerência os titulares dos 

cargos de presidente da 

Assembleia da República, 

primeiro-ministro, presidente 

do Tribunal Constitucional, 

provedor de Justiça, 

presidentes dos governos 

regionais e pelos antigos 

presidentes da República. 

Nos termos da Constituição, 

integra ainda cinco cidadãos 

designados pelo chefe de 

Estado (António Lobo Xavier, 

António Damásio, Lídia 

Jorge, Luís Marques Mendes, 

Leonor Beleza), pelo período 

correspondente à duração do 

seu mandato, e cinco eleitos 

pela Assembleia da 

República (Carlos César, 

Francisco Pinto Balsemão, 

Manuel Alegre, António 

Sampaio da Nóvoa, Miguel 

Cadilhe), de harmonia com o 

princípio da representação 

proporcional, pelo período 

correspondente à duração da 

legislatura.

Desalinho
Cristina Sampaio

Psicopatologia  
quotidiana

Protopia
Graça Castanheira
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Não é por 
acaso que a 

dor é a 
principal razão 

que leva as 
pessoas a 

procurarem 
consultas 

médicas. Nós 
não nascemos 

para existir 
com dor. A dor 
não tem de ser 
uma fatalidade

22 23 24
Estar bem  
Tenho uma 
mãe, um pai  
e duas casas

In memoriam  
O homem que 
cunhou o slogan 
“Just Do It”

Crónica  
O modelo 
ptolomaico  
da opinião pública

N
o dia em que o Pedro 

nasceu, 33 horas 

depois de tudo ter 

começado, senti a 

dor mais dilacerante 

de toda a minha 

vida. Uma dor tão grande que não 

sei quanto tempo durou e que só 

muito ao longe consigo recordar. 

Uma dor tão profunda e intensa 

que, naqueles nanossegundos (ou 

terá sido mais do que isso?), tive a 

certeza de que ia morrer ou, pior, 

de que preferia morrer a continuar 

a experimentar aquilo. Quero 

acreditar que, se a dor tivesse 

continuado, o meu corpo, 

protector, me teria atirado para a 

inconsciência — porque uma dor 

daquelas é quase impossível de 

sentir. 

Sabem, tenho a teoria de que, na 

minha geração, todas as raparigas 

tiveram a fase Florbela Espanca. 

Há nos versos da poetisa alentejana 

um apelo irresistível para a 

adolescência “umbigocêntrica” em 

que os primeiros desgostos de 

amor e as crises existenciais nos 

fazem sentir doídos e 

compreendidos, representados, 

mas aconchegados. E Florbela 

escreve muito sobre a dor. Diz que 

a dor dela é um convento e que 

sente os passos da dor como uma 

cadência de tortura in nda. Sem 

querer, na adolescência, senti que 

aquela dor era toda a dor do 

mundo. A dor dos poetas, das 

almas torturadas, a minha dor de 

adolescente. E durante anos não 

pensei sequer sobre a outra dor. 

Aquela dor que não é digna de ser 

cantada em poesia por ser uma 

atrocidade física impossível de 

descrever. 

Volto ao dia do parto do Pedro e 

ao momento em que a médica de 

serviço, depois de me fazer o 

toque, decidiu suspender a 

epidural: “O bebé é grande, o arco 

púbico é achatado e eu preciso que 

colabore a 100% nos momentos em 

que for para fazer força.” Assim foi. 

Mas ninguém me preparou para, 

sem anestesia, fazer toda a força do 

mundo e não resultar. E depois 

uma, duas e três ventosas, todas 

elas sem sucesso. Até que, em 

desespero, a médica agarrou nuns 

fórceps e, quando os colocou 

dentro do meu corpo exausto, 

percebi porque é que ninguém 

escreve sobre a dor física desta 

intensidade: não se repetem 

viagens ao inferno. 

Não vou ser demasiado explícita 

ou entrar em pormenores que 

pouco acrescentariam, mas posso 

dizer-vos que, apesar de já ter 

partido ossos e de ter estado em 

situações menos agradáveis, não 

sabia o que era a verdadeira dor até 

ao momento em que aqueles 

fórceps tentaram puxar o Pedro. 

Não resultaram, na verdade. E a 

dor, que deve ter sido 

profundamente violenta para ele 

também, fez com que o seu 

coração pequenino, há demasiadas 

horas em esforço, quisesse deixar 

de bater. Fomos para cesariana 

emergente, anestesia geral e, 

assim, ele nasceu. 

 

M
as tudo o que 

guardo daquelas 

horas, tudo o que 

guardo daquele 

dia, é a dor. A dor 

física que rasga e 

dilacera. A dor que mete 

neurónios, axónios, tálamo, 

substâncias branca e cinzenta. A 

dor que mete sistema nervoso 

central. A dor que é indizível e que, 

ao contrário do que postulava 

Nietzsche, não nos torna mais 

fortes. 

Apesar de a minha dor ter sido 

um episódio agudo e muito 

particular, desde o dia 21 de 

Novembro de 2016 que ganhei 

pelas queixas de dor todo um novo 

respeito. E que passei a perceber 

muito melhor quem diz não 

aguentar viver por padecer de dor 

crónica insuportável. A dor física, 

essa dor física que tantas vezes 

desvalorizamos, tem o poder, 

quando constante, de ser 

destrutiva e de minar qualquer 

hipótese de qualidade de vida. 

Tendemos a desvalorizar a dor, 

bem sei. E acho que o fazemos 

especialmente quando essa dor é 

alheia. Quantas vezes co capaz de 

“subir paredes” quando ouço um 

idoso queixar-se de dor e levar 

como resposta um: “Ora, com essa 

idade queria o quê?” Queria não 

ter dores, pois está claro — porque 

a dor só faz parte depois de já 

termos tentado todas as formas de 

a eliminar. E porque ninguém, em 

idade nenhuma, tem de suportar 

viver assim. 

Durante demasiado tempo, 

mesmo a nível de cuidados de 

saúde, a dor foi deixada para 

segundo plano. Mas em 2003, a 14 

de Junho, a Direcção-Geral da 

Saúde instituiu a dor como quinto 

sinal vital. Assim, em todos os 

registos e procedimentos, 

deixaram de se avaliar não só a 

frequência respiratória, a 

frequência cardíaca, a pressão 

arterial e a temperatura, mas 

começou também a avaliar-se a dor 

dos utentes, recorrendo a 

diferentes escalas (em cuidados 

intensivos, por exemplo, com 

doentes sedados e não 

responsivos, a escala que se utiliza 

é diferente das escalas comuns em 

que o doente atribui à dor uma 

classi cação entre zero e dez). Esta 

medida foi de enorme 

importância, uma vez que trouxe a 

dor para a prestação de cuidados 

diária e tirou-a da sombra em que, 

salvo algumas excepções, há muito 

permanecia. 

 

A
 minha grande dor, a 

dor que vos relatei, 

foi aguda. Mas 

imaginem quem sofre 

de dor crónica. 

Imaginem viver com 

uma dor constante ou recorrente 

que, volta e meia, vos deixa 

absolutamente incapazes. 

Imaginem viver com um nível de 

dor tal que até as tarefas básicas se 

tornam impossíveis ou muito 

difíceis de realizar. Imaginem que, 

de repente, a dor se vos cola ao 

corpo e passa a fazer parte 

integrante daquilo que são. Não é 

por acaso que a dor é a principal 

razão que leva as pessoas a 

procurarem consultas médicas (só 

nos cuidados de saúde primários é 

causa de 50% a 70% das consultas). 

Nós não nascemos para existir com 

dor. A dor não tem de ser uma 

fatalidade. 

Em Portugal, nos últimos anos, 

temos assistido, felizmente, a um 

aumento da preocupação com este 

tema. A consulta de dor é uma 

realidade em quase todos os 

hospitais do SNS (sendo que o 

desejável seria que esta consulta 

passasse a estar também disponível 

em todos os centros de cuidados 

de saúde primários). A Ordem dos 

Médicos tem uma competência 

especí ca em medicina da dor e a 

própria farmacologia tem evoluído 

no sentido de apoiar as 

necessidades dos utentes. Mas 

ainda assim, acreditem, 

continuamos a subvalorizar a dor e 

a achar que a chamada 

“aguentoterapia” é uma forma 

aceitável de gerir a situação. Não é. 

Nunca poderá ser. 

Talvez o principal entrave à 

aceitação da importância da dor 

aconteça por esta ter quase sempre 

uma descrição subjectiva e 

baseada em três factores que 

diferem de indivíduo para 

indivíduo: a biologia, a psicologia e 

as experiências prévias de cada 

um. Mas ainda assim, é tempo de 

percebermos que ter dor não é 

normal. É tempo de assumirmos 

como inaceitável viver com dor. 

A dor de amor, a dor 

romantizada dos poetas como 

Florbela Espanca, tornou-se quase 

beleza. Mas mesmo esta pode ser 

indicativa de doença mental e 

bene ciar da consulta de dor que, 

em centros maiores, conta também 

com o apoio da psiquiatria. A dor 

aguda, muitas vezes sinal de aviso 

para travarmos um 

comportamento ou acção, pode 

não ter outra resposta que não 

passe por nos afastarmos do 

estímulo que a provoca. Mas a dor 

crónica? A dor crónica é sempre 

para agir. 

Porque, não nos esqueçamos 

nunca, o normal é não ter dores!

Ficha técnica  
Director Manuel Carvalho  
Directora de Arte Sónia Matos  
Editor Sérgio B. Gomes  
Designers Marco Ferreira e Sandra 
Silva Email sgomes@publico.pt

A opinião publicada no jornal respeita a norma ortográfica escolhida pelos autores

A dor

Tanto faz  
não é resposta

Carmen Garcia

Enfermeira
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Alcântara 
Pedro Luz 
fotografado no 
Alcântara-Café.  
O empresário está 
na origem de 
alguns dos 
espaços mais 
emblemáticos da 
noite lisboeta. 
Começou com 
uma quota no 
Plateau, mas a 
certa altura esta 
discoteca era 
pequena para 
tanta gente: “Na 
altura, viajava 
muito para a 
América, gosto de 
Nova Iorque, e lá 
havia o Studio 54.  
E disse: ‘Porque é 
que não vou fazer 
um Studio 54 em 
Lisboa? Não há 
razão nenhuma 
para não o fazer.’  
E foi o que fiz”
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tinha uma certa animação. 

Comparado com a ditadura 

portuguesa… 

Politicamente, aquilo não me dizia grande 

coisa, porque eu era muito miúdo. Mas 

gostei muito dessa fase. E arranjei maneira 

de conseguir almoçar na Sorbonne, não sei 

como lá me consegui meter. 

E está em Paris ainda uma data de 

tempo… 

Estive uns meses. 

E Londres? 

Vou a Londres e depois volto para Paris. É 

claro que Londres na altura está no auge, 

aquelas bandas todas, e isso transformou a 

minha vida para sempre. Quando era 

miúdo, já lia o Musical Express, o Melody 

Maker, que eram as revistas de referência 

na altura. Já tinha uma noção de música 

maior que os da minha idade. 

E como vai parar à roupa? 

Entro na roupa basicamente porque queria 

ter a mesma roupa que os miúdos da 

Inglaterra tinham. Aquela banda, os 

Kinks… Eu gostava dos Kinks. Tinham 

aquelas camisas de colarinho muito alto, os 

blazers com a banda larga. Eu ainda 

Entrevista Pedro Luz podia ter sido arquitecto, mas começou a 
trabalhar em música. Depois veio a roupa. Só mais tarde chegará o 
rótulo de “empresário da noite”, com o Plateau, o Alcântara-Mar ou 
Dock’s, em Lisboa. Pelo meio, enche o país de croissanterias e lojas de 
sandes. Há 12 anos que se dedica aos hotéis de charme

Ana Sá Lopes texto e Rui Gaudêncio fotografiaPor

M
uito antes de 

aparecer o Lux, 

Lisboa tinha várias 

discotecas e o 

Alcântara-Mar. E nas 

noites de alucinação 

do Alcântara-Mar 

não estávamos em 

Lisboa, mas em Nova Iorque, no Studio 54, 

onde Pedro Luz foi buscar a ideia de fazer 

uma discoteca gigante, de primorosa 

arquitectura industrial. Alcântara ainda 

não era fashionable, Lisboa ainda vivia de 

costas para o rio, mas a marca de Pedro Luz 

— que foi “arquitecto”, designer de 

interiores, desenhador de roupa, gestor de 

lojas de sandes, de croissanterias, e agora 

virou-se para os hotéis — foi sempre estar 

um passo à frente das modas e até criou 

dois hotéis Downtown na Baixa, quando “a 

Baixa metia medo”. Hoje, aos 73 anos, o 

empresário, homem da noite e do dia, diz 

que é um produto “essencialmente das 

suas viagens”. Saiu agora a sua biogra a, da 

autoria de Rita Delgado. 

Quem era o Pedro Luz aos sete anos? 

Era uma criança feliz. Morava na Rua de c

Pedro Luz 
“Era mesmo preciso fazer 
o Alcântara-Mar. Tive a 
sorte de o fazer primeiro”

São Bernardo à Estrela e a parte de trás do 

prédio dava para o Clube Nacional de 

Natação, que tinha várias piscinas. Eu não 

precisava de ir à rua para ir às piscinas. 

Arranjei uma maneira de entrar pela parte 

de trás do prédio directamente sem ir à Rua 

de São Bento. Passava a vida lá e ao m do 

dia a minha mãe chamava-me da janela 

para ir jantar. 

Andava na primária ali perto? 

Sim. Depois fui para o Colégio de Tomar. 

Mas como vai parar a um colégio com a 

fama do Colégio de Tomar? 

Era um colégio duro. Foi o que os meus 

pais acharam que eu estava a precisar. 

Era malcomportado? 

Talvez, sim. Tomar na altura foi 

desagradável, fugi do colégio várias vezes… 

E depois era apanhado? 

Era apanhado sempre. Ou em Tomar, ou 

em Lisboa… Recambiavam-me. Mas hoje, 

passados estes anos, acho que foi bom para 

me estruturar, para compreender que a 

disciplina faz falta. 

Na sua vida adulta foi sempre um 

disciplinado? 

Quando não fui, arrependi-me. 

Mas era aquele miúdo que não 

conseguia parar de fazer coisas? 

Era. Envolvi-me cedo na música, que foi 

determinante para o resto da minha vida. 

Quando era miúdo, havia uma banda muito 

importante na altura: Os Ecos, que 

ganharam vários discos de ouro. O manager 

era um amigo meu, José Mateus, que 

morava ao meu lado. E então comecei a 

viver aquele mundo do rock, com 14, 15 

anos. Mas eu parecia muito mais velho, aos 

16 anos já parecia ter 20. E comecei a andar 

com a banda. A família de um dos baixistas 

fabricava caixões e um dos sítios de ensaio 

da banda era uma casa de cheia de caixões, 

o que tinha uma certa graça. Um bocado 

Alice Cooper. 

Vive o “swinging London”… 

Acho que isso foi determinante, a música e 

as viagens. 

Começou a trabalhar muito cedo. 

Com 17 anos. 

E a viajar, quando pouca gente viajava… 

Fui de comboio para Paris. Claro que o 

choque de uma cidade como Paris na altura 

— 1968 —, aquela confusão, os carros de 

pernas para o ar, os estudantes… aquilo 
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uso banda larga [olha para o seu blazer]. 

Isto não é uma banda normal. Aí percebi 

que se queria daquilo ou ia comprar a 

Londres — e não tinha dinheiro para isso — 

ou mandava fazer em Lisboa. E optei por 

mandar fazer. As primeiras camisas que 

mandei fazer foi na Camisaria d’Ouro, que 

ainda existe… 

E era o Pedro que imaginava as 

camisas? 

Sim, sim. Aparecia lá com a cópia do 

Musical Express e dizia “quero um 

colarinho assim”. E eles faziam. 

Esteve muitos anos dedicado à roupa… 

Percebi que conseguia fazer coisas 

diferentes. Tive 14 lojas e perto de 400 

clientes. Vendia para o país todo. Fazia 

passagens no Hotel Ritz. Fazia seis 

passagens de modelos por dia sempre com 

música… Tudo isso depois me vai conduzir 

a outras vidas. 

É o mundo da moda que o leva para o 

mundo da noite? 

Claro. Através da moda eu tinha de ir ver o 

que se passava em Londres, que modelos 

saíam em Paris, Milão — nessas cidades 

havia coisas que em Lisboa não havia… 

Mas porque é que, numa altura em que 

Lisboa estava fechada ao rio, inventou o 

Alcântara-Mar… Primeiro, foi o Plateau, 

que já era próximo do Tejo… 

Porquê o Plateau? O primeiro Plateau não 

fui eu que z, foi o Raul Rodrigues. Ele 

tinha um sócio que era o Paco, espanhol, 

mas o Paco já estava farto de Lisboa e 

queria vender a quota. Eu comprei e foi 

muito divertido. Começámos a dinamizar 

mais o Plateau. Não sei se ia ao Plateau… 

Também ia ao Plateau, mas ia mais ao 

Alcântara-Mar… 

O Alcântara era mais divertido, mas foi o 

Plateau que deu origem ao Alcântara, 

precisamente porque as pessoas não 

cabiam no Plateau. Era preciso fazer uma 

coisa maior. Eu na altura estava a viajar 

muito para a América, gosto de Nova 

Iorque, e lá havia o Studio 54. E eu disse: 

“Porque é que não vou fazer um Studio 54 

em Lisboa? Não há razão nenhuma para 

não o fazer.” E foi o que z. 

Na realidade, o Pedro Luz é arquitecto. 

Quer dizer, sou forçado a ser. Por exemplo, 

este espaço aqui fui eu que z [Hotel 

Downtown, Rua Rodrigues Sampaio, 

Lisboa]. Parece uma coisa de arquitecto… 

É uma coisa de arquitecto… 

Mas não é, porque eu não sou arquitecto. 

Nunca houve em Lisboa uma discoteca 

tão inovadora como o Alcântara-Mar… 

Há o Lux, do grande Manuel Reis. 

Como era a sua relação com Manuel 

Reis? 

Eu adorava o Manuel e tinha o maior 

respeito por ele. Tudo o que o Manuel fez 

mudou a cidade. O Frágil, o Pap’Açorda — 

que foi o melhor restaurante de Lisboa 

durante mais de 30 anos. E depois o Lux, a 

Bica do Sapato… as lojas que o Manuel 

abriu onde eu comprei muitos móveis. 

Tinham uma relação pessoal boa? 

Tínhamos! Adorava, adorava o Manuel. O 

Manuel não fazia nada que não tivesse 

qualidade. 

Os dois eram concorrentes… 

Absolutamente. Mas tínhamos uma relação 

excepcional. 

Não eram amigos íntimos. 

Éramos! Não estava todos os dias com ele, 

mas éramos amigos de há 30 anos. 

Como é que se conheceram? 

O Manuel tinha uma loja que se chamava 

1930, ali antes do Bota Alta [restaurante no 

Bairro Alto]. Era uma loja pequena mas que 

tinha peças extraordinárias. E um grande 

amigo meu, o Carlos Fonseca — eu viajava 

sempre com ele — e a sua mulher, Paula 

Taborda, convenceram o Manuel a fazer o 

Frágil. O Manuel não queria. Ou não sabia 

se queria. E o Paulo, que era muito 

convincente, lá o levou para o Frágil. 

Comecei a ver o Manuel todos os dias, 

ainda antes do Frágil, no Bota Alta, que era 

um restaurante fantástico antes do 

Pap’Açorda, e onde António Variações 

jantava todos os dias… e o Manuel Reis. E o 

Carlos Fonseca. Esta movida toda em 

Lisboa destes últimos 30 a 40 anos deve 

muito ao Carlos Fonseca. 

Quem era o Carlos Fonseca? 

Ele queria ter o Frágil e que houvesse um 

restaurante bom em Lisboa. Aí surgiu o 

Pap’Açorda e o Frágil quase em simultâneo. 

O Carlos Fonseca trabalha sempre com 

Manuel Reis? 

Sim. E comigo, na roupa. Éramos amigos da 

época da roupa. Íamos às feiras a Londres, 

a Paris. O Carlos morreu. Era um homem 

excepcional. 

Mas como é que o Alcântara-Mar — que 

era tão fantástico, em termos 

arquitectónicos, aquela imponência, o 

gigantismo — fecha? 

Porque já tinha 14 anos. 

Foi um desgosto para mim. 

E para mim também. Mas já tinha 14 anos e 

14 anos numa discoteca equivalem para aí a 

cem numa pessoa. É que depois cansa… As 

pessoas começam a fartar-se. Há outras 

discotecas que abrem. 

Fecha o Alcântara com a convicção de 

que tinha de abrir uma coisa nova? 

Depois abri o Dock’s, que também foi bem 

aceite, não sei se chegou a lá ir... 

Não, nessa altura andava a tomar conta 

de um bebé… 

Pois, era o problema das pessoas que eram 

os clientes do Alcântara. Tem aí a razão 

pela qual fechei o Alcântara. Faltava-me 

essa gente, que era mais divertida do que 

os outros mais novos. Arranjavam-se, 

vinham do Frágil, desciam; vinham dos 

Três Pastorinhos, desciam; vinham do bar 

do Hernâni e desaguava tudo no Alcântara. 

O Hernâni também era uma grande 

figura da noite lisboeta. 

E ainda é, tem aquele bar [o Tabernáculo]. 

O Hernâni é uma gura… como o Zé da 

Guiné. 

Como foi a sua relação com o Zé da 

Guiné? 

Era amigo do Zé da Guiné da época da 

roupa. Lembra-se de como o Zé se vestia? 

Tinha uma roupa que mais ninguém tinha. 

O chapéu, o relógio… O Zé da Guiné foi 

uma das guras mais importantes de 

Lisboa nessa altura. 

Abre o Dock’s para a geração que ainda 

não tem filhos… 

Mas já não é tão divertida como a anterior. 

É estranho dizer isto, mas essa faixa etária 

tinha uma maior preocupação com sair à 

noite, arranjavam-se, produziam-se. Aquilo 

era uma festa. Agora, é como quem vai ao 

supermercado. Não há o mesmo 

entusiasmo. 

No Indochina também sentiu isso? O 

Indochina é a seguir ao Dock’s… 

O Indochina nasceu porque estava ali ao 

lado e aquele espaço era bonito. Na altura 

viajava muito para o Oriente. Eu sou 

basicamente um produto das minhas 

viagens. 

Foi sempre um grande viajante? 

Sempre. Duas vezes por mês tinha de sair 

de Portugal, tirando os dois anos da covid. 

É uma necessidade — tenho mesmo de sair, 

ainda que não tenha razão para sair. 

Preciso de me aproximar do aeroporto e 

apanhar um avião e ir-me embora. 

Agora, aonde costuma ir? 

Ultimamente, tenho estado mais na 

Europa. Mas quando não se conhece a Ásia, 

tem-se curiosidade e vai-se muito... Fiquei 

fascinado pelo Vietname, Tailândia, China, 

Hong Kong. Em Hong Kong havia o China 

Club, um clube privado feito pelo David 

Tang, que era jornalista e escrevia para o 

Financial Times aos ns-de-semana. 

Consegui entrar através de uma pessoa que 

conhecia. Aquilo era extraordinário. E fez 

também um clube no [Hotel] Dorchester, 

em Londres. Este não é privado, mas tem 

de se entrar primeiro no Dorchester, o que 

já não dá para toda a gente. Eu vi esse 

ambiente e achava que um restaurante 

oriental poderia funcionar aqui. 

E desenhou o Indochina… 

Tinha de ser. 

Como é que um construtor de espaços, 

“arquitecto”, homem da moda, 

também se interessou pelos croissants 

com recheio? 

Tinha uma loja de roupa na Avenida de 

Roma e viajava muito para Paris, que, 

apesar de tudo, continua a ser a capital da 

moda. Londres também, mas Paris nunca 

vai perder o lugar. E em Paris havia aquelas 

croissanterias todas, sempre cheias. E 

pensei que na Avenida de Roma cava bem 

uma croissanteria… 

E depois estavam em todo o lado. 

Abrimos muitas! No país inteiro… Depois 

das croissanterias, achei que as sandes 

também funcionavam. E abrimos a 

Companhia das Sandes — 65 lojas e mais 20 

Foi o Plateau que 
deu origem ao 
Alcântara, 
precisamente 
porque as pessoas 
não cabiam no 
Plateau  
 
É uma necessidade 
— tenho mesmo de 
sair, ainda que não 
tenha razão para 
sair. Preciso de me 
aproximar do 
aeroporto e 
apanhar um avião 
e ir-me embora 
 
Catorze anos numa 
discoteca 
equivalem para aí a 
cem numa pessoa  
 
No imaginário das 
pessoas, sou mais 
conhecido pelo 
Alcântara. Mas o 
que mais me 
marcou foi esta 
vida de ir e vir. As 
viagens. Fazer, 
inaugurar
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de croissants! Uma grande amiga do Porto 

achava que os croissants e as sandes nunca 

iriam dar ali porque as pessoas do Porto 

gostam de comer bem. É verdade. Gostam 

e comem bem. Mas também comeram 

dezenas de milhares de sandes! 

Mas como era o seu dia a gerir tanta 

coisa? 

Levantava-me tarde, aí por volta das onze, 

onze e tal. E depois ia-me organizando. 

Tínhamos lojas em Coimbra, Viseu, Aveiro, 

Braga, muitas no Porto. Mas era novo. Há 

idades em que se consegue fazer tudo. 

Tinha uma equipa grande consigo? 

No total, 600 e tal pessoas. Por causa dos 

turnos, dos shoppings… 

Manuel e Ana Salazar foram grandes 

amigos seus. 

Tinha quatro ou cinco lojas que depois 

chegaram a 14. O Manuel e a Ana 

mandavam vir roupa de Londres. 

Lembra-se da fase da loja A Maçã? 

Comprei-lhes roupa e passámos a sair 

juntos, nos últimos 50 anos, até que o 

Manuel morreu. E continuo com a Ana, 

sempre. 

No livro, Ana Salazar diz que se 

afastaram um bocadinho quando o 

Manuel morreu… é impressão dela? 

É impressão dela. Nunca me vou afastar da 

Ana. A Ana ainda estava aqui no outro dia, 

na festa de lançamento do livro. 

Entre tantas coisas que fez, em que é 

que foi mais feliz? 

Penso que em todas as inaugurações. No 

dia das inaugurações há ali uma emoção, 

com aquela gente toda… 

Tanto um espaço nocturno como uma 

loja de roupa? 

Sim, qualquer delas. É o fazer, o abrir. É o 

que me dá verdadeira alegria. Ver que o 

espaço está pronto, está agradável. Se se 

podia fazer melhor, ou não podia. Aquelas 

angústias… 

Sentiu sempre a mesma coisa em todos 

os projectos? Uma coisa é inaugurar o 

Alcântara-Mar… 

Outra coisa uma loja de sandes. 

Não é a mesma coisa. 

Não, não é, mas também é. É o momento. 

Naquele momento é tão importante como o 

Alcântara. A loja mais pequena do mundo 

em Almada, ou em Cascais, naquela fase é 

tão importante como o Alcântara. É claro 

que, se depois olharmos para trás, é 

insigni cante comparada… 

Com o que marcou as pessoas? 

E o que me marcou a mim também. 

Então o que é que o marcou mais? 

No imaginário das pessoas, sou mais 

conhecido pelo Alcântara. Mas o que mais 

me marcou foi esta vida de ir e vir. As 

viagens. Fazer, inaugurar. 

Teve montanhas de namoradas… 

Era o normal, naquela vida. 

Casou-se várias vezes… 

Duas. 

Do “sex, drugs and rock and roll”, o 

Pedro foi mais do “sex and rock and 
roll”, mas nunca das drogas… 

O que eu vi à minha volta não trouxe 

felicidade a ninguém. Vi pessoas fazerem 

mal a amigos, vi outras a morrer, e todo 

aquele desnorte que houve naquela época 

achei uma coisa horrível. 

Mas fumou um charro como quase toda 

a gente… 

Só quando era muito miúdo. 

Na vida adulta, nem charros? 

Zero. Há o velho Jack Daniel’s. 

Bebia muito? 

Na altura das discotecas, sim. 

Mas chegava bêbedo a casa? 

Não, longe disso. Senão não me conseguia 

levantar no outro dia, fazer as lojas. 

A sua bebida era o Jack Daniel’s? 

E também whisky irlandês, o Bushmill’s… 

Deitava-se às quatro da manhã? 

Sim. 

Uma vida duríssima. 

Era duríssima mas era animada. 

Como é a sua vida hoje? Dedicou-se a 

um mundo completamente diferente… 

Mas que me dá a mesma alegria. Mas lá 

está, isto [os hotéis] é outra vez fruto das 

viagens. Nas viagens todas conheci hotéis 

diferentes dos hotéis clássicos, padrão, 

chapa quatro que havia. Esses hotéis são 

fantásticos, mas gosto mais destes. 

Quantos hotéis tem agora? 

Quatro. O Brown’s Boutique Hotel na Rua 

da Vitória, que foi o primeiro. O Brown’s 

Downtown, depois o Brown’s Central e 

agora este [Rodrigues Sampaio] que é um 

cinco estrelas. Os outros são quatro. 

Como é que foi parar à Baixa numa 

época em que a Baixa estava em 

decadência? 

Foi há 12 anos. A Baixa estava numa 

decadência brutal, metia medo na altura. 

Mas, lá está, fruto das minhas viagens, a 

minha experiência é que o downtown 

compensa sempre em termos de 

investimento. Downtown só há um. Não 

podem haver dois. Tive muitas lojas de 

roupa na Baixa quando era miúdo e eram 

as que vendiam melhor. Isto antes dos 

shoppings. Há 12 anos, quando comecei os 

hotéis na Baixa, não havia quase nada. 

Eram uns prédios a cair, outros 

desabitados… 

A maioria desabitados e alguns a cair. 

E lembrou-se de fazer ali dois hotéis… 

Fiz um de cada vez. 

Todos concebidos por si? 

Alguém tem de o fazer, não é? E, no fundo, 

quem tem mais experiência acabo por ser 

eu, outra vez e sempre fruto das viagens. As 

viagens marcaram a minha vida. Há 

pessoas que aprendem na escola, outras na 

universidade, outras no terreno. 

Com o Alcântara-Mar foi buscar a 

inspiração ao Studio 54. 

E ao Palace, em Paris. 

Mas teve um clique em algum dos seus 

projectos, estilo “tenho de fazer isto em 

Lisboa”? 

Mais com o Alcântara-Mar e o Studio 54. 

Isso era mesmo preciso fazer. Alguém tinha 

de o fazer. Eu tive a sorte de fazer primeiro. 

Como é que viveu a época da sida? 

Com muito cuidado e receio. 

Mas não achava que havia imensas 

pessoas que pura e simplesmente não 

pensavam nisso? 

E muitas morreram. 

Tenho a ideia de que havia pessoas que 

tinham efectivamente cuidado e uma 

grande massa que não tinha. 

Foi a tragédia que deu origem a milhares de 

mortos. Eu já não era propriamente um 

teenager quando apareceu o primeiro caso, 

o do Rock Hudson, que tornou o problema 

da sida mundialmente conhecido. Já tinha 

30 e tal anos, um miúdo mais novo talvez 

tivesse menos cuidado. Alguns amigos 

meus morreram e foi muito triste. 

Como conseguiu ficar amigo de todas as 

suas antigas namoradas? 

Terão de ser elas a responder. 

Mas da sua parte. Acaba uma relação, 

as coisas já não funcionam… 

Só se acaba uma relação quando as coisas 

já não funcionam. Mas o facto de as coisas 

não funcionarem não quer dizer que a 

pessoa em questão deixe de ser amiga. 

As suas ex-mulheres são amigas umas 

das outras… 

Mas é que são realmente! 

Quem é o seu arquitecto favorito? 

Há muitos! Gosto do Mies van der Rohe. Há 

aquela famosa frase “less is more”. É mesmo 

verdade! Nas casas, as pessoas têm 

tendência para pôr o lixo todo que 

encontram ao longo da vida e vão 

acumulando lixo. Isso não torna os 

ambientes agradáveis. 

Foi sempre a teoria do “less is more” 

que levou para todos os lados? 

Não, algumas vezes errei. Exagerei nas 

decorações. 

Não no Alcântara-Mar. 

Talvez no Indochina.

Gente “divertida” e “arranjada”  
Pedro Luz no Alcântara-Mar, discoteca 
que funcionou durante 14 anos. Para o 
empresário, este espaço fechou 
porque deixou de ser frequentado pela 
geração que começou a sair à noite no 
final dos anos 1980: “Faltava-me essa 
gente, que era mais divertida do que 
os outros mais novos. Arranjavam-se, 
vinham do Frágil, desciam; vinham dos 
Três Pastorinhos, desciam; vinham do 
bar do Hernâni e desaguava tudo no 
Alcântara.” No topo, Pedro Luz no 
Alcântara-Café, cuja decoração se 
mantém desde a inauguração

DR
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Reportagem Desde meados do século passado que 
o modelo de desenvolvimento privilegiado para a 
Amazónia se resume a grandes obras de 
infra-estrutura e colonização. A BR-319, uma estrada 
de 900 quilómetros que liga Manaus a Porto Velho, é 
um dos melhores exemplos, sendo, em simultâneo, 
uma bênção e uma maldição para quem a usa

João Ruela Ribeiro, no Amazonas, BrasilPor

O
s primeiros quilómetros 

trilhados na estrada BR-

319, que liga Manaus a 

Porto Velho, capital do 

estado da Rondónia, são, 

na verdade, sobre a água. 

Um ferryboat faz de hora 

a hora a ligação entre 

Manaus e Careiro da Várzea, atravessando o 

famoso “encontro das águas”, onde o rio 

Negro se funde com o Amazonas — duas 

manchas de água de cor diferente unem-se 

para criar um fenómeno único. Passam 

poucos minutos das 9 horas da manhã e 

entre os veículos transportados pelo ferry 

segue um carro com um autocolante de 

apoio ao Presidente Jair Bolsonaro, que 

procura ser reeleito na segunda volta das 

presidenciais marcadas para o próximo 

domingo.

O carro pertence a Messias Guedes, de 52 

BR-319: o preço do 
progresso mede-se 
em quilómetros  
e árvores cortadas

MARIO TAMA/GETTY IMAGES
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obsessão, e estradas como a BR-319 eram os 

instrumentos cruciais para esse projecto.

Fernanda Meireles, secretária executiva do 

Observatório da BR-319, diz que o regime 

militar tomava decisões segundo uma 

“lógica cartográfica”. “Uma das missões, 

além da construção de estradas, era ocupar 

a Amazónia com pessoas, embora já 

houvesse muitas pessoas aqui, pensando nos 

indígenas”, explica Meireles em entrevista ao 

P2.

Dessa forma, milhares de brasileiros 

provenientes de diferentes regiões do país, 

desde o Nordeste até ao Sul, foram atraídos a 

partir dos anos 1960 pelas promessas de 

terras e riqueza para a Amazónia, sem saber 

muito bem para onde se estavam a mudar. 

“O Governo dizia-lhes que tinham 

oportunidades na Amazónia e deixavam-nas 

abandonadas à beira das rodovias. Muitas 

pessoas continuaram e formaram c

anos, que pretende seguir até à sua casa que 

fica ao longo da BR-319, mais propriamente 

por volta do quilómetro 75. É um percurso 

curto para uma rodovia que se estende por 

quase 900 quilómetros, rasgando a floresta 

amazónica. Messias é um ardente defensor 

da estrada, na mesma proporção em que 

apoia o seu candidato. “Com a BR, o 

Amazonas vai ficar mais desenvolvido”, 

proclama o trabalhador independente. “As 

coisas chegam caras aqui porque vêm de 

barco, enquanto por terra é mais barato”, 

acrescenta.

Para muitos no estado do Amazonas, 

apoiar Bolsonaro e defender a BR-319 

passaram a ser sinónimos. Na primeira volta, 

o actual Presidente recebeu mais de 800 mil 

votos no estado, ficando atrás de Lula, que 

alcançou 49%. Em Julho, o Governo federal 

anunciou a emissão de uma licença 

ambiental que viabiliza a reconstrução e 

repavimentação de um grande trecho desta 

estrada, apesar de inúmeros alertas de 

organizações ambientalistas. A história 

acidentada da BR-319 é um reflexo das 

múltiplas tensões que marcam a Amazónia 

até aos dias de hoje e que fazem deste um 

dos ecossistemas mais ameaçados do 

planeta. O P2 percorreu um pequeno troço 

da estrada que expõe os receios, os anseios e 

as esperanças de quem vive à beira da BR-

319.

A estrada foi inaugurada oficialmente em 

1976, após cinco anos de obras. Vivia-se em 

pleno regime militar e a doutrina dominante 

que orientava a governação baseava-se numa 

noção que associava a ocupação do território 

à afirmação da soberania nacional e, 

idealmente, ao desenvolvimento económico. 

Para os militares em Brasília, povoar regiões 

remotas do país, sobretudo nas zonas 

fronteiriças amazónicas, tornou-se uma 

Desflorestação
Pescadores junto a uma ponte da BR-
319 que atravessa o rio Madeira, numa 
zona desflorestada do município de 
Porto Velho. Em cima, troncos de 
madeira cortados da floresta 
amazónica ao lado da BR-319, perto de 
Realidade. Há uma relação íntima entre 
a estrada e a desflorestação na 
Amazónia. A possibilidade de se 
chegar por terra a regiões remotas 
abre a possibilidade de se 
multiplicarem actividades que põem 
em causa a floresta, como a 
exploração ilegal de madeira, caça, 
pesca e garimpo

UESLEI MARCELINO/REUTERS
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vilas”, diz Fernanda Meireles.

A natureza revelou-se mais forte do que os 

planos de colonização moderna gizados nos 

quartéis. As chuvas anuais foram 

degradando a BR-319 e durante vários meses 

a estrada passou a ficar praticamente 

intransitável. Em 1988, foi suspensa a última 

linha de autocarros que ligava Manaus a 

Porto Velho. É sobretudo no chamado 

“trecho do meio”, um sector da estrada com 

cerca de 400 quilómetros, que a degradação 

foi mais acentuada e foi precisamente para 

esse troço que o Governo de Bolsonaro abriu 

caminho para a repavimentação.

Estrada imprevisível

Benedito está na ponta do ferry com os olhos 

postos na margem para onde a embarcação 

se dirige. Não há, porém, qualquer sinal de 

impaciência no seu rosto. Essa parece ser 

uma característica que a BR-319 se encarrega 

de apagar em todos aqueles que por ela 

circulam. Há mais de 20 anos que o 

camionista percorre a estrada e, mesmo 

assim, os seus caprichos ainda lhe causam 

surpresas. Vai, juntamente com um 

mecânico, para prestar auxílio a um colega 

que teve uma avaria a caminho de Porto 

Velho enquanto transportava produtos 

congelados.

“Tem que ter muita paciência e 

experiência para rodar essa estrada”, diz 

Benedito, com um sorriso que não esconde o 

orgulho por pertencer a esse grupo exclusivo 

de conhecedores da BR-319. Recorda com 

saudade os tempos áureos da estrada, 

quando ainda era feita a manutenção regular 

e, no Verão, era possível chegar a Porto 

Velho ao fim do dia. “Agora, são uns dois ou 

três dias”, lamenta o camionista, que diz já 

ter levado 12 dias a fazer o percurso.

Quem se lança a esta estrada, pode contar 

com trechos inundados, pontes caídas, 

troncos de árvore a bloquear a passagem e, 

cada vez mais, diz Benedito, assaltos. Conta 

que já teve um revólver apontado depois de 

ter parado. “Já não tinha nada e ele deixou 

ir.”

Não é de admirar que amazonenses como 

Benedito sejam grandes defensores da 

iniciativa de repavimentação da BR-319 por 

parte do Governo de Bolsonaro. O 

camionista diz que “é bom de mais” que o 

Presidente esteja a apoiar as obras na 

estrada. “A BR fechou por causa de política”, 

lamenta. Partilha uma das teorias mais 

populares entre os defensores da estrada: a 

de que a ausência de manutenção durante 

décadas na BR-319 é fruto da pressão feita 

por parte dos proprietários de empresas que 

asseguram o transporte fluvial pelos rios 

amazonenses. E garante que na sua empresa 

de transporte de produtos congelados 

“todos vão votar em Bolsonaro”.

Terra pouco firme

Por volta das 10h40, o ferry chega ao cais de 

Careiro da Várzea, a partir de onde começa o 

troço rodoviário propriamente dito da BR-

319. Assim que a embarcação se aproxima da 

plataforma, cinco miúdos que aguardavam 

pacientemente entram disparados no convés 

para vender águas aos automobilistas, 

aproveitando o impasse de poucos minutos 

antes de o desembarque poder começar.

Careiro da Várzea é uma pequena 

localidade que serve sobretudo como um 

importante ponto de abastecimento para 

quem vai percorrer a estrada. Assim que se 

sai do ferry, a estrada é ladeada por 

pequenas lojas, restaurantes, quiosques e 

algumas pensões — o último barco do dia 

para Manaus sai às 20h e bastam alguns 

minutos de atraso para não se conseguir 

chegar à cidade.

Depois de sair da Careiro da Várzea, a 

estrada atravessa vários cursos de água e, ao 

longo destes córregos, vêem-se pequenas 

casas de madeira de comunidades 

ribeirinhas. Na época das chuvas, esta é uma 

das zonas que costuma ficar alagada. 

Fernanda Meireles descreveu esta área como 

“de floresta alagada” e, por isso, “de difícil 

ocupação”.

Apesar de este ser um trecho asfaltado, a 

estrada apresenta muitos sinais de 

degradação causada pelas chuvas dos meses 

do Inverno que está prestes a terminar. Parte 

de uma ponte cedeu e decorrem trabalhos 

de nivelamento — dois dias depois da 

travessia feita pelo P2, a mesma ponte 

desabou por completo e quatro pessoas 

morreram.

Ao fim de meia hora desde a saída do 

barco, aparece o primeiro posto de 

combustível. O seguinte fica a 75 

quilómetros. Ao longo do caminho, vêem-se 

vários sinais de incêndio perto da estrada: 

árvores carbonizadas e cortadas, vegetação 

destruída e colunas de fumo.

Há uma relação íntima entre a estrada e a 

desflorestação na Amazónia. A possibilidade 

de se chegar por terra a regiões remotas abre 

a possibilidade de se multiplicarem 

actividades que põem em causa a floresta, 

como a exploração ilegal de madeira, caça, 

Sobre rodas
Em baixo, troço da BR-319 com fissuras 
no asfalto e ponte colapsada sobre o 
rio Curuca, perto de Careiro da Várzea, 
acidente no qual morreram quatro 
pessoas. No topo, corte de árvores em 
Bom Retiro, e acção de fiscalização de 
transporte de madeira na BR-319, no 
município de Humaitá. Fernanda 
Meireles, ao lado, é secretária 
executiva do Observatório da BR-319
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Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



Público • Domingo, 23 de Outubro de 2022 • 11

votada ao longo das décadas. A directora da 

Casa do Rio, Mónica Borba, diz que “é óbvio 

que a população local quer o asfaltamento”, 

mas nota que a existência de uma estrada 

não traz, por si só, desenvolvimento e 

bem-estar.

“Uma estrada deveria ter todo um critério 

de desenvolvimento alinhado ao seu impacto 

e fazer todos os municípios cumprirem”, 

afirma, acrescentando alguns exemplos. “Na 

Amazónia, ninguém cuida de esgoto, todas 

as populações têm problemas de acesso a 

água potável. Uma estrada deve gerar 

rendimento e esse dinheiro tem de ir para o 

desenvolvimento sustentável da região.”

A ausência de investimento público, ou 

sequer de uma ideia de desenvolvimento 

regional que vá para além da exploração 

desenfreada por madeireiros e garimpeiros 

como aquela que é promovida por 

Bolsonaro, são preocupações omnipresentes 

entre a população. A estrada é apenas um 

reflexo desse problema mais profundo.

A casa de Nilcinha fica ao longo de um dos 

ramais que sai da BR-319, na comunidade 

Santo António. Aqui, as famílias ribeirinhas 

dedicam-se sobretudo à agricultura familiar 

e à pesca artesanal. Quando foi anunciado, o 

asfaltamento do ramal que liga à estrada 

principal foi bem acolhido, mas desde 2012 

apenas cinco dos 12 quilómetros prometidos 

foram construídos, deixando várias 

populações na mesma situação de 

isolamento.

Nada que surpreenda os habitantes locais, 

habituados a chamar a si a maioria das 

soluções para superar as suas dificuldades 

perante um estado inoperante. Por aqui não 

há saneamento, por exemplo. Nilcinha conta 

que o marido e outros homens da aldeia 

tiveram de arranjar, transportar e pôr de pé 

os postes de electricidade. “Depois do 

trabalho duro, foi só a empresa de 

electricidade vir instalar o fio”, conta.

A proximidade de uma rodovia federal que 

liga duas capitais estaduais é vista como um 

sinal de esperança e desconfiança em 

simultâneo também por esta líder 

comunitária. “É de suma importância, 

porque vem dar acesso ao resto do Brasil, vai 

possibilitar muita coisa, principalmente o 

trânsito de alimentos”, diz Nilcinha, 

acrescentando, no entanto, alguns avisos. 

“Traz coisas ruins também. As comunidades, 

a meu ver, não estão preparadas para isso. 

Vem a droga, a prostituição, a invasão. O 

agro-negócio está chegando com tudo”, 

afirma.

São várias as situações que a preocupam, 

sobretudo por ver o que tem acontecido 

noutras regiões por onde passa a BR-319, 

como no Sul do Amazonas, onde a 

desflorestação e a ocupação de terras de 

forma ilegal, a grilagem, têm aumentado de 

forma desmesurada. Nestas comunidades 

ribeirinhas, o principal receio são as 

invasões através do rio, mas Nilcinha 

também refere a entrada de mais produtos 

alimentares provenientes de meios urbanos 

a preços mais baixos contra os quais a 

produção local não poderá concorrer.

A solução para quem aqui mora seria o 

aumento da fiscalização pelas entidades 

competentes, como o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), o órgão federal 

responsável pela supervisão e punição de 

crimes ambientais e que nos últimos quatro 

anos perdeu recursos e foi constantemente 

desautorizado por Bolsonaro e pelo seu 

Governo. Isso traduz-se numa maior atenção 

dada pelo Estado, tanto a nível federal como 

estadual e municipal, que vá além das obras 

de melhoria da estrada, algo de que, apesar 

de tudo, já ninguém prescinde, como admite 

Nilcinha. “Não vamos poder impedir o 

progresso, ele é necessário, mas temos de 

estar preparados para isso.”

está por trás: invadem as terras, entram e 

desmatam sem controlo”, explica.

Astérea conversa com o P2 na sede da Casa 

do Rio, em Careiro Castanho, uma pequena 

organização não governamental que se 

dedica a dar formação profissional e 

tecnológica aos agricultores da região, 

sobretudo para que adoptem práticas 

sustentáveis e adequadas às especificidades 

amazónicas.

Este é um dos muitos paradoxos da 

turbulenta história da exploração da 

Amazónia. Apesar de ser uma região com 

características naturais únicas e 

extremamente valiosas, as várias vagas de 

colonização nunca foram bem-sucedidas em 

aproveitar de forma inteligente as 

idiossincrasias da floresta. O padrão foi 

sempre o da importação de práticas e 

métodos das regiões de origem de quem 

chegava.

A bióloga Eliane Soares dá o exemplo da 

utilização do arado na agricultura. “O arado 

veio lá da Europa, porque por causa do gelo 

era preciso pôr a terra para cima para 

plantar. Aqui não há necessidade, portanto é 

preciso trabalhar a terra de outra forma”, 

explica. “O colonizador chega e impõe”, 

lamenta.

Investimento mínimo

Para quem vive nas imediações da BR-319, 

como Astérea, a estrada é simultaneamente 

uma maldição e uma bênção. Para além dos 

problemas ambientais, que não são sentidos 

de forma imediata por muitos, a estrada 

parece expor as fragilidades do modelo de 

desenvolvimento a que a Amazónia tem sido 

pesca e garimpo. A situação é ainda mais 

preocupante no “trecho do meio”, onde a 

estrada atravessa áreas de conservação 

ambiental e terras habitadas por indígenas. 

“É o trecho mais conservado em termos de 

sociobiodiversidade”, explica a secretária 

executiva do Observatório da BR-319.

Em Careiro Castanho, encontramos 

Astérea Tavares, uma agricultora local de 66 

anos que se mudou para esta região em 1999. 

Vive num assentamento criado para 

distribuir lotes de terras por famílias para a 

agricultura familiar, mas lamenta que hoje 

“se contem pelos dedos” o número de 

pessoas que ainda mantêm as suas terras. 

Eram 254 no início, conta.

As vendas de terras ao desbarato a grandes 

proprietários intensificam-se sempre que há 

notícia de obras de melhoria ao longo da BR, 

como acontece agora. “É o que chamamos 

‘especulação fundiária’: os lotes de terras 

vão valer muito mais quando a estrada for 

aberta”, diz Fernanda Meireles. Para 

Astérea, os seus antigos vizinhos “preferem 

acreditar no mentiroso, no vantajoso, 

naquele que quer se dar bem do que nos que 

estão tentando protegê-los”.

Para a agricultora, a estrada tem “pontos 

positivos e negativos”. Astérea cita a 

possibilidade de melhorar a deslocação pela 

região, mas receia a entrada de “pessoas 

com más intenções”. A sua preocupação não 

é propriamente com o impacto das obras de 

requalificação da estrada, mas “com o que 

[A BR-319] traz 
coisas ruins 
também. As 
comunidades não 
estão preparadas. 
Vem a droga, a 
prostituição, a 
invasão. O 
agro-negócio está 
chegando com tudo
Nilcinha
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Desafiados a escrever o que 
habitualmente contam por palavras 
ditas, narradores de referência 
fixaram a sua voz num livro de 
contos. “Um conjunto de textos que 
são marcados pela tradição oral 
portuguesa”, refere Paulo Jorge 
Correia, especialista em conto 
tradicional. A obra deseja ser (mais) 
uma ponte entre Portugal e Brasil

Rita PimentaPor

Catorze 
narradores 
fixam a voz 
no papel

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



Público • Domingo, 23 de Outubro de 2022 • 13

Corre, corre, cabacinha/ Corre, corre, ca-

bação.”

A palavra que marca  
a memória afectiva

Presente em Lisboa, na Feira do Livro, Rosa-

na de Mont’Alverne descreveu a “alegria de 

editar este livro”, recuando ao início da edi-

tora: “A Aletria foi fundada como Escola de 

Formação de Contadores de Histórias, como 

Instituto Cultural. Nós éramos apenas escola 

e produtora cultural de eventos literários em 

torno da narração oral no Brasil. Depois, pas-

sámos a publicar livros. Temos uma colecção 

exclusiva de contadores de histórias.”

Assim, sublinhou como esta vertente está 

no ADN da editora e como a transmissão oral 

tem uma importância enorme no território 

brasileiro. “Antes de começarmos a publicar 

livros, cuidávamos dessa palavra oral, dos 

contadores nas praças, nas escolas, em todos 

os espaços. Nós passámos da oralidade à es-

crita, num movimento parecido com o mo-

vimento do ser humano sobre a Terra, que 

começa com a oralidade, a voz, e parte para 

a escrita.”

C
ontadores de histórias por-

tugueses escrevem a orali-

dade que os move e acom-

panha num livro organizado 

por Benita Prieto e editado 

em simultâneo no Brasil e 

em Portugal. Bendito e 

Louvado, Conto Contado — 

Contos Populares Portugueses surgiu da von-

tade de lançar na Bienal do Livro de São Paulo 

de 2022 um produto editorial inovador que 

ligasse os dois países, já que Portugal seria o 

convidado de honra.

Aos 14 narradores juntou-se um especialis-

ta em conto tradicional e duas editoras, uma 

também assina as ilustrações do livro. Na 

contracapa, lugar para as palavras da princi-

pal responsável pela visibilidade dos narra-

dores em Portugal, Cristina Taquelim.

Vitória, vitória, isto é só o início da história.

A ideia surgiu justamente num encontro 

de narração oral, a Maratona de Leitura da 

Sertã. Benita Prieto, brasileira a viver em Por-

tugal, numa pausa entre sessões, “junto à 

ribeira da Sertã e a jogar conversa fora”, lem-

brou-se de “fazer um livro com contos popu-

lares portugueses”. E logo ali expôs a ideia. 

Foi recebida com entusiasmo por uns e cep-

ticismo por outros.

Conversou mais tarde com Rosana de 

Mont’Alverne, a editora brasileira da Aletria, 

de Minas Gerais (Belo Horizonte), que gostou 

da proposta: “Disse-me que avançasse”, re-

corda Benita, que tem vindo a contar como 

tudo se passou em várias sessões de apresen-

tação desta colectânea, da Feira do Livro de 

Lisboa (a que o P2 assistiu) à Feira do Livro 

do Porto e ainda ao Folio — Festival Literário 

Internacional de Óbidos. Foram contactados 

14 ilustradores de todo o país, incluindo ilhas, 

sendo-lhes pedido que escolhessem um con-

to com que se identificassem e que fizesse 

parte do seu repertório habitual.

Foram estes os catorze narradores que fi-

xaram a sua voz no papel: Jorge Serafim (A 

lenda do touro e da cobra), António Fontinha 

(A velha e o lobo), Elsa Serra (A filha do rei 

mouro), Fernando Guerreiro (A velha e a fa-

veira), Luzia do Rosário (As duas Marias), 

José Craveiro (As folhas da oliveira), Rui Gue-

des (A lenda de D. Caio), Bru Junça (O galo e 

a coruja), Luís Correia Carmelo (O figuinho 

da figueira), Valter Peres (O tolo e as moscas), 

Miguel Horta (O anel), Ana Sofia Paiva (O me-

nino que queria prender o tempo), Carlos Mar-

ques (Pouco-juízo e a morte) e Sofia Maul (Re-

gras do bom viver).

Como salienta a produtora cultural Benita 

Prieto, “os próprios contadores são pesqui-

sadores dessas tradições. Cada conto traz a 

fonte de onde foi recolhido para ser escrito. 

São versões literárias baseadas na escuta, fun-

damental para a preservação da memória”.

Para o prólogo, foi convidado Paulo Jorge 

Correia, da Universidade do Algarve, espe-

cialista em conto tradicional português. O 

professor contextualiza cada conto e as suas 

versões e apresenta ao leitor os contadores 

de histórias.

Foi assim que ficámos a saber que o con-

to escolhido por António Fontinha — “o pio-

neiro dos contadores de histórias em Por-

tugal” e também “um importante colector 

de contos tradicionais, conhecendo por 

dentro a nossa tradição oral” — é o mais po-

pular em Portugal. A velha e o lobo conta 

com 156 versões portuguesas e quatro bra-

sileiras, em que “as personagens são outros 

animais, como o macaco, o jabuti ou a 

onça”. Quem nunca escutou? “Não vi velha 

nem velhinha/ Não vi velha nem velhão/ 

Para concluir: “Registar contos populares 

e tradicionais é uma alegria muito grande 

porque a gente está ajudando a disseminar 

essa palavra tão afectuosa que é a palavra do 

contador de histórias. É a palavra que marca 

a memória afectiva de todos nós, nos pega 

pela mão e nos leva por um mundo bom, um 

mundo confortável, um mundo macio.”

Ressalva que as edições portuguesa (Nova 

Narrativa) e brasileira estão muito parecidas, 

sendo a única diferença o revestimento em 

tecido dos livros do Brasil, “para lembrar os 

livros de antigamente”. E disse entusiasmada 

num final de tarde no Parque Eduardo VII, em 

Lisboa, perante uma plateia luso-brasileira… 

“Fizemos um livro bem gostoso de pegar, que 

esperamos que vocês também gostem de pe-

gar, de abraçar, de ler e de contar as suas his-

tórias.”

A escolha de Sofia Paulino para ilustrar os 

contos é assim explicada por Benita: “Tudo 

que ela faz é artesanal, mas ao mesmo tempo 

contemporâneo. O resultado está totalmente 

integrado nos contos.”

Sofia Paulino, também editora da Nova Nar-

rativa, dá-nos conta do seu processo e das 

suas inquietações: “Quando soube os nomes 

que constam neste livro, além de ser um de-

safio, era uma grande responsabilidade. Fazer 

corresponder imagens às palavras de todos 

estes contadores de histórias foi uma respon-

sabilidade grande. Deu-me muito prazer. Fiz 

também o design. Queríamos uma ilustração 

com um lado moderno mas que remetesse 

para os livros tradicionais.” 

Por isso optou por usar “sempre papel cre-

ma, achei que lhe dava um ar mais antigo, mais 

rústico”. Também as capitulares/iluminras 

remetem para outros tempos. Diz ainda: “Usei 

as ‘contadeiras de histórias’ (projecto de escul-

turas em papel que já tem dez anos) sobrepos-

tas como ilustração e comecei logo a brincar, 

por exemplo, com as guardas”, descreve. Ali, 

as “contadeiras” convivem com as frases com 

que os narradores terminam estes contos: “Vi-

tória, vitória, acabou-se a história”; “bendito 

e louvado, o conto está acabado”; “o luar é 

chegado e está o conto contado”.

O lobo é sempre o malvado

Há elementos gráficos transversais a todas as 

histórias: “A natureza, o lobo (que é sempre 

o malvado), o tempo, a velha. São os mais 

marcantes dos contos populares.” Sofia Pau-

lino diz gostar de recorrer a materiais natu-

rais: pedras, paus, sementes, folhas e outros 

elementos que “dão uma característica dife-

rente à ilustração”.

Chegados à contracapa (ou quarta capa, 

como dizem no Brasil), eis um breve texto de 

Cristina Taquelim, mediadora de leitura, con-

tadora de histórias e que foi responsável du-

rante muitos anos pelas Palavras Andarilhas, 

em Beja, trazendo a Portugal muitos narrado-

res estrangeiros, como Benita Prieto, e dando 

visibilidade e actividade aos portugueses.

Primeiro, Taquelim cita Gabriela de Freitas, 

em Carta aos meus netos: “(…) Quando eu for 

grande, quero ser ponte de uma a outra mar-

gem/ para unir sem escolher e servir só de 

passagem (…).” Para mais adiante dizer em 

nome próprio: “Pedra a pedra, conto a conto, 

aqui se desenha mais uma ponte entre Por-

tugal e Brasil, entre os leitores de cá e lá, en-

tre narradores e a academia, entre versões e 

reportórios, num livro que ilumina o nosso 

património comum e os contos populares que 

nutrem a nossa língua.” Tudo verdade.

Bendito e louvado, este texto está termi-

nado.

Cada conto traz  
a fonte de onde foi 
recolhido para ser 
escrito. São versões 
literárias baseadas 
na escuta, 
fundamental para 
a preservação  
da memória  
Benita Prieto 
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Reportagem Militantes do Estado Islâmico alimentam um con ito brutal  
no Norte de Moçambique há cinco anos — esta revolta local, numa zona rica  
em reservas de gás natural, tem implicações globais

Sudarsan Raghavan texto e Salwan Georges fotografia, em Pemba, MoçambiquePor

A
s cicatrizes do rapaz 

surgem por baixo das 

orelhas e circundam o 

pescoço, marcas escuras 

de navalha feitas por 

militantes do Estado 

Islâmico (EI) que 

invadiram a sua aldeia. Os 

atacantes tentaram recrutá-lo. Quando se 

recusou, a tortura começou. Tinha 13 anos. 

Mas o trauma mais profundo deste rapaz 

vem ao de cima quando descreve o que 

aconteceu ao tio. Os olhos escurecem e a voz 

sai-lhe sussurrada, quase desaparecendo na 

brisa. “Decapitaram o meu tio naquele dia, 

juntamente com outros”, lembrou R.A., que 

agora tem 16 anos e vive num campo de 

refugiados. “Ele implorava por ajuda, mas eu 

não podia fazer nada. Tinha muito medo. 

Conseguia ouvir a catana a golpeá-lo, ouvia 

os seus gritos.” 

No Norte de Moçambique, um dos mais 

recentes ramos do Estado Islâmico no 

mundo está a alimentar uma rebelião brutal 

que se alastrou a pequenas aldeias e orestas 

remotas desde o nal de 2017. Mulheres são 

sequestradas e mantidas como escravas 

sexuais, meninos são forçados a empunhar 

armas como crianças-soldado — as 

decapitações são usadas como arma de 

terror. O con ito já provocou cerca de 4000 

Estado Islâmico  
continua a aterrorizar 

Moçambique  
e a ameaçar fornecimento 
de gás natural

mortos; quase um milhão de pessoas fugiu 

de casa, separando inúmeras famílias. 

Algumas vítimas partilham as suas 

histórias com o The Washington Post com a 

condição de que fossem identi cadas apenas 

pelos seus primeiros nomes e, no caso de  

R.A., pelas iniciais, porque o seu primeiro 

nome é pouco comum. Todos vivem com 

medo dos militantes do EI. 

A violência e a instabilidade também 

ameaçam um dos depósitos de gás natural 

mais lucrativos do mundo. À medida que a 

guerra da Rússia na Ucrânia aumenta os 

preços do gás, alimentando os temores de 

escassez em toda a Europa, as reservas de 

gás natural liquefeito (GNL) do Norte de 

Moçambique — as terceiras maiores de África 

— são vistas como vitais. 

Mesmo antes da invasão russa da 

Ucrânia em Fevereiro, os EUA aprovaram 

quase seis mil milhões de dólares em 

empréstimos e seguros de risco para 

ajudar a recente indústria de gás natural 

de Moçambique a desenvolver-se. 

Empresas americanas e europeias de 

petróleo e gás, incluindo a ExxonMobil e a 

gigante francesa TotalEnergies, têm 

projectos multimilionários na província 

rica em recursos de Cabo Delgado, no 

extremo Norte do país. Mas a rebelião 

islâmica que dura há cinco anos 

interrompeu a maior parte da produção. 

 
Fazer o gás fluir 

Os governos dos EUA e de vários países 

europeus estão a tentar ajudar as Forças 

Armadas de Moçambique a combater os 

militantes islâmicos — e a fazer o gás uir. 

“Eles impediram completamente que as 

operações de GNL avançassem”, disse um 

funcionário da embaixada dos EUA na 

capital, Maputo, falando sob condição de 

anonimato para se poder expressar 

livremente sobre a situação no terreno. 

“Claro que há [agora] uma nova urgência 

para o GNL com a [guerra na] Ucrânia.” 

O continente africano tornou-se numa 

nova fronteira para grupos militantes 

islâmicos nos últimos anos, com a Al-Qaeda e 

o Estado Islâmico a espalhar rapidamente a 

sua in uência por vários países. Embora 

estes grupos tenham aspirações globais, aqui 

estão envolvidos em con itos locais, 

capitalizando apoios de governos fracos e 

explorando antigas reivindicações e 

desigualdades. 

No ano passado, o Departamento de 

Estado dos EUA classi cou o Estado Islâmico 

de Moçambique, ou ISIS-Moçambique, como 

uma organização terrorista estrangeira, 

embora se acredite que o grupo tenha menos 

de 500 combatentes. Os EUA também 

impuseram sanções ao líder do grupo, Abu 

Yasir Hassan, embora não seja claro se ainda 

está no comando ou se está vivo. 

O Comando Africano do Pentágono está a 

treinar tropas moçambicanas para melhorar 

as suas capacidades de contraterrorismo. 

Por seu lado, a União Europeia está a gastar 

89 milhões de euros para treinar e equipar 11 

unidades de reacção rápida do Exército 

moçambicano, em parte porque as 

petrolíferas portuguesas e italianas também 

operam aqui, ao lado da TotalEnergies. 

Os militantes do EI “estão a actuar numa 

área-chave, por isso é que a sua in uência 

tem sido grande”, disse a mesma fonte da 

embaixada dos EUA. “Para criar terror, não é 

preciso muitas pessoas.” O ISIS-Moçambique 

sempre foi pequeno em termos relativos, 

mas a fraqueza das Forças Armadas 

moçambicanas permitiu que o grupo 

obtivesse ganhos rápidos nos últimos anos, 

tomando vilas e cidades e aterrorizando 

várias comunidades do Norte do país. 

R.A. disse que os militantes decapitaram o 

seu tio e outros homens da aldeia por não 

divulgarem as posições das forças 

moçambicanas. Após as execuções, dois 

combatentes espancaram-no com as 

coronhas das metralhadoras, enquanto 

estava sentado ao sol de mãos atadas. 
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Quando se recusou a pegar em armas para 

lutar pelo EI, trouxeram uma lâmina de 

barbear, contou o rapaz. “Fui torturado 

durante duas horas”, lembrou R.A., que é 

alto e magro, e usa calções de ganga azuis e 

chinelos vermelhos. Enquanto falava, as suas 

palavras foram cando cada vez mais 

inaudíveis e os seus olhos voltaram-se para o 

chão. 

A provação de R.A. não pôde ser 

veri cada de forma independente, mas 

relatos semelhantes foram feitos por outras 

vítimas entrevistadas pelo The Post no Norte 

de Moçambique no mês passado e 

corroboradas por relatos de trabalhadores 

humanitários e activistas comunitários. O 

Post também viu imagens explícitas nas 

redes sociais que mostram as consequências 

dos ataques de militantes islâmicos na 

região. Quando se cansaram de o tortura,  

R.A. foi forçado a caminhar várias horas até 

ao acampamento dos rebeldes na selva, 

ainda com o sangue a escorrer pelo peito. 

 
A guerra que “veio de fora” 

A rebelião do EI começou em Outubro de 

2017, alimentada por uma mistura complexa 

e explosiva de pobreza, desigualdade e 

radicalização islâmica. Em Cabo Delgado, há 

muito que os moradores se sentem c

Fugir 
Em cima, 
refugiado 
entre 
tendas 
perto de 
Pemba (ao 
lado). A 
violência do 
EI impediu 
organiza-
ções 
humanitári-
as de ajudar 
dezenas de 
milhares de 
pessoas 
que fugiram 
das suas 
casas. 
Quase 60% 
dos 
deslocados 
são 
crianças. O 
conflito já 
provocou 
cerca de 
4000 
mortos
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isolados política e economicamente, mesmo 

depois da descoberta de jazidas de gás 

natural e de minerais. “Esta é antes de tudo 

uma rebelião de jovens locais que se sentem 

frustrados e marginalizados, pescadores e 

mineiros que viram desaparecer os seus 

negócios”, diz Dino Mahtani, ex-vice-director 

para a África do International Crisis Group 

(ICG). 

A exclusão económica encaixou-se no 

extremismo islâmico, que estava em 

crescendo na região. “A guerra veio de fora”, 

diz o xeque Nassurulahe Dulá, líder da 

comunidade muçulmana de Moçambique, 

apontando para os clérigos 

ultraconservadores do Quénia e da Tanzânia 

que fundaram madrassas em 2010 e que 

começaram a radicalizar jovens em Cabo 

Delgado, província de maioria muçulmana. 

“Ensinaram o contrário daquilo que 

pregamos. Ensinaram que as mulheres não 

são nada e que o governo não deve ser 

respeitado.” 

Jovens militantes locais começaram então 

a denunciar líderes religiosos mais 

moderados como Dulá, pressionando-os a 

proibir o álcool e impedir as mulheres de 

trabalhar. Este ressentimento cresceu à 

medida que as elites provenientes do grupo 

étnico Maconde, o mesmo do Presidente 

Filipe Nyusi, garantiram negócios na 

província à custa das minorias étnicas Mwani 

e Makua, diz o ICG num relatório do ano 

passado. Em Moçambique, as tensões 

étnicas fervilham desde a era colonial 

portuguesa. 

O descontentamento local agudizou-se 

com a descoberta de depósitos de rubi e gás. 

O governo deslocou muitos moradores das 

suas terras para poder dar concessões a 

empresas estrangeiras. O preço das rendas e 

dos bens de consumo dispararam. Os 

extremistas “encontraram um lugar muito 

fértil para recrutar jovens desempregados e 

desiludidos”, diz João Feijó, sociólogo 

moçambicano que estudou as raízes deste 

con ito. 

 
A revolta do garimpeiros 

No início de 2017, o Governo enviou a polícia 

para expulsar milhares de garimpeiros de 

uma mina comercial de rubis. A polícia 

“incendiou casas, violou mulheres e 

homens. Espancaram, torturaram”, disse 

Feijó. “De repente, desapareceram várias 

formas de os jovens conseguirem algum 

rendimento. E não houve uma alternativa.” 

O gabinete do Presidente moçambicano, o 

Ministério da Defesa, o governador de Cabo 

Delgado e outras autoridades locais não 

responderam às perguntas ou pedidos de 

entrevista do The Post. 

Meses depois do início da revolta, alguns 

dos primeiros militantes recrutados eram 

mineiros, segundo diplomatas e analistas 

ocidentais. Em 2018, o Estado Islâmico havia 

abraçado estes militantes, que agora conta 

também com tanzanianos e outros 

estrangeiros nas suas leiras, incluindo 

desertores da Al-Qaeda vindos da África 

Oriental. Alguns tanzanianos são agora 

líderes, enquanto os militantes de nível 

inferior são em grande parte moçambicanos, 

principalmente jovens Mwani e Makua. 

Ainda não é claro quão fortes são os laços 

do ISIS-Moçambique com a liderança central 

do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. 

Certo é que em Moçambique os militantes 

exibem a bandeira negra do EI e juraram 

delidade à rede terrorista há dois anos. Nas 

redes sociais e na revista online do grupo 

terrorista, os líderes do Estado Islâmico 

elogiaram os recentes ataques em 

Moçambique, incluindo alguns 

direccionados a cristãos. 

“Há comunicação a ir e a vir”, disse o 

funcionário da embaixada dos EUA com 

quem o Post falou. “Provavelmente é um 

ramo do ISIS mais independente do que 

outros, mas as ligações são reais o su ciente 

para que possamos declará-lo.” 

 
Mercenários em fuga 

Em 2019, em desespero para conter a 

rebelião, o Governo moçambicano contratou 

mercenários do Grupo Wagner da Rússia, 

que é dirigido por um oligarca próximo do 

Presidente russo, Vladimir Putin. Mas esta 

força militar privada, que agora está a lutar 

na Ucrânia e em vários outros países 

africanos, partiu meses depois, após sofrer 

pesadas baixas, segundo diplomatas e 

analistas ocidentais. 

Moçambique voltou-se então para o 

Ruanda e para várias nações da África 

Austral, cujas forças entraram no con ito no 

ano passado. Os líderes regionais temem que 

a violência possa atingir os seus países e 

desestabilizar ainda mais a costa da África 

Oriental, que já é atormentada por outros 

grupos terroristas. 

As forças conjuntas africanas — mais bem 

treinadas e equipadas do que as suas 

homólogas moçambicanas — expulsaram o 

ISIS-Moçambique das cidades e vilas do 

Norte que tomaram no ano passado, 

incluindo Palma, o epicentro da exploração 

de gás natural. Mas os rebeldes 

expandiram-se para novas áreas, incluindo 

os distritos do Sul da província, perto da 

capital regional, Pemba, e até realizaram 

ataques na Tanzânia. Para isso, usam 

tácticas de guerrilha, escondendo-se nas 

comunidades locais ou nas vastas orestas 

de Cabo Delgado. Em pequenos grupos, 

com não mais de dez combatentes, desde 

Maio que protagonizam um uxo constante 

de ataques de atropelamento e fuga. Isto 

acontece enquanto os líderes do Estado 

Islâmico declararam o ISIS-Moçambique 

como um ramo autónomo que está a 

combater na sua própria “província”. 

“Neste momento, é absolutamente 

impossível para eles controlar uma grande 

cidade, populações ou mesmo tomar uma 

parcela de território por mais de 24 horas”, 

disse o brigadeiro-general português Nuno 

Lemos Pires, até há pouco tempo o 

comandante da força de missão da União 

Europeia responsável por treinar as unidades 

do Exército moçambicano. “Dito isto, não 

signi ca que as coisas estão sob controlo.” 

 
“O terrorismo não acabou” 

Durante uma visita a Moçambique em 

Setembro, o alto-representante da União 

Europeia para os Negócios Estrangeiros e a 

Política de Segurança, Josep Borrell, 

anunciou 15 milhões de euros em novos 

nanciamentos para as forças conjuntas 

africanas, poucos dias depois de militantes 

islâmicos terem decapitado seis civis e terem 

matado uma freira italiana na província de 

Nampula. Borrell disse então que os ataques 

eram “um forte sinal de que a luta contra o 

terrorismo não acabou e de que, 

infelizmente, está a espalhar-se”. 

A violência do EI impediu organizações 

humanitárias de ajudar dezenas de milhares 

de pessoas que fugiram das suas casas nos 

últimos meses. Quase 60% dos deslocados 

são crianças. Dezenas de centros de saúde e 

escolas estão fechadas ou foram destruídas. 

Mais de um milhão de pessoas está a passar 

fome, segundo as Nações Unidas. 

“A situação ainda é volátil”, diz Phipps 

Campira, director de operações da Save the 

Children. “Os ataques esporádicos estão a 

desestabilizar os nossos esforços para chegar 

até às pessoas deslocadas.” Para agravar 

ainda mais a situação, o foco internacional 

na Ucrânia causou problemas na assistência 

a Moçambique, como em outras partes do 

mundo. Os doadores forneceram menos de 

60% dos 388 milhões de dólares pedidos 

pelas Nações Unidas este ano, de acordo 

com dados da ONU, tornando difícil ajudar 

até mesmo aqueles que conseguiram chegar 

a acampamentos em áreas mais seguras. 

Quando os militantes islâmicos invadiram 

Cicatrizes  
No topo, Ana, de 25 anos, foi 
obrigada a assistir à decapitação do 
marido com as duas filhas 
pequenas. Os rebeldes pensaram 
que tinha enlouquecido, razão pela 
qual não a violaram; ao lado, 
Ulenca, de 22 anos, a caminho de 
casa em Pemba. Esta mulher foi 
sequestrada e obrigada a casar-se 
com um militante do EI. Em cima, 
militantes do Estado Islâmico em 
Moçambique; ao lado, cicatrizes de 
R.A., 16 anos, depois de ter sido 
torturado por rebeldes do EI 

DR
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a cidade de Mocímboa da Praia em 2020, 

chegaram à porta de Ulenca. Com uma arma 

apontada, forçaram-na a ela e a mais duas 

primas a entrarem num carro rumo a um 

acampamento dos rebeldes, onde se 

juntaram a outras raparigas e mulheres 

sequestradas. Mais tarde, aquelas três 

mulheres foram separadas e levadas para 

outras bases. Ulenca nunca mais viu as 

primas. 

Depois de uma caminhada de três dias, 

chegou a um segundo acampamento. Trinta 

outras mulheres estavam lá, e cou claro 

porquê. Ulenca disse que foi entregue a um 

tanzaniano de 24 anos, cujo nome de guerra 

era Fawzani. Ulenca, que tinha 20 anos na 

época, tornou-se sua “esposa”. Naquela 

noite, quando se recusou a fazer sexo, 

Fawzani espancou-a com uma vara de 

bambu e violou-a. 

“Todos os militantes violavam as 

mulheres”, disse Ulenca, agora com 22 

anos, com a voz embargada. “Depois de 

cada violação, eu rezava a Deus para que 

zesse parar o meu sofrimento e me levasse 

de volta a casa e para junto da minha 

família.” Ulenca esteve neste acampamento 

dois anos. 

Os combatentes eram maioritariamente 

moçambicanos, mas os líderes eram da 

Tanzânia, recordou. Muitos falavam suaíli, 

que ela compreendia, assim como línguas 

locais. Havia outros estrangeiros também. 

A maioria dos combatentes tinha 

metralhadoras AK-47, disse Ulenca. Todos os 

dias faziam exercícios militares e construíam 

trincheiras profundas para se proteger de 

ataques de helicópteros. Muitos combatentes 

usavam uniformes roubados do Exército 

moçambicano. “A rmavam: ‘O Islão é a 

única religião; queremos fundar um estado 

islâmico.’” 

Os Estados Unidos e a União Europeia 

estão a gastar milhões para ajudar a 

desenvolver Cabo Delgado — construindo 

escolas e criando empregos para impedir 

que os jovens se juntem aos militantes do EI. 

Sob pressão internacional, o Governo 

moçambicano aprovou um plano de 

reconstrução, reconhecendo tacitamente 

que a sua inacção contribuiu para a escalada 

da revolta. “As causas de tudo o que 

aconteceu foram resolvidas? Claro que não”, 

diz Nuno Lemos Pires. “Esse é um grande 

passo pelo qual ainda temos que lutar por 

muito, muito tempo.” 

Enquanto isso, as vítimas carregarão os 

seus traumas para sempre. 

Quando R.A. chegou ao acampamento na 

selva, disse, foi amarrado e espancado 

novamente. Os seus algozes não eram muito 

mais velhos do que ele. A maioria tinha 

armas e catanas. No terceiro dia, pelas suas 

contas, enquanto os militantes dormiam 

uma sesta, dois outros rapazes sequestrados 

libertaram-se das cordas dos seus pulsos e 

soltaram R.A. também. “Enquanto 

corríamos, estávamos sempre a olhar para 

trás para ver se eles estavam a 

perseguir-nos”, lembrou. 

Ulenca escapou em Maio. Nessa altura, o 

EI havia perdido terreno. Durante um 

bombardeamento, ela e outra mulher 

conseguiram fugir. Caminharam durante 17 

horas até chegarem a uma posição do 

Exército moçambicano, contou. 

Ana e as suas lhas fugiram em Abril 

enquanto apanhavam lenha. Ancha, agora 

com cinco anos, mal se lembra do que 

aconteceu ao seu pai. Mas Amina, que tem 

oito anos, não consegue esquecer. “Eles 

mataram o meu pai”, disse com uma voz 

tímida. “Ainda penso nisso quando 

durmo.” 

 
Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Ulenca a rma ter testemunhado mais de 

dez execuções, incluindo mulheres. Alguns 

homens recusaram-se a lutar. Outros 

tentaram fugir. As mulheres foram baleadas 

na nuca. Os homens foram decapitados. 

“Todos no acampamento foram forçados a 

assistir”, disse Ulenca. “Foi uma lição para os 

outros não cometerem aqueles erros.” 

Duas outras mulheres detidas em 

acampamentos diferentes disseram ter 

testemunhado atrocidades semelhantes. 

Ana, de 25 anos, foi obrigada a assistir à 

decapitação do marido com as duas lhas 

pequenas. A única razão pela qual não foi 

violada foi porque os rebeldes pensaram que 

havia enlouquecido. 

As forças internacionais podem ter 

travado o impulso dos militantes islâmicos, 

mas a sua brutalidade continua. A maioria 

das pessoas no terreno diz que não há 

solução militar para o con ito. 

Esta é antes de tudo 
uma rebelião de 
jovens locais que se 
sentem frustrados e 
marginalizados   
Dino Mahtani
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Cinema 
Ousadia, liberdade, 
criatividade 
Depois de duas edições 
condicionadas pela pandemia, a 
Festa do Cinema Francês regressa 
em força, unida à Temporada 
Cruzada Portugal-França e a 
proclamar “uma ambição maior”: 
oferecer um cartaz “ousado, livre 
e criativo”. Vai a dez cidades do 

Mosteiro de Tibães dar um 
workshop de composição a partir 
de uma escuta activa na mata). 
Fica aberto o caminho a 
actuações de gente como 
François J. Bonnet & Stephen 
O’Malley, Maxwell Sterling & 
Stephen McLaughlin, Alva Noto, 
Caterina Barbieri (na imagem), 
David Maranha, Lea Bertucci & 
Ben Vida ou Drumming GP com 
Burnt Friedman. Instalações, 
conversas, oficinas, clubbing e 
prémios completam a partitura do 
festival. 
BRAGA Vários locais 
De 27 a 30 de Outubro  
(programa detalhado em  
www.festivalsemibreve.com). 
Bilhetes de 9€ a 20€; passe a 45€ 
 

Arte  
Mestres  
no mosteiro 
Picasso, Dalí, Paula Rego, Nadir 
Afonso, Cruzeiro Seixas, Andy 
Warhol, Vieira da Silva, Cargaleiro 
e Roberto Chichorro estão entre 
os mais de 30 Grandes Mestres 
que habitam um renovado espaço 
monástico de Baião. É a primeira 
exposição oficial do Mosteiro de 
Santo André de Ancede, depois 
da reabilitação do edifício por 
obra de Álvaro Siza Vieira e da 
simultânea mudança de vocação 
para centro cultural. Estão 
reunidas mais de 50 peças, 
oriundas de cerca de 20 
colecções privadas. Algumas 
delas são dadas a contemplar 
ao público pela primeira vez.  
BAIÃO Mosteiro de Santo 
André de Ancede — Centro 
Cultural 
De 15 de Outubro a 13 de 
Novembro. Terça a domingo, 

das 10h às 18h. 
Grátis

país mostrar mais de 80 filmes. 
No cinema lisboeta São Jorge 
fazem-se as honras da 
inauguração oficial, com Toda a 
Gente Gosta de Jeanne (na 
imagem), a primeira 
longa-metragem de Céline 
Devaux (presente na sessão). É 
um filme exemplar do “lugar 
especial às mulheres 
realizadoras” dado nesta 23.ª 
edição. Passado em Lisboa, é 
protagonizado por Blanche 
Gardin, conta com Nuno Lopes e 
Pedro Lacerda no elenco e faz 
parte do lote das 13 antestreias 
programadas pela festa. Noutras 
secções, passam dez filmes 
inéditos, 19 em modo “segunda 
chance” e “quatro saborosas 
comédias” servidas no Cinema à 
Mesa, sem esquecer as sugestões 
CineJovem, a Parceria Acid e 
ainda uma retrospectiva dedicada 
a Louis Malle.  

Música 

Kent e Caymmi no mesmo Tom 
Visitante frequente dos palcos portugueses, que costumam esgotar à passagem do 
seu jazz, a norte-americana Stacey Kent (na imagem) volta num registo diferente: 
junta a sua voz à de Danilo Caymmi para ensaiar Um Tom sobre Jobim, em 
homenagem ao mestre da bossa nova. Para ela, é um regresso às canções de um dos 
seus maiores ídolos, que não raras vezes inclui nos concertos; para Danilo, que é 
filho de Dorival Caymmi e via Jobim lá por casa quando era criança, é o reencontro 
com o amigo, mentor e músico com quem conviveu na Banda Nova.

lazer@publico.pt

LISBOA Teatro Tivoli BBVA 
Dia 27 de Outubro, às 21h30. 
Bilhetes de 20€ a 35€ 
PORTO Casa da Música 
Dia 30 de Outubro, às 21h30. 
Bilhetes de 30€ a 35€

LISBOA  
Teatro Nacional  
D. Maria II 
De 28 a 30 de Outubro. 
Sexta e sábado, às 19h; 
domingo, às 16h. 
Bilhetes de 9€ a 16€

Vem aí o espectáculo que, em 2016, 

aumentou o currículo do francês Joël 

Pommerat em prémios Molière: Ça ira 

(1) Fin de Louis não só foi considerada 

a melhor peça como arrecadou os 

galardões de melhor encenação e 

dramaturgia. É uma longa re exão 

sobre a Revolução Francesa (quase 

cinco horas de duração, com dois 

intervalos), mas afastada da 

reconstituição histórica. A encenação 

é de uma “sobriedade magistral”, 

como sublinhou o Le Monde ao falar 

desta “experiência teatral 

apaixonante”. A ênfase está no 

conteúdo e nas acções de debate/

combate político. O protagonismo não 

é dado aos grandes vultos 

revolucionários, mas sim aos homens 

e mulheres comuns que sustentam a 

mudança. E é um quadro que se 

mantém fresco no que traz de 

estímulo ao pensamento sobre 

democracia e poder.

Teatro 

Sobriedade 
revolucionária

Sílvia PereiraPor
Semana de lazer

LISBOA, ALMADA, COIMBRA, 
OEIRAS, PORTO, LAGOS, 
FUNCHAL, ÉVORA, FARO e VISEU 
De 26 de Outubro a 20 de 
Novembro (datas específicas em 
cada cidade). 
Mais informações em 
festadocinemafrances.com 
 
Música 
Ecos  
experimentais 
Palco de experiências sonoras 
e visuais, na intersecção da 
música electrónica com as 
artes digitais, o Semibreve 
volta a fazer-se ver e ouvir 
um pouco por toda a cidade 
de Braga. É do Santuário do 
Bom Jesus do Monte que 
saem os primeiros ecos desta 
edição, levados por Félicia 
Atkinson e Violeta Azevedo 
(dupla que também irá ao 
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CINEMA 
Porto  
Casa das Artes do Porto 
R. Ruben A, 210. T. 226006153 
Porco Rosso - O Porquinho Voador 18h   
Cinema Trindade 
R. Dr. Ricardo Jorge. T. 223162425 
Family Film Project 14h30, 17h, 21h;  
Restos do Vento M14. 21h30; Sem Deixar 
Rastos M14. 14h15; Fogo-Fátuo M16. 17h45; 
Triângulo da Tristeza M12. 19h; Terminal 
Norte M12. 15h30, 17h; Objectos de 
Luz M12. 19h;   
Cinemas Nos Alameda Shop e Spot 
R. dos Campeões Europeus 28 198. T. 16996 
Boa Sorte, Leo Grande 19h50; Bilhete  
Para o Paraíso M12. 13h10, 15h50, 18h40, 
21h25; Bem-vindo ao Mundo dos 
Ogglies M6. 14h10, 16h30 (VP); A Mulher 
Rei 14h20, 18h, 21h15; Halloween O 
Final M18. 13h50, 16h40, 19h40; Black 
Adam M12. 14h30, 17h50, 21h10; Sem 
Deixar Rastos M14. 20h50; Submissão M14. 
13h20, 16h05, 18h50, 21h35; Triângulo da 
Tristeza M12. 14h, 17h30   
Medeia Teatro Municipal Campo Alegre 
R. das Estrelas. T. 226063000 
O Casamento de Maria Braun 18h30;  
O Mercador das Quatro Estações 15h30; 
Effi Briest - Amor e Preconceito 21h30;   
 

Aveiro  
Cinemas Nos Glicínias 
C.C. Glicinias, Lj 50. T. 16996 
Bilhete Para o Paraíso M12. 13h20, 15h50, 
18h20, 21h, 23h30; Sorri M16. 13h30, 16h30, 
19h10, 21h50, 00h30; A Fada do Lar 13h40; 
A Mulher Rei 17h30, 20h50, 23h50; 
Halloween O Final M18. 16h20, 19h, 21h40, 
00h15; Black Adam M12. 13h10, 16h, 18h45, 
21h30, 00h20; Submissão M14. 18h30, 
21h15, 24h; Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 11h, 13h50, 16h10 (VP)   
 

Braga  
Cinemas Nos Braga Parque 
Quinta dos Congregados. T. 16996 
O Exorcismo de Deus M16. 22h, 00h35; 
Curral de Moinas - Os Banqueiros do 
Povo M14. 14h10, 16h40, 19h10; Orfã  
A Origem M16. 21h40, 00h10; Bilhete  
Para o Paraíso M12. 13h15, 15h40, 18h10, 
21h10, 23h50; Sorri M16. 13h05, 15h45, 
18h30, 21h20, 00h05; A Fada do Lar 13h, 
15h30, 18h; Bandido 20h40, 23h40;  
A Mulher Rei 14h, 17h10, 20h50, 24h; 
Halloween O Final M18. 13h40, 16h20, 19h, 
21h50, 00h30; Black Adam M12. 13h10, 
15h50, 18h40, 21h30, 00h20; 
Submissão M14. 14h20, 17h20, 21h, 00h15; 
Cinderela e a Pequena Feiticeira M6. 11h20, 
13h50, 16h10, 18h20 (VP)   

Castelo Branco  
Cinebox 
C.C. Alegro Castelo Branco. Av. General 
Humberto Delgado. T. 760789789 
A Mulher Rei 18h30, 21h20; Halloween  
O Final M18. 14h05, 16h35, 19h05, 21h30; 
Black Adam M12. 14h, 16h30, 19h, 21h40; 
Cinderela e a Pequena Feiticeira M6. 
 14h10, 16h20 (VP)   
 

Coimbra  
Casa do Cinema de Coimbra 
Av. Sá da Bandeira 33. T. 239851070 
Objectos de Luz M12. 19h   
Taste - Sabor M14. 21h30;  
Cinemas Nos Alma Shopping 
R. Gen. Humberto Delgado. T. 16996 
Boa Sorte, Leo Grande 14h, 16h40, 19h10, 

21h50; Bullet Train: Comboio Bala M16. 
17h50, 20h50; O Exorcismo de Deus M16. 
14h20, 17h, 19h30, 22h; Curral de Moinas - 
Os Banqueiros do Povo M14. 15h, 17h40, 
20h30; A Fada do Lar 14h30, 18h20, 21h40; 
Bem-vindo ao Mundo dos Ogglies M6. 
11h40, 15h30 (VP); A Mulher Rei 14h40, 18h, 
21h10; O Sobrevivente M16. 18h30, 21h30; 
Sem Deixar Rastos M14. 13h30, 17h20, 
21h20; Submissão M14. 13h40, 16h30, 
19h20, 22h10; Triângulo da Tristeza M12. 
14h10, 17h30, 21h; Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 11h10, 13h50, 16h10 (VP)   
Cinemas Nos Fórum Coimbra 
Fórum Coimbra, Av. José Bonifácio de 
Andrada e Silva. T. 16996 
Orfã A Origem M16. 21h10, 00h05; Bilhete 
Para o Paraíso M12. 13h50, 16h30, 19h10, 
21h50, 00h20; Coração de Fogo M6. 15h 
(VP); Não Te Preocupes, Querida M14. 
14h40, 18h; Sorri M16. 13h30, 16h10, 18h50, 
21h30; Bandido 20h50, 21h10, 23h50; 
Halloween O Final M18. 16h20, 19h15, 
21h40, 00h15; Black Adam M12. 14h30, 
17h40, 21h, 24h   
 

Covilhã  
Cineplace - Serra Shopping - Covilhã 
Avenida Europa, Lt 7. T. 0 
Orfã A Origem M16. 19h10; Bilhete Para o 
Paraíso M12. 17h; Coração de Fogo M6. 15h 
(VP); Halloween O Final M18. 21h15; Black 
Adam M12. 13h30, 16h10, 18h50, 19h10, 
21h30, 21h50; Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 13h10, 15h10, 17h10 (VP)   
 

Figueira da Foz  
Cinemas Nos Foz Plaza 
C. C. Foz Plaza, R. Condados. T. 16996 
O Exorcismo de Deus M16. 14h15, 16h45, 
19h15, 21h30, 24h; Bilhete Para o 
Paraíso M12. 14h, 17h, 20h45, 23h15; 
Sorri M16. 17h45, 21h, 23h45; Bem-vindo ao 
Mundo dos Ogglies M6. 14h30 (VP); A 
Mulher Rei 14h45, 17h30, 20h30, 23h30; 
Black Adam M12. 15h, 18h15, 21h15, 23h55   
 

Gondomar  
Cinemas Nos Parque Nascente 
Praceta Parque Nascente, nº 35. T. 16996 
Bullet Train: Comboio Bala M16. 20h40, 
23h30; O Exorcismo de Deus M16. 21h50, 
00h30; Curral de Moinas - Os Banqueiros 
do Povo M14. 15h, 17h40, 20h20, 22h50; 
Orfã A Origem M16. 16h30, 19h20, 22h, 
00h15; Bilhete Para o Paraíso M12. 15h20, 
18h, 21h10, 00h05; Coração de Fogo M6. 
14h30, 17h (VP); Não Te Preocupes, 
Querida M14. 14h50, 18h; Sorri M16. 13h20, 
16h, 18h50, 21h40, 00h25; A Fada do 
Lar 20h, 22h30; A Mulher Rei 14h20, 17h20, 
20h50, 23h40; Halloween O Final M18. 
13h10, 15h50, 18h40, 21h30, 00h20; Black 
Adam M12. Sala Atmos - 13h, 15h40, 18h30, 
21h20, 00h10; Submissão M14. 12h50, 
15h30, 18h20, 21h, 23h50; Cinderela e a 

Dia de sair

Pequena Feiticeira M6. 14h10, 16h20, 18h30 
(VP); Black Adam 14h, 16h40, 19h30, 22h20   
 

Guarda  
Cineplace  La Vie - Guarda 
C.C. La Vie, Av. dos Bombeiros  
Voluntários Egitanienses. T. 271212140 
Orfã A Origem M16. 19h45; Bilhete Para o 
Paraíso M12. 21h15; Coração de Fogo M6. 
13h40 (VP); Bem-vindo ao Mundo dos 
Ogglies M6. 15h30 (VP); Halloween O 
Final M18. 17h25, 21h45; Black Adam M12. 
13h30, 15h40, 16h10, 18h20, 18h50, 21h, 
21h30; Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 15h, 17h, 19h (VP)   
 

Guimarães  
Castello Lopes - Espaço Guimarães 
25 de Abril, Silvares. T. 253539390 
Mínimos 2: A Ascensão de Gru M6. 11h10 
(VP); Curral de Moinas - Os Banqueiros do 
Povo M14. 19h20; Dragon Ball Super: Super 
Herói M12. 10h55 (VP); Bilhete Para o 
Paraíso M12. 14h45, 17h, 19h15, 21h30, 
23h45; Coração de Fogo M6. 11h15, 15h20 
(VP); Sorri M16. 14h20, 16h45, 19h10, 21h35, 
24h; A Mulher Rei 23h35; Halloween O 
Final M18. 21h30, 23h50; Black Adam M12. 
11h, 13h15, 13h40, 15h50, 16h15, 18h25, 
19h15, 21h, 21h25, 24h; Cinderela e a 
Pequena Feiticeira  11h05, 13h25, 17h25 (VP)   
Castello Lopes - Guimarães Shopping 
Lugar das Lameiras. T. 253520170 
Mínimos 2: A Ascensão de Gru M6. 11h15, 
14h30, 16h30 (VP); Curral de Moinas - Os 
Banqueiros do Povo M14. 24h; Tad o 
Explorador e a Tábua de Esmeralda M6. 
11h10 (VP); Bilhete Para o Paraíso M12. 17h, 
19h15, 21h30, 24h; Coração de Fogo M6. 
10h55, 13h15 (VP); Sorri M16. 14h20, 16h45, 
19h10, 21h35, 24h; Bem-vindo ao Mundo 
dos Ogglies M6. 11h20 (VP); A Mulher 
Rei 18h30, 21h15, 23h45; Halloween O 
Final M18. 19h10, 21h30, 23h50; Black 
Adam M12. 11h, 13h15, 13h40, 15h50, 16h15, 
18h25, 19h15, 21h, 21h25, 23h35; Sem Deixar 
Rastos M14. 13h50; Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 11h05, 15h20, 17h15 (VP)   
 

Maia  
Cinemas Nos MaiaShopping 
C.C. Maiashoping, Lj 2.43. T. 16996 
O Exorcismo de Deus M16. 13h10, 15h50, 
18h40, 21h20; Curral de Moinas - Os 
Banqueiros do Povo M14. 13h30, 16h20, 
19h, 21h50; Coração de Fogo M6. 13h40 
(VP); Sorri M16. 13h20, 16h, 18h50, 21h40; 
Bandido 18h30, 21h30; A Mulher Rei 16h40, 
21h10; Cinderela e a Pequena Feiticeira M6. 
13h50, 16h10 (VP)   
 

Matosinhos  
Cinemas Nos MarShopping 
Leça da Palmeira. T. 16996 

Bilhete Para o Paraíso M12. 19h30, 22h; 
Sorri M16. 13h30, 16h10, 19h, 21h30; A 
Mulher Rei Sala Atmos - 12h50, 16h, 18h50, 
21h50; Halloween O Final M18. 13h20, 
15h50, 18h30, 21h10; Black Adam M12. Sala 
Atmos - 13h, 15h40, 18h40, 21h40; 
Cinderela e a Pequena Feiticeira M6. 13h10, 
15h20, 17h30 (VP)   
Cinemas Nos NorteShopping 
C.C. Norteshopping, Lj 1117. T. 16996 
Bullet Train: Comboio Bala M16. 00h20; 
Curral de Moinas - Os Banqueiros do 
Povo M14. 12h50, 15h20; Orfã A 
Origem M16. 18h10, 21h, 23h40; Bilhete 
Para o Paraíso M12. 13h20, 16h, 18h40, 
21h20, 23h50; Não Te Preocupes, 
Querida M14. 20h40, 23h30; Sorri M16. 
13h30, 16h10, 19h, 21h50, 00h30; A Mulher 
Rei 13h40, 16h50, 20h, 23h10; Halloween  
O Final M18. 12h30, 15h10, 18h, 21h10, 
00h10; Black Adam M12. 12h40, 15h30, 
18h30, 21h30, 00h20; Black Adam M12. Sala 
NOSXVision - 13h50, 17h, 20h50, 24h; 
Submissão M14. 13h, 15h50, 18h50, 21h40; 
Cinderela e a Pequena Feiticeira M6. 13h10, 
15h40, 18h20 (VP)   
 

Paços de Ferreira  
Cinemas Nos Ferrara Plaza 
Ferrara Plaza, Rua da Carvalhosa. T. 16996 
Mínimos 2: A Ascensão de Gru M6. 13h30 
(VP); O Exorcismo de Deus M16. 21h30, 
00h15; Curral de Moinas - Os Banqueiros 
do Povo M14. 13h50, 16h30, 19h; Orfã A 
Origem M16. 16h10, 18h40, 21h40, 00h10; 
Sorri M16. 13h05, 15h50, 18h30, 21h20, 
00h05; Bandido 17h50, 21h10, 24h; Black 
Adam M12. 13h20, 16h, 18h50, 21h35, 
00h25; Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 13h10, 15h30 (VP)   
 

Penafiel  
Cinemax - Penafiel 
Ed. Parque do Sameiro. T. 255214900 
O Exorcismo de Deus M16. 15h, 21h50; 
Curral de Moinas - Os Banqueiros do 
Povo M14. 19h20; Bilhete Para o 
Paraíso M12. 19h30; Coração de Fogo M6. 
17h10 (VP); Sorri M16. 00h10; Bem-vindo ao 
Mundo dos Ogglies M6. 13h30, 15h20 (VP); 
Halloween O Final M18. 17h10, 21h50, 24h; 
Black Adam M12. 15h, 17h40, 21h30, 00h10   
 

São João da Madeira  
Cineplace - São João da Madeira 
Av. Renato Araújo, 1625. T. 0 
Mínimos 2: A Ascensão de Gru M6. 15h (VP); 
O Exorcismo de Deus M16. 15h20, 19h30; 
Orfã A Origem M16. 17h30; Bilhete Para o 
Paraíso M12. 21h35; Sorri M16. 20h50; 
Bem-vindo ao Mundo dos Ogglies M6. 
13h40 (VP); A Mulher Rei 19h15; Halloween 
O Final M18. 16h55, 21h55; Black Adam M12. 
13h30, 15h40, 16h10, 18h20, 18h50, 21h, 
21h30; Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 14h, 16h, 18h (VP)   
 

Viana do Castelo  
Cineplace Estação Viana Shopping 
C.C. Viana Shopping, Avª General Humberto 
Delgado. T. 258100260 
Coração de Fogo M6. 17h (VP); Sorri M16. 
19h10; Bem-vindo ao Mundo dos 
Ogglies M6. 15h (VP); Halloween O 
Final M18. 21h40; Black Adam M12. 13h30, 
16h10, 18h, 18h50, 21h, 21h30; Cinderela e a 
Pequena Feiticeira M6. 14h, 16h (VP)   
 

Vila Nova de Gaia  
Cinemas Nos GaiaShopping 
C.C. Gaiashoping, Lj 2.25. T. 16996 
O Exorcismo de Deus M16. 13h10, 16h, 

18h50, 21h40, 00h25; Curral de Moinas  
- Os Banqueiros do Povo M14. 21h20, 
00h15; Orfã A Origem M16. 19h, 21h30, 
00h05; Bilhete Para o Paraíso M12. 13h20, 
16h20, 19h10, 21h50, 00h30; Sorri M16. 
14h40, 17h50, 21h, 00h10; A Fada do 
Lar 13h40, 16h30; Bandido 23h30; A 
Mulher Rei 13h50, 17h, 20h10; Halloween O 
Final M18. 14h30, 17h40, 20h50, 24h; Black 
Adam M12. Sala 4DX - 10h40, 14h20, 17h30, 
20h40, 23h50; Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 13h30, 16h10, 18h40 (VP); 
Black Adam M12. 14h50, 18h, 21h10, 00h20   
UCI Arrábida 20 
Arrábida Shopping. T. 223778800 
Uma Pastelaria em Notting Hill M12. 13h35, 
19h05; Top Gun: Maverick M12. 15h55, 
22h05; Boa Sorte, Leo Grande 16h40, 
19h05, 21h40; 1618 M12. 13h50; Mínimos 2: 
A Ascensão de Gru M6. 14h10, 16h20, 18h35 
(VP); Bullet Train: Comboio Bala M16. 
16h30; Bullet Train: Comboio Bala M16. 
21h5; Curral de Moinas - Os Banqueiros do 
Povo M14. 16h15, 18h45, 21h15; Orfã A 
Origem M16. 14h15, 19h30, 22h, 00h05; 
Bilhete Para o Paraíso M12. 13h50, 16h20, 
18h50, 21h30, 00h15; Coração de Fogo M6. 
14h10, 16h30, 19h (VP); Não Te Preocupes, 
Querida M14. 16h35, 19h25, 21h50; 
Sorri M16. 14h05, 16h45, 19h10, 21h40, 
00h10; Bandido 16h05, 18h55, 21h45, 
00h30; Bem-vindo ao Mundo dos 
Ogglies M6. 14h30, 16h50 (VP); A Mulher 
Rei 13h25, 16h25, 19h20, 22h, 23h50; 
Halloween O Final M18. 13h55, 16h35, 19h15, 
21h55, 00h20; O Sobrevivente M16. 13h40, 
21h35; Black Adam M12. 13h15, 13h30, 16h, 
16h15, 18h40, 19h, 21h20, 21h45, 24h; Sem 
Deixar Rastos M14. 15h05, 18h30, 21h50; 
Submissão M14. 13h25, 16h10, 18h45, 21h25; 
Regresso ao Amor M12. 13h45, 21h30; 
Triângulo da Tristeza M12. 15h, 18h10, 
21h20; Cinderela e a Pequena Feiticeira M6. 
14h, 16h30, 18h50 (VP); Mutu Mbi M16. 
19h25, 21h35   
 

Vila Real  
Cinemas Nos Nosso Shopping 
C. C. Dolce Vita Douro,  
Alameda de Grasse 244. T. 16996 
O Exorcismo de Deus M16. 20h, 22h15; 
Curral de Moinas - Os Banqueiros do 
Povo M14. 14h, 16h30, 19h, 21h20, 24h; Orfã 
A Origem M16. 17h10, 22h; Sorri M16. 13h30, 
16h, 18h30, 21h10, 23h20; Sorri M16. 13h30, 
16h, 18h30, 21h10, 23h50; Bem-vindo ao 
Mundo dos Ogglies M6. 15h, 19h30 (VP); 
Halloween O Final M18. 13h40, 16h20, 
18h55, 21h30, 23h50; Black Adam M12. 13h, 
15h45, 18h45, 21h45, 23h40; Black 
Adam M12. 13h, 15h45, 18h45, 21h45, 
23h40; Submissão M14. 13h10, 15h35, 
18h10, 20h50; Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 14h15, 17h40 (VP)   
 

Viseu  
Cinemas Nos Fórum Viseu 
Fórum Viseu. T. 16996 
Curral de Moinas - Os Banqueiros do 
Povo M14. 14h30, 17h30, 21h10; Tad o 
Explorador e a Tábua de Esmeralda M6. 14h 
(VP); O Fotógrafo de Minamata M12. 13h20, 
16h, 18h40, 21h20; A Fada do Lar 13h45, 
16h40, 19h10, 21h40; O Sobrevivente M16. 
14h15, 17h15, 20h50; Submissão M14. 
14h45, 17h40, 21h; Regresso ao Amor M12. 
16h15, 18h50, 21h30   
Cinemas Nos Palácio do Gelo 
R. Palácio do Gelo, Lj 200. T. 16996 
O Exorcismo de Deus M16. 19h15,  
22h, 00h10; Bilhete Para o Paraíso M12. 
13h30, 16h20, 21h10; Sorri M16. 14h30, 
17h10, 21h20, 24h; A Mulher Rei 14h15, 
17h25, 21h; Halloween O Final M18. 14h, 
16h50, 19h35, 22h15; Black Adam M12. 
13h10, 16h, 18h50, 21h40, 23h45; 
Cinderela e a Pequena Feiticeira M6. 
13h50 (VP) 

Cartaz, críticas, trailers  
e passatempos em  
cinecartaz.publico.pt

Cinderela 
 e a Pequena Feiticeira

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



20 • Público • Domingo, 23 de Outubro de 2022

Dia de car

6.07 Todas as Palavras 6.30 Zig Zag 
8.00 Bom Dia Portugal Fim de Semana 
10.30 Eucaristia Dominical 11.33 A 
Vida Secreta dos Grandes Felinos 
12.19 Hora dos Portugueses 12.59 
Jornal da Tarde 14.22 Faz Faísca 15.02 
Aqui Portugal 
 
 
19.59 Telejornal 
 
 
21.23 The Voice Portugal 
 
 
23.55 The Voice Portugal - As Equipas 
 
 
0.58 Inesquecível 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.40 Faz Faísca 

6.40 Sherlock Gnomes 7.20 Isto É 
Matemática 7.40 Uma Aventura 9.20 
Olhá SIC! 12.00 Vida Selvagem 13.00 
Primeiro Jornal 14.30 Fama Show 
15.00 Domingão  
 
 
19.58 Jornal da Noite 
 
 
21.15 Isto É Gozar com Quem Trabalha 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.45 Quem Quer Namorar Com o 
Agricultor?  
 
 
1.00 Não Há Crise!  
 
 
2.20 Cinema

7.00 Euronews 7.55 Espaço Zig Zag  
15.00 Folha de Sala 15.07 Desporto 2 
17.00 Folha de Sala 17.06 Caminhos 
17.35 70x7 18.02 Inesquecíveis 
Viagens de Comboio 18.56 Freeze 
Frame 19.01 Temos Programa 19.30 
Monty Python: Os Malucos do Circo 
20.00 ModaLisboa Oasis 20.27 Folha 
de Sala 20.31 Scroll  
 
21.30 Jornal 2  
21.48 Página 2  
22.05 A Série 
 
 
22.32 Folha de Sala 
 
 
22.39  
Tudo Menos  
Clássica  
 
 
 
 
 
23.15 Unique - Um Artista, Um Lugar, 
Um Concerto 0.51 Amsterdão em 
Chamas 1.32 Voz do Cidadão 1.55 
Cinemax 3.12 Euronews

6.00 Todos Iguais 6.30 Diário da 
Manhã 6.45 Viva o Rei Juliano! 7.15 O 
Bando dos Quatro 8.15 Inspector Max 
10.00 Querido, Mudei a Casa! 11.00 
Missa 12.15 Mesa Nacional  
 
 
 
13.00 Jornal da Uma  
 
 
 
14.00 Somos Portugal 
 
 
 
20.00 Jornal das 8 
 
 
 
21.30 Big Brother 
 
 
 
2.00 Ouro Verde

RTP1 RTP2

TVI

TVCINE TOP 

18.00 Uma Noite em Banguecoque 
19.45 A Protegida 21.30 Sonho 
Olímpico 22.55 Nem Respires 2 0.35 A 
Ilha de Bergman 2.30 Half Brothers 
 
 
FOX MOVIES 

17.17 Baby Driver - Alta Velocidade 19.13 
Transcendence: A Nova Inteligência 
21.15 The Accountant - Acerto de Contas 
23.23 Força Explosiva 0.57 O Atirador 
 
 
HOLLYWOOD 

18.40 15:17 Destino Paris 20.15 Sniper: O 
Legado 22.00 Equipa de Assalto 23.30 
Nomis 1.10 Doom - Sobrevivência 
 
 
AXN 

18.30 Os Perdedores 20.15 Hércules - A 
Lenda Começa 21.55 Mulher-Maravilha 
1984 0.32 Atomic Blonde - Agente 
Especial 2.24 O Santo 
 
 
FOX 

17.44 Rei Artur: A Lenda da Espada 
20.03 Deadpool 22.05 Deadpool 2 0.19 
Parque Jurássico 2.30 The Walking 
Dead 
  
 
DISNEY CHANNEL 

17.15 Anfibilândia 17.35 A Maldição de 
Molly McGee 18.25 Os Green na Cidade 
Grande 19.15 Miraculous - As Aventuras 
de Ladybug 20.00 Anfibilândia 
 
 
DISCOVERY 

17.10 Million Dollar Wheels 18.10 O 
Segredo das Coisas: Carros de Sonho 
19.05 O Segredo das Coisas 21.00 
Hoffman Family Gold 22.55 A Febre do 
Ouro 0.40 Hoffman Family Gold 
 
 
HISTÓRIA 

17.16 O Preço da História 20.18 Oak 
Island: Mais Além 21.41 A Maldição de 
Oak Island 22.56 Alienígenas 
 
 
ODISSEIA 

17.45 Estranhas Criaturas 18.09 Parques 
Naturais de Portugal 19.21 À Descoberta 
com… 20.07 Viagem pelo Pacífico com 
Sam Neill 20.55 Resgate na Praia 21.42 
Yellowstone: Supervulcão 22.31 
Cidades sob Ameaça 0.06 Yellowstone: 
Supervulcão 

Televisão

SIC

Doutor Jivago 
RTP Memória, 15h04 
Em 1965, o realizador David Lean 

adaptou o romance clássico do 

autor russo Boris Pasternak, uma 

história de amor que, com a I 

Guerra Mundial e a Revolução 

Russa como pano de fundo, conta 

o comovente drama de um 

angustiado médico-poeta, o Dr. 

Jivago (Omar Sharif ). Dividido 

entre o amor pela mulher, Tonya, 

e a paixão que o une a Lara, a sua 

vida entra numa confusão, 

motivada por forças sociais que 

transformam o seu mundo para 

sempre. Ganhou cinco Óscares em 

dez nomeações. 

 

Com Paixão 
Cinemundo, 20h35 
Em 1968, o jornal The Sunday 

Times desa ou velejadores de 

todo o mundo para uma corrida à 

volta do globo. Inscreveram-se 

oito pro ssionais experientes e 

uma surpresa: Donald Crowhurst, 

um amador num trimarã 

construído por si. Protagonizado 

por Colin Firth, realizado por 

James Marsh e escrito por Scott Z. 

Burns, um drama biográ co sobre 

a história verdadeira de 

Crowhurst. Rachel Weisz, David 

Thewlis e Ken Stott também 

entram no elenco. 

 

Mamã  
SyFy, 23h13 
Em contagem decrescente para o 

Halloween, o SyFy exibe o lme 

de terror que, em 2013, foi 

escolhido para abrir o 

Fantasporto, onde ganharia o 

prémio máximo e também os 

galardões para melhor realizador 

(Andrés Muschietti) e actriz 

( Jessica Chastain). Depois de um 

inexplicável ataque de raiva o 

levar a matar a esposa, Je rey leva 

as lhas pequenas para o bosque, 

com a intenção de lhes tirar a vida 

e de se suicidar a seguir. A tragédia 

é impedida quando uma força 

misteriosa o agarra e mata. Cinco 

anos mais tarde, as duas meninas 

são encontradas vivas numa velha 

cabana abandonada. Alguém ou 

alguma coisa assegurou a 

sobrevivência delas. Resta saber a 

que preço. 

 

O Segredo de Brokeback 
Mountain 
TVCine Emotion, 1h25 
Ang Lee é o realizador desta 

história de amor proibido entre 

dois cowboys, passada no 

Wyoming de 1963 e protagonizada 

por Heath Ledger e Jake 

Gyllenhaal. Venceu o Leão de 

Ouro no Festival de Veneza e 

arrecadou três Óscares — melhor 

realizador, argumento adaptado 

(Larry McMurtry e Diana Ossana) 

e banda sonora (Gustavo 

Santaolalla) — entre os oito para 

que estava nomeado. 

MÚSICA 

Unique — Um Artista, Um Lugar, 
Um Concerto 
RTP2, 23h10 
O violinista franco-sérvio Nemanja 

Radulovic toca em Carnac, 

França, entre as rochas daquela 

paisagem neolítica. Gravado em 

2020, foi o concerto inaugural de 

Unique — Um Artista, Um Lugar, 

Um Concerto, um ciclo apostado 

em levar a música clássica a locais 

históricos. É acompanhado pelo 

seu ensemble, o Double Sens, e 

pela pianista Laure Favre-Kahn. 

Bach, Vivaldi e Bloch fazem parte 

das partituras. 

CULINÁRIA 

Celebrity Beef 
E!, 20h 
Estreia. Apresentado e produzido 

pelo actor e comediante Joel 

McHale, faz da culinária uma 

competição e um momento de 

entretenimento. Cada episódio 

traz um duelo entre duas 

personalidades conhecidas. Além 

de cozinharem sob pressão, têm 

de lidar com reviravoltas 

introduzidas a meio, sejam 

vantagens como ingredientes 

secretos ou penalizações como a 

troca dos utensílios por 

ferramentas de jardinagem. O juiz 

é McHale e o vencedor ganha 

10.000 dólares, que doará a uma 

instituição de solidariedade social. 

O primeiro episódio opõe Cheryl 

Hines e Rachael Harris num 

desa o de cupcakes. 

INFANTIL 

Os Pinguins de Madagáscar      
(V. Port.) 
Fox, 11h31 
Depois de terem conquistado 

espectadores de todas as idades 

na saga Madagáscar, as pequenas 

e organizadas aves ganharam 

protagonismo. Capitão, Kowalski, 

Rico e Soldado, os mais famosos 

pinguins do cinema, fazem agora 

parte de uma tropa de elite que 

terá de unir as suas forças (e 

algumas fraquezas) a uma polícia 

de intervenção denominada Vento 

do Norte. Missão: proteger os 

animais da fúria de Dave, um 

polvo malé co que, movido pelo 

desejo de vingança, quer destruir 

a raça dos adoráveis pinguins.

CINEMA

FONTE: CAEM

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

10,6%%

0,9

15,3

14,1

42,7

Os mais vistos da TV
Sexta-feira, 21

RTP1
SIC
TVI

RTP1
SIC

9,6
9,0
7,7
7,6
7,4

Aud.% Share

21,9
18,0
15,7
15,0
18,0

O Preço Certo
Jornal da Noite
Festa é Festa V
Telejornal
Amor Eterno Amor

8 Inesquecível
Menos 
ca

15 Isto É Gozar com Quem Trabalha 
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PORTUGAL

Açores

Madeira

Leixões Cascais Faro

Fontes: AccuWeather; Instituto Hidrográfico; QualAR/Agência Portuguesa do Ambiente; NOAA-ESRL

Ponta Delgada

Funchal

Corvo
Graciosa

Faial
Pico

Terceira
São Jorge

São
Miguel

Madeira

Porto Santo

Sta Maria

Flores

m m m

Bom

Médio

Muito Bom

Fraco

Mau

Viana do Castelo

Braga

Porto
Vila Real

Bragança

GuardaViseu

Aveiro

Coimbra

Leiria

Santarém Portalegre

Lisboa

Setúbal
Évora

Beja

Castelo Branco

Sines

Sagres

Faro

Semana de 16 Out.
Semana de 09 Out.
Há um ano
Há dez anos

Nível de segurança
Nível pré-industrial

415,86
415,51

414,39
391,20

350
280

SOL

LUA

MARÉS Preia-mar Baixa-mar

1,8m
20º

2,8m
21º

3,5m
17º

4,2m
16º

2,2m
21º

2,8m
23º1,0m

23º

3,2m
22º

08h18 0,9
14h28 3,3

20h42 0,7
02h51* 2,3

07h53 1,0
14h04 3,3

20h16 0,8
02h25 3,3

07h48 0,7
04h10 3,2

20h11 0,7
20h30 3,2

Nascente Poente

Nascente Poente

QUALIDADE DO AR

MEDIDOR DE CO2

Partes por milhão
(ppm) na atmosfera
Valores por semana

Mauna Loa, Havai

Portugal

7h53 18h48

05h35 18h02

Porto

Coimbra

Lisboa

Faro

Évora

Nova

Crescente

Cheia

Minguante

25 Out. 11h49

1 Nov. 06h37

8 Nov. 11h02

16 Nov. 13h27
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*de amanhã

Segunda-feira, 24

PRÓXIMOS DIAS PORTO

16º 19º

Índice UV
Vento
Humidade

Baixo
Fraco
90%

Terça-feira, 25

15º 19º

Índice UV
Vento
Humidade

Baixo
Moderado

92%

Quarta-feira, 26

16º 19º

Índice UV
Vento
Humidade

Baixo
Fraco
91%

Quinta-feira, 27

16º 21º

Índice UV
Vento
Humidade

Baixo
Fraco
87%

CRUZADAS 11.865

SUDOKU

HORIZONTAIS: 1. Em Portugal, 
15,9% deles estão 
desempregados (pior do que a 
média da UE). Interjeição que 
designa nojo ou desprezo. 2. 
Alternativa. “Barriga quente, pé 
(...)”. 3. Deste, desse ou daquele 
modo. Encontrar. 4. Sódio (s. 
q.). Wei (...), Ministro da Defesa 
da China, diz que o Exército 
chinês tem de estar “preparado 
para a guerra”. 5. Nome da 21.ª 
letra do alfabeto grego. Larva 
que se cria nas feridas dos 
animais (Brasil). Preposição que 
designa posse. 6. É um guia 
para milhares de mães e pais 
em luto (dois nomes juntos). 7. 
Remo com pás nas duas 
extremidades. Suspirar. 8. 
Época. Laguna. 9. Versado. 
Depressão que deve ser o 
período de chuva outonal com 
mais impacto dos últimos anos 
em Portugal. 10. Nome 
feminino. Pez (alcatrão). 
República Dominicana 
(Internet). 11. Impertinente. 
Botequim. 
 
VERTICAIS: 1. «Casa da (…)», 
lugar sem regras ou disciplina. 
Esfolar. 2. Empreende. Venta. 3. 
Relativo ao fígado. 4. Funda 
(fig.). 5. Título. Conjunto de 
peças de algo por montar. 
Amadora (...), começou na 
quinta-feira e prolonga-se até 
dia 30. 6. Um senhor abreviado. 
Cogote. Argola. 7. Franzina. 
Acreditar. 8. Rematava. 
Continente perdido. 9. Arranhe. 
Malhadouro. 10. Tântalo (s. q.). 
Até agora. 11. Aquele que 
comete, em geral, prática 
condenável. 
 
 

Problema 11.502 
Dificuldade: Fácil

Solução do problema 11.500

Solução do problema 11.501

Solução do problema anterior: 
HORIZONTAIS: 1. Ucrânia. Fel. 2. Mó. Mudem. Ui. 3. Subsídio. 4. Lu. Lotear.  
5. Apelei. 6. Marcial. 7. Chá. Voo. Usa. 8. Oo. Da. Lazer. 9. Rui. Geb. Ir. 10. Panamá. 
Asra. 11. Aro. Estrear. 
 
VERTICAIS: 1. Um. Palco. Pa. 2. Cós. Horar. 3. Ulemá. Uno. 4. Âmbula. Dia.  
5. Nus. Erva. Me. 6. Idílico. Gás. 7. Aedo. Iole. 8. Mitra. Abar. 9. OE. Luz. Se.  
10. Eu. AM. Seira. 11. Liar. Narrar. 

Problema 11.503 
Dificuldade: Muito difícil

TEMPO PARA HOJE

JogosJogue também online.  
Palavras-cruzadas,  
bridge e sudoku em  
www.publico.pt/jogos 

Totoloto
1.º Prémio 4.800.000€

188 25 29 32 10

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios

Paulo Freixinho 
palavrascruzadas@publico.pt

© Alastair Chisholm 2008  
www.indigopuzzles.com
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Estar bem

VISUAL GENERATION/GETTY IMAGES

Hoje, em Portugal, os divórcios já 

atingem cerca de 70% do total de ca-

samentos (dados dos Censos 2021), 

uma das taxas mais altas da União 

Europeia. Quando os pais se sepa-

ram, é fundamental encontrar solu-

ções que favoreçam o envolvimento 

de ambos nas funções parentais. 

A residência alternada é um mo-

delo particular de coparentalidade, 

realizada a partir de uma partilha e 

do exercício conjunto das responsa-

bilidades parentais do quotidiano dos 

lhos e lhas, num regime de conví-

vio, com um pai e uma mãe, com 

duas mães ou com dois pais (família 

parental). Neste modelo, os lhos re-

sidem alternadamente com os pais e 

mães, em tempos equilibrados, numa 

divisão rotativa e tendencialmente 

simétrica do tempo (33% a 50% do 

tempo), de maneira que possam viver 

o seu dia a dia familiar, social e edu-

cativo com ambos, em duas casas. 

Os resultados de um estudo da 

tindo assim a igualdade de tempo e 

convívio, na salvaguarda de que a 

criança e os jovens mantenham com 

eles laços frequentes, vivendo com 

ambos mães/pais, proporcionando-

lhes uma maior estabilidade, segu-

rança e proteção. 

A residência alternada possibilita 

que ambos os pais estejam envolvi-

dos no dia a dia dos lhos, no acom-

panhamento, participação e envol-

vimento nas diferentes áreas da sua 

vida, como a saúde (tratamentos mé-

dicos e outros atos preventivos, co-

municação entre os pais em caso de 

urgência, marcação e gestão de 

acompanhamento às consultas e pe-

ríodos de doença, outras situações 

de doença), educação (escolha e mu-

dança de estabelecimento de ensino, 

comunicação da informação escolar, 

quem é o encarregado de educação), 

práticas desportivas e culturais, ges-

tão da vida social, de nição organi-

zação das atividades extracurricula-

res, religião, aniversários, dias espe-

ciais, organização das férias e 

feriados, relações com família alar-

gada e amigos, repartição de despe-

sas e viagens, entre muitas outras. 

Corresponsabiliza os pais/mães, em 

condições de igualdade, no compro-

misso do exercício de uma parenta-

lidade positiva, favorecendo o des-

envolvimento saudável dos lhos. 

Após a dissolução do vínculo con-

jugal, é muito importante garantir 

que os pais priorizem o melhor inte-

resse dos lhos, assegurando a igual-

dade dos pais/mães no exercício de 

uma parentalidade cooperativa. Os 

lhos precisam de continuar a viver 

com o pai e com a mãe, como acon-

tecia enquanto estavam casados. 

Antes do divórcio ou separação, 

os pais e os lhos viviam juntos, par-

tilhavam uma casa, rotinas e respon-

sabilidades. O modelo de residência 

alternada permite manter as rotinas 

de relação dos pais com os lhos, 

embora de forma alternada, consis-

te numa estratégia para equilibrar a 

responsabilidade e a participação 

parental, em igualdade de condições, 

tanto nos aspetos afetivos como 

nanceiros. 

A residência alternada é o modelo 

que gera mais equilíbrio para todos. 

Os lhos continuam a ter ambos pais/

mães, as guras mais importantes 

para os lhos, envolvidos na sua edu-

cação e no partilhar do seu dia a dia, 

reforçando a relação entre ambos. A 

residência alternada, ao colocar am-

bos os pais em igualdade de diretos 

e responsabilidades, constitui-se 

como um fator facilitador da paci

cação de tensões e con itos familia-

res e con itos de lealdade, possibili-

tando também que as famílias ma-

terna e paterna alargadas continuem 

a estar presentes na vida das crianças 

e jovens.

Psicóloga e terapeuta familiar

Netsonda (2018) para a Associação 

Portuguesa para a Igualdade Paren-

tal e Direito dos Filhos (APIPDF) mos-

tram que 68,6% dos portugueses 

com lhos defendem que, após a se-

paração de um casal, as crianças de-

vem car com os dois pais, alterna-

damente, que 30,6% consideram que 

devem car com a mãe e 0,8% que 

quem a residir com o pai. 

A Resolução 2079 do Conselho da 

Europa (2015) recomenda aos seus 

Estados-membros que introduzam 

na sua legislação o princípio de resi-

dência alternada depois da separa-

ção, limitando as exceções aos casos 

de abuso infantil ou negligência, ou 

violência doméstica, ajustando o 

tempo em que a criança vive na casa 

de cada um dos pais às suas necessi-

dades e interesses. 

No dia 4 de novembro de 2020, foi 

publicada em Diário da República a 

Lei n.º 65/2020, que veio de nir as 

condições em que os tribunais po-

dem decretar, independentemente 

de acordo por parte dos pais, a resi-

dência alternada de lhos menores, 

em caso de divórcio, separação judi-

cial de pessoas e bens, declaração de 

nulidade ou anulação do casamento 

dos progenitores. O artigo 1906.º do 

Código Civil foi assim alterado com 

o seguinte texto: “Quando correspon-

der ao superior interesse da criança 

e ponderadas todas as circunstâncias 

relevantes, o tribunal pode determi-

nar a residência alternada do lho 

com cada um dos progenitores, in-

dependentemente de mútuo acordo 

nesse sentido e sem prejuízo da xa-

ção da prestação de alimentos.” 

A residência alternada é um 

modelo igualitário parental e 

consagra o direito à convi-

vência familiar, após a sepa-

ração ou o divórcio dos pais, 

no que concerne à paren-

talidade responsável. 

Concretiza o direito de 

continuidade de vi-

vências entre os 

pais/mães e os 

lhos, garan-
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parental). Neste modelo, os lhos re-

sidem alternadamente com os pais e

mães, em tempos equilibrados, numa 

divisão rotativa e tendencialmente 

simétrica do tempo (33% a 50% do 

tempo), de maneira que possam viver 

o seu dia a dia familiar, social e edu-

cativo com ambos, em duas casas.

Os resultados de um estudo da
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res e con itos de

tando também

terna e paterna a

a estar presentes

e jovens.

Psicóloga e ter

ç ç

de abuso infantil ou negligência, ou

violência doméstica, ajustando o 

tempo em que a criança vive na casa 

de cada um dos pais às suas necessi-

dades e interesses. 

No dia 4 de novembro de 2020, foi 

publicada em Diário da República a 

Lei n.º 65/2020, que veio de nir as

condições em que os tribunais po-

dem decretar, independentemente

de acordo por parte dos pais, a resi-

dência alternada de lhos menores, 

em caso de divórcio, separação judi-

cial de pessoas e bens, declaração de 

nulidade ou anulação do casamento 

dos progenitores. O artigo 1906.º do

Código Civil foi assim alterado com 

o seguinte texto: “Quando correspon-

der ao superior interesse da criança

e ponderadas todas as circunstâncias

relevantes, o tribunal pode determi-

nar a residência alternada do lho 

com cada um dos progenitores, in-

dependentemente de mútuo acordo 

nesse sentido e sem prejuízo da xa-

ção da prestação de alimentos.”

A residência alternada é um 

modelo igualitário parental e

consagra o direito à convi-

vência familiar, após a sepa-

ração ou o divórcio dos pais, 

no que concerne à paren-

talidade responsável.

Concretiza o direito de

continuidade de vi-

vências entre os 

pais/mães e os

lhos, garan-

Tenho uma 
mãe, um pai  
e duas casas
A residência alternada, ao colocar ambos os pais 
em igualdade de direitos e responsabilidades, 
constitui-se como um fator facilitador da 
paci cação de tensões e con itos familiares e 
con itos de lealdade

Eva Delgado-Martins
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O homem que 
cunhou o slogan 
“Just Do It”

Dan Wieden 
194 5-2022 
Publicitário

Resistiu a imitar os passos do pai na publicidade, 
mas quando se viu dentro dela tropeçou numa 
empresa que viria a mudar a sua vida — a Nike 

Phil Davison

In Memoriam

DESIREE NAVARRO/WIREIMAGE

Dan Wieden, co-fundador da 

agência de publicidade 

Wieden+Kennedy, de Portland, 

Oregon, foi o criador, em 1988, do 

slogan “Just Do It”, que ajudou a 

transformar a Nike numa empresa 

multimilionária. O publicitário 

morreu no dia 30 de Setembro, na 

sua casa em Portland. Tinha 77 

anos. Foi a agência que anunciou a 

morte de Wieden, causada por 

complicações provocadas pela 

doença de Alzheimer. O slogan de 

três palavras e oito letras da Nike é 

considerado um dos mais bem 

sucedidos e reconhecíveis da 

história da publicidade. 

Wieden, que tinha sido um 

aspirante a dramaturgo e que 

entrou de forma relutante no 

negócio de publicidade, trabalhou 

para grandes empresas antes de se 

envolver com o parceiro de 

negócios David Kennedy depois de 

ler um livro intitulado Como Iniciar 

Uma Agência de Publicidade. A 

Wieden+Kennedy (W+K) foi 

fundada no dia 1 de Abril de 1982 — 

Dia das Mentiras —, marcando logo 

um estilo irreverente, que se 

tornaria na sua marca registada. A 

cerveja era uma presença habitual 

nos escritórios e havia também um 

campo de basquetebol, entre 

outras comodidades projectadas 

para fazer o trabalho parecer 

diversão. Um repórter do New York 

Times descreveu o edifício como 

“um templo de extravagância”. Até 

o facto de a sede da empresa ser 

em Portland era ousado, já que, na 

época, as principais agências 

estavam em Nova Iorque, Chicago 

ou Los Angeles. A Nike, uma 

empresa pequena, mas em 

crescimento, foi o seu primeiro 

grande cliente. Embora Wieden 

di cilmente fosse um entusiasta do 

tness, tinha o mesmo espírito 

rebelde do fundador da Nike, Phil 

Knight, que se apresentou à dupla 

de publicitários assim: “Sou o Phil 

Knight e odeio publicidade”. 

Foram precisos anos para que 

Wieden e Kennedy se a rmassem 

no meio, isto porque a Nike 

também contratou a gigante Chiat/

Day para tratar da sua publicidade 

nos Jogos Olímpicos de 1984. Mas 

um anúncio da W+K para a Honda 

no ano seguinte — apresentando 

Lou Reed a promover uma scooter 

em Nova Iorque, ao som de Walk 

on the Wild Side — impressionou 

Knight. Wieden e a sua equipa 

criativa começaram então a fazer 

anúncios para a Nike, mostrando 

ténis para diferentes tipos de 

desportos e atletas, mas sentiram 

que precisavam de um slogan 

uni cador. Wieden, que sempre foi 

rápido a creditar o trabalho em 

equipa por muitos outros sucessos, 

disse que foi ele que criou o 

célebre “Just Do It”. A ideia veio de 

uma fonte atípica: as palavras nais 

do assassino Gary Gilmore, 

fuzilado em 1977 numa prisão do 

Utah. Wieden disse que leu o livro 

de Norman Mailer sobre Gilmore, 

The Executioner’s Song (de 1979), e 

lembrou-se que no corredor da 

morte o prisioneiro foi 

questionado sobre se tinha alguma 

última palavra. A insolência da 

resposta — “Let’s do it!” (“Vamos a 

isto!”) — cou registada na sua 

mente. Enquanto rabiscava num 

caderno, Wieden escreveu “Do It”, 

e depois acrescentou o “Just”. O 

slogan apareceu pela primeira vez 

num anúncio para televisão em 

1988, que mostrava um homem de 

80 anos, Walt Stack, que corria 27 

quilómetros todas as manhãs em 

São Francisco — a ideia era vender 

sapatos desportivos que servissem 

as características de todos, 

independentemente da idade ou 

das condições físicas. “Just Do It” 

entrou logo no Zeitgeist cultural 

como um chavão que representava 

o “viver à minha maneira”. 

Nas décadas seguintes, as vendas 

da Nike cresceram 1000%, com os 

anúncios Just Do It mostrando 

competir”, disse o veterano da 

publicidade britânico Alfredo 

Marcantonio. “Sem extravagância, 

sem luxo, sem estridência. Ele 

simplesmente fê-lo.”  

Dan Gordon Wieden nasceu em 

Portland a 6 de Março de 1945. O 

pai chegou à presidência da Joseph 

R. Gerber Advertising, uma das 

maiores empresas da região. Em 

1967, formou-se em Jornalismo na 

Universidade de Oregon. Um ano 

antes, casara-se com a colega 

Bonnie Scott e começou logo a 

trabalhar numa estação de 

televisão local e a escrever textos 

de marketing para a empresa de 

produtos orestais Georgia-Paci c 

Corp., da qual foi despedido. 

Dedicou-se então a estudar 

literatura e teatro, imaginando que 

poderia tornar-se dramaturgo. 

Durante anos, evitou seguir os 

passos do pai, porque via a 

publicidade como um caminho 

muito convencional. Mas 

procurando maior segurança 

nanceira para sustentar a família 

em crescimento viria a juntar-se à 

McCann-Erickson, a maior 

empresa de publicidade de 

Portland, onde se tornou amigo de 

David Kennedy, que também se 

considerava um estranho no 

mundo da publicidade. “Foi uma 

combinação perfeita de 

subversivos”, escreveu o 

Oregonian: “Wieden, o escritor 

tenso, tagarela e radical, e 

Kennedy, o artista taciturno e 

losó co.” Ambos saíram em 1980 

para a William Cain Agency, na 

qual um cliente, a Nike, os 

fascinou. Wieden e Kennedy 

aceitaram o desa o de construir 

uma marca para a empresa que 

estava muito atrás dos seus 

concorrentes. Foi então que 

deixaram a Cain para, em 1982, 

iniciar sua empresa, atraindo a 

Nike como seu único cliente. 

Na Creative Review, Wieden deu 

este conselho: “Olhe, se está à 

procura da excelência, deixe-me 

sugerir que diga ao seu lado 

esquerdo do cérebro para fazer 

uma pausa de vez em quando. E dê 

autorização ao lado direito para 

soltar o inferno todo… não estou a 

brincar... É preciso deixar entrar a 

desordem, alimentar a relação com 

a ansiedade e a imprevisibilidade. 

O objectivo não é marchar em 

harmonia. A excelência não é uma 

fórmula — a excelência é a suprema 

experimentação. Não é matemática 

— é jazz. 

 

Exclusivo PÚBLICO/The 
Washington Post

atletas de relevo, como Michael 

Jordan e Colin Kaepernick. Embora 

a Nike continuasse a ser o seu 

maior cliente, a W+K também fez 

publicidade para a McDonald’s, a 

Ford, a Coca-Cola, a Samsung, 

entre outras grandes empresas. A 

agência, que agora emprega 1500 

pessoas em oito escritórios 

espalhados pelo mundo, ganhou 

vários prémios, incluindo o de 

Agência Global do Ano quatro 

vezes. Wieden nunca se reformou 

e permaneceu activo como 

administrador, visitando a sede de 

Portland para encorajar e orientar 

novos funcionários. 

“A razão pela qual durou tanto 

tempo foi porque ele não construiu 

uma agência de publicidade, mas 

porque construiu uma cultura”, 

disse ao Oregonian Karl Lieberman, 

executivo da W+K. “Era caloroso e 

simpático, um contraste completo 

com os cães de topo contra os 

quais passou a sua carreira a 
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Concluir que a 
sopa no 

quadro não fez 
nada pelas 
alterações 

climáticas é o 
mesmo que 

dizer que uma 
troca de bola 

entre dois 
centrais não 
produziu um 

golo

O modelo ptolomaico  
da opinião pública

E
m Setembro de 1975, 

um professor no 

desemprego chamado 

Willelm de Rijk entrou 

num museu em 

Amesterdão e 

esfaqueou doze vezes o quadro A 

Ronda da Noite, de Rembrandt. 

Depois de ser imobilizado pelos 

seguranças, explicou calmamente 

os seus motivos (“Deus 

mandou-me fazer isto”) e foi 

internado no mesmo hospício de 

onde tinha saído. 

O tráfego entre instituições 

psiquiátricas e museus não é 

estatisticamente insigni cativo. No 

melhor e mais exaustivo repositório 

destes incidentes, o livro The 

Destruction of Art: Iconoclasm and 

Vandalism Since the French 

Revolution (1997), o historiador 

suíço Dario Gamboni dedica ao 

assunto um subcapítulo inteiro 

(sugestivamente intitulado “Museus 

e patologias”), onde revela que um 

impulso comum em pacientes 

mentais com alta médica é ir a 

correr na direcção do Rembrandt 

mais próximo: o mesmo quadro já 

tinha sido apunhalado em 1911, e foi 

borrifado com ácido em 1990, por 

outro intermediário divino. 

Para os distinguir da longa 

tradição de iconoclasmo religioso, 

Gamboni estabelece uma 

correlação suave entre estes 

episódios modernos e a 

popularidade da obra, mostrando 

que a instabilidade mental é 

compatível com um entendimento 

rudimentar de relações públicas e 

ciclos noticiosos. Na véspera do 

ataque de 75, De Rijk foi à igreja de 

Westerwerk informar os presentes 

de que no dia seguinte iria aparecer 

nos jornais. (A promessa foi 

cumprida: o caso foi noticiado em 

todo o mundo.) 

Esta facilmente manipulável 

relação de causa e efeito permitiu à 

dani cação de obras de arte ser 

integrada no arsenal do protesto 

político. O movimento sufragista 

inglês, depois de uma frustrante 

década de petições e marchas 

bem-comportadas, organizou uma 

escalada de violência: nos 

primeiros meses de 1914, 

incendiaram três castelos escoceses 

e dezenas de mansões, colocaram 

bombas em estações ferroviárias, 

recintos desportivos e igrejas 

(incluindo a Catedral de 

Westminster), e espatifaram 

centenas de montras de rua. Mas 

nenhum outro protesto teve a 

repercussão mediática dos ataques 

a quadros, especialmente a 

mutilação da Vénus de Velázquez 

na National Gallery. 

A responsável, Mary Richardson, 

escolheu o quadro como retaliação 

directa pela prisão da líder do 

movimento, e esclareceu que o 

gesto pretendia denunciar a 

“hipocrisia” de uma sociedade que 

valorizava mais uma pintura do que 

uma vida humana. (Em 1918, a lei 

permitiu nalmente que as 

mulheres pudessem votar e 

concorrer a eleições; Mary 

Richardson foi uma das duplas 

bene ciárias: anos depois, num 

nal feliz para todos os envolvidos, 

candidatou-se ao Parlamento pela 

União Fascista de Oswald Moseley.) 

As latas de sopa despejadas sobre 

os Girassóis de Van Gogh na 

semana passada terá sido um eco 

deliberado deste gesto, com uma 

camada adicional de simulação, já 

que o quadro, também 

deliberadamente, não sofreu 

qualquer dano. 

 

O
 episódio conseguiu 

penetrar o denso 

escudo global de 

indústria de 

conteúdos, de uma 

maneira que acções 

anteriores da mesma organização 

(que passou os últimos meses a 

encenar protestos semelhantes) 

não tinham conseguido. A reacção 

decompôs-se nos passos 

esperados. O choque inicial, com 

histriónicos pedidos de prisão ou 

fuzilamento, depois acusações de 

hipocrisia às responsáveis (que 

usam cola, tinta para o cabelo, 

telemóveis, etc.), seguido de 

receios mais moderados sobre o 

gesto ser “contraproducente”, 

contra-atacado por declarações 

tautológicas de sucesso, baseadas 

no facto de toda a gente estar a 

falar no assunto — como se 

qualquer problema pudesse ser 

reduzido a falta de atenção e 

resolvido com mais produção 

de conteúdos. Foi o mesmo 

princípio operativo de Não 

Olhem para cima, que pôs 

“toda a gente a falar” — de um 

lme, como agora se falou de 

sopa e arte. 

Este xadrez posicional costuma 

acompanhar as reacções a vários 

activismos, que já pode ser 

acompanhado por alguma 

pesquisa recente das ciências 

sociais — su cientemente 

inconclusiva para sustentar 

qualquer conclusão. 

Um estudo da Universidade 

Stanford, por exemplo, concluiu 

que tácticas extremistas reduzem 

o apoio popular a movimentos 

sociais. Do outro lado, um 

inquérito do Social Change Lab 

em Maio deste ano, que tentou 

medir a alteração de opiniões 

após algumas acções de protesto 

(incluindo da Just Stop Oil), 

descobriu que três das quatro 

variáveis, incluindo “preocupação 

com o clima”, não sofreram 

qualquer efeito. (A única com 

ligeiro impacto positivo foi 

“probabilidade de integrar um 

protesto futuro”.) 

O aspecto mais curioso destes 

trabalhos quantitativos é que têm 

o mesmo objecto da reacção 

instantânea no Twitter ou na 

televisão, que encara qualquer 

tema como um espectáculo do 

qual se é espectador, ao qual só 

podemos reagir com a nossa 

“opinião”, que é acrescentada a 

todas as outras. A metodologia 

consiste em confrontar pessoas 

com cenários reais ou hipotéticos 

e perguntar-lhes “então, o que é 

que acha?”. A opinião é depois 

tratada como estática e central — 

um girassol sublime de auréola 

erguida observando os assuntos 

que vão fazendo órbitas à sua 

volta. É um modo comum de 

encarar a opinião pública (talvez 

por não haver outro mais 

plausível), mas tem os mesmos 

limites que os gestos 

espectaculares para a tentar 

manipular. 

As “opiniões” são muitas vezes 

desabafos: incoerentes, 

contraditórios, e acima de tudo 

provisórios. A intensidade com 

que são expressadas pode não 

re ectir mais do que um 

momento temporal, que se dissipa 

em contacto com o ar (ou com um 

vidro). Dizer (como tweetou 

Andrew Marr, um jornalista da 

BBC) “o movimento climático 

perdeu-me para sempre” tem 

exactamente o mesmo 

signi cado e nível de 

compromisso que alguém dizer “as 

pessoas que põem ananás na pizza 

deviam ser mortas” ou “este penálti 

foi tão escandaloso que nunca mais 

vejo futebol”. 

 

E
sta é outra razão para 

aceitar as limitações 

do objectivo de querer 

“sensibilizar as 

pessoas”, ou 

“manifestar 

preocupação”, ou “pôr toda a 

gente a falar”, um objectivo 

convenientemente in nito (é 

sempre possível prolongar a 

conversa e preocupar mais gente) e 

que pode nunca chegar ao ponto 

em que é forçado a converter-se 

numa forma coordenada de nos 

explicar o que devemos fazer com 

as nossas fabulosas opiniões e 

ansiedades. 

Concluir que a sopa no quadro 

não fez nada pelas alterações 

climáticas é o mesmo que dizer que 

uma troca de bola entre dois 

centrais não produziu um golo. 

Mais do que confundir táctica com 

estratégia, é limitar a interpretação 

de um acto aos seus passos 

imediatos, e não é assim que o 

activismo funciona (nem o futebol). 

A verdade é que ninguém sabe 

como nada funciona, nem como, 

nem a que prazo. A organização 

narrativa que se impõe 

retrospectivamente aos factos 

históricos é que isola os momentos 

“cruciais”, e distingue os idiotas 

que zeram guras tristes dos 

heróis que não mudaram de lugar 

no autocarro; na altura e no 

momento, estão todos igualmente 

sujeitos às mesmas opiniões. 

A “e cácia” imediata do gesto foi 

um aumento de visibilidade de uma 

organização, que poderá atrair 

mais nanciamento, e cujo impacto 

em três ou quatro pessoas hoje 

anónimas pode ter uma 

durabilidade muito maior do que 

aquela que teve para a maioria que 

vai esquecer tudo isto assim que o 

próximo assunto orbitar o mesmo 

circuito de produção de opiniões. 

Talvez um deles consiga encontrar 

respostas para perguntas mais 

importantes e urgentes do que 

“como é que vamos aparecer nos 

jornais e na televisão?” — um 

problema tão fácil de resolver que 

até um doente mental holandês 

conseguiu lá chegar sozinho.

Crónica

Trabalhos de casa
Rogério Casanova
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