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O meu caminho
é mais seguro
Faça o seu Seguro no Santander
Contar com tudo é mais seguro 

Sabemos que cada um de nós tem o seu caminho. 
Queremos fazê-lo seguros de que estamos protegidos.  
Contar com três níveis de proteção: Standard, Plus e Prestige
para si e para o seu automóvel, é mais seguro.

Seguro Proteção Auto

O Seguro Proteção Auto é comercializado pela MAPFRE Santander Portugal Companhia de Seguros, S. A. com sede 

a comercializar seguros do Ramo Não Vida e distribuído pelo Banco Santander Totta, S. A., com sede na Rua Áurea, n.º 

dos Ramos Vida e Não Vida. Nesta qualidade atua em nome e por conta da MAPFRE Santander Portugal Companhia 
de Seguros, S.A. não estando autorizado a celebrar contratos em seu nome, nem a receber prémios e não assume a 
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HÁ MUITO TEMPO EM CASA
A PANDEMIA LIQUIDOU O QUE RESTAVA DA COMUNIDADE INTERNACIONAL. AS GRANDES ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS QUE TENTAVAM PROJETAR UM FUTURO COMUM PARA A HUMANIDADE DELIQUESCERAM

lguém na Europa ou no mundo, com exclusão de 
dissidentes russos, quer saber de Alexei Navalny? 
Costumava existir uma entidade indistinta, ativa e com 
voz unívoca nos grandes temas, chamada comunidade 
internacional. A comunidade internacional era invocada 
nos acontecimentos históricos e os dois exemplos 
maiores foram, numa nota de otimismo, a queda do 
Muro de Berlim ou a libertação de Nelson Mandela, 
e numa nota de pessimismo, a segunda invasão do 
Iraque. Em 1989, o mundo assistiu ao concerto de 
Mstislav Rostropovich junto ao muro derrubado entre 
duas Europas. Uma Europa democrática e dos direitos 
humanos e uma Europa totalitária e do gulag, por trás 
da Cortina de Ferro. Em 1990, Roger Waters tocou “The 
Wall” em Berlim, a orquestração rock sinfónica da 
liberdade. Foi um momento de felicidade ocidental e 
uma celebração da vitória do capitalismo americano 
sobre o comunismo, embora saibamos que o comunismo 
caiu como fruta podre. A queda foi acelerada por duas 
razões, Chernobyl e a retirada, em fevereiro de 1989, das 
tropas soviéticas do Afeganistão.
O mundo mudou, e a pandemia liquidou o que restava 
da comunidade internacional. As grandes organizações 
internacionais que tentavam projetar um futuro comum 
para o planeta e a Humanidade deliquesceram, com o 
declínio da ONU e da NATO como exemplos maiores. 
Nasceram os G isto e aquilo, oligopólios dos interesses do 
poder económico. O consulado Trump e o revivalismo 
dos movimentos identitários e nacionalistas, que 
se apropriaram da falência de políticas nacionais e 
internacionais, e que tiveram como opositor principal 
outro movimento identitário cuja pretensão é a reescrita 
da História em nome de um mundo igualitário e 
justo, o movimento woke, não contribuíram para o 
estabelecimento de uma comunidade internacional 
vocacionada para a resolução de problemas maiores 
com as alterações climáticas à cabeça. António 
Guterres, à frente de uma organização desacreditada e 
descapitalizada, por reformar, tem tentado avisar que 
pior do que a pandemia é a extinção decretada pela 
emergência climática.
Ninguém está a prestar atenção. Em Portugal, a ordem 
de cima foi para o uso e abuso de veículos de transporte 
individual, em vez de investimento no coletivo verde. 
Enquanto se desenham pistas para bicicletas, os carros 
continuam a invadir as grandes cidades como Lisboa, 
contribuindo para um dos ares mais poluídos e doentios 

explodirem e matanças e sequestros sangrentos. Eu vi 
Bilbau asfixiada pelo terror da ETA, e passei em Belfast 
numa rua onde minutos depois explodiu uma bomba 
que matou dezenas de pessoas. Hoje, Bilbau é o museu 
Guggenheim e a Irlanda do Norte, apesar do ‘Brexit’, 
continua mais ou menos firme, com escaramuças.
A tecnologia, a economia, o consumo e a saúde 
consomem as energias e as preocupações das sociedades 
de bem-estar. O jornalismo, ou desistiu de contar 
histórias, ou limitou-se a entrar no túnel de vento das 
redes sociais e das notícias em contínuo, reportando 
todos a mesma história ao mesmo tempo. Ou foi 
prejudicado, desrespeitado ou aprisionado nos países 
onde vigoram ditaduras que tornam a reportagem 
impossível. A maior história do século XXI, a origem 
do vírus e o que aconteceu em Wuhan, não foi contada 
nem será. Esta semana, todos os canais do ciclo de 24 
horas estavam a dar em direto as alegações finais do 
julgamento do polícia que matou George Floyd. Uma 
matança em África ou um massacre na Ásia passam 
despercebidos, assassínios e abusos num canto da 
Nigéria ou do Camboja não têm importância. Perante a 
falência do jornalismo, as máquinas tecnológicas e as de 
propaganda dos governos reinam supremas.
Em Portugal, o exemplo é o sucesso em que o governo 
de António Costa transformou o fracasso do inverno 
ou os repetidos anúncios da máquina de propaganda 
de que a vacinação corre oleada, enquanto disfarça a 
escassez, muda os critérios, adia prazos e delega no 
futuro as benesses. A confusão sobre grupos, patologias 
e idades é tal, que ninguém sabe ao certo quem foi 
vacinado, exceto os mais velhos e os funcionários 
públicos. Em compensação, o futuro é radioso. Milhões 
de vacinas chegarão. Os famosos 70% da população e 
da imunidade de grupo foram adiados de julho para o 
final de setembro. E quase dois mil vacinadores estão por 
contratar. Ninguém repara.
Na pandemia, ficámos em casa. Na verdade, há muito 
tempo que estamos em casa. b

A
da Europa, cheio de CO2 e partículas finas que matarão 
com doenças respiratórias e cardiovasculares tanto como 
a covid matou. Segundo cálculos dos investigadores, 15 
mil mortes a mais em Portugal em 2015.
E ninguém está a prestar atenção a um dissidente doente 
que Putin esmagará como uma formiga. A crise da 
covid e a anestesia que gerou, a que se juntam a crise 
económica global e um medo espesso e incerto que 
ninguém consegue definir e que mantém nos governos 
democráticos elites incompetentes por falta de crença 
nas oposições, a inércia é uma lei da física e da política, 
foram a última pazada de terra no coletivismo generoso. 
Até a Amnistia Internacional acaba acusada de ser 
demasiado “branca”, mais uma cruzada woke. Tudo isto 
nos distrai.
Antes de Navalny, as crises do Médio Oriente e das 
massas migratórias tinham demonstrado a indiferença 
internacional. O terrorismo islâmico no Ocidente foi 
a última mobilização sentimental das populações 
ocidentais, com as manifestações de Paris e Londres 
depois dos atentados. A crise do subprime não gerou um 
movimento de reforma do capitalismo, o Occupy Wall 
Street era uma idiotice, e a política internacional deixou 
de gerar intriga de ficção ou tema de romance. O género 
morreu com Le Carré. Ninguém quer saber da Birmânia, 
da Síria, da Líbia, de Gaza, de Taiwan, do Irão, do Iémen, 
de Cuba, da Venezuela, de Moçambique, do Congo, e de 
outros. E ninguém quer saber da China, o novo jogador 
do tabuleiro, exceto como mercado.
Não aconteceu de um dia para o outro. As novas 
tecnologias têm destruído o jornalismo, começando 
por descapitalizá-lo e absorvendo-o depois. As 
secções internacionais dos jornais deixaram de ter 
correspondentes ou reportagens, e a reportagem de 
guerra é paga pelos próprios repórteres com o nome 
pomposo de free lancers. Na Síria, onde os jornalistas 
se tornaram reféns e moeda de troca, muitos dos free 
lancers não passavam de aventureiros, mercenários ou 
ingénuos que acreditavam que bastava estar lá para 
contar a história. A pandemia veio acabar de vez com 
este jornalismo barato, coberto pela indiferença das 
massas. A ficção da Netflix tornou-se mais importante 
no confinamento e na prisão domiciliária do que saber o 
que realmente se passa com o Daesh. A retirada de cena 
dos americanos dos teatros de guerra convencionais, de 
que o Afeganistão será o último capítulo, deu e dará um 
contributo.
Os americanos (acolitados pelos ingleses) foram durante 
décadas o motor das intervenções noutros países, 
militares ou civis, golpes de Estado à Kissinger ou 
diplomacias musculadas com manobras secretas dos 
serviços secretos. E o século XX foi a época romântica 
do jornalismo, que tinha nobre tradição em Hemingway, 
Gellhorn, Orwell, Greene. A relativa pacificação do 
mundo, de que a Europa da União é o sucesso, 
fez avançar a indiferença. Não foi há muito 
tempo que a Irlanda do Norte e o País Basco 
foram dois teatros de guerra, com tanques 
nas ruas, forças paramilitares, bombas a 
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mundo, o Facebook é a  
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problema teu — a festa,  
um problema nosso 
Por Gonçalo M. Tavares

12 | Planetário  
Evocar Napoleão  
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O ataque à vila de Palma, 
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O Expresso e a SIC passaram 
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a violência dos insurgentes
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contra a guerra colonial que 
acabou com a invasão da 
igreja pela polícia. Mais tarde 
seria presa e torturada. 
Morreu no dia 30 de março
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ambientais como sociais
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Os prémios da 
Academia são 
entregues no domingo. 
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Guia das

Históricas
Aldeias

de PortugalGuia das

Históricas
Aldeias

de Portugal

Não perca o guia “Boa Cama Boa Mesa | Expresso – Aldeias Históricas de Portugal”.

Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, 

Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso. Doze aldeias 

históricas situadas no centro do país com histórias de reis e rainhas. O lado mais 

autêntico e genuíno de Portugal com as suas gentes e tradições, lendas e castelos, e um 

património singular que se insere num destino de natureza de excelência com percursos, 

trilhos e muitos segredos por conhecer.

PRÓXIMA SEMANA ı GRÁTIS COM O EXPRESSO

Guia das

Históricas
Aldeias

de Portugal
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À SEMELHANÇA DO QUE ACONTECE  
NO RESTO DO MUNDO, O FACEBOOK  
É A REDE SOCIAL PREFERIDA  
DOS PORTUGUESES, NUMA ALTURA  
EM QUE ESTA E OUTRAS PLATAFORMAS 
SÃO CADA VEZ MAIS USADAS  
PARA FAZER COMPRAS
TEXTO TIAGO SOARES  

INFOGRAFIA CARLOS ESTEVES  

ILUSTRAÇÃO CRISTIANO SALGADO

As redes  
somos nós

fisga
“Q U E M  S A B E  T U D O  É  P O R Q U E  A N DA  M U I TO  M A L  I N F O R M A D O”
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Nós vivemos em quintas, depois vivemos 
em cidades, e agora vamos viver na 
internet”, garantiu o empresário Sean 

Parker, fundador do serviço de streaming Napster 
e um dos primeiros investidores do Facebook. 
Provavelmente Parker nunca pronunciou esta 
frase, mas Aaron Sorkin escreveu-a, Justin 
Timberlake disse-a, David Fincher filmou-a: é um 
exercício de futurismo certeiro do filme “A Rede 
Social”, de 2010, e poderia ter sido dita algures 
em 2004, numa altura em que o Facebook — e a 
própria internet — era acima de tudo uma ideia 
com potencial.
Ora, se a rede social azul fosse uma pessoa, 
estaria hoje no final da adolescência: já passaram 
17 anos desde que Mark Zuckerberg criou um 
espaço virtual onde estudantes universitários 
pudessem confraternizar entre si. A ideia era 
nobre e estava condenada a sofrer de dores de 
crescimento (como o escândalo da Cambridge 
Analytica), mas hoje o seu domínio é absoluto: 
quase 2,75 mil milhões de utilizadores em todo o 
mundo, apontam os últimos dados do relatório da 
DataReportal, publicado em janeiro deste ano.
Cá, 92,2% dos portugueses têm uma conta de 
Facebook criada, indica o estudo “Os portugueses 
e as redes sociais 2020”, da empresa Marktest, 
realizado a partir de um universo de mais de 5 
mil pessoas entre os 15 e os 64 anos, residentes 
em todo o país. O Facebook é universal, e uma 
divisão dos dados por faixas etárias mostra isso 
mesmo: 93,6% das pessoas inquiridas entre 
os 25 e os 34 anos têm um perfil, e 92,2% dos 
utilizadores entre os 45 e os 64 anos também.
Logo atrás do Facebook, a rede social com 
maior penetração a nível nacional é o serviço 
de mensagens Whatsapp: 80,3% das pessoas 
entrevistadas têm uma conta. Este serviço 
também é detido pelo Facebook, e tal como 
o irmão mais velho não tem estado imune a 
polémicas: a empresa começou 2021 a fazer 
alterações nas políticas de privacidade e de 
armazenamento de dados, não foi clara a explicá-
las, e milhões de pessoas procuraram alternativas 
mais fiáveis, como o Signal ou o Telegram — e 
este último já tem cerca de 500 milhões de 
utilizadores em todo o mundo. À semelhança do 

explicou o Expresso na edição da Revista de 9 de 
abril. Ora, o Tiktok surgiu em 2016 e já é a sétima 
rede social com mais utilizadores a nível mundial: 
pelo menos 689 milhões.

CENTROS COMERCIAIS VIRTUAIS
De forma geral, o ranking planetário das 
plataformas tem semelhanças com o ranking 
português: Facebook, YouTube, Whatsapp, 
Messenger, Instagram e Tiktok estão em ambos, 
acompanhados de quatro serviços com uma 
característica em comum: WeChat (1,21 mil 
milhões de utilizadores), QQ (617 milhões), Sina 
Weibo (511 milhões), e Douyin (600 milhões) 
são aplicações criadas na China, sendo que esta 
última é a versão chinesa do Tiktok.
É ponto assente: as redes sociais foram feitas para 
comunicar: 82,8% dos portugueses usam-nas 
para enviar mensagens e usar os serviços de chat. 
Na resposta à pergunta “O que é que fazemos 
nas redes sociais?”, a leitura de notícias em 
sites de informação é a segunda atividade mais 
referida (67%), e só depois surgem os tradicionais 
comentários (66,5%) e gostos (60,6%) nas 
publicações de amigos. Por outro lado, as 
partilhas de conteúdos — músicas, vídeos, links 
de jornais e revistas — não são levadas a cabo pela 
maioria dos utilizadores: menos de 40% dizem 
fazê-lo.
Foram feitas para comunicar, sim, mas estas 
plataformas são cada vez mais locais de consumo: 
quase metade dos inquiridos usa-as para 
pesquisar informação sobre produtos, e mais de 
um terço assinala que já fez compras diretamente 
neste tipo de plataformas, uma percentagem que 
subiu mais de 10% desde 2016. E aqui o Facebook 
parece estar a perder terreno: em 2016, 90% das 
pessoas entrevistadas pela Marktest disseram 
que a última compra que tinham feito através de 
uma rede social tinha sido no Facebook; agora, 
essa percentagem é de 72,6%. Em comparação, 
o Instagram subiu de 3% para 20,3% no mesmo 
período, mas lá está, a família corporativa é a 
mesma: há mais de 200 milhões de negócios 
e empresas em todo o mundo que usam as 
plataformas de Zuckerberg para vender os seus 
produtos e serviços. b

NA RESPOSTA À PERGUNTA “O QUE É 
QUE FAZEMOS NAS REDES SOCIAIS?”, 

A LEITURA DE NOTÍCIAS EM SITES  
DE INFORMAÇÃO É A SEGUNDA 

ATIVIDADE MAIS REFERIDA (67%)

Facebook, são as pessoas entre os 25 e os 34 anos 
que mais usam o Whatsapp (86,1% das pessoas 
inquiridas nesta faixa etária), seguindo-se os 
mais jovens, entre os 15 e os 24 anos (82,1%).
Aliás, das cinco redes sociais que os portugueses 
mais usam, quatro pertencem ao império de 
Zuckerberg: o YouTube é a única exceção, com 
53,2% dos cidadãos inquiridos a confirmarem 
terem uma conta na plataforma de vídeo, 
sendo que o seu uso é mais alargado entre os 
jovens (74,9%). Este é um ponto de contacto 
com o Instagram, a quarta rede social preferida 
dos portugueses e de longe a mais juvenil de 
todas: 91,3% dos jovens usam-na, sendo que 
apenas 61,2% dos mais velhos seguem a mesma 
tendência.
O Snapchat, “a forma mais rápida de partilhar 
um momento”, é a décima rede social mais 
utilizada pelos portugueses, mas antes disso 
as coisas ficam sinistras: o estudo da Marktest 
referente a 2019 não fazia qualquer menção ao 
Tiktok, o estudo referente ao ano passado faz: 
a rede social chinesa entrou diretamente para 
o nono lugar das preferências dos portugueses, 
com 18,2% das pessoas inquiridas a confirmarem 
a criação de uma conta. O Tiktok agrada mais 
ao sexo feminino do que masculino (21,9% vs. 
14,3%) e às populações mais jovens: 35% de 
prevalência entre os 15 e os 24 anos, só 15% entre 
os 35 e os 44. E esse é um dos fatores que faz 
aumentar as reservas sobre esta plataforma que 
“parece saber tudo sobre quem a utiliza”, como já 
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Enviar SMS ou usar chat 
Ler notícias

Fazer comentários
Deixar likes

Pesquisar produtos
Partilhar vídeos /músicas

Partilhar links /notícias
Procurar amigos

Criar stories

Facebook
Whatsapp
Instagram

Messenger
YouTube
Linkedin
Pintrest
Twitter

Tiktok
Snapchat

Até 30 minutos
27,4%

Entre  
30 minutos  

e 1 hora
31,2%

Entre  
1 e 2 horas

22,8%

Mais de 2 horas
18,6%

QUANTO TEMPO GASTÁMOS NAS REDES SOCIAIS?
Em % de pessoas, por dia, em média

O QUE FAZEMOS NAS REDES SOCIAIS?
Em % de pessoas

REDES SOCIAIS MAIS USADAS
Em % de pessoas com perfil/conta criada

FONTE: MARKTEST, “OS PORTUGUESES E AS REDES SOCIAIS 2020”

92,2 82,8
67
66,5

60,6
48,7

38,3
36,9

33,5
32,2

80,3
73,3
71,4

53,2
40,7

31,1
23,4

18,2
18

A S  R E D E S  S O C I A I S  E  O S  P O RT U G U E S E S  E M  2020



DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4X4
HÍBRIDO PLUG-IN. 300 CV

 – DSautomobiles.pt – CONSUMOS MISTOS E EMISSÕES DE CO2 DO DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4: DE 1,4 A 1,5 L/100 KM E DE 34 A 36 G/KM. Spirit of Avant-garde = Espírito vanguardista.
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P O R  
G O N Ç A LO 
M .  TAVA R E S

O S  C A D E R N O S  E  O S  D I A S
H I S TÓ R I A  F R AG M E N TA DA  D O  M U N D O

humana, é que o ecrã não mostra a mínima 
ansiedade antes de ser beijado.
Mas também não retribui.
O que é o frio? É a não retribuição, a pura ausência 
de qualquer troca.
O que é o calor? É a retribuição.
A pele é uma das poucas superfícies no mundo que 
quando recebe também emite.
A pele que recebe um beijo emite calor, ansiedade 
ou etc.
(Não se costuma escrever: ou etc. — mas pode 
perfeitamente assumir-se que o etc. — que é na 
linguagem o que o infinito é na matemática — pode 
ser colocado como alternativa e nem sempre como 
sequência interminável. Ou isto ou etc.).
Um ecrã fica frio como estava — e frio permanece 
até aparecer uma avaria.
Um ecrã fica demasiado quente apenas no trágico 
momento de uma avaria técnica.
Já a pele humana tem bem diferentes regras e 
hábitos bem distintos.
A pele fica quente no momento da alegria.
E parece que isso não passa.

3.
Uma centena de pessoas fugiu de uma festa no 
Porto.
Com a aproximação da polícia, as pessoas fogem 
de uma festa como os assaltantes fogem do local 
do assalto.
— Estavas ou não a divertir-te?, pergunta o oficial 
da ordem dos sisudos.
— Estava sim, confessa o sujeito festivo.
— Eu sabia!

A economia é um 
problema teu — a festa, 
um problema nosso

4.
As novas confissões avançam no campo da 
demência geral do mundo.
— Estavas ou não próximo de outros seres 
humanos? Confessa.
— Estava sim, meu senhor.

5.
Três perguntas terríveis que a polícia poderia fazer 
se quisesse infiltrar problemas importantes (e não 
multas) na cabeça de um sujeito vivo e lúcido:
Não te sabes divertir diante dos ecrãs?
Não te sabes divertir sozinho?
Não te sabes divertir com as pessoas com quem 
vives?

6.
Aquele que não se diverte com as pessoas com 
quem vive, vive no sítio errado, poderia dizer o 
inquisidor transformado em terapeuta minucioso 
das existências meio perdidas.
Onde vive você, meu caro senhor?
No sítio errado, no sítio errado.

7.
O que será o século XXI?
Em parte, isto: será o século das pessoas que 
aprendem a divertir-se diante dos ecrãs, pessoas 
que aprendem a divertir-se com as pessoas com 
quem vivem em casa, pessoas que aprendem a 
divertir-se sozinhas.
Todo aquele que depende do outro para se divertir, 
está no século errado, meu caro.

8.
Uma centena de pessoas fugiu de uma festa no 
Porto.
Já não aguento mais, diz um comerciante no sul do 
país. b

Gonçalo M. Tavares escreve de acordo  
com a antiga ortografia

AQUELE QUE NÃO SE DIVERTE COM 
AS PESSOAS COM QUEM VIVE, VIVE 

NO SÍTIO ERRADO, PODERIA DIZER  
O INQUISIDOR TRANSFORMADO  

EM TERAPEUTA MINUCIOSO  
DAS EXISTÊNCIAS MEIO PERDIDAS

1.
A economia precisa de números e de humanos.
Os humanos ajudam os números a ficarem sólidos 
e os sólidos números ajudam os humanos a não se 
desfazerem em pó e desistência.
Já não aguento mais, diz um comerciante no sul 
do país.
A economia não é do âmbito da psicologia e 
da psicanálise e por isso a economia diz, com 
essa forma neutra de a ciência levantar os seus 
ombros: o teu problema é perfeitamente pessoal.
Tudo o que diz respeito a uma pessoa diz respeito 
a uma pessoa.
Tudo o que diz respeito a dez mil pessoas diz 
respeito à economia.
Claro que a passagem da psicologia à economia 
depende do número exacto da população geral.
Na Índia, um problema de um milhão de pessoas 
é um problema quase pessoal; num país menos 
habitado é uma catástrofe.
Quando é que o teu problema passa a ser nosso? 
Tal é uma questão de estudo de fronteiras entre 
ciências mais ou menos antigas ou mais ou menos 
modernas como a economia e a psicanálise.
O meu problema vai crescer e transformar-se 
em nosso problema!, eis a ambição maligna, ou a 
ansiedade sem maldade nenhuma, que pode ser 
expressa nessa frase.
Já não aguento mais, diz um comerciante no sul 
do país.

2.
Uma centena de pessoas fugiu de uma festa no 
Porto.
A polícia entrou na festa e disse: é absolutamente 
ilegal uma festa sem a distância mínima entre os 
sujeitos festivos.
O futuro das festas são os ecrãs.
O ecrã pode ser beijado, uma pessoa não.
Que porcaria, diz um. Que porcaria, diz outro.
O ecrã, para uns, é nojento enquanto objecto a ser 
beijado.
O rosto ou a boca são nojentos, para outros, 
enquanto objectos ansiosos por serem beijados.
Uma diferença essencial entre o ecrã e a pele 
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O novo filme do norte-americano Jim Jarmusch é uma curta-metragem 
criada para a casa Saint Laurent. “French Water” conta no elenco com 
nomes como os de Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Chloë Sevig-
ny, Indya Moore e Leo Reilly. O diretor criativo da Saint Laurent, Anthony 
Vaccarello, assumiu a direção artística deste filme de nove minutos que 
tem música original de Noveller.

P H OTO 
M ATO N

MUSEU

O MACBA, Museu de Arte Con-
temporânea de Barcelona, vai 

conhecer uma extensão das suas 
instalações depois de aprovado um 

projeto do atelier UTE Harqui-
tectes i Christ & Gantenbein. A 

extensão, que dará ao museu mais 
três mil metros quadrados de área, 
deverá estar concluída em 2023.

MÚSICA

O maestro venezuelano Gustavo 
Dudamel vai ser o novo diretor 

artístico da Ópera de Paris. Du-
damel, de 40 anos, assumirá este 

novo cargo a partir de agosto e 
durante seis temporadas, devendo 

acumular este novo desafio com 
a condução dos destinos da Filar-
mónica de Los Angeles, que dirige 
desde 2009 e na qual se manterá 

até 2026.

FLASHES

CASA DA CERCA

Um jardim dedicado às artes
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junho) ou Lula Pena (26 de junho). Os 
20 anos do jardim são ainda celebrados 
na exposição coletiva “A Vida Secreta 
das Plantas” que tem o livro “A Vida 
das Plantas”, de Emanuele Coccia, 
como inspiração e inaugura a 8 de maio. 
A 24 de junho, também na Galeria 
Principal da Casa da Cerca, inaugura 
uma exposição de Alex Cecchetti, 
diretamente inspirada pelo jardim.

O assinalar dos 20 anos do Chão das 
Artes — Jardim Botânico, da Casa da 
Cerca, em Almada, é o mote para um 
programa de atividades que centra 
atenções nesse espaço ao ar livre 
a partir de maio. Criado com a ideia 
de vincar as relações entre as artes 
e as ciências, o jardim vai acolher 
a realização de oficinas artísticas e 
programas que, sobretudo ao fim de 
semana, ligam o desenho e as tintas 
ao mundo natural, com visitas guiadas 
projetadas para vários públicos (a 
agenda pode ser consultada no site 
da Casa da Cerca). O programa de 
música ao vivo envolve nomes como 
os de Braima Galissá (18 de maio), uma 
homenagem a Compay Segundo (19 de 

HISTÓRIA

Evocar 
Napoleão 200 
anos depois
Exposições, programas de música, colóquios online 
e edições em livro integram um ano que assinala a 
passagem de dois séculos sobre o desaparecimento 
de Napoleão Bonaparte. Nascido na Córsega em 1769, 
coroado imperador dos franceses em 1804 e exilado 
na ilha de Santa Helena, no Atlântico sul, a partir de 
1815, depois da histórica derrota em Waterloo, Napoleão 
soltou o último suspiro a 5 de maio de 1821, tinha então 
51 anos. Uma evocação do imperador e a emissão local 
de uma série de selos assinalam na próxima semana, na 
pequena ilha atlântica, um dos momentos de uma vasta 
lista de acontecimentos cujo calendário completo pode 
ser consultado em fondationnapoleon.org (com ressalvas 
para as questões de saúde pública que possam implicar 
alterações).
Paris chama a si o epicentro da agenda. Ali estarão 
patentes exposições como “Napoléon”, no Grande Halle 
de La Villette, “Dessiner pour Napoléon”, nos Archives 
Nationales, “Napoléon n’est plus” no Musée de L’Armée 
ou, brevemente, “Joséphine & Napoléon, une histoire 
(extra)ordinaire” na Maison Chaumet. Perto da capital, 
o Palácio de Fontainebleau (que inclui um museu 
dedicado ao imperador) tem um programa especial de 

visitas temáticas e de música ao vivo. Em Ajácio, na 
Córsega, onde Napoleão nasceu, o museu dedicado à Casa 
Bonaparte tem patente a exposição “Dans Le Marbre et 
L’Airain”. As exposições não se limitam, contudo, a solo 
francês. Na Bélgica, inaugura em maio, em Waterloo, 
“L’Empire en Playmobil” e, em Liège, na gare de TGV, 
“Napoléon: Au-delà du mythe”. Em Santiago (Chile) 
a ocasião serve de mote para uma exposição sobre a 
história da presença francesa no país. E, nos EUA, a antiga 
residência de Point Breeze, casa de Jospeh, irmão de 
Napoleão, quando se mudou em 1816 para o estado de 
New Jersey, de onde regressou apenas em 1839, vai ser 
integrada no sistema de parques nacionais, criando ali um 
museu que evocará a memória dos Bonaparte.
O lote de edições em livro é considerável, incluindo 
títulos como “Napoléon à Sainte-Hélène” de Pierre 
Branda, “Napoléon: les derniers témoins racontent” de 
David Chanteranne ou a novela gráfica “Moi Napoléon” 
(na imagem) de Vincent Mottez e Bruno Wennagel. 
Os grandes jornais franceses, como o “Le Figaro”, 
estão igualmente a lançar publicações especiais. O site 
www.napoleon.org, dedicado ao primeiro e também ao 
segundo império, foi, entretanto, renovado. b

P L A N E TÁ R I O
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EU PEÇO MUITA DESCULPA, MAS HÁ 
COISAS EM QUE ME DÁ VONTADE 
DE SER UM POUCO MAL-EDUCADO

NEM TUDO PODE SER ADMISSÍVEL, PELO QUE, POR VEZES, UM VIGOROSO “IRRA” 
OU ATÉ UM “APRE” FAZEM TANTA FALTA COMO O MAIS ANTIQUADO “CÁSPITE”

ma das coisas que me deixou 
um pouco indignado foi a 
entrevista de uma pessoa cujo 
nome não recordo; outra, foi o 
anúncio de uma ‘Superliga’ de 
clubes super-ricos; mas nada 
me indignou tanto como a 
apresentação, por parte do PSD, 
de uma candidata à Câmara da 
Amadora. É uma questão de 
princípio, ou mesmo de fins e de 
meios, que se joga nesta absurda 

questão que é colocar uma Susana na Amadora. Repare-se que 
o Partido Socialista, principal concorrente do Partido Social 
Democrata, não caiu nessa ratoeira, apesar de ter muito mais 
condições para o fazer.
O PS, não sei se sabem, tem uma deputada chamada Susana, 
pelo que, desde logo, estaria habilitada a concorrer contra 
outra Susana. Além disso, se a Susana do PSD defende 
coisas ilegais como fumar marijuana (perdão, baralhação 
entre os textos e as coisas ilegais que ela defende), retifico, 
pois, coisas ilegais como a castração química, a Susana do 
PS não defende nada disso, pelo contrário, é uma senhora 
licenciada em Direito (e agora preparem-se), pela Faculdade 
de Direito de Lisboa, com mestrado em Ciências do Direito e 
da Comunicação, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, com uma pós-graduação em 
Estudos Europeus, pela Universidade Católica Portuguesa, e 
uma especialização em Direito de Asilo, pela European Council 
of Refugees and Exilees, em Oxford. A sua profissão, em vez de 
manicura ou coisa assim, é jurista e mestre em Direito! Toma, 
Susana do PSD! Nunca chegarias aos calcanhares desta Susana.
Dizem-me, neste preciso momento, que Susana Garcia, a 
Susana do PSD, também é licenciada em Direito, sendo mesmo 
advogada. O seu patrono foi o célebre causídico Romeu Francês, 
cujo currículo é ter defendido Otelo Saraiva de Carvalho no 
caso FP-25 (a propósito, saiu um livro sobre o assunto) e ter sido 
suspenso pela Ordem dos Advogados por sete anos, devido a 
umas aldrabices que se deram como provadas; Romeu cobraria 
dinheiro por diligências que não realizava. Repare-se que tudo 
isto, como diria o outro, pode não passar de um ataque político 
ao defensor das liberdades que Francês foi (basta ver que há uma 
revolução feita em sua homenagem, a revolução francesa, e uma 
Julieta que morre por ele, isto só no que me lembra, de repente). 
Nesse caso, Romeu é uma vítima e teremos de o homenagear, 
talvez candidatando-o à Câmara de Odivelas. Seja como for, 
Susana Garcia, a do PSD, não tem culpa do que pode ter (ou não) 
feito o seu patrono, Romeu. Susana Garcia é culpada até prova 
em contrário de ter participado em programas da manhã da TVI 
a defender coisas estranhas (mas não substâncias, sublinho).

Na conversa que os proponentes desta Susana tiveram com 
o líder do PSD, Rui Rio, apresentaram o par de argumentos 
da causídica que pode dar votos: o asilo a imigrantes e a 
reinserção social dos presos. A verdade, porém, é que houve 
um engano com a Susana do PS, porque essa, não participando 
em programas da manhã ou da tarde, nem sequer nos 
magazines culturais da RTP2 que, apesar de toda a gente ver, 
têm audiências de 0,0001%, é especialista em Oxford (em 
português, Oxónia) em refugiados e exilados, sendo aliás 
consultora da ONU para estes casos. A confusão foi de tal modo 
que, quando Rio perguntou como se chamava a candidata, 
eles disseram em coro: Susana! E quando o líder perguntou: 
“Susana quê?”, os dois voltaram em coro: Amador! Está a 
ver? Susana Amador para a Amadora! Uma mulher que sabe 
de refugiados, que é o que há mais na Amadora. Mas Rio 
disse logo: “Isto não é para amadores, é para a Amadora!” A 
discussão estendeu-se até perceberem que esta Susana é do 
PS, atual deputada, e até há pouco secretária de Estado da 
Educação. Obviamente, tiveram de ir à procura de outra Susana 
e encontraram a Garcia. Não tem o mesmo currículo nem a 
mesma formação, mas, pronto, serve, eis o que pensaram.
E eis que entra a minha indignação. Lá a senhora defender 
temas que não têm um mínimo de humanismo nem qualquer 
fundamento jurídico que não seja a Lei de Talião (aqui não 
aplicada a olhos e dentes) é como o outro. Mas que tenha 
aquele mau gosto a vestir-se e aquele modo de falar... Eu 
sei que ela, lá no fundo, quer fazer o bem... mas, cáspite! É 
de mais. Se a política não muda, já não digo a forma opaca 
de proceder, o centralismo exagerado na escolha de quem 
representa os cidadãos e mais uma série de assuntos, incluindo 
corrupção e enriquecimento ilícito, ao menos arranje pessoas 
bem vestidas e agradáveis ao ouvido. Arre! Apre! Irra! b
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Cabo 
Delgado

DESTRUIÇÃO Aos poucos, a população começa a regressar 
a Palma, a vila no norte de Moçambique que fica mais perto 
do complexo de exploração de gás, e que foi destruída  
no final de março por um ataque dos grupos insurgentes 

Uma guerra a todo o gás
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O ataque à vila de Palma, paredes-meias com o gigantesco 
complexo de gás natural, fez virar os olhos do mundo para o norte 
de Moçambique. O Expresso e a SIC estiveram quase duas 
semanas numa província que vive aterrorizada com a violência  
dos insurgentes. Passaram três anos e meio desde o primeiro golpe.  
Os mortos são mais de 2500. Os deslocados, para cima de 700 mil

TEXTO E FOTOGRAFIAS
RICARDO MARQUES,  

COM LUÍS GARRIAPA (SIC)  
E RAFAEL HOMEM (SIC)

EM MOÇAMBIQUE
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tenho machamba, não tenho nada. Não sei se vou 
voltar a casa, a Mocímboa.”

A Mocímboa da Praia que Jorge tem na memó-
ria já não existe. Foi ali que tudo começou, em ou-
tubro de 2017, com uma violenta incursão de des-
conhecidos contra as instalações da polícia local. 
“Essa invasão e ataque foram feitos por mais de 30 
homens com armas brancas e armas de fogo”, dis-
se, na altura, o porta-voz da polícia moçambicana, 
acrescentando que os atacantes falavam português, 
suaíli e quimuane, tudo línguas locais da região. Há 
pouco mais de duas semanas, após uma visita or-
ganizada pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS) 
para demonstrar o recém-alcançado controlo de 

Palma, o porta-voz do Teatro de Operações de 
Cabo Delgado, brigadeiro Xongo Vidigal, falava de 
uma força “radicalizada” e “jihadista”. E admitia 
ao Expresso, à porta do aeroporto construído para 
servir o enorme complexo de gás da Península de 
Afungi, que em “Mocímboa da Praia não se vive a 
mesma situação que temos aqui em Palma”. Uma 
forma diferente de dizer que o inimigo ainda con-
trola a vila atacada, pela segunda vez, em agosto 
do ano passado.

As palavras não são inocentes. Aqueles que são 
culpados de semear a guerra em Cabo Delgado já 
foram “atacantes”, “bandidos”, “malfeitores”, 
“terroristas”, “jihadistas”, e atrás de cada um 

O  
universo de Anastácia é do tamanho dos braços 
da avó. Os olhos mal se abrem e os pés espreitam 
irrequietos por entre os tons laranja do pano que a 
embrulha. Há um mar de cor à sua espera. É casta-
nho como a terra e o pó que o vento levanta. Verde 
como a copa da árvore que lhe dá a sombra. É bran-
co como as lonas que fazem o telhado das cabanas. 
E como as nuvens no céu. Mas também é negro 
como os corvos que voam por perto, cinzento como 
as poças infestadas de mosquitos. É azul como a ca-
pulana da avó e tão amarelo como a fita que ela traz 
à cabeça. E os chinelos gastos do miúdo que as olha. 
Anastácia, a menina que o colo e o calor embalam, 
é demasiado frágil para o mundo em guerra que a 
recebe no primeiro dia de vida.

A bebé não chora, ao contrário do que o tio 
acabara de jurar minutos antes, mas não faltam 
lágrimas à sua volta. Tantas que há quem já nem 
as tenha, e talvez por isso fique com a vista turva 
e incapaz de ver ao longe. Lurdes Assani, que fu-
giu da guerra, diz que é como ter “uma cacimba no 
olhar”. A falta de nitidez no esboço do futuro, de-
masiado carregado pelos tons sombrios do presen-
te, é um problema sério em Cabo Delgado, no norte 
de Moçambique. Pode começar aqui mesmo, numa 
aldeia perto de Metuge, no chão onde se senta Lur-
des, que tem três filhos e quatro netos. O mesmo 
onde está a avó de Anastácia. Em que centenas de 
milhares de deslocados esperam por nada depois 
de terem perdido tudo. É o chão de Montepuez, de 
Mueda, de Pemba, de Nangade, da Namuno e de 
Balama e de tantos outros distritos.

Eis uma terra que esconde ouro, pedras precio-
sas e algumas das maiores reservas de gás natu-
ral do mundo, mas da qual, nos últimos três anos 
e meio, só brotou morte e medo, destruição e dor. 
É solo fértil para a guerra — sempre foi. A paz não 
passa de uma intermitência. “Lutei na guerra da 
independência, e na guerra que veio a seguir. Ago-
ra já não tenho forças”, admite Jorge Tomás, idade 
incerta, cabelo branco. “Atacaram de madrugada. 
Vi três homens a perseguir um grupo de jovens, que 
mataram e cortaram a cabeça. Fugi para o mato, 
sem levar nada, e estive três dias sem saber da mi-
nha esposa, que agora se senta aqui ao meu lado.” 
Caminharam até Mueda, onde encontraram outros 
como eles. A seguir, a estrada levou-os a Metuge, 
onde estão sentados. “Estou muito triste aqui. Não 
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desses nomes vem uma explicação, um argumento, 
um motivo que parece ser suficiente para justificar 
o conflito em curso num dos países mais pobres do 
mundo — que, graças ao gás natural, acreditava 
estar a caminho de se tornar um dos mais ricos. O 
problema de Moçambique, e desse sonho dos mi-
lhões, é que as razões da guerra não se escrevem 
numa linha. É preciso um parágrafo inteiro, talvez 
mais, com passado e presente, múltiplos sujeitos e 
meia dúzia de verbos. Adjetivos não faltam, ainda 
que por vezes custem a sair. “...Destruíram tudo. A 
igreja, a escolinha, a casa das irmãs... Vi corpos sem 
vida nas ruas, com os cães e os porcos a alimenta-
rem-se dos cadáveres das pessoas”, diz Luís João, 

52 anos, sobre o ataque de outubro do ano passado 
à missão católica de Nangololo, no distrito de Mui-
dumbe, a 40 quilómetros de Mueda pela EN 381.

A experiência de Luís João é igual à de Jorge To-
más, que é igual à de Lurdes Assani e é a que con-
tam dezenas de pessoas. “O medo já andava pela 
aldeia. Quando eles chegaram e começaram aos 
tiros, toda a gente saiu a correr e fugiu para onde 
conseguiu”, diz o homem que, ainda há pouco, 
cumpriu a Via Sacra atrás de um padre brasileiro 
chamado Edegard. O que vem a seguir é sempre di-
ferente. Há quem tenha passado semanas no mato, 
sem água nem comida. Há quem se tenha enter-
rado uma noite inteira na praia. Alguns fugiram a 
nado pelo mar. Outros caminharam até Quionga, e 
mesmo para lá do rio Rovuma. Francisco Augusto, 
que foi apanhado ao volante do camião no dia 24 
de março, escapou de Palma pelos mangais e este-
ve três noites com água até aos ombros. Mas viu os 
atacantes? “Muito ao longe, na estrada. O que eu 
queria era sair dali.” É difícil olhar para trás quando 
a vida está à frente, e por isso ninguém sabe bem 
quem são os tais al-shabaabs.

HISTÓRIAS DE QUEM REGRESSA
O massacre de Mueda, capital dos macondes, a 16 
de junho de 1960 é considerado por vários historia-
dores um dos acontecimentos que levaram ao início 
da luta armada pela independência em Moçambi-
que. Apesar de ainda durar a discussão sobre o real 
número de mortos provocados pelos disparos das 
autoridades portuguesas contra os agricultores da 
vila (o relatório oficial da altura refere 14, mas al-
guma bibliografia aponta para meio milhar), pou-
cos questionam o papel de dois homens apontados 
como cabecilhas do levantamento. Um chamava-
-se Quibirite Divane. O outro era Faustino Vanom-
be, e há uma rua com o seu nome no tranquilo bair-
ro de Sommerschield, em Maputo. É aí, no primeiro 
andar de um prédio, que funciona o Observatório 
do Meio Rural (OMR).

O OMR é aquilo a que os americanos gostam de 
chamar um think thank — organiza debates e di-
vulga artigos sobre a atualidade moçambicana e 
internacional, bem como sobre o sector agrário e 
o meio rural. Mas não só. O Observador Rural nº 
109, boletim da OMR publicado há duas semanas, 
tem por título “Caracterização e organização social 
dos machababos a partir dos discursos de mulheres 
raptadas” — e é um dos retratos mais detalhados 
do grupo que atua em Cabo Delgado, que terá ido 
buscar o nome al-shabaab (a juventude) a uma or-
ganização terrorista da Somália. Ao telefone a par-
tir de Pemba, João Feijó, o sociólogo que assina o 
trabalho, explica ao Expresso que a descrição e as 
conclusões resultam de “entrevistas feitas, durante 
o segundo semestre de 2020, a 23 mulheres vítimas 
de agressão ou sequestro por grupos insurgentes”. 
A maioria foi capturada pelos atacantes em Mocím-
boa da Praia e Quissanga.

Esse é um dos primeiros dados a reter: grande 
parte dos rebeldes nasceram e cresceram ali mes-
mo, no nordeste de Cabo Delgado, em distritos como 
Macomia, Mocímboa da Praia e Quissanga. Também 
há gente de Mueda e mesmo de Nampula, no cen-
tro de Moçambique. A estes juntam-se tanzanianos, 
somalianos e homens vindos de países árabes. “Es-
tes grupos exploram um contexto social de grande 

PRESOS Os deslocados do 25 de Junho,  
um enorme bairro de cabanas de teto branco, 
sentem-se prisioneiros. Forçados a fugir das 
suas aldeias, encontram um espaço onde não 
têm nada. Apenas tempo para pensar nisso
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injustiça e grande crueldade”, precisa João Feijó. 
Uma das mulheres refere, no seu testemunho, o ca-
minho dos jovens até integrarem as fileiras dos ata-
cantes. “Alguns entraram no grupo porque simples-
mente não havia outra perspetiva e o grupo ofereceu 
uma possibilidade, uma ideologia, uma possibilida-
de de crescimento. Alguns haviam entrado recente-
mente porque haviam sido acusados de serem insur-
gentes. Eles não eram. Foram torturados. E quando 
foram soltos eles entraram no grupo.”

O “grupo” pode ser dividido em pelo menos dois 
níveis distintos. Na liderança e chefia encontram-se 
homens mais velhos, quase sempre estrangeiros e 
que seguem com rigor uma interpretação ortodoxa 
do Islão. No nível inferior estão os tais jovens, que 
o estudo caracteriza como sendo “mais materialis-
tas, particularmente ressentidos com os excessos 
das forças de defesa e segurança” e revoltados com 
a pobreza das populações. São muitas vezes os mais 
violentos. “Enquanto os primeiros tendem a seguir à 
risca preceitos do que consideram o islamismo, en-
tre os segundos constata-se uma atitude mais displi-
cente em relação à religião, podendo inclusive esca-
par às orações”, nota João Feijó no estudo.

Fernando Jorge Cardoso, professor universitá-
rio e especialista em assuntos africanos, aponta duas 

causas para a atual guerra em curso, e ambas ajudam 
também a definir os homens que a combatem. “O 
primeiro fator é a revolta de um grupo de elementos 
radicalizados em madrassas e mesquitas da Arábia 
Saudita que, em ligação desde o início com ‘colegas’ 
tanzanianos, decidiu retaliar contra a não aceitação 
por parte dos clérigos e populações muçulmanas das 
práticas e do credo que pretendiam fazer vingar em 
Cabo Delgado, pela persuasão. Ora, como as comuni-
dades islâmicas beneficiavam da simpatia e da cum-
plicidade das autoridades do Estado, esta é a razão 
interna para o desencadear do conflito”, defende. A 
razão externa, prossegue Fernando Jorge Cardoso, “é 
a junção de combatentes radicalizados e experimen-
tados, a partir de 2019, provenientes de grupos que 
haviam sido escorraçados, ainda que momentanea-
mente, da chamada base da província do Daesh para 
a África Central, no nordeste do Congo”.

O resultado da combinação dos diversos fatores 
é uma guerra subversiva altamente eficaz. O conhe-
cimento preciso dos locais a atacar, as relações de 

proximidade com a população e a capacidade de ca-
muflagem, ora misturando-se com os civis ora enver-
gando fardas iguais às dos soldados e polícias, jogam 
a favor dos grupos rebeldes. “Os indivíduos distribu-
em-se por diferentes funções, que vão de atividades 
de ataque e defesa, de reconhecimento, de filmagens 
e telecomunicações, mecânica e enfermagem ou lo-
gística”, enumera o estudo. “Ainda que em número 
residual, foram identificadas mulheres manuseando 
armas em ações de ataque, inclusive em posições de 
comando.” Porém, a maioria das centenas de rapari-
gas e mulheres raptadas, depois de dias ou semanas 
de doutrinação intensiva, assume o papel de esposas 
dos combatentes. João Feijó refere que existem sus-
peitas de tráfico de raparigas para o estrangeiro,

De acordo com os testemunhos das 23 mulheres, 
os machababos e os reféns — um grupo que pode ter 
mais de duas mil pessoas — organizam-se em dife-
rentes tipos de bases. Há acampamentos próximos das 
zonas de ataque, cada um com uma centena de ele-
mentos, a quem cabe patrulhar as áreas. Um segun-
do nível inclui bases mais afastadas, normalmente em 
aldeias abandonadas pela população, onde são man-
tidos sob vigilância apertada os reféns, quase sempre 
mulheres e crianças. Por fim, existem os acampamen-
tos chamados ‘casa’: escondidos no interior das matas 

VIDA Anastácia nos braços da avó. A menina  
que nasceu em Metuge, Cabo Delgado,  
a ser observada por uma médica mexicana  
dos Médicos Sem Fronteiras
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de M’bau ou Macomia e onde se encontra o centro de 
comando e as respetivas famílias.

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO
Anastácia não tem muito a que chamar seu, tiran-
do os braços da avó e a preocupação da mãe e do 
tio. Tinha sido ele a jurar a pés juntos que a bebé 
não comia e não parava de chorar, mas quando a 
médica Maria Chávez, uma mexicana de 41 anos 
que integra a missão dos Médicos Sem Frontei-
ras, chega à sombra da árvore, a pequenita nem se 
ouve. “Está tudo bem com ela”, garante Maria, de-
pois de um breve exame. Como se disse, Anastácia 
não tem nada, além do colo que a embala. Mesmo 
assim, tem tanto mais do que muitas crianças em 
Cabo Delgado. São as que chegam a Pemba, Mue-
da ou Montepuez sem ideia de onde estão os pais e 
com centenas de quilómetros nos pés descalços. No 
último grupo, no dia 10 de abril, foram acolhidos 
oito menores, com idades entre os 7 e os 16 anos. 
Seis rapazes, duas raparigas. Órfãos. “As desloca-
ções populacionais geradas pelos ataques milita-
res tiveram um impacto profundo na província de 
Cabo Delgado”, assegura o investigador João Feijó.

No domingo de Páscoa, depois de uma mis-
sa com número restrito de fiéis, covid oblige, o 

quando uma pequena força alemã andou pela provín-
cia a fugir aos ingleses e aos portugueses até bem de-
pois de ter sido assinado o armistício. Aldeia atacada 
é aldeia abandonada — e quem sobrevive raramente 
olha para trás. A Pemba, capital da província, os des-
locados chegam aos milhares. “O resultado imediato 
é que muitas famílias ficam sobrecarregadas”, asse-
gura o bispo António Sandramo. A consequência se-
guinte é que em muitos jardins começaram a crescer 
famílias, e em outras tantas casas verificou-se uma 
impensável divisão do espaço.

No bairro de Mahate, à saída de Pemba, virando 
à esquerda depois de passar o aeroporto, duas tí-
midas figuras descansam em cadeiras coloridas. À 
sombra, claro, porque o sol está demasiado quente 
às 11 da manhã. Atrás do par, para lá da cerca dei-
tada abaixo, está um telheiro onde funciona uma 
improvisada sala de aula da escola primária. Este é 
um dos locais onde a Helpo, uma ONG portugue-
sa, trabalha para dar educação às crianças do bair-
ro. E também às centenas que chegaram depois de 
começarem os ataques. Ajudam com os documen-
tos, com o material, com o que é preciso — como 
confirma Mário Alidonje, 56 anos, o primeiro do 
par. Fugiu com os sobrinhos de Litamanda, Chai, e 
agora espera-os à saída da aula. Chamam-se Bonito 

administrador apostólico da Diocese de Pemba, 
bispo auxiliar D. António Juliasse Ferreira Sandra-
mo, senta-se no pátio interior do Paço Episcopal a 
falar do mundo lá fora. “A situação em Cabo Del-
gado é grave. Já o era antes, mas agravou-se ainda 
mais depois do que aconteceu em Palma, no dia 24 
de março. Eram 700 mil deslocados antes do ata-
que. Depois do ataque, e atendendo a que Palma já 
tinha população e deslocados, terão saído mais de 
100 mil pessoas”, afirma. “A situação é muito di-
fícil. As pessoas fogem como podem. Um casal de 
Palma tomou a difícil decisão de deixar a mãe, ido-
sa, para trás, sem capacidade de sobreviver. Muitos 
idosos ficaram abandonados nas casas das famílias 
e as pessoas têm de lidar com essa culpa...”

Palma é o capítulo mais recente da história. Nos 
últimos três anos e meio, o tempo que leva uma guer-
ra que já fez 2500 mortos, a distribuição populacional 
na província de Cabo Delgado tem estado em perma-
nente movimento. Tal como aconteceu nas duas guer-
ras anteriores e também durante a I Guerra Mundial, 

FUGA Centenas de pessoas aguardam à entrada do 
porto de Pemba a chegada de um navio com mais de mil 
refugiados vindos de Palma. Para muitos, será uma 
espera em vão e continuarão sem notícias dos familiares
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MOMENTOS A Via Sacra em Metuge é uma procissão curta mas fundamental para os deslocados que 
fugiram da zona de Nangololo; Uma mulher, com o filho, numa reunião do CDA na região de Metuge; 
Duas semanas após o ataque, militares patrulham a vila de Palma; O lego é uma forma de lidar com  
os traumas dos ataques, mas os miúdos constroem metralhadoras; pés descalços pisam um solo cheio 
de riqueza; o pavilhão de Pemba, onde os deslocados aguardam até serem transferidos para aldeias
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Horlando, Bernabé Horlando, Guadilio Damásio e 
Bendita Damásio. “Não os posso deixar. Agora estão 
comigo, mas aqui a situação não é boa.”

Os quatro filhos de Zaina Cheia, a outra que esta-
va à sombra, encontram-se na mesma situação. Têm 
escola, mas estão presos. “Fugimos de Macomia, para 
o mato e andámos cinco dias sem comer nem beber, 
até chegarmos a Pemba”, conta a mulher. Os miúdos, 
com idades entre os 6 e os 14 anos, receberam kits de 
material e um lugar virado para o quadro três horas 
por dia, três dias por semana. “Se a guerra já tives-
se terminado já tinha regressado a casa. Pelo menos 
lá tenho a machamba. Aqui não tenho nada. Estamos 
numa casa com dois quartos e uma sala onde vivem 
25 pessoas. Dormimos no chão”, diz Zaina, que vai 
fazer 37 anos no dia 26 de junho, um dia depois da 
festa da independência de Moçambique.

Em Metuge — a cerca de 50 quilómetros de Pem-
ba, seguindo em frente sem virar à esquerda após o 
aeroporto — há um administrador a fazer contas de 
dividir para resolver o problema de ter gente a mais 
e terra a menos. Há também em Metuge um bairro 
chamado 25 de junho. A bebé que a avó embala fi-
cará registada como tendo nascido ali mesmo, por 
entre as cabanas em que vivem milhares de pessoas 
debaixo de tetos de lona branca. No primeiro dia de 
vida de Anastácia, três grupos estão arrumados de-
baixo de outras tantas árvores. Com a ajuda de técni-
cos dos Médicos Sem Fronteiras, os mais velhos can-
tam e dançam, outros pintam e há ainda uma dúzia 
de miúdos entretidos com peças de lego de todas as 
cores. Formas de lutar contra o stresse e de tentar 
promover a saúde mental.

Eufrásia Fátima é uma das técnicas. “É stressante 
estar aqui e estas pessoas não vieram de livre vonta-
de. O nosso desafio é ajudá-los a olhar para novos ca-
minhos. É um desafio. A saúde mental tenta aliviar a 
sua mente falando dos seus problemas”, explica. Eu-
frásia mora em Pemba. Eram cinco lá em casa. Ago-
ra são só 13. “Falta o meu irmão mais velho. Desde o 
ataque que não falamos com ele. Os meus sobrinhos 
todos os dias perguntam pelo pai, mas ainda não te-
mos notícias dele. Estamos a tentar que eles superem 
isso. E estamos à espera de um milagre.” Os miúdos 
deslocados que estavam a fazer lego com as peças 

coloridas já acabaram. Muitos construiriam metra-
lhadoras. Um arco-íris de destruição.

Fugir da guerra no norte de Moçambique é um 
processo, e o 25 de julho é aquilo a que as autorida-
des chamam um “centro de acomodação”. Armindo 
Ngunga, o secretário de Estado de Cabo Delgado (car-
go criado pelo Presidente Filipe Nyussi em janeiro de 
2020 e que coexiste com o de governador em todas as 
províncias), chama-lhe outra coisa. “Ser deslocado é 
também uma oportunidade. Eu sou produto de des-
locados, a minha aldeia foi destruída na guerra civil. 
O importante é que as pessoas vivam de forma con-
digna onde estiverem. Pode ser uma oportunidade, 
pode evoluir para algo melhor. É preciso ver caso a 
caso”, disse durante uma entrevista ao Expresso e à 
SIC em Pemba.

A ideia do governo parece ser redesenhar o mapa 
da província. Os deslocados que fogem das zonas 
atingidas pela guerra vão receber espaços de 300 

metros quadrados por família noutros distritos. “Há 
uma enorme pressão sobre a cidade de Pemba e es-
tamos a trabalhar com outros distritos para criar no-
vos bairros e aldeias”, explica o secretário de Estado. 
“Oitenta aldeias para alojar as pessoas, com espaços 
para machamba, onde podem cultivar. Há uma aldeia 
dessas a curta distância daqui. As pessoas receberam 
talhões e instalaram-se nas suas casas, com apoio da 
ONU. Quando chego lá sinto que a vida está a ressur-
gir e conseguimos isso em três meses”, assinala Ar-
mindo Ngunga, ao falar do modelo.

O nível antes do 25 de Junho, um esboço gros-
seiro, é um pavilhão desportivo em Pemba — novo, 
mas que parece velho — que, no domingo de Páscoa, 
horas depois da missa do bispo, acolhe 54 famílias. 
São 271 pessoas distribuídas pelas duas bancadas, a 
almoçar feijoada com arroz que um miúdo chamado 
Música Manuel ajudou a preparar no pátio da Igreja 
de Maria Auxiliadora. No centro do campo está Mar-
garida Loureiro, a portuguesa que dirige o escritório 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Re-
fugiados (ACNUR) em Pemba. “Não posso amenizar 
a dor destas pessoas. Acho que ninguém pode. Mas 
podemos ajudar”, reconhece. “Há uma profunda 
crise humanitária, uma crise de proteção, que atinge 
muitas mulheres e crianças”, explica, enquanto olha 
para as bancadas.

Quem a olha de volta nada diz. O silêncio basta 
para contar as histórias. Pode ser a de todos os que 
viram familiares degolados. Os que tiveram filhos 
raptados, filhos mortos, os pais mortos, os órfãos, a 
ausência de resposta e o excesso de dúvidas. As mu-
lheres que deram à luz durante a fuga, no mato. As 
mulheres que perderam o leite no peito devido ao 
choque e à violência dos ataques. As violações, os 
casamentos com menores. As histórias são iguais em 
Mueda e em Montepuez. “Há 11 dias que não consi-
go dormir. Já havia muita gente antes, mas depois do 
ataque o número cresceu”, diz Margarida. A insónia 
começou a 24 de março, quando os machababos se 
viraram para Palma.

BATALHA À BEIRA DO ÍNDICO
Os soldados andam pela rua como zombies. Os olhos 
vidrados, a farda desarrumada, a arma ao ombro. 

“Ser deslocado 
também  
é uma 
oportunidade”, 
diz o secretário 
de Estado  
de Cabo 
Delgado
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São três, mas só um é que fala. Os outros dois não 
abrem a boca. Passam, sem olhar, mesmo ao lado 
de uma casa sob cujo alpendre duas galinhas esgra-
vatam junto ao cadáver de um homem degolado. O 
corpo está virado para a rua principal de Palma. Pas-
saram 15 dias desde o primeiro tiro. “Foram muitos 
dias duros a combater aqueles animais”, diz o sol-
dado que fala. O colega faz que sim com a cabeça. O 
terceiro parece nem ter ouvido.

A batalha por Palma durou cinco noites e seis 
dias, e foi travada esquina a esquina, árvore a árvo-
re, rua a rua, por terra e pelo ar — as forças de de-
fesa e segurança de Moçambique tiveram o apoio 
aéreo de helicópteros, a partir dos quais operavam 
elementos da DAG, a empresa de mercenários sul-
-africana, que durante meses lançou ataques con-
tra os insurgentes. Os machababos, revela ao Ex-
presso um oficial dos comandos, estavam armados 
com espingardas de assalto AK-47 e lança-grana-
das RPG-7. “Estás a ver estas mangueiras? Eles es-
condiam-se lá em cima, nos ramos. Foi muito di-
fícil”, explica o militar, de braço estendido pela ja-
nela do carro. Lá fora, passa um filme de destruição 
a 50 km/h. A fita vai da entrada da vila até ao Índi-
co. Edifícios incendiados, árvores arrancadas, casas 
arrasadas. Na zona administrativa, a prisão é igual 
ao centro de saúde: destruídos. No hotel Amarula, 
onde se refugiaram 200 estrangeiros que traba-
lham no complexo de gás, nem um quarto escapou. 
Quando os combates acabaram, começaram as pi-
lhagens. As televisões e os colchões desapareceram. 
O mundo, que até então pouco se interessava, olhou 
horrorizado por terem morrido sete estrangeiros.

As visitas guiadas a Palma começam e acabam 
no aeroporto. Na pista, momentos antes do em-
barque, o brigadeiro Xongo Vidigal faz o resumo 
da batalha. “Matámos 36 insurgentes, mas podem 
ter sido mais porque uma das características des-
te grupo é que recolhem os seus mortos, ou cor-
tam-lhes a cabeça para não serem reconhecidos. 
O problema na fuga é que levam muita gente com 
eles — e é provável que, ao longo do caminho, os 
matem ou que deixem para trás quem não for útil. 
Também morreram soldados, mas poucos.” E re-
vela alguns pormenores que corroboram o teste-
munho das mulheres entrevistadas pelo sociólogo 
João Feijó. “A história que contam todas as pessoas 
é que há muitos moçambicanos oriundos das zo-
nas atacadas envolvidos nos ataques. As pessoas são 
coagidas a lutar e as populações servem como es-
cudo humano. Eles ameaçam as pessoas de morte, 
fazem pressões quando atacam as aldeias. Fazem 
as suas ações e misturam-se com as populações, e 
isso obriga-nos a ser muito cuidadosos com os da-
nos colaterais.”

O perigo é permanente, e em Quitunda, uma 
aldeia construída de raiz paredes-meias com o gi-
gantesco complexo de gás, todo o cuidado é pouco. 
Durante dias, os líderes comunitários estiveram a 
identificar todas as pessoas estranhas à comunida-
de, com receio de que alguns atacantes se tivessem 
infiltrado nos grupos de populares que ali procura-
ram abrigo. De qualquer modo, a visita não prevê 
paragem em Quitunda e, por isso, fica apenas um 
breve vislumbre dos telhados vermelhos. Muito 
breve porque o fuzileiro que vai ao volante da pick-
-up acelera até aos 160 km/h na estrada de alcatrão, 
enquanto dança com a cabeça ao som do hip-hop 

do sul-africano AKA. O fuzileiro tem uma pulseira 
dourada no pulso esquerdo. O comando no banco 
de trás tem uma igual. “É para o reumatismo”, diz.

Hora e meia depois, estão dois soldados com a 
mão ferida, e com dedos a menos, sentados no pe-
queno avião que vai partir com destino a Pemba. 
Não há conversa, nem histórias. Mas nenhum pa-
rece capaz de voltar a segurar uma arma. O piloto é 
um sul-africano, que veio de Nampula para trans-
portar alimentos, com destino a Palma, e pessoas 
de volta para Pemba. Um dos feridos levanta-se e 
sai para ir apanhar os “documentos”. Quando re-
gressa, vem acompanhado de um militar fardado, 
que se agacha, imóvel, no estreito corredor entre 
os bancos. Só os olhos mexem, nervosos. Apare-
ce o colega, aos gritos: “O que é que estás a fazer? 
Como é que vou explicar isso ao chefe?” O outro 
parece uma estátua. O avião é demasiado peque-
no, leva 12 passageiros e fica sem espaço para mais 
nada. Até os nervos enchem. O comandante man-
da sair o imóvel, que se mexe até a porta, e um dos 
feridos, porque há gente mais importante à espe-
ra. O estropiado que fica respira fundo mal as ro-
das deixam o alcatrão. Nessa manhã, ao aterrar em 
Pemba, um homem chamado Alberto Chicote voou 
para o chão, deitou-se na pista do aeroporto e agra-
deceu por estar vivo.

LONGE DA GUERRA
Pemba, à beira de uma das maiores baías naturais 
do mundo, é o último suspiro antes da difusa linha 
da frente. É a capital da província, a cidade mais im-
portante de Cabo Delgado. É de onde as ONG partem 
ao encontro dos deslocados e é onde os mercenários 

regressam para beber cerveja e jantar depois de 
um dia de combates. É uma terra de hotéis de luxo 
e de bairros apinhados de casas com demasiados 
ocupantes. Uma enorme península, com uma úni-
ca estrada para entrar e sair, onde se respira uma 
estranha febre, alimentada por boatos de ataques 
iminentes nas redes sociais e nos serviços de men-
sagens, pronta a disparar ao mínimo estalido. É uma 
terra cheia de gente durante o dia, demasiada gente, 
e deserta depois das 22h — há um recolher obriga-
tório por causa da pandemia. Numa noite de chuva, 
o estrondo de um blindado da polícia a passar pelas 
poças confunde-se com os trovões.

É ali, junto ao mar quente e transparente, por 
onde passam baleias em setembro e outubro, que 
fica a casa das árvores gigantes. Para lá do portão, 
tudo tem nome de gente: os cães, os pássaros, as 
plantas e até uma lagarta. As pessoas são apenas 
pessoas que estão há dias a arrumar tudo, mais os 
livros. “É hora de partir”, diz o homem. A mulher 
está sentada no alpendre, a fumar. Partir. Eis algo 
que está na cabeça de todos os portugueses. E há-os 
de vários tipos: os que assumem que estão de saída; 
os que pensam nisso, mas não dizem e aqueles que 
já estão longe. Quase todos em Maputo, onde fica a 
embaixada e o escritório do embaixador, com vista 
para a cidade. “O fundamental”, dirá o diplomata 
António Costa Moura, “é estarmos atentos, com os 
sensores ligados, e vigilantes porque o Estado por-
tuguês terá planos para acudir aos interesses dos 
portugueses no terreno.” Também há, claro, portu-
gueses indefetíveis, os que prometem ficar no ter-
reno para sempre, venha o que vier. Mas nem esses 
arriscam muito sobre o futuro.

Escassos dias após o ataque a Palma, a petrolífe-
ra francesa Total, que decidira a retoma da operação 
na véspera do ataque a Palma, anunciou a suspen-
são completa das operações no complexo de Afun-
gi, sem data prevista de retoma. Moçambique tem as 
terceiras maiores reservas de gás natural em África 
e a aposta da petrolífera francesa é o maior investi-
mento privado em curso no continente africano. A 
decisão de parar gerou um efeito em cascata cujas 
consequências são imprevisíveis, dado o número de 
empresas que orbitam a estrela maior do enorme 
projeto de extração de gás. Desde aquelas que traba-
lham diretamente, fornecendo serviços ou materi-
ais, aos hotéis que vivem do trânsito de trabalhado-
res e a todo um universo de pequenos negócios. “Já 
há muitas companhias a serem afetadas. E os despe-
dimentos não demoram muito”, admite um empre-
sário português ao Expresso. “Há muitas casas onde 
um único ordenado alimenta dezenas de pessoas. A 
situação vai começar a complicar-se.”

No domingo de Páscoa, enquanto o bispo se 
senta no pátio do Paço Episcopal, meia dúzia de 
portugueses reúnem-se à mesa para celebrar um 
cabrito assado e trocar metáforas sobre a guerra 
mais a norte. A primeira é assim: toda a gente sabe 
que três gnus adultos conseguem matar um leão, 
mas nenhum deles quer ser o primeiro a atacar 
[uma alusão à capacidade que pequenos grupos de 
atacantes conseguirem esvaziar aldeias com um 
número muito superior de habitantes, que se limi-
tam a fugir]. Outra: dois tipos descalços são sur-
preendidos por um leão. Um deles começa a fugir, 
o outro vai buscar os ténis. “Achas que corres mais 
do que o leão?”, pergunta-lhe o primeiro. “Não é 

Ao aterrar  
em Pemba,  
um homem 
chamado 
Alberto 
Chicote voou 
para o chão, 
deitou-se  
na pista do 
aeroporto  
e agradeceu 
por estar vivo
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preciso, basta correr mais do que tu” [referência 
à importância de ter sempre um plano de fuga em 
caso de um ataque a Pemba]. E, por fim: Moçam-
bique é um elefante amarrado a uma cadeira, não 
sabe a força que tem. [explicação desnecessária].

Só que o cerne da questão não está apenas no 
elefante. A cadeira também conta. Além da força 
de Moçambique — seja ela muita, pouca ou nenhu-
ma — para conseguir travar o terrorismo, é preciso 
contar com uma série de outras forças, de carácter 
global. A começar no mercado mundial de ener-
gia, e da importância que o gás natural poderá ter 
no equilíbrio geopolítico. O projeto Mozambique 
LNG, liderado pela Total, é um dos maiores inves-
timentos em curso em África, com a participação 
de empresas como a japonesa Mitsui e a tailande-
sa PTTEPT. Em Cabo Delgado, funciona um outro 
consórcio, de que faz parte a Galp. Trata-se do pro-
jeto da Área 4, para a produção de gás natural no 
offshore moçambicano, liderado pela ExxonMobil 
e Eni, contando ainda com os chineses da CNPC, a 
coreana Kogas e a moçambicana ENH.

José Teixeira Pimentel, que foi investigador as-
sociado ao Departamento de Arqueologia e Antro-
pologia da Universidade Eduardo Mondlane, em 
Maputo, e que viveu quase duas décadas em Mo-
çambique, fala de “ventos globais”. Um deles é o 
islamismo. “É uma ‘guerra civil’ no Islão, com efei-
tos e alvos nas sociedades alheias onde haja popu-
lações muçulmanas. É muito diversificado, claro 
que tem bases nas problemáticas locais, que se ar-
ticula com locais com recursos económicos rele-
vantes, como Cabo Delgado, mas não se restringe 
a esses. É um inimigo que veio para ficar, e que tem 
ligações, íntimas ou cautelosas, com ramos islâmi-
cos que não praticam o viés armado, mas olham 
com simpatia o integrismo teológico e o radica-
lismo ativo deste islamismo, considerado positivo 
contra os adversários inimigos preferenciais, o Oci-
dente, o hinduísmo e o confucionismo pós-marxis-
ta chinês”, explica Pimentel Teixeira.

Fernando Jorge Cardoso chama-lhe o mesmo, 
uma guerra civil dentro da comunidade sunita en-
tre radicais e moderados, que tem por palco a pro-
víncia de Cabo Delgado e como vítimas uma popu-
lação que não apoia os radicais. E deixa um alerta. 
“Não foi o gás que originou a guerra. A situação é 
inversa, a sua exploração e viabilidade é que são 
afetadas pela guerra.” Um outro investigador, Sal-
vador Forquilha, do Instituto de Estudos Sociais e 
Económicos, em Maputo, olha também com apre-
ensão para o futuro. “O Estado moçambicano está 
a correr atrás do prejuízo. A situação é muito com-
plicada, porque o grupo penetrou alguns grupos 
do tecido populacional. Nestas condições, é uma 
ilusão pensar numa solução a curto prazo”, admi-
te ao Expresso.

O problema do radicalismo subiu de tom após o 
ataque a Palma. A ligação dos machababos ao Daesh 
— por mais volátil, oportunista ou obscura que seja 
— já era discutida há mais de um ano, mas a 26 de 
março a embaixada dos EUA em Maputo emitiu um 
comunicado com termos inéditos: “A Embaixada 
está profundamente preocupada com os contínuos 
ataques dos terroristas contra os residentes de Cabo 
Delgado, que sofreram tremendamente das táticas 
brutais e indiscriminadas dos terroristas.” Por essa 
altura, já tinham sido anunciados programas de 

formação de militares moçambicanos por forças 
americanas e também portuguesas. E a discussão 
passou a ser sobre uma possível intervenção militar 
internacional em Cabo Delgado. “A pressão inter-
nacional é natural, mas Moçambique é um país so-
berano”, responde o secretário de Estado Armindo 
Ngunga. Como quem fecha uma porta.

O HOMEM À DERIVA
Encurralados entre os negócios de centenas de mi-
lhares de milhões de euros e os obscuros guiões dos 
atores internacionais, muitos moçambicanos pas-
sam os dias a contar tostões para manter a cabeça 
fora de água. À porta de uma escola muçulmana 
em Pemba costumam estar paradas várias pick-
-ups, com motorista, à espera dos alunos. Mesmo 
do outro lado da estrada, junto ao mar, um miúdo 
descalço entretém-se a lavar garrafas de plásti-
co numa poça. Vende-as aos comerciantes de rua, 
que depois as usam para vender óleo, ou farinha 
ou outra coisa qualquer. A seguir, voltam para o 
lixo e, provavelmente, para a poça. Ele tem tempo, 
é apenas uma questão de esperar. As mais peque-
nas rendem ao rapaz um metical. As maiores tro-
ca-as por dois meticais. A meio de abril, um euro 
valia 72 meticais.

No 25 de junho, onde nasceu Anastácia, há 
quem tenha muito menos dinheiro. Uma mulher 
que não sabe a idade está sentada no chão, “a so-
frer”. “Não tenho documentos e não posso sair da-
qui. Se as pessoas vão na estrada e polícia as apanha 
sem documentos, a polícia bate. Se vão sem másca-
ra, os militares batem.” Ela não tem máscara. Nem 
dinheiro. Nem comida. Só tem medo de que os ata-
ques a voltem a apanhar. É uma estrada sem retor-
no a que atravessa a vida dos deslocados no distrito 
de Metuge. Na aldeia de Nancaramo, está em cur-
so uma reunião do CDA local. Os Comités de De-
senvolvimento de Aldeia (CDA) são apoiados pela 
Fundação Aga Khan e pretendem funcio nar como 

motores de ajuda ao desenvolvimento das comuni-
dades, ao mesmo tempo que procuram manter os 
jovens afastados dos grupos insurgentes e integrar 
as mulheres na tomada de decisão.

Os problemas sucedem-se. Amarane Said con-
ta que fugiu de uma aldeia de Macomia e que, ao 
chegar, pediu ao líder de Nancaramo um terreno. 
Mas agora precisa de uma casa. Entre outras coi-
sas. “Não tenho bambu, nem tenda para o teto, 
nem catanas para a machamba, nem enxada, nem 
sementes. Vivemos mal e estou a pedir ajuda.” Se-
gue-se um rapaz que se apresenta como guarda-
-redes, que guarda a baliza, e que se queixa de 
que as duas equipas da terra andam a treinar sem 
equipamentos e sem bolas. Said Bau vem depois, 
para dizer que perdeu tudo e que viu rapazes de 
13 e 14 anos com armas na mão. Só pede o fim da 
guerra.

O último a pedir a palavra apresenta-se como 
o “jovem do amanhã”. Veste uma camisola azul e 
branca. Branca em cima, azul em baixo. É um rapaz 
igual a todos os outros que estão sentados no chão. 
Igual aos que partem pedra à beira da estrada, aos 
que carregam sacos de carvão e de areia, aos que 
apanham paus na floresta. Esta é a lista de traba-
lhos disponíveis e ele, como qualquer um por ali, 
agarra o que pode. A vida em casa não será muito 
diferente da dos amigos. Vive com o pai, a mãe e 
cinco irmãs. Eram seis, mas uma morreu há duas 
semanas vítima de cólera. Num mês bom, faz 1500 
meticais, qualquer coisa como 20 euros, que é su-
ficiente para comprar 10 quilos de farinha. Mais 
nada. Isto é o que conta ao Expresso.

Antes, na reunião do CDA, tinha outra coisa 
para dizer. “Nós, jovens, nativos e deslocados, es-
tamos a passar uma fase muito crítica, em termos 
de emprego, e acabamos por ter ideias que não 
ajudam o amanhã. Esses malfeitores não são todos 
estrangeiros, muitos não são estrangeiros. Somos 
nós, jovens daqui que fazem aquilo por falta de 
emprego. Fazem coisas ruins. Peço só a oportuni-
dade para construir um projeto para o futuro. Se-
remos jovens corajosos e criativos. Muitos daqueles 
não são shabaabs. Se quisermos, com um grupo de 
cinco ou dez homens, entramos numa aldeia, as-
sustamos as pessoas, estragamos e aproveitamos 
os bens dos outros. Assim, alguns contactam com 
os malfeitores e conseguem o seu pão. Não tinha 
coragem, não posso fazer isso, mas não falta opor-
tunidade para fazer isso. Tens de dizer não a essas 
ideias, e dar o sim ao que é positivo. Não te podes 
dar por vencido.”

O rapaz chama-se Issac Fernando, mas devido a 
um erro dos serviços administrativos tem nos do-
cumentos oficiais o nome de Issak. O som é igual e 
a diferença é tão subtil que para a notar é preciso 
olhar com atenção para o papel. É também preciso 
olhar com atenção para a camisola branca e azul. 
Há uma linha a separar as duas cores e, nessa li-
nha, está um boneco a nadar. A figura é demasiado 
pequena para ter o rosto definido. Aquele boneco 
não é ninguém, e por isso não é o jovem do ama-
nhã. Mas também por isso, por não ser ninguém, 
aquela figura imóvel que mexe os braços e as per-
nas para se manter à tona pode ser qualquer um. 
Até Issac. Ou Issak. b

rmarques@expresso.impresa.pt

O guarda-redes, 
o que guarda  
a baliza, 
queixa-se  
de que as 
equipas da 
aldeia treinam 
sem bolas nem 
equipamento



COMPRAR
DO MELHOR
E POUPAR?

PARA QUEM TUDO QUER,
HÁ UMA MARCA QUE TUDO TEM
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Na noite de domingo, a cerimónia vai concitar  
as atenções da comunidade cinéfila. Num ano atípico, 
numa data tardia e com um espetáculo televisivo a querer 
ser imponente sem que, até agora, se perceba como

TEXTO 
JORGE LEITÃO RAMOS
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América”, o filme-vedeta desta edição dos Óscares, 
a quem atribuiu o Leão de Ouro. Mesmo em tempo 
de pandemia, o Festival de Veneza voltou a ser rampa 
para os prémios da Academia, repetindo um mantra 
celebrado em todas as edições da Mostra dirigidas por 
Alberto Barbera. Em contraciclo com a situação das 
salas, com grandes massas de população confinadas 
às residências, as plataformas de streaming acelera-
ram a sua expansão e penetração, ao ponto de muitos 
filmes que tinham estreia agendada para os cinemas 
acabarem por chegar ao público apenas por essa via. 
A Academia, quando tratou de olhar para o panora-
ma, teve de reconhecer a inevitabilidade de alterar 
as normas de elegibilidade para os Óscares, deixando 
cair, apenas para este ano, a necessidade de os filmes 
serem apresentados numa sala de Los Angeles duran-
te sete dias consecutivos. O streaming passou, assim, a 
ter acesso direto às nomeações e aos prémios, embora 
a exceção desapareça, logo que as salas voltem a abrir 
em normalidade.

Em normalidade? Uma das interrogações mais 
prementes — para a qual ninguém tem resposta, ape-
nas esperanças, alvitres, suposições — é saber se a 
normalidade de janeiro de 2020 alguma vez tornará ao 
cinema. Parece certo que vai haver uma forte contra-
ção no número de salas, muitas empresas de exibição 
não serão capazes de superar os prejuízos do longo fe-
chamento a que foram sujeitas (e das drásticas redu-
ções de lugares disponíveis, por causa das normas de 
segurança sanitária, que ninguém sabe quando aca-
barão). É provável que o conforto de ver cinema em 
casa e a crescente disponibilização da oferta via cabo 
ou em streaming diminuam a quantidade de pessoas 
que queiram mesmo sair para ver um filme — e que o 
mercado, também por essa via, contraia. 

Convém lembrar que é já antigo o vaticínio de 
que o cinema chegará um dia diretamente a casa das 

PROGNÓSTICO “Nomadland – Sobreviver 
na América”, dirigido por Chloé Zhao, 

parece em velocidade de cruzeiro para ser 
considerado o Melhor Filme. Frances 

McDormand, depois de ser a primeira 
mulher a ser nomeada para os Óscares 

como atriz e produtora, não deverá ganhar 
o Óscar enquanto protagonista.

N
unca houve um ano como 2020. No cinema, está bom 
de ver, porque em todo o passado mais que centenário 
desta arte que dizem ser a sétima nunca às salas escu-
ras tinham deixado de albergar um mundo de ilusões 
para os devotos que nela se abrigavam da solidão, do 
desemprego, da guerra, de todas as desgraças que, por 
norma, ficavam à porta, lá fora, longe. Desta feita as 
salas escuras ficaram mesmo num negro profundo, os 
cinemas fecharam, a covid-19 conseguiu o que nem 
as guerras nem as outras pandemias do século tinham 
atingido. Os grandes festivais também cerraram por-
tas, como Cannes que não aconteceu em 2020 ou Ber-
lim, já, em 2021, que apenas se realizou online (o que 
é, evidentemente, um contrassenso; festival tem a ver 
com festa, com a congregação de muitas gentes para 
celebrar um amor comum, não é coisa para seguir no 
ecrã de um iPad). Veneza ousou fazer-se, mas com 
uma programação que foi uma pálida imagem do que 
costuma ser, sem vedetas nem autores e com escassa 
presença de jornalistas. Mesmo assim, conseguiu ter 
a estreia mundial de “Nomadland — Sobreviver na 

pessoas e será consumido domesticamente, as salas 
só albergarão grandes eventos. Francis Ford Coppola 
disse-o, há 40 anos, e não em tom de catástrofe, mas 
de esplendor de uma nova era. Contudo, a procissão 
das plataformas ainda vai no adro. Ainda estamos na 
fase da proliferação (até parece que a dar cumprimen-
to a uma velha máxima maoista, ‘que mil plataformas 
floresçam!’). Segue-se a fase da concorrência, depois 
a fase em que umas colapsam e outras se afirmam — 
com o costumeiro cortejo de fusões e concentrações. 

Entretanto, não é nada certo que o consumidor 
rejubile, pois não é nada certo que o orçamento que 
pode dedicar ao entretenimento seja de tal modo elás-
tico que dê para subscrever todas as plataformas. E, 
sem isso, haverá filmes que lhe estão vedados — mas 
que, claro, aparecerão para alugar em video on demand 
(VOD), por enquanto ainda pouco estimulante no nos-
so país. E os prazos para tudo isto acontecer em relação 
com a exibição nas salas de cinema (se é que não em 
substituição das salas de cinema) tenderão a encurtar 
ou mesmo a desaparecer. Nos Estados Unidos, as ma-
jors estão (quase) todas a apostar nisso, um movimento 
que a pandemia tornou irresistível. É caso para dizer 
que está tudo a postos para a celebração anual da Aca-
demia, mas a ordem no processo cinematográfico não 
podia estar mais incerta.

OS ÓSCARES, ENTÃO...
Entretanto vai haver Óscares, muito mais tarde do 
que o que é usual e numa cerimónia com uma logís-
tica complicada, dividida por vários lugares em mais 
do que um país, sobre a qual apenas uma coisa é certa: 
ninguém entrará na emissão televisiva via Zoom. Por 
cá podemos segui-la, noite fora, pela RTP1. E quem 
vai ganhar? Isso só se saberá na madrugada de 25 
para 26 de abril, entre domingo e segunda-feira. Mas 
as probabilidades de o filme campeão das nomeações 
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OS ÓSCARES 
REAGEM À 
REALIDADE. NA 
AMÉRICA, É COM 
VIOLÊNCIA QUE 
ELA SE ESCREVE

Minneapolis, 25 de maio de 2020: 
George Perry Floyd Jr. é travado 
pelas autoridades por ter alega-
damente usado uma nota falsa de 
20 dólares num supermercado e 
acaba por morrer sufocado contra 
o solo, estrangulado pelo joelho de 
um polícia. A agonia de 8 minutos 
e 46 segundos é filmada por uma 
câmara de telemóvel, assassínio ‘em 
direto’ que, instantes depois, chega 
à internet e às redes sociais. O am-
biente político na América está em 
brasa nesse último ano de mandato 
da Presidência Trump, o mundo não 
tarda a reagir a mais uma violação 
dos direitos humanos e ao racismo 
associado ao caso — e também o 
cinema responde de imediato, pela 
mão do indignado Spike Lee, que 
lança no YouTube uma curta-metra-
gem contundente. Minnesota, 11 de 
abril de 2021: outro homem negro, 
Daunte Wright, 20 anos, é abatido 
a tiro após uma operação stop. O 
agente que dispara confessa na ma-
nhã seguinte ter sacado da arma por 
engano. Novos protestos antirraciais 
contra a brutalidade policial estalam 
em frente daquela esquadra e, à 
data em que se escreve, continuam 
a reunir centenas de pessoas, todas 
as noites. 
Entre Minneapolis e Minnesota, nada 
mudou. E Hollywood, paralisada por 
uma pandemia que a destronou do 
seu estatuto estrelar e de um lucro 
que passou a escoar dos estúdios 
para as plataformas de streaming, 
como se relaciona com isto? Enten-
deu ela que pode, afinal, tentar mu-
dar alguma coisa? As nomeações da 
Academia disseram que sim, ou que 
houve, pelo menos, essa intenção, 
representando os artistas negros 
como nunca eles foram até agora re-
presentados. A diferença acaba por 
espelhar-se por inteiro no rosto de 
Chadwick Boseman e no Óscar pós-
tumo, raro mas não inédito (o Black 
Panther morreu em agosto passado, 
vítima de cancro, aos 43 anos), que 
se perfila a premiar o derradeiro tra-
balho do ator em “Ma Rainey: A Mãe 
dos Blues”. Não que esta adaptação 
da peça teatral de August Wilson, 
pese embora a qualidade do elenco 

e de Boseman em particular, seja um 
filme memorável. Muitos outros no 
passado, convenhamos, desceram 
mais fundo à alma negra do blues 
(um deles foi “À Volta da Meia-Noi-
te”, de que tantos se recordaram 
há pouco com a morte de Bertrand 
Tavernier). Acontece que a entrega 
e, em simultâneo, a fragilidade do 
ator, já gravemente doente quando 
filmou, aliaram-se a uma urgência 
política. Neste enquadramento, 
também o inglês Daniel Kaluuya — 
revelado há quatro anos por “Foge”, 
de Jordan Peele, num papel que já 
então lhe valeu uma nomeação — 
acaba empurrado por ventos favo-
ráveis no biopic de Fred Hampton 
em “Judas e o Messias Negro”, outro 
filme que, após a sua estreia em 
Sundance, desaguou no streaming. 
Será dele, seguramente, o Óscar de 
Melhor Ator Secundário, repetindo 
o prémio já conquistado nos Globos 
de Ouro para a mesma categoria. 
Quanto às interpretações femi-
ninas, Hollywood também vincou 
diferenças. Há que ter em conta, na 
categoria de Melhor Atriz, as justas 
nomeações de duas atrizes negras, 
Andra Day, no papel protagonista de 
“Estados Unidos vs. Billie Holiday” 
(já venceu o Globo de Ouro), e Viola 
Davis, em “Ma Rainey: A Mãe dos 
Blues”. Já na categoria de Melhor 
Atriz Secundária, não é de espan-
tar que os membros da Academia 
mudem de latitude e olhem para a 
Ásia (tantas vezes escarnecida por 
Trump devido à pandemia), votando 
na sul-coreana Youn Yuh-jung pelo 
seu papel notável em “Minari”, de 
Lee Isaac Chung.
É caso para dizer que há aqui um 
efeito Bong Joonho depois da 
vitória arrebatadora de “Parasitas” 
no ano passado – Youn Yuh-jung 
pode deixar para trás a búlgara de 
“Borat, o Filme Seguinte”, Maria 
Bakalova, bem como as muito mais 
célebres Olivia Colman, Glenn 
Close e Amanda Seyfried. Com isto 
tudo, convém não esquecer “Soul” 
(nunca um filme da Pixar/Disney 
foi tão afro-americano) e muito 
menos “Nomadland — Sobreviver 
na América”. O provável vencedor 
das categorias de Melhor Filme e 
de Melhor Realização (Chloé Zhao), 
também com Frances McDormand a 
espreitar a estatueta de Melhor Atriz 
(apesar da concorrência de Carey 
Mulligan em “Uma Miúda Com 
Potencial”), fala-nos da pobreza 
americana, da falência social do país 
vista pelos olhos dos seus deser-
dados. Definitivamente, Hollywood 
desceu à Terra em 2021.  
/ FRANCISCO FERREIRA

QUEM VAI GANHAR

MELHOR FILME
“Nomadland — Sobreviver  
na América”

MELHOR REALIZAÇÃO
Chloé Zhao

MELHOR ATOR
Chadwick Boseman  
por “Ma Rainey: A Mãe dos Blues”

MELHOR ATRIZ
Viola Davis por  
“Ma Rainey: A Mãe dos Blues”

MELHOR ATOR  
SECUNDÁRIO
Daniel Kaluuya  
por “Judas e o Messias Negro”

MELHOR ATRIZ  
SECUNDÁRIA
Youn Yuh-jung por “Minari”

MELHOR ARGUMENTO 
ORIGINAL
Emerald Fennell por “Uma Miúda  
com Potencial”

MELHOR ARGUMENTO 
ADAPTADO
Chloé Zhao por “Nomadland — 
Sobreviver na América”

MELHOR FILME INTERNACIONAL
“Mais uma Rodada” (Dinamarca)

MELHOR LONGA-METRAGEM 
DE ANIMAÇÃO
“Soul — Uma Aventura com Alma”

/ J.L.R.

PÓSTUMO Chadwick Boseman  
é o nome apontado para vencer  

o Óscar de Melhor Ator

QUEM DEVIA GANHAR

MELHOR FILME
“Nomadland — Sobreviver na América”

MELHOR REALIZADOR
Chloé Zhao

MELHOR ATOR
Chadwick Boseman  
por “Ma Rainey: A Mãe dos Blues”

MELHOR ATRIZ
Frances McDormand por “Nomadland 
— Sobreviver na América”

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO
Daniel Kaluuya por  
“Judas e o Messias Negro”

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA
Youn Yuh-jung por “Minari”

MELHOR ARGUMENTO 
ORIGINAL 
Emerald Fennell  
por “Uma Miúda Com Potencial”

MELHOR ARGUMENTO 
ADAPTADO 
Chloé Zhao por “Nomadland — 
Sobreviver na América”

MELHOR  
LONGA-METRAGEM  
DE ANIMAÇÃO
“Soul — Uma Aventura com Alma”

MELHOR FILME 
INTERNACIONAL
“Mais Uma Rodada”

/ F.F.
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não trará fortunas aos apostadores. Só um terramoto 
fará com que não ganhe o Óscar. Mas os terramotos 
acontecem...

De igual modo a realizadora chinesa Chloé Zhao 
deverá ter a respetiva estatueta na mão ao fim da noi-
te. Ganhou o Globo de Ouro, o BAFTA e o prémio da 
Guilda dos Realizadores, a tendência de vitória é ób-
via. Em idêntico estado de sucesso predeterminado se 
encontra o Óscar para a Melhor Longa-Metragem de 
Animação: “Soul — Uma Aventura Com Alma” já tem 
no bolso o Globo de Ouro, o BAFTA, a menção como 
um dos filmes do ano do AFI e o prémio da Guilda dos 
Produtores, a gente da Pixar (que continua imbatível 
quando se trata de cinema de animação) decerto re-
servou na prateleira um espaço destinado ao troféu 
do homenzinho dourado.

No campo das atrizes, as coisas estão renhidas. Vi-
ola Davis tem uma interpretação eletrizante em “Ma 
Rainey: A Mãe dos Blues” que lhe valeu o prémio da 
Guilda do Atores; pelo seu lado, Frances McDormand, 
depois de ser a primeira mulher a ser nomeada para 
os Óscares como atriz e produtora (lembremos que 
“Nomadland – Sobreviver na América” é um projeto 
pessoal), ganhou o BAFTA; as casas de apostas, toda-
via, dão Carey Mulligan (protagonista de “Uma Mi-
úda com Potencial”) como favorita. Vou pôr as fichas 
em Viola Davis, acreditando que a transfiguração que 
ela opera no filme e a negritude lhe dão uma vanta-
gem. Chadwick Boseman, o seu parceiro em “Ma 
Rainey: A Mãe dos Blues”, nomeado a título póstu-
mo, também deve arrecadar o Óscar, no campo mas-
culino. Vem a ganhar desde os Globos de Ouro, todos 
juram por ele. É claro que, nos BAFTA, quem venceu 
foi Anthony Hopkins (pelo seu papel em “O Pai”, de 
Florian Zeller), mas Hopkins jogava em casa e o estilo 
Boseman é o contrário dos modos de representação 
british. Chadwick Boseman também está nomeado 

— “Mank”, de David Fincher, produzido pela Netflix 
— ser o vencedor maior está fora de cogitação.

“Nomadland – Sobreviver na América”, dirigi-
do por Chloé Zhao, parece em velocidade de cru-
zeiro para ser considerado o Melhor Filme. Depois 
do Leão de Ouro, no Festival de Veneza, ganhou o 
Globo de Ouro para Melhor Filme Dramático, o Dar-
ryl F. Zanuck Award, atribuído pela Guilda dos Pro-
dutores, o prémio da British Academy of Film and 
Television Arts (BAFTA) e foi considerado um dos 
Filmes do Ano pelo American Film Institute (AFI) 
— isto além de uma miríade de prémios da críti-
ca. As casas de apostas também dão a vitória como 
provavelmente certa, pelo que arriscar dinheiro ali 

OS GRANDES AUSENTES

Não vai estar diante das câmaras, por certo, 
está afanosamente nos bastidores. Ele é um 
dos produtores encarregados de uma missão 
impossível: fazer uma emissão televisiva da 
cerimónia dos Óscares onde não se querem 
intervenções domésticas via Zoom. Espetáculo, 
glamour, com distanciamento social, sem 
multidões e sem gente a viajar por meio mundo 
para estar presente – é a quadratura do círculo. 
Mas o cineasta, que em 2020 estreou na HBO 
um filme em que Meryl Streep não foi nomeada 
para os Óscares (“Let Them All Talk”), bem podia 
ter alguma forma de homenagem na cerimónia 
de domingo, por um feito raro: ter visto um filme 
seu de 2011 transformar-se num sucesso em 
2020. Nos primeiros meses do confinamento e do 
grande medo, “Contágio” tornou-se um dos filmes 
mais vistos no iTunes. Ao que parece, muita gente 
fechada em casa, em vez de desejar espairecer a 
cabeça, quis ver um filme sobre uma assustadora 
pandemia mortal. Há gente para tudo... / J.L.R.

Q  STEVEN 
SODERBERGH

“MANK”,  
O GRANDE 
PERDEDOR?

Campeão de nomeações neste 
ano de 2021 (10, nada menos), 
“Mank” parece poder ir sair da 
cerimónia dos Óscares sem 
qualquer estatueta, pelo menos 
nas mais importantes categorias. 
Mais uma desfeita à Netflix ou os 
supostos méritos do filme foram 
inflacionados para lá dos mereci-
mentos? “Mank” é o tipo de filme 
com tudo o que é preciso para ser 
considerado um objeto artístico, 
ou seja, oscarizável. É formalmen-
te exuberante, tem uma história 
envolvente, um personagem 
central excessivo (sempre ideal 
para um bom ator brilhar, é o que 
faz Gary Oldman) e um tema caro 
aos agentes cinematográficos, já 
que se centra no próprio cinema. 
Neste caso, a génese do argu-
mento do filme inicial de Orson 
Welles, “O Mundo a Seus Pés”, 
feita por Herman Mankiewicz. É 
sobre este escritor — muito me-
nos conhecido do que o seu irmão 
mais novo, Joseph L. Mankiewicz 
— que se foca o olhar de David 
Fincher, de tal modo que quase se 
poderia dizer que o seu ponto de 
vista é o do personagem. E o que 
nos diz? Que o autor inteiro do 
argumento é Mankiewicz e que, 
no fundo, Welles se aproveitou 
de um homem talentoso numa 
situação de desemprego e de 
dependência alcoólica graves ao 

ponto de aceitar contratualmen-
te escrever o filme e não ter o seu 
trabalho creditado no genérico. 
Considerações delicadas, sobre-
tudo porque “O Mundo a Seus 
Pés” não é uma obra qualquer. É 
mesmo um marco miliar no curso 
do cinema e na experiência cine-
matográfica de qualquer pessoa.
Se me lembro? Claro que me 
lembro. Foi em 1972, julho, dia 6 — 
no Estúdio, naquela sala que exis-
tia lá em cima, no Império, abria-
-se a cortina de lado e víamos a 
alameda durante o intervalo. Mas 
o importante não era a vista, eram 
os filmes que lá passavam, já que 
o Estúdio, a primeira sala ‘arte e 
ensaio’ que houve em Lisboa, só 
passava o que valia a pena ser 
visto. Nesse dia, eu não sabia ao 
que ia, deveras, quer dizer, tinha 
lido, algures, que era o melhor 
filme da história do cinema, 
mas esse tipo de qualificativos 
acabam por dizer pouco. Para 
mim, era apenas um filme antigo 
que tinha mesmo de ver. E, ao fim 
de um quarto de hora, quando 
acaba a sequência do ‘jornal de 
atualidades’ resumindo a vida de 
Charles Foster Kane, eu já estava 
siderado. Depois, fui de assombro 
em assombro. Se me lembro? 
É inesquecível, a primeira vez 
que se vê “O Mundo a Seus Pés” 
numa sala de cinema. E porquê, 
por causa da história que o filme 
conta? Por Deus, não! A história 
é importante, sim, mas é a forma 
avassaladora da mise-en-scène 
que arrebata o espectador. É um 
apaixonante exercício formal, 
tem o estrépito, o visionarismo e a 
beleza de uma revolução. Por isso, 
quando “Mank”, de David Fincher, 
se põe a apequenar Orson Welles 
como um arrogante autocon-

vencido e a endeusar Herman 
Mankiewicz como 
o verdadeiro único 

autor do argumento 
(e, implicitamente, do filme), 

ainda por cima contrariando a 
comprovada verdade dos factos, 
a primeira reação é instintiva e é 
de repúdio.
Mas “Mank” é mais vasto do que 
o depoimento que tem dentro. 
E mais ardiloso. É um filme que, 
desde as letras no genérico de 
abertura, a deslizar simulando 
um plano em contrapicado, 
que sublinha o artifício de que 
é feito. Não é a vida, não quer 
ser parecido com a vida, é uma 
representação, é um filme. Se-
duz-nos pelo artifício – de que 
a fotografia a preto e branco é 
emblema. Até as indicações de 
tempo e de lugar que abrem as 
cenas e nos situam se fazem no 
modo codificado como se escre-
vem os argumentos de cinema. É 
pomposo, literário, ‘estiloso’ — e 
esta palavra, com o seu quê de 
depreciativo, é a que melhor 
encontro para traduzir uma cons-
trução que, curiosamente, acaba 
por estar perto das ideias de 
Welles no seu filme primogénito. 
Ou, pelo menos, arremedar. Para 
lá da escrita do argumento de 
“O Mundo a Seus Pés”, o objeto 
de Fincher é o cinema e, depois, 
Hollywood e as suas gentes, 
nos anos 30, até 1942. Louis B. 
Mayer, Irving Thalberg, Marion 
Davies, Hearst, David O. Selznick, 
Upton Sinclair ou Ben Hecht são 
algumas das figuras que por lá 
passam — e o filme é suficiente-
mente hábil para ser escalpelo 
e parceiro, olhar de fora e estar 
dentro, na melhor tradição das 
obras em que Hollywood se 
figura a si própria desde “Sunset 
Boulevard”. Consegue a postura 
de quem denuncia um concílio, 
mas nos mostra que são deuses 
os que o fazem. É, retilineamen-
te, bem feito. As nomeações 
são certas, premeiam o porte, a 
urdidura; a possível ausência de 
galardões é justa, reconhece a 
verdade. / J.L.R.

PROTAGONISTA 
Gary Oldman no 

papel de Herman 
Mankiewicz  

em “Mank”
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Tunísia e da Bósnia e Herzegovina. O contendor di-
namarquês (“Mais uma Rodada”, do nosso bem co-
nhecido Thomas Vinterberg que, aliás, está também 
nomeado para Melhor Realizador) ganhou nos BAF-
TA, teve uma larguíssima difusão em festivais e estre-
ou-se, limitadamente claro, em sala nos Estados Uni-
dos. Parece, por tudo isto, ter alguma proeminência 
— bastante para, aqui, se alvitrar vitória —, embora, 
na verdade, até pelas especificidades do sistema de 
votação nesta categoria, a indefinição reine.

O leitor que teve a paciência de aqui chegar, tro-
peçando em muitos títulos de filmes que lhe podem 
dizer pouco, tem o direito de perguntar onde é que 
os pode ver. Num ano normal, eles deveriam ter-se 
estreado nos cinemas, maioritariamente nos últimos 
meses, mas em 2020/2021 as salas estiveram grande 
parte do tempo fechadas e, quando abertas, quase 
zômbicas. Assim, vejamos: “Nomadland — Sobre-
viver na América”, de Chloé Zhao estreou-se agora 
mesmo no reinício da atividades das salas, querendo 
— e muito bem — apanhar o vento favorável da sua 
probabilíssima vitória nos Óscares. “Mank”, de Da-
vid Fincher, “Ma Rainey: A Mãe dos Blues”, de Ge-
orge C. Wolfe, e “Da 5 Bloods: Irmãos de Armas”, de 
Spike Lee estão, em streaming, na Netflix. “Soul — 
Uma Aventura com Alma”, de Pete Docter e Kemp 
Powers, está, em streaming, na Disney+. “Uma Miú-
da com Potencial”, de Emerald Fennell, “O Pai”, de 
Florian Zeller, “Minari”, de Lee Isaac Chung, e “Mais 
uma Rodada”, de Thomas Vinterberg, têm estreia 
nas salas agendada para as próximas semanas. “Bo-
rat, o Filme Seguinte”, de Sacha Baron Cohen, está, 
em streaming, na Amazon Prime. Quanto a “Judas e 
o Messias Negro”, de Shaka King, a Warner decidiu 
não o estrear nos cinemas portugueses. b

 e@expresso.impresa.pt

pessoalmente para três Óscares, entre as cinco que a 
fita granjeou. A escrita deste filme já lhe fez ganhar 
o BAFTA e o galardão da Guilda de Argumentistas — 
o Óscar não lhe escapará.

Quanto ao Melhor Argumento Adaptado, a in-
certeza é total. A Guilda dos Argumentistas premiou 
a copiosa equipa que escreveu “Borat, o Filme Se-
guinte”, de Sacha Baron Cohen (Sacha Baron Cohen 
& Anthony Hines & Dan Swimer & Peter Baynham & 
Erica Rivinoja & Dan Mazer & Jena Friedman & Lee 
Kern que trabalharam sobre uma história de Sacha 
Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Nina 
Pedrad, baseada em personagens criados por Sacha 
Baron Cohen — uff! se ganhar nos Óscares haverá no 
armazém estatuetas para todos?!); os BAFTA distin-
guiram Christopher Hampton e Florian Zeller pela 
adaptação da peça teatral de Zeller (que, lembre-se a 
propósito, teve uma formidável interpretação de João 
Perry quando João Lourenço a levou à cena no Teatro 
Aberto, em 2016); as casas de apostas dão, contudo, o 
favoritismo a Chloé Zhao pelo argumento de “Noma-
dland — Sobreviver na América”, escrito a partir do 
livro de Jessica Bruder. Se há que aventar prognósti-
cos não é avisado fazer o que se recomenda nas in-
vestigações policiais — follow the money, seguir a pista 
do dinheiro? Lá atrás, nas atrizes, não segui esta boa 
regra, mas quem diz que este jogo tem regras? Apos-
temos então no que as casas que trocam palpites por 
dólares apontam: Chloé Zhao.

Onde tudo é quase tão impreciso quanto os re-
sultados do lançamento de um dado é no campo do 
Melhor Filme Internacional, aquela categoria cativa 
para obras em língua maioritariamente não-ingle-
sa que depende de candidaturas país a país e à qual 
Portugal anda há trinta e tal anos a tentar chegar às 
nomeações, sem nunca conseguir. Este ano temos fil-
mes da Dinamarca, de Hong Kong, da Roménia, da 

como Melhor Ator Secundário (pelo trabalho em “Da 
5 Bloods: Irmãos de Armas”, de Spike Lee), mas aqui 
deverá deixar que o britânico Daniel Kaluuya (por 
“Judas e o Messias Negro”) leve a estatueta dourada. É 
um ganhador antecipado, até agora arrebatou tudo o 
que havia, Globo de Ouro, BAFTA, Guilda dos Atores. 
Depois da sua nomeação em 2018 — em “Foge”, de 
Jordan Peele — Kaluuya volta aos Óscares como ven-
cedor. No campo feminino, para Melhor Atriz Secun-
dária, está apontado o triunfo de uma velha glória do 
cinema da Coreia, Yuh-jung Youn, pelo seu trabalho 
em “Minari”, um filme americano sobre uma família 
coreana no Arkansas rural dos anos 80 que tem, para 
já, um feito singular: ganhou o Globo de Ouro como 
Melhor Filme em Língua Estrangeira sendo uma pro-
dução inteiramente americana. Yuh-jung Youn lide-
ra as apostas fundada no que aconteceu nos BAFTA 
e na Guilda dos Atores. Facto curioso: se vingar este 
palmarés no campo interpretativo, teremos um nai-
pe de atores inteiramente não-caucasiano. Seis anos 
depois do movimento #OscarsSoWhite que agitou a 
Academia, o panorama não podia ter mudado mais.

ARGUMENTISTAS EM CAUSA
Na escrita dos filmes parece continuar a haver mais 
dúvidas que certezas. Não no campo do Argumento 
Original, onde tudo aponta para a vitória da britâ-
nica Emerald Fennell por “Uma Miúda com Poten-
cial”. Emerald Fennell é um caso: atriz já com uma 
carreira de década e meia (os seguidores da série 
“The Crown” lembrar-se-ão dela enquanto Camil-
la Parker Bowles), mas sem nunca se ter destacado 
por aí além, começou há cinco anos a trabalhar tam-
bém como argumentista e entra, agora, pela porta 
grande das atenções internacionais, com uma obra 
que é um projeto pessoal com autoria completa (re-
alização, argumento, produção) — e logo nomeada 

“Listen” foi a primeira candidatura proposta pela 
Academia Portuguesa de Cinema à sua congénere 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
(AMPAS) para a categoria de Melhor Filme 
Internacional. Acontece que a obra de Ana Rocha de 
Sousa não cumpria uma das cláusulas fundamentais 
para o prémio: ser maioritariamente falada numa 
língua que não o inglês. História de portugueses 
em Inglaterra, “Listen” tinha muitos diálogos em 
português, mas este não era o idioma dominante. 
Eliminada regulamentarmente a hipótese de o filme 
de Ana Rocha de Sousa chegar às nomeações, 
foi o mesmo substituído por “Vitalina Varela” de 
Pedro Costa, segundo classificado na votação dos 
membros da lusa Academia. Houve assomos de 
entusiasmo em meios cinéfilos das redes sociais, 
estimulados pelo facto de o próprio realizador ser 
membro da AMPAS, depressa fenecidos quando se 
verificou que ainda não foi desta que Portugal deixou 
de deter o recorde de ser o país que há mais anos se 
candidata sem ter sido nomeado alguma vez. / J.L.R.

Depois de, há quatro anos, ter chegado ao escalão de 
realizador oscarizável (com “O Primeiro Encontro”, 
oito nomeações entre as quais a de Melhor 
Realização e a de Melhor Filme), o canadiano Denis 
Villeneuve tinha fortes probabilidades de estar 
outra vez no pelotão da frente na disputa das mais 
cobiçadas estatuetas do mundo do cinema. Em 
2020 devia ter estreado “Dune”, a muita aguardada 
cinematização do universo de ficção científica 
de Frank Herbert que só uma vez foi abordado 
no passado – em 1984, no filme que David Lynch 
realizou para o produtor Dino De Laurentiis e que não 
era tão mau quanto a fama com que ficou pintado 
(Janet Maslin, no “New York Times”, chegou a 
escrever que era preciso ter poderes de adivinhação 
para perceber o que lá se passava...). “Dune” é um 
daqueles projetos que, nas mãos de um autor 
seguro na F.C., pode desencadear prémios. Só que a 
pandemia mandou a estreia do filme para as calendas 
(está agendada para setembro) e o realizador bem 
pode esperar sentado. / J.L.R.

No peculiaríssimo verão de 2020, “Tenet” pareceu 
querer ser o grande salvador dos cinemas, o 
filme que iria chamar arredadas multidões de 
volta às salas escuras. Entre o fim de Agosto e o 
princípio de Setembro teve uma estreia mundial 
generalizada e, atendendo a que caiu a meio de 
uma epidemia global, até nem se portou muito mal 
nas bilheteiras, já que o mercado estava fechado 
em locais importantes (como Los Angeles e Nova 
Iorque, para só falar nos Estados Unidos) e com 
severas limitações em quase todo o lado. Mas, 
na contabilização do deve e do haver, a Warner 
estima perdas, no fecho das contas, de 50 milhões 
de dólares. Igualmente problemático para Nolan, 
autor completo (em “Tenet” ele realiza, escreve e 
produz), foi a morna receção crítica do filme, onda 
negativa que se estendeu aos próprios profissionais 
da Academia. “Tenet” só teve duas nomeações e 
em categorias que sublinham o seu aspeto visual. 
Parafraseando o bom humor de Solnado, é como 
quem diz que a cor nem é feia, mas não flutua. / J.L.R.

Q  ANA ROCHA 
DE SOUSA

Q  DENIS 
VILLENEUVE

Q  CHRISTOPHER 
NOLAN
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Mulher 
sem 
medo
Foi o rosto do célebre ‘caso’  
da Capela do Rato, uma vigília 
promovida em 1972 por um grupo 
de católicos a favor da paz e contra 
a guerra colonial que acabou  
com a invasão da igreja pela 
polícia. Mais tarde seria presa  
e torturada. Maria da Conceição 
Moita morreu no dia 30 de março

TEXTO
JOSÉ PEDRO CASTANHEIRA

LIBERDADE Maria da 
Conceição Moita foi uma das 
mulheres libertadas da prisão 

de Caxias no dia seguinte  
ao 25 de Abril de 1974
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de extrema-esquerda, que havia sido previamente 
informado pelos organizadores da vigília. 

Na capela, as pessoas dividiram-se em vários 
núcleos, para discutir assuntos relacionados com 
a guerra colonial e com a construção da paz, tendo 
sido aprovadas diversas moções. Ao fim da tarde de 
31, forças da PSP e da DGS (a Direção-Geral de Se-
gurança, a nova designação da temida polícia polí-
tica, PIDE) cercaram a capela. Por volta das 20h45, 
um oficial da PSP entrou na igreja e dirigiu-se aos 
presentes, a quem deu um prazo de dez minutos 
para abandonarem o local. Quase ninguém acatou 
o ultimato, após o que, num gesto inédito durante 
a ditadura, forças da PSP invadiram a capela e de-
tiveram os presentes: 91 pessoas, transportadas em 
duas carrinhas para a esquadra do Largo do Rato, 
no antigo Convento das Trinas. Aqui, procedeu-se à 
respetiva identificação, com Conceição Moita a fi-
gurar em décimo lugar no rol de 75 nomes elabora-
da pelo comando da PSP. A maioria foi libertada, à 
exceção de 14, levados para a cadeia de Caxias, onde 
permaneceram cerca de 15 dias. Entre eles estavam 
o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, o professor de 
Economia Francisco Pereira de Moura, o estudante 
Francisco Louçã e o ex-sacerdote Luís Moita, um dos 
irmãos de Conceição.

LIGAÇÃO ÀS BRIGADAS REVOLUCIONÁRIAS
A ideia de organizar uma vigília contra a guer-
ra colonial terá ocorrido a Luís Moita, no verão 
de 1972, durante as férias no Algarve. Não era a 

primeira vigília que um grupo de católicos promo-
via em favor da paz. Já em 1 de janeiro de 1969, um 
pequeno grupo se reunira durante várias horas na 
Igreja de São Domingos, junto ao Rossio de Lisboa, 
para rezar e refletir sobre a problemática da paz. 
O historiador António Araújo, cuja tese de dou-
toramento foi precisamente sobre o ‘caso’ da Ca-
pela do Rato, refere, na revista “Lusitania Sacra” 
(nº 16, 2004), que Teotónio Pereira e Luís Moita 
já haviam feito parte do grupo promotor da vigí-
lia de São Domingos. Foi aqui que se entoou pela 
primeira vez a “Cantata da Paz”, com os famosos 
versos “Vemos, ouvimos e lemos/ Não podemos 
ignorar”, compostos para a ocasião por Sophia de 
Mello Breyner.

Não sendo, pois, original, a vigília do Rato teve, 
no entanto, um impacto muitíssimo superior à de 
São Domingos. Em quatro anos, o quadro políti-
co mudara substancialmente: em janeiro de 1969, 
com Marcello Caetano no poder apenas há três 
meses, vivia-se em plena “primavera marcelista” 
que, em finais de 1972, já dera lugar a um inver-
no sombrio e carregado. Por outro lado, a posição 
da igreja em relação à guerra mudara muito, pelo 
menos em termos internacionais, com a audiência 
concedida em Julho de 1970 pelo Papa Paulo VI aos 
líderes dos movimentos de libertação. A própria 
guerra evoluíra, sendo a posição de Portugal cada 
vez mais insustentável. Porém, um dos fatores que 
mais contribuiu para a projeção pública da “greve 
da fome” foi o aproveitamento que dela fizeram as 
Brigadas Revolucionárias, de que Conceição Moi-
ta fazia parte.

Numa entrevista ao “Público”, o líder das BR, 
Carlos Antunes, chegou a dizer que foi no âmbi-
to daquela organização que “definimos que seria” 
Conceição Moita “a ler a declaração na capela” — 
cujo texto foi “simultaneamente” divulgado “em 
Argel por Manuel Alegre aos microfones da ‘Voz da 
Liberdade’”. Também no livro “A Guerra de Áfri-
ca”, dirigido por José Freire Antunes, o líder das BR 
reivindicou: “Fui eu que determinei, por razões de 
disciplina, que fosse a ‘Xixão’ (sic) Moita a assumir, 
com todas as consequências que isso ia ter para a 
nossa organização.”

Luís Moita desmente esta versão, que reputa de 
“erradíssima” e “sem fundamento nenhum”. “His-
toricamente houve uma apropriação incrível do 
‘caso’ pelas BR”, lamenta. “A decisão de que seria 
a ‘Xexão’ a ler o texto, no final da missa, foi tomada 

A 
30 de dezembro de 1972, por volta das 19h30, um 
grupo de seis pessoas aproximou-se do altar de uma 
discreta capela na Calçada Bento da Rocha Cabral 
(paredes-meias com a atual sede nacional do Par-
tido Socialista). Àquela hora, o padre João Seabra 
Diniz preparava-se para terminar a missa que todos 
os sábados se celebrava naquela capela, erigida em 
honra de Nossa Senhora da Bonança. Foi uma mu-
lher quem tomou a palavra junto ao microfone. Era 
Maria da Conceição Moita, que o celebrante (que, 
naquele dia, substituíra o padre Alberto Neto, a bra-
ços com uma pneumonia) e quase toda a assistência 
conheciam bem, pela assídua participação na vida 
daquela comunidade. 

Conhecida por quantos lidavam com ela por 
“Xexão”, leu um texto de 400 palavras, que come-
çava por evocar o lema proposto pelo Papa Paulo 
VI para o Dia Mundial da Paz, a ser celebrado dois 
dias depois, a 1 de janeiro: “A paz é possível!” Lem-
brou que “entre nós, desde 1961 para cá, a paz não 
tem sido possível”, devido às guerras em Angola, 
Guiné e Moçambique. Criticou “a apatia da Igreja” 
e exprimiu a “decisão” de um grupo, de que era a 
porta-voz, de “permanecer aqui durante dois dias 
(a partir de agora até à tarde do dia 1 de janeiro), 
a fim de provocar um ambiente de liberdade onde 
todos os que quiserem — cristãos ou não cristãos — 
possam debater estes problemas”. Num tom extre-
mamente moderado, acrescentou que o gesto seria 
acompanhado de um jejum de “qualquer alimen-
to”, como forma de “expressar a nossa solidarieda-
de para com as vítimas da guerra” e dar “um sinal 
visível da nossa determinação”.

Nas horas seguintes a vigília pela paz, que fica-
ria mais conhecida por “greve da fome”, atraiu à 
capela algumas centenas de pessoas. No dia imedi-
ato, domingo, em muitas igrejas da capital e dos ar-
redores, os crentes foram surpreendidos à saída da 
missa com a distribuição de um comunicado, feito 
sobretudo por jovens, dando conta do que se passa-
va na Capela do Rato, apelando à “presença e par-
ticipação” e sugerindo o lançamento de “iniciativas 
com os mesmos fins”.

Ao mesmo tempo, em Lisboa, no Barreiro e no 
Seixal, explodiam cerca de 30 petardos, espalhan-
do milhares de panfletos, assinados por “Traba-
lhadores Revolucionários”, em que se convidava à 
participação de todos, “sem distinção de religião”, 
na Capela do Rato. A iniciativa pertencera às Bri-
gadas Revolucionárias (BR), um grupo clandestino 

“Não deixar,  
a todo o custo, 
endurecer  
o coração”, 
exortou Maria  
da Conceição 
Moita no seu 
testamento 
espiritual
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“Boletim Anticolonial”, uma publicação clandesti-
na sobre a guerra em Angola, Moçambique e Guiné.

“ESTIVE 13 DIAS SEM DORMIR”
Após a prisão do irmão e do amigo arquiteto, Con-
ceição Moita temia que também ela caísse na mira 
da polícia e decidiu fugir do país. “Fui comprar um 
bilhete de avião para Paris no balcão da TAP do Mar-
quês de Pombal.” Bilhete só de ida, já que lhe era 
impossível prever uma data de regresso. A viagem 
estava marcada para a noite de 6 de dezembro. Para 
o fim da tarde convocara para casa, na Avenida Al-
mirante Reis, em Lisboa, onde vivia com a mãe, al-
guns familiares, com a finalidade de se despedir e 
justificar a sua decisão. “Seriam talvez umas 20 ho-
ras quando tocaram à porta. Era a polícia, que me vi-
nha buscar. Vários pides entraram pela minha casa, 
armados até aos dentes, num aparato incrível. Ri-
-me quando os vi.” No livro “Os Últimos Presos do 
Estado Novo”, a jornalista Joana Pereira Bastos des-
creveu a cena: “Em segundos, reviu mentalmente 
o que tinha de fazer. Pediu para se despedir da fa-
mília, pegou na sobrinha Marta ao colo e discreta-
mente escondeu uma chave na fralda da bebé. Se a 
PIDE descobrisse a casa clandestina alugada em seu 
nome, onde dava apoio de retaguarda às BR, muitas 
outras prisões podiam suceder-se.”

Levada para uma viatura da polícia, seguiram até 
à sede da PIDE/DGS, na Rua António Maria Cardoso, 
para uma curta paragem. Atrás, no seu próprio car-
ro, seguiu o irmão mais novo, Manuel, que queria ver 
para onde a levavam — um atrevimento que tam-
bém lhe valeu a prisão. O destino final foi a cadeia 
de Caxias, destinada a presos políticos. Levada para 
o Reduto Sul, era ali que a esperava a sala de tortura.

Na já referida entrevista ao autor, Conceição Moi-
ta recorda: “Estive uma semana inteira seguida sem 
dormir. Ao todo, foram 13 dias sem dormir, em várias 
fases. Mais tarde tomei nota de tudo o que me lem-
brava num caderno. O essencial foi a tortura do sono, 
mas logo de início levei uma bofetada muito grande, 
que me atirou redonda ao chão e me deixou a tremer 
dos pés à cabeça e sem controlo, de tal forma que 
chamaram um médico. Fizeram também a tortura da 
estátua, o que me provocou um inchaço enorme nos 
pés. Mas nunca sonhei com a prisão nem com a tor-
tura, nunca. E isso é uma coisa boa. Sonhava sempre 
com cenários de liberdade: praias imensas, cavalos a 
correr, e também com os meus irmãos.”

Em 1973, cada vez mais isolada e contestada, a 
ditadura endurecera as suas expressões repressi-
vas, incluindo os interrogatórios policiais. Não ha-
via preso político — homem ou mulher, intelectual 
ou operário, comunista, maoista ou católico — que 
escapasse à violência policial. “O meu irmão Luís foi 
torturadíssimo, assim como o Nuno Teotónio Perei-
ra.” Luís recorda que também o irmão Manuel “foi 
torturado — aliás foi o único de nós que teve aluci-
nações durante a tortura. Ele fora preso semi por en-
gano”. Detalha: “Ele tinha relações familiares com 
o Manuel Alegre, que estava em Argel, e quando o 
Carlos Antunes veio, clandestino, para Portugal, o 
Alegre deu-lhe o contacto do meu irmão. Foi através 
dele que o Carlos Antunes nos contactou. Libertado 
pouco antes do 25 de Abril, estava a aguardar julga-
mento em liberdade condicional.”

Ao contrário de numerosos ex-presos que vaci-
laram perante a brutalidade da PIDE/DGS, Concei-
ção nunca negou que cedeu à tortura. “No fim, já não 
aguentava mais. Dizia-lhes: ‘Não aguento mais, por 

LAR “Xexão” 
fotografada em sua 
casa em Lisboa, em 
setembro de 2020
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numa reunião, por acaso em casa dela, do grupo de 
católicos que promoveu a iniciativa e de que eu tam-
bém fazia parte.”

Conceição Moita aderira às Brigadas num pro-
cesso de acelerada radicalização política, comum 
a outros católicos progressistas. Criadas em 1970 
por Carlos Antunes e Isabel do Carmo, ambos dis-
sidentes do PCP e defensores da luta armada, as BR 
estrearam-se no ano seguinte, com um atentado 
bombista contra as instalações da NATO, na Ca-
parica. Conceição foi recrutada pelo próprio Car-
los Antunes (que faleceu em janeiro último, víti-
ma de covid-19). Na sua aturada investigação, An-
tónio Araújo nota: “As Brigadas infiltraram-se nos 
meios católicos através de Nuno Bragança e Nuno 
Teotónio Pereira.” Numa entrevista inédita, con-
cedida ao autor, Conceição detalhou essa conversa 

com o dirigente das BR: “Perguntei-lhe se iam fazer 
atentados a pessoas e ele garantiu-me que não — e 
cumpriram.” Perante a rudeza da ditadura de Mar-
cello Caetano, “a violência era, na minha opinião, 
um meio limite, mas legitimado pelo seu objetivo 
emancipatório. Eu não fazia parte dos operacionais 
das BR. Dava uma colaboração efetiva em termos 
logísticos: casa, boleias, recados, pelo menos des-
de meados de 1972”. Acedera, em particular, a dar 
o seu nome no aluguer de um apartamento desti-
nado a dar guarida a militantes clandestinos das 
Brigadas.

Libertados ainda em janeiro de 1973, após uma 
enorme pressão nacional e internacional em torno 
do ‘caso’ da Capela do Rato, Luís Moita e Teotónio 
Pereira voltaram a ser presos em finais de novem-
bro. Eram os principais responsáveis pela edição do 
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favor matem-me!’ Sentia-me a enlouquecer. Orga-
nizaram um piquete, sempre de mulheres, para não 
me deixar dormir. A certa altura comecei a ver tudo 
azul — e aí pararam a tortura. Não sei o que isso sig-
nificava, mas percebi que ficaram assustados.”

A já mencionada entrevista decorreu em agos-
to 2008. Passados 35 anos sobre os acontecimentos, 
Conceição parecia já ter digerido quanto se passara 
— o que não sucedeu a muitos outros ex-presos, que 
arrastaram vida fora uma espécie de sentimento de 
culpa. Conceição não receou as palavras: “Falei na 
PIDE. Não aguentei, pronto! Não podia mais... O es-
tado de exaustão era tal que eu dizia simplesmente: 
‘Não aguento mais, façam-me em salsichas!’ Todos 
nós falámos — todo aquele grupaço falou. Antes de 
ser presa, sempre tinha dito que nunca falaria, e di-
zia-o com grande convicção. Mas uma coisa é falar, 
outra é ser traidora. Nunca traí ninguém e nunca 
me passei para o lado da polícia nem colaborei. Nin-
guém foi beliscado pelo que eu disse. E, assim que 
pude, dei indicações à minha família de que não ti-
nha aguentado a tortura.” Após a libertação, quase 
ninguém viria a recriminá-la. Uma das poucas ex-
ceções terá sido Carlos Antunes, que rejeitou várias 
tentativas de Conceição para falar com ele.

LIBERTADA EM OMBROS DA PRISÃO DE CAXIAS
À violência física dos interrogatórios seguiu-se uma 
violência mais psicológica: o isolamento. “O Luís 
esteve muito tempo em isolamento” — 78 dias. “Eu 
só estive um mês e em fevereiro já fui para uma cela 
coletiva. Éramos quatro mulheres e duas delas sa-
íram antes do 25 de Abril. Fiquei amiga de todas.”

Assim que os três irmãos foram presos, a família 
tratara de arranjar-lhes advogados. Para Conceição a 
escolha recaiu em Jorge Sampaio, enquanto Luís foi 
defendido por Francisco Sousa Tavares e Manuel por 
José Manuel Galvão Teles — todos eles advogados li-
gados à oposição democrática. Conceição já conhe-
cia Sampaio. “Estivemos juntos em algumas andan-
ças da política, como na CDE em 1969, mas nunca 
fui amiga pessoal dele. Na Presidência da República 
sempre o tratei por ‘o meu advogado’. Conservei a 
melhor das impressões do Jorge: tive mesmo uma 
fotografia sua no meu gabinete da Escola Superior de 
Educação.” Não era a imagem oficial do Presidente, 
muito pelo contrário. “Era uma delícia de fotografia, 
quando ele tinha quatro ou cinco anos e que tirei de 
uma reportagem do Expresso.”

Durante os quase cinco meses de prisão, Concei-
ção teve direito a um único encontro com o advo-
gado. “Foi já em 1974, depois da tortura, mas ainda 
em isolamento. Ficámos separados por umas grades, 
com um pide a assistir a tudo. Essa é a única recor-
dação que tenho, bem como de uma conversa muito 
formal. O meu irmão Jorge é que ia falar muitas ve-
zes com ele.” Politicamente, Jorge Moita estava nos 
antípodas dos três irmãos presos. Tal como sucede-
ra com o falecido pai, que presidira à câmara mu-
nicipal de Alcanena, nomeado pelo regime. Jurista, 
o irmão Jorge chegara a ser deputado à Assembleia 
Nacional. Luís Moita recorda: “O nosso irmão Jor-
ge, que tinha mais dez anos que eu, formara-se no 
integralismo lusitano e era um salazarista convicto 
por razões ideológicas. Mas foi impecável connosco, 
tendo-nos visitado várias vezes.”

O encontro seguinte com o advogado de defe-
sa foi a 26 de abril de 1974, já o Governo de Caeta-
no sucumbira à revolução dos cravos. Foi um dia 
agitadíssimo, em que se exprimiram as primeiras 

divergências entre os vencedores do golpe. Por um 
lado, os que insistiam na libertação de todos os pre-
sos políticos, independentemente das filiações e 
acusações. Por outro, os oficiais mais conservadores, 
liderados pelo general António de Spínola, que en-
tendiam que não deviam ser libertados os envolvi-
dos em crimes de sangue e ações de cariz terrorista. 
Neste grupo incluíam-se numerosos presos, ligados 
à Ação Revolucionária Armada (ARA, o braço arma-
do do PCP), à Liga de Unidade e Ação Revolucionária 
(LUAR, de pendor guevarista) e, claro, às BR.

Rumores sobre estas divergências não tardaram a 
chegar a Caxias. Separadas dos homens, havia em Ca-
xias uma dezena de mulheres prisioneiras, com liga-
ções muito diversas — desde o PCP ao maoista MRPP, 
passando pelas BR. Conceição conta: “Nós, mulheres, 
que éramos muito menos do que os homens, reuni-
mo-nos e decidimos que ou saíamos todas ou não saía 
ninguém. Solidariedade total. E mandámos dizer isso 
para o lado dos homens, onde se verificava alguma di-
visão. A nossa posição ajudou a que os homens tam-
bém tivessem tomado uma posição coletiva.”

Acabaram por ser libertados todos os cerca de 
130 presos políticos: os de Caxias, ao fim do dia 26, 
e os de Peniche, que já estavam a cumprir pena, a 
27. António Marujo refere no site “Sete Margens” que 
“nas diversas imagens e reportagens da época, Con-
ceição Moita aparece pelo menos em dois momen-
tos: quando sai da cela”, acompanhada pelo amigo 
José Manuel Galvão Teles, e “já fora da prisão, levada 
em ombros, com outros companheiros”. Na entre-
vista ao autor, Conceição emocionou-se: “Uma das 
imagens mais lindas que guardo é a do corredor da 
prisão, na tarde de 26 de abril, transformado numa 
coisa maravilhosa, com todas as portas abertas, per-
mitindo que a luz entrasse dos dois lados.”

“NA VIDA NÃO EXISTEM RUTURAS”
Maria da Conceição Victor Moita nasceu em Alca-
nena a 5 de abril de 1937. A formação inicial foi a 
de educadora de infância. Profundamente católica, 

integrou durante década e meia o movimento Uni-
ão Noelista Portuguesa. Antes do 25 de Abril deu a 
disciplina de Religião e Moral em escolas de Lisboa 
e do Barreiro. Ensinou na Escola Beiral, dirigiu uma 
secção da Casa Pia de Lisboa e trabalhou no movi-
mento “O Ninho”, no apoio a raparigas pobres que 
viviam da prostituição. Dedicou-se ainda à educa-
ção de adultos e à animação comunitária.

Uma vez instaurada a democracia, esteve envol-
vida nos Grupos Dinamizadores de Unidade Popular 
(GDUP), criados no âmbito da candidatura de Otelo 
Saraiva de Carvalho à Presidência da República, em 
1976. Com um mestrado em Ciências da Educação, 
trabalhou na Escola Superior de Educação de Lis-
boa, tendo-se dedicado à formação de professores e 
educadores. Autora do livro “Para uma Ética Situada 
dos Profissionais de Educação de Infância”, lançou 
a coleção “Cadernos de Educação de Infância”. Ao 
falar da irmã, Luís Moita valoriza especialmente o 
vector profissional. “Algumas notícias insistiram na 
tónica antifascista do seu historial, mas isso é redu-
tor. Onde ela mais se distinguiu foi como educado-
ra e pedagoga e, noutra vertente, como criadora de 
uma grande rede de comunidades cristãs, que aliás 
se manifestou aquando da sua morte.”

Com efeito, Conceição manteve uma militância 
católica muito ativa. Nos anos imediatos à revolução, 
foi uma das dinamizadoras do movimento Cristãos 
Pelo Socialismo, do jornal “Libertar” e do Encontro 
Nacional de Cristãos. Desempenhou as funções de 
assistente religiosa do Movimento Católico de Es-
tudantes (MCE) e fazia parte do Metanoia — Movi-
mento Católico de Profissionais.

Contrariamente a muitos católicos progressis-
tas, nem perdeu a fé, nem se afastou da prática re-
ligiosa, e sempre manteve laços com a igreja ins-
tituição. Num testemunho para o site “Sete Mar-
gens”, o monge cisterciense Carlos Maria Antunes 
assevera que ela “sempre afirmou sem hesitação a 
sua pertença eclesial, desejando uma Igreja simples 
e acolhedora, com intensa vida fraterna, aberta a 
toda a gente, que privilegiasse claramente o servi-
ço aos mais pobres e que estivesse atenta e se dei-
xasse interrogar pelas questões do seu tempo”. A 
8 de março de 2003, Dia Mundial da Mulher, foi 
condecorada pelo Presidente Jorge Sampaio com a 
Ordem da Liberdade.

Vítima de cancro, Maria da Conceição Moita 
morreu a 30 de março, a poucos dias de completar 
84 anos. A cerimónia fúnebre realizou-se na sexta-
-feira santa, um dia carregado de significado para 
uma crente como ela. Na breve celebração, foi lido 
o belo Salmo 139, na versão do poeta Herberto Hél-
der. Respondendo a um pedido que deixara expres-
so, Francisco Fanhais cantou, à capela, a “Canção 
da Cidade Nova”. O momento mais sentido, porém, 
foi a leitura de uma breve carta de “Xexão” à famí-
lia, de despedida e exortação: “A grande tarefa é 
ir fazendo mais humano o tecido das relações, no 
tempo que nos é dado. E gastar a vida a transfor-
mar o mundo que espera pela justiça e pela frater-
nidade. Não deixar, a todo o custo, endurecer o co-
ração. Porque o amor é de tudo o mais importante. 
Dá sentido à vida e é mais forte que a morte. (...) É 
na certeza leve e limpa que parto, sabendo que na 
vida não existem ruturas e acreditando que o que 
me espera é a plenitude do que procuro, sem ser 
possível imaginar.” b

e@expresso.impresa.pt 

DOCUMENTO A ficha na PIDE do rosto  
do célebre ‘caso’ da vigília da Capela do Rato
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A baleia da Gronelândia  
vive mais de 200 anos  
e é um dos “animais fetiche” 
deste investigador  
do fenómeno do 
antienvelhecimento.  
Ele acredita que o elixir  
da juventude é possível, 
apesar de existirem mais  
de 2 mil genes que  
influenciam a longevidade

Entrevista  
João Pedro de Magalhães

POR HUGO SÉNECA

É possível 
viver até aos 
100 anos e 
manter um 
corpo de 70”
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uitos anos antes de descobrir forma 
de meter uma baleia da Gronelândia 
num laboratório da Universidade de 
Liverpool, João Pedro de Magalhães 
começou a estudar formigas que per-
corriam a varanda da casa dos pais, 
em Gaia. E foi embalado pela curio-
sidade, que tanto passava pela ofer-
ta de açúcar como pelo sacrifício por 
afogamento, que tomou nota à fini-
tude da vida através dos minúsculos 
insetos. “Escrevi um livro sobre es-
sas formigas da minha varanda... Te-
ria uns 8 anos, talvez. Foi uma coisa 
pequenina, com umas 10 páginas; foi 
o meu primeiro relatório científico”, 
recorda o professor que hoje coordena 
uma equipa de 10 pessoas dedicadas 
ao estudo do envelhecimento. Depois 
da “revelação” das formigas, o com-
bate ao envelhecimento nunca mais 
lhe saiu do pensamento. Começou 
por formar-se na Universidade Ca-
tólica Portuguesa, para depois rumar 
à Bélgica e concluir, já no novo milé-
nio, um doutoramento que teve como 
pano de fundo a senescência. Mais 
tarde, já com um pós-doutoramento 
feito em Harvard, chega à Universi-
dade de Liverpool para orientar uma 
equipa de investigação que o ajudou 
a sequenciar o genoma da baleia da 
Gronelândia, seguindo as tendências 
científicas que demonstram que até os 
maiores gigantes da Natureza podem 
ser representados na íntegra pelo mais 
ínfimo dos genes. Esta baleia, que vive 
mais de 200 anos, é apenas um dos 
“animais fetiche” do Laboratório de 
Genómica Integrativa do Envelheci-
mento da Universidade de Liverpo-
ol. Ratos-toupeira e ratos-anões, que 
parecem ter nos genes um abono de 
longevidade, também merecem espe-
cial atenção. João Pedro de Magalhães 
tem nacionalidade britânica, mas ad-
mite que poderá não querer viver para 
sempre no Reino Unido. Devido à iti-
nerância dos estudos, a sua filha mais 
velha tem nacionalidade americana, 
enquanto as duas mais novas são bri-
tânicas. Desconhece-se o que dirão ao 
ouvirem o único álbum de um projeto 
conhecido por Senescence, que o pai 
editou seguindo os preceitos do heavy 
metal, mas é possível que as três cri-
anças nem estranhem o nome dado 

àquela iniciativa musical, tendo em 
conta que, possivelmente, já deverão 
pertencer à primeira geração com uma 
esperança de vida que pode ir além 
dos 150 anos com a ajuda de medica-
mentos ou até da reprogramação ge-
nética. João Pedro de Magalhães acre-
dita que essa meta de longevidade po-
derá generalizar-se entre a população 
— até porque os governos terão inte-
resse em reduzir o impacto da velhice 
nos cidadãos. Mas, enquanto não che-
ga esse dia, é possível que continue a 
ver alguns cientistas a tomarem met-
formina por conta própria.

De certeza que não há forma de esco-
lher os nossos genes?
Ainda não podemos escolher genes, 
embora tenha havido avanços. Há mé-
todos como a seleção pré-embrioná-
ria ou a pré-implantação... Se um casal 
tem dificuldade em engravidar, ou uma 
doença genética, pode fazer uma aná-
lise, fazer fertilização in vitro e ver se o 
embrião tem alguma doença. É possível 
que se consiga alguma seleção, mas...

Nem todos os processos usados em 
animais resultam em humanos?
Conseguimos escolher genes em ani-
mais, como minhocas ou ratinhos... Em 
humanos não é possível. Do ponto de 
vista ético, não é permitido. E, do ponto 
de vista técnico, há problemas. Quan-
do criamos ratinhos transgénicos, cri-
amos 20 e escolhemos o que tiver genes 
mais interessantes. Não podemos fazer 
o mesmo com humanos; não podemos 
gerar 20 bebés para escolher o melhor.

Quando introduz alterações no ácido 
desoxirribonucleico [ADN] de ani-
mais, já sabe quais os genes que quer 
alterar para travar o envelhecimento?
Em ratinhos ou minhocas é relativa-
mente fácil mudar genes. É possível 

pegar em 10 ou 20 mil minhocas, al-
terar um gene e ver se isso alterou a 
longevidade. Há um consórcio que 
pretende desligar todos os genes de 
ratinhos para ver o que acontece. Este 
consórcio quer estudar genes que afe-
tam o desenvolvimento; e, por isso, 
cria milhares de ratinhos com mu-
tações diferentes e vê quais é que se 
desenvolvem ou não normalmente. A 
partir daí, consegue-se fazer um ca-
tálogo dos genes que influenciam o 
desenvolvimento.

Não há um gene específico do 
envelhecimento?
Há mais de 2000 genes que influ-
enciam a longevidade e o envelhe-
cimento. As primeiras descobertas 
em ratinhos foram meio acidentais. 
Alguém verificou que os ratos-anões 
se mantinham vivos quando animais 
de outras espécies já tinham morrido. 
Andrzej Bartke fez um estudo para 
estabelecer se as mutações que levam 
à geração de ratos-anões aumentam 
a longevidade. E descobriu que essas 
mutações que levam os ratos a serem 
anões também os levam a viver mais 
tempo. São mutações específicas. As 
mutações dos genes que regulam a 
produção da hormona de crescimen-
to no cérebro fazem com que os ratos-
-anões não produzam tanta hormo-
na de crescimento ou fazem com que 
sejam anões... E, ao mesmo tempo, 
tornam-se mais resistentes ao can-
cro e têm uma longevidade superior 
até 50%.

E agora uma pergunta mesmo igno-
rante: a sequenciação do genoma hu-
mano não abre caminho à alteração 
de genes ou, pelo menos, das funções 
exercidas por esses genes?
É algo que permite saber que há mu-
tações ou que há fatores de risco para 

INVESTIGAÇÃO João Pedro  
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equipa no laboratório da 
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Adorava sequenciar o genoma 
da Jeanne Calment, que viveu 
até aos 122 anos. Ela gostava  
de chocolate e vinho do Porto  
e fumou a maior parte da vida”
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o Alzheimer, ou outras doenças, mas 
não permite corrigir erros do ADN. 
Na Centaura, uma empresa em que 
assumo a direção científica, estamos 
a desenvolver técnicas de terapia gé-
nica, mas há problemas técnicos por 
resolver. Imagine o Alzheimer. Sabe-
-se que tem predisposições genéticas, 
mas não é fácil fazer a correção [de ge-
nes]. É preciso mudar o gene que cau-
sa essa predisposição... nas células do 
nosso cérebro! E não há técnica para 
isso. Mas já houve ensaios positivos 
com terapias génicas noutras doen-
ças. Há pessoas que têm problemas em 
produzir certas enzimas no fígado. Se 
uma pessoa tem uma mutação gené-
tica que impede a produção dessa en-
zima, podemos colocar o gene correto 
no fígado? Sim, mas não há maneira 
de cobrir todas as células do fígado. 

Ainda que haja ensaios que mostrem 
que, em certas doenças, basta corrigir 
10% a 20% das células do fígado para 
os doentes ficarem melhor.

Como se faz essa inserção?
Injetam-se vírus com o gene correto 
no fígado ou noutro órgão. A maioria 
dos ensaios recorre a vírus — e é feita 
apenas em certos órgãos, como o fíga-
do... Há também ensaios nos olhos... 
Mas o envelhecimento é diferente. Não 
se trata de um erro, não é uma doença 
genética. Trata-se de uma pessoa nor-
mal que quer melhorar.

Eventualmente, envolve genes que 
estão interdependentes...
Ainda não sabemos porque é que en-
velhecemos, e não sabemos como po-
demos intervir no envelhecimento... 

mas sabemos como mudar o envelhe-
cimento em animais. Podemos dizer: 
“Ah, mas não podemos mudar os ge-
nes numa pessoa?” Talvez, mas não é 
fácil. Alguns genes são específicos do 
hipocampo; estão no centro do cére-
bro, o que tem os seus riscos. Se uma 
pessoa tem uma deficiência relaciona-
da com uma enzima do fígado e está 
gravemente doente, pode valer a pena 
correr o risco. Mas se está saudável e 
quer envelhecer mais devagar, será 
que vai correr o risco?

De repente, parece estar demasia-
do pessimista quanto a uma solução 
viável!
O que tem sido feito recorre a fármacos...

Fármacos que condicionam a forma 
como as células interagem?

Exatamente. Há fármacos que abran-
dam o envelhecimento em animais. 
Estamos a falar de uma intervenção 
farmacológica que pode ter alvos es-
pecíficos ou que afeta o metabolis-
mo celular.

Portanto, o elixir da juventude não só 
é possível como já existe!
Não há barreira natural que consi-
ga impedir de abrandar ou reverter o 
envelhecimento.

Os anúncios aos cremes de beleza di-
zem o mesmo há anos!
A grande maioria [dos resultados 
apresentados por cremes de beleza] 
está relacionada com aspetos cosmé-
ticos, mas isso não quer dizer que te-
nham benefícios a nível biológico. 
Por exemplo, os genes associados à 
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longevidade e ao abrandamento do 
envelhecimento em ratinhos estão 
também relacionados com a hormo-
na de crescimento. Mas na internet há 
quem venda a hormona de crescimen-
to como sendo também de antienve-
lhecimento. Se reduzirmos a hormo-
na de crescimento, os ratinhos vivem 
mais tempo... Então, porque é que al-
guém vai querer comprar hormona de 
crescimento? Porque pode ter efeito a 
curto prazo. Aumenta a massa mus-
cular, a libido, os níveis de energia... A 
curto prazo, pode ter benefícios, mas a 
longo prazo, provavelmente, não tem. 
Pelo menos em ratinhos não tem. A 
hormona de crescimento torna os rati-
nhos maiores e mais fortes, mas tam-
bém faz com que vivam menos.

Será que as pessoas sabem desse 
risco?
Em Portugal, que eu saiba, não se pode 
vender hormona de crescimento sem 
prescrição médica, mas nos EUA é 
possível vender, desde que seja pro-
duto natural. Os atletas podem querer 
hormona de crescimento para ter mais 
músculo... Não vou julgar as pessoas, 
mas não tomaria hormonas de cresci-
mento — nem recomendo. Tendo em 
conta que reduz a longevidade dos ra-
tinhos... Apesar de não dar origem a 
cancros, pode fazer com que cresçam 
mais rapidamente. Não tomaria hor-
mona de crescimento, mas, por ou-
tro lado, também não faria o inverso. 
Atualmente, há pessoas que têm uma 
alimentação com muito poucas calori-
as para diminuir os níveis da hormona 
de crescimento.

Jeanne Calment bateu o recorde ao 
chegar aos 122 anos, depois de fu-
mar cigarros, beber vinho do Porto 
e comer um quilo de chocolate por 
semana, bem para lá dos 100 anos. De 
certeza que os longevos têm sempre 
hábitos saudáveis?
Já tentei obter o ADN dela... sem su-
cesso. Adorava sequenciar o genoma 
da Jeanne Calment. E, sim, ela gostava 
bastante de chocolate e vinho do Porto 
e fumou a maior parte da vida. Con-
tactei o grupo que tem o seu ADN, mas 
nunca me responderam. Tanto quanto 
sei, não houve nenhum estudo sobre 
esse ADN, sendo que ela já morreu há 
mais de 20 anos.

O que pode estar na origem deste ca-
so, que, aparentemente, contraria os 
manuais de saúde pública?
Creio que será uma combinação de 
sorte e fatores genéticos. Não é caso 
único. Se perguntar a centenários por-
que é que conseguiram viver tanto 
tempo, obtém uma série de respos-
tas diferentes. Alguns têm um estilo 
de vida saudável, mas outros não têm!

O gosto pela vida também conta.
Há fatores psicológicos que influenci-
am, mas não generalizaria isso. E não 
vou dizer que quem quer chegar a 
centenário tem de ir uma vez por mês 
à praia e comer iogurte... não, não é 
assim. Há pessimistas que chegam a 
centenários, apesar de se saber que o 
otimismo está associado à longevida-
de. Existem fatores genéticos. E pode-
mos ver isso nos estudos com gémeos.

Os gémeos têm o mesmo material 
genético?
Os chamados “gémeos verdadeiros” 
tendem a ter uma correlação genética 
na longevidade... mas já se sabe que há 
outros fatores. Se pegar em duas pes-
soas com uma predisposição para uma 
doença genética, elas não vão adoecer 
no mesmo dia... Há uma variabilidade 
biológica inerente, mesmo em indiví-
duos com a mesma componente ge-
nética. Fazemos experiências com mi-
nhocas que têm o mesmo ADN — mas 
elas não morrem todas no mesmo dia. 
Há uma grande variação na longevi-
dade, apesar de terem o mesmo ADN 
e comerem a mesma comida.

É uma lotaria natural!
Sim, dentro de cada organismo e en-
tre organismos há fatores de sorte e 
variabilidade biológica. São fatores 
aleatórios. Ainda não se descobriu um 
fator genético comum a todas as pes-
soas que viveram mais tempo. Existe 
um gene conhecido por apolipopro-
teína E [apoE], que está relacionado 
com o metabolismo do colesterol e 
dos lípidos e que tem variantes asso-
ciadas à doença de Alzheimer. Pes-
soas que têm predisposição para o 
Alzheimer devido a essas variantes 
genéticas não tendem a ser cente-
nárias. Infelizmente, tendem a mor-
rer pela doença antes disso. Há genes 
associados à longevidade, e o apoE é 
o caso mais claro, devido a variantes 

genéticas relacionadas com doenças 
que não aparecem em pessoas cente-
nárias. Mas, quando tentamos desco-
brir variantes genéticas, verificamos 
que nada há que seja único dos cen-
tenários. A biologia tem sempre fato-
res aleatórios. Além disso, uma pes-
soa pode ter os genes todos perfeitos 
e ser atropelada!

Essa inexistência de um fator comum 
não dificulta o desenvolvimento de 
fármacos antienvelhecimento?
A maioria dos fármacos associados à 
longevidade não está relacionada com 
genes que determinam a longevidade. 
A metformina é usada para tratar pes-
soas com diabetes tipo 2, entre outras 
doenças. Já é usada há muitos anos, e 
reparou-se que pessoas com diabetes 
tipo 2 viviam mais tempo do que pes-
soas com diabetes tipo 2 que tomavam 
outras drogas e ainda do que pesso-
as que não tinham diabetes tipo 2. A 
metformina tem efeitos metabólicos, 
ainda que não tenha grandes efeitos 
secundários. Está a ser preparado um 
grande ensaio com o objetivo de apu-
rar se a metformina abranda o enve-
lhecimento nas pessoas. Estes efeitos 
começaram por ser descobertos num 
estudo retrospetivo [análise de dados 
históricos]. Há a rapamicina, que foi 
descoberta na ilha de Páscoa e que, 
ao princípio, era um composto an-
tifúngico, mas sabe-se que aumen-
ta a longevidade e previne doenças 
do envelhecimento. Já foi testada em 
minhocas e ratinhos e é usada como 
imunossupressor no tratamento de 
certos cancros.

Faria sentido distribuir rapamicina ou 
metformina à população?
É preciso fazer ensaios clínicos. A ra-
pamicina é cara e pode ter efeitos se-
cundários graves. Tenho colegas que 
tomam metformina, rapamicina é 
mais complicado...

O argumento a favor da 
criogenia está relacionado com 
o facto de não sabermos como é 
que essa tecnologia vai evoluir”

Cientistas que tomam metformina 
para travar o envelhecimento?!...
Sim. Será que é bom para toda a gen-
te? É uma droga que tem efeitos me-
tabólicos. Tenho um peso saudável e 
não sou obeso nem tenho diabetes... 
poderá a metformina ser benéfica ou 
só é benéfica para pessoas com pro-
blemas metabólicos que sofrem de 
obesidade? Essa é a questão. Da rapa-
micina sabemos ainda menos. Talvez 
alguns doentes que fizeram trans-
plantes de órgãos usem, mas não se 
pode generalizar à população. Há um 
estudo com cães que tem apresenta-
do dados promissores, mas daí a dizer 
que todos devemos tomar... Há labo-
ratórios a tentar desenvolver [fárma-
cos] análogos da rapamicina, que têm 
benefícios, mas sem efeitos secundá-
rios. Mas será que, para pessoas que 
não têm doenças, vale a pena tomar?

Não deixa de ser uma ideia com po-
tencial para um Governo captar votos 
e reduzir custos no Serviço Nacional 
de Saúde...
Sabemos através dos ratinhos que é 
possível animais de meia-idade to-
marem rapamicina e obterem be-
nefícios. Em seres humanos não sa-
bemos. Mas estou otimista. Em ra-
tinhos, a metformina aumenta a 
longevidade em cerca de 7%. Na ra-
pamicina, o aumento anda à volta 
de 12%, 13%, 14%. Mas é impor-
tante referir que há um grande fos-
so entre aquilo que se faz em huma-
nos e aquilo que se faz em animais. 
Quantas vezes não vi notícias sobre 
cancros curados em ratinhos... todas 
as semanas curam-se ratinhos com 
cancros! Isso não quer dizer que se 
consiga curar também humanos. O 
cancro em ratinhos não é igual ao 
cancro nos humanos. Há diferenças 
entre espécies. Há que fazer testes 
em animais, mas também têm de ser 
feitos ensaios em pessoas.
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A rapamicina e a metformina 
aumentam a longevidade entre 
7% e 14%, mas conseguimos 
aumentar a longevidade  
em ratinhos em quase 50%”

E será que é possível produzir esses 
fármacos com custos acessíveis?
Penso que sim. A metformina é um 
fármaco extremamente barato. Se se 
provar que trava o envelhecimento, 
então há grandes vantagens do ponto 
de vista económico. Os grandes gas-
tos ao nível de saúde vêm das doen-
ças do envelhecimento; o cancro, as 
doenças degenerativas e cardiovas-
culares... Seria bastante fácil produ-
zir metformina para ser tomada pela 
população.

Através de alimentos já 
confecionados?
Em princípio, a forma mais fácil de to-
mar será uma pílula. Trata-se de um 
composto sintético. Não há nenhum 
alimento que tenha metformina ou 
rapamicina. Talvez na ilha de Páscoa 
se consiga encontrar micróbios que 
produzam rapamicina! Mas não re-
comendo comer micróbios na ilha de 
Páscoa e não sei se o solo de lá será 
o mais nutritivo [risos]. Existem ali-
mentos com efeitos metabólicos se-
melhantes... ou pelo menos há quem 
diga isso.

Que alimentos são esses?
Trata-se de uma alimentação saudá-
vel, baixa em calorias, baixa em co-
midas processadas, baixa em gordu-
ras saturadas e com muitos vegetais e 
leguminosas e fruta. Sabemos que tem 
efeitos semelhantes ao de certas dro-
gas, como a metformina.

Mas há uma coisa que ainda não se 
percebeu: para si, travar o envelhe-
cimento significa levar alguém aos 70 
anos de idade com um corpo de 30 ou 
apenas manter alguém vivo, mesmo 
sem grande saúde?

Com base naquilo que se tem obser-
vado em animais, é possível abrandar 
o envelhecimento, viver até aos 100 
anos e manter um corpo de 70.

O envelhecimento foi travado de for-
ma uniforme nesses animais?
Há uma uniformidade. Esses animais 
envelheceram mais devagar com be-
nefícios ao nível da saúde. Mas tam-
bém depende de animal para animal. 
Os ratinhos morrem de cancro, acima 
de tudo. Todas estas manipulações e 
fármacos tendem a produzir efeito no 
cancro. Se não tiverem efeito no can-
cro, também não aumentam a longe-
vidade de ratinhos! Mas há ainda efei-
tos nas doenças cardiovasculares. No 
ano passado, produzimos um artigo 
sobre terapias génicas para Alzheimer 
em ratinhos. Mas será que a doença 
de Alzheimer em ratinhos com um ou 
dois anos é igual àquilo que acontece 
com humanos? Nem toda a gente está 
convencida.

Mas o objetivo será sempre viver mais 
tempo com um corpo jovem...
Sim, ninguém quer viver mais tempo 
com uma saúde decrépita, doenças, 
dor ou sofrimento. Em animais, con-
seguimos fazer isso, e os centenários 
também o conseguem fazer. Os cus-
tos dos centenários para os sistemas 
de saúde é, em média, menor do que 
os custos das pessoas que vivem 70 ou 
80 anos. A incidência de doenças em 
centenários é menor. Sabemos que é 
possível viver mais tempo com saúde, 
mas será que aqueles fármacos que 
estamos a testar vão ter efeito? Para 
sabermos, teremos de fazer ensaios.

Falemos de vida após a morte. Se-
rá que os corpos preservados pela 

criogenia alguma vez vão voltar à 
vida?
Não se sabe. O argumento a favor da 
criogenia está relacionado com o facto 
de não sabermos como é que essa tec-
nologia vai evoluir.

Mas sabe-se que é possível man-
ter vivas as células humanas com 
criogenia...
Se o coração parar, as células não mor-
rem imediatamente. Já fiz muita cri-
opreservação — não de pessoas, mas 
de células. Pega-se em células vivas, 
que são congeladas depois de coloca-
das em azoto líquido — e podem ficar 
lá anos, décadas ou milhares de anos! 
Depois descongela-se, e só algumas 
células morreram.

Então, o que falta para recuperar a 
vida?
Há bastantes problemas por resolver. 
Antigamente, quando um coração pa-
rava, a pessoa morria. Hoje é possível 
reanimar uma pessoa. Como disse, se 
congelar [com criopreservação] umas 
células, nem todas vão sobreviver... al-
gumas vão morrer . Num órgão mai-
or, o problema será maior. Não sabe-
mos o que vai ser possível reparar ou 
não no futuro. Diria que é improvável, 
mas não diria que é impossível, por-
que não sabemos que tecnologias vão 
existir no futuro.

Alguma vez testou em si os métodos 
terapêuticos que vai desenvolvendo?
Para ser sincero, não.

Não quer ser o primeiro a tomar o eli-
xir da juventude?
Se tivesse muita confiança de que iria 
funcionar... Se daqui a 40 anos esti-
ver às portas da morte e houver uma 

terapia génica que reverta o envelhe-
cimento, poderei dizer que vale a pena 
tentar. Mas se estiver de boa saúde, 
posso não querer correr riscos. Neste 
momento, não é algo que esteja dis-
posto a tentar.

Por alguma razão se diz tantas vezes 
que a própria Natureza colocou um 
relógio dentro de nós...
Sim, mas acho que a civilização hu-
mana e a própria tecnologia são em 
grande medida manipulações da Na-
tureza. Há a ideia de que o que é na-
tural é bom, mas o que é natural tam-
bém pode ser muito mau. O corona-
vírus é natural. A varíola é natural e 
matou milhões de pessoas; a malária 
também. A nossa biologia pode ser 
maravilhosa, mas estamos progra-
mados para envelhecer a uma deter-
minada velocidade. Os ratinhos es-
tão programados para envelhecerem 
mais depressa do que nós; e as balei-
as da Gronelândia estão programa-
das para envelhecer mais devagar. Se 
queremos abrandar ou reverter o en-
velhecimento, temos de modificar a 
biologia humana. É disso que estamos 
a falar: descodificar o genoma e con-
seguir modificá-lo. É isso que gostava 
de fazer a longo prazo. Estamos a de-
senvolver técnicas que permitem cri-
ar cromossomas artificiais. Portanto, 
tecnologias que ultrapassam os limi-
tes biológicos e que permitem repro-
gramar o ser humano. A nível gené-
tico conseguimos manipular o enve-
lhecimento de uma forma muito mais 
forte do que através de fármacos. A 
rapamicina e a metformina aumen-
tam a longevidade entre 7% e 14%, 
mas a nível genético conseguimos au-
mentar a longevidade em ratinhos em 
quase 50%.

Será que as crianças hoje já vão con-
seguir viver até aos 150 anos? E será 
possível chegar aos 200?
Acho que viver 100 ou 120 anos já será 
algo comum na próxima geração devi-
do aos avanços farmacológicos. Che-
gar aos 200 anos já não acredito que 
seja possível com intervenções farma-
cológicas, mas com terapias genéti-
cas. Neste momento sabemos que não 
fumar, fazer exercício, uma nutrição 
cuidada e não beber demasiado álco-
ol produzem benefícios em termos de 
saúde e longevidade. Num primeiro 
momento vamos ter intervenções far-
macológicas no envelhecimento que 
vão aumentar a longevidade em 5% 
ou 10%. Não estou a ver que apareça 
algo mais radical do que isto. E por fim 
há a reprogramação do ser humano, 
mas estamos a falar de algo bem mais 
futurista. b
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BAUDELAIRE ERA O GRANDE CRONISTA DO SEU SÉCULO PORQUE ESTAVA DESFASADO  
DELE, NÃO ALINHAVA COM OS CONFORMISTAS NEM COM OS PROGRESSISTAS

icentenário do nascimento de Baudelaire. 
Lembro-me bem da descoberta dos 
grandes poetas de língua inglesa, e quase 
me esqueço que Baudelaire foi um dos 
meus encontros de juventude, talvez 
porque seja o único poeta francês de 
quem sou ainda incondicional (Éluard 
entusiasmava-me aos 20 anos, mas já não 
tenho acesso ao clima emocional que me 
permita entusiasmar-me com Éluard).
A poesia de Baudelaire chamou-me logo a 
atenção por ser uma união de contrastes: 

formalmente perfeitíssima, mas com imagens bizarras; de feição mais 
ou menos clássica, mas com “o sol negro da modernidade”; tão lânguida 
quanto concisa; mergulhada no “in progress” e no “irremediável”; 
atenta às grandes “correspondências” e às grandes dissonâncias; feita de 
“recordações do entusiasmo” recuperadas com assinalável frieza; mais 
musical do que verista, mas com um halo de verdade; mais artificiosa 
do que naturalista e sugerindo uma falsa naturalidade; contrária à 
“aura” da poesia, da qual porém nunca se desembaraça; cristã apenas 
instrumentalmente, na medida em que acredita num mal anterior e 
posterior aos actos maus; atreita ao belo sem abdicar do bom; uma poesia 
que projecta e prolonga “os puros desejos, as graciosas melancolias e os 
nobres desesperos”.
De tudo isso, e da dificuldade de tudo isso, estava Baudelaire muitíssimo 
consciente, como escreveu num dos vários esboços de prefácio às 
“Flores do Mal”: “Sei que o amante apaixonado do belo estilo se expõe 
ao ódio das multidões; mas nenhum respeito humano, nenhum falso 
pudor, nenhuma coligação, nenhum sufrágio universal me obrigarão a 
falar o jargão incomparável deste século nem a confundir a tinta com a 
virtude.” Esta explicação não deixa de conter contradições adicionais. 
Baudelaire era o grande cronista do seu século porque estava desfasado 
dele, não alinhava com os conformistas nem com os progressistas, 
os seus retratos do vício não se queriam celebrações nem denúncias, 
os “quadros parisienses” são lamentos parisienses, e o omnipresente 
“ideal” é mantido, como que em formol, no spleen de um tempo histórico 
determinado. Tudo o que em Baudelaire é contemporâneo é igualmente 
crítico do contemporâneo, e tudo o que é fulgurante é laborioso. Como 
se o equilíbrio intemporal de poetas como Ronsard e o desequilíbrio 
inventivo que daria mais tarde o surrealismo nele convergissem.
Numa excelente reedição da primeira edição póstuma de “As Flores 
do Mal”, publicada em 1868, leio, julgo que pela primeira vez, a longa 

introdução do romântico-parnasiano Théophile Gautier, a quem, 
aliás, a colectânea é dedicada. O texto prova que se pode entender 
de imediato até esta poesia que foi, dizia Baudelaire, humilhada pelo 
mal-entendido (literário, moral e judicial). Se existe uma “glória de não 
ser compreendido”, o olhar empático, ainda que nem sempre exacto, 
é o que nos aproxima dos poemas. Gautier faz observações perspicazes 
ou invulgares, da definição de Baudelaire como um “dândi sóbrio”, de 
olhos “cor de tabaco espanhol” e com uma voz que insinuava itálicos 
e maiúsculas, ao estilo “engenhoso” e “decadente” enquanto estilo 
da maturidade; do amor poético a mulheres mais abstractas do que 
biográficas à “surpresa, espanto e raridade” da expressão verbal das 
emoções. Mas gosto em especial da descrição do “maneirismo” de 
Baudelaire, um termo que parece equívoco, mas que acho feliz: “Há 
pessoas que são naturalmente maneiristas. A simplicidade seria nelas 
uma pura afectação e como que um maneirismo às avessas. Precisam de 
trabalhar muito e de procurar durante muito tempo para serem simples.” 
Gautier retira muitas das suas conclusões do convívio com o poeta, mas 
está absolutamente certo quanto à novidade do estilo de Baudelaire, um 
estilo que usa, à maneira maneirista, a sofisticação, a originalidade e a 
tensão como garante de um impacto intelectual e emotivo ainda hoje 
intacto. Releio então alguns dos meus poemas favoritos (“O albatroz”, 
“O cisne”, “A uma passante”, “A viagem”) e noto que em todos existe 
“luxo, calma e volúpia”, mas também, e isso é decisivo, o seu contrário: 
despojamento, desassossego, desolação. b
pedromexia@gmail.com
Pedro Mexia escreve de acordo com a antiga ortografia

À MANEIRA  
DE BAUDELAIRE

B

A poesia de Charles 
Baudelaire (1821-1867) 

é uma união de 
contrastes
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De quem é esta música que Carlos do Carmo nos deixa?  
“E Ainda...” é mais uma lição sobre autoria e autoridade, 
parte de uma história que permanecerá inacabada
TEXTO MIGUEL CADETE

De ser cantor, 
ator e autor
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uando, no primeiro dia deste ano, 
o Expresso deu a notícia da morte 
de Carlos do Carmo, tornava-se 
claro que desaparecia o cantor de 
uma Lisboa que também se vai 
desvanecendo. Meses antes, em 
novembro de 2019, o “Charmoso”, 
como era conhecido nalguns meios, 
tinha organizado a despedida dos 
palcos e do público que o adorava 
e reconhecia nele um intérprete de 
exceção. Alguém que partindo do 
fado mais tradicional lhe conseguiu 
oferecer novos mundos, sendo 
capaz de fazer a sua transição — e 
assim evitar a cristalização e o 
fenecimento do fado — para o século 
XXI. Entretanto, gravou um último 
disco, que agora fica disponível, 
a par do registo de um desses 
derradeiros concertos, onde, além 
da justa recompensa do aplauso, 
Carlos do Carmo foi também 
agraciado com condecorações 
oficiais.
Vale a pena recordar que os últimos 
espetáculos foram anunciados 
quando subsistiam sérias dúvidas 
se haveria lugar para mais um 
disco, ainda que este já estivesse 
anunciado e a ser gravado. As 
datas de publicação foram sendo 
sucessivamente adiadas, mas cá está 
“E Ainda...”.
Porém, a última canção que cantou 
em público foi ‘Por Morrer Uma 
Andorinha’. E na história desse 
tema é possível rever, quase como 
uma réplica, toda a história do fado 
ou a do próprio Carlos do Carmo. 
Uma história nunca acabada e que 
provavelmente ficará sempre por 
contar. Porque terá escolhido essa 
canção?

1. ‘POR MORRER  
UMA ANDORINHA’
Os versos de ‘Por Morrer Uma 
Andorinha’ foram gravados pela 
primeira vez por Francisco Stoffel, 
fadista de Cascais, companheiro 
de João Braga, que faleceu aos 
22 anos, poucos dias antes de ser 
anunciado, em setembro de 1966, o 
seu primeiro e único disco, um EP 
com selo da gravadora catalã Belter. 
Na contracapa do disco, a autoria 
daquela letra é atribuída a João da 

Carlos do Carmo 
durante as gravações 
do álbum “E Ainda...”, 
publicado 
postumamente

Mata e Frederico de Brito, ambos 
figuras históricas do fado. O último 
era taxista e vivia em Alcântara. 
Seria reconhecido por ter escrito 
alguns dos fados mais populares, 
como ‘Aquela Janela Virada para o 
Mar’, ‘Fado da Azenha’, ‘Canoas 
do Tejo’ ou ‘Biografia do Fado’. 
Repentista, estima-se que tenha 
escrito mais de mil canções de 
vários géneros. O segundo escrevia 
em publicações periódicas de fado, 
como a “Guitarra de Portugal” ou 
“A Canção Nacional”, que dirigiu. 
Nasceu em Cascais, mas andou 
pelas colónias em digressão com 
outros fadistas, vindo a morrer 
cedo, pouco depois de completar 40 
anos. João da Mata foi casado com 
a cantadeira Madalena de Melo e 
mais tarde viveu com outra fadista, 
Quinita Gomes. Conta a escritora 
Alice Vieira (citada nos livros de 
David Inácio e Celestino Costa) que 
em 1946 terá sido abandonado pela 
sua amante, tendo então escrito a 
seguinte quadra:

“Se deixaste de ser minha
Não deixei de ser quem era
Por morrer uma andorinha
Não se acaba a primavera.”

Segundo essa versão dos 
acontecimentos, o seu amigo 
Frederico de Brito, depois de ele 
morrer em 1947, terá acrescentado 
mais quatro quadras. É essa letra 
que Francisco Stoffel gravou, em 
cima da música do Fado Mouraria, e 
que em 1969 Carlos do Carmo viria 
também a gravar num EP da Philips, 
dessa vez na música de outro fado 
tradicional, o Fado Vianinha.
‘Por Morrer Uma Andorinha’, que 
daria também nome a um álbum de 
Carlos do Carmo, tornou-se então 
um grande êxito e seria revisitada 
por muitos outros cantores. O 
próprio Carlos do Carmo voltaria 
a gravar essas mesmas quadras e 
outras mais, no Fado Versículo, 
outro tradicional, numa adaptação 
assinada pela sua mulher, Maria 
Judite Leal. É essa versão que se 
tornou mais popular e que é cantada 
em dueto com Camané no álbum 
“Fado É Amor”.
A história que atribui a autoria da 
primeira quadra a João da Mata 
é, porém, contestada. Segundo os 
arquivos da Sociedade Portuguesa 
de Autores, aqueles versos já teriam 
sido registados com os títulos ‘Não 
Estou Mudado’ e ‘Como Dantes’, 
sendo possível ler na mesma folha 
da SPA, a lápis, ‘Por Morrer Uma 
Andorinha’. Na verdade, os registos 
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indicam que ‘Se Deixaste de Ser 
Minha’ é a forma registada, em 
junho de 1973, por Américo Marques 
dos Santos, segundo indicado no 
livro “Poetas Populares do Fado 
Tradicional”, de Daniel Gouveia e 
Francisco Mendes, “reivindicando a 
autoria da quadra”. Por essa altura já 
havia sido publicado o álbum “Por 
Morrer Uma Andorinha”, de Carlos 
do Carmo.
Ainda nesse mesmo registo, 
Américo dos Santos, de quem não 
são conhecidas outras autorias, 
assinala que a sua glosa partiu de 
um motivo de João Linhares de 
Barbosa — provavelmente o mais 
prolífico escritor de letras para fado, 
tendo alimentado grande parte da 
carreira de Amália Rodrigues — e 
que foi na década de 1960 “estreada 
no Faia por Filipe Duarte”. Ora, 
O Faia era a casa de fados do pai 
de Carlos do Carmo e da sua mãe, 
Lucília do Carmo.
Aqui não cabe saber do valor da 
andorinha enquanto arquétipo ou 
metáfora na cultura ocidental, que 
remonta, pelo menos, a Aristóteles 
(“uma andorinha não faz a 
primavera”) de “Ética a Nicómaco”, 
tendo sido revista já nos nossos dias 
por Miguel Esteves Cardoso (“na 
neura pode acabar a primavera só 
por se constipar uma andorinha”). 
Mas as dúvidas sobre a autoria de 
uma canção, tão própria do fado 
como de outras canções urbanas 
como o samba, o tango ou mesmo os 
blues, não deixa de ser um relevante 
legado da cultura popular. Foi 
essa canção que Carlos do Carmo 
escolheu para encerrar as suas 
apresentações em público, desta vez 
sem amplificação sonora, defronte 
de uma plateia do Coliseu dos 
Recreios rendida desde o primeiro 
momento. Mas, afinal, o que é meu? 
O que é teu? E o que é nosso?

2. SABER DIZER
Se há algo que não pode ser 
contestado é a autoridade de Carlos 
do Carmo a cantar. A dizer, a dividir 
a palavra ou a oração, há poucos ou 
nenhum como ele. “Dividir mal é 
uma falta de respeito”, resmungava 
Louis Armstrong. E essa é uma 
legitimidade que lhe advém não só 
do convívio próximo com os maiores 
do fado, como Alfredo Marceneiro, 
Carlos Ramos ou Max, mas também 
do contacto — e aí ele foi grande 
inovador — com Frank Sinatra, 
Tony Bennett, Jacques Brel, Elis 
Regina ou mesmo José Afonso. Se 
nas mulheres o fado é muitas vezes 
expressionista, chegando ao grito 

desesperado de Amália, nos homens 
aprecia-se a contenção e a lisura das 
formas.
O primeiro fonograma de Carlos do 
Carmo, provavelmente considerado 
hoje um disco apócrifo, era 
constituído por gravações em ritmo 
de bossa nova. E era esse brilho do 
Rio de Janeiro que viria a devolver 
ao fado. Mais distante da lamúria, 
cantou Lisboa como poucos, e para 
isso socorreu-se dos maiores poetas, 
em escolhas sempre minuciosas, 
desde Ary dos Santos e Manuel 
Alegre até aos que foram eleitos para 
este novo disco, “E Ainda...”.
A cantar bons textos em cima 
de contextos predefinidos, como 
os fados tradicionais (Menor do 
Porto e Puxavante), ou sobre novas 
composições — o que por vezes é 
menosprezado como fado-canção 
pelos puristas —, Carlos do Carmo 
continua a transportar novas 
audiências para o fado, voltando 
a abrir a porta a muitos dos novos 
cantores que desde o início deste 
século tornaram a colocar a canção 
de Lisboa nas bocas do mundo.
Seja em mais um capítulo da 
história interminável da casa da 
Mariquinhas, que agora transita 
para a internet, seja em ‘Canção de 
Vida’, de Jorge Palma, é a Lisboa 
de hoje ou de sempre que a voz de 
Carlos do Carmo carrega. Quando 

canta “esvoaça aquela andorinha 
que vem morrer no meu fado” (de 
Hélia Correia), sabemos que quem 
canta é mais do que um homem mas 
também uma história e um modo de 
vida que, pelo que deixou, não terá 
fim.

3. SABER OUVIR
Outra das proezas de Carlos do 
Carmo foi a escolha dos seus 
compositores. Desta vez repescou 
António Vitorino d’Almeida e 
Paulo de Carvalho, que já tinham 
estado consigo desde, pelo menos, 
o lendário álbum “Um Homem na 
Cidade”, e são eles os responsáveis 
por uma segunda parte do disco 
em tom mais trocista, também por 
conta dos versos de Júlio Pomar, 
José Saramago e Herberto Helder. 
Um risco que foi corrido sem se 
afigurar a possibilidade de cair 
no mau gosto mas que é capaz de 
oferecer um registo mais corrido e 
ligeiro que só sai de cena nas duas 
últimas faixas. Um remate em que 
‘Canção 2’, com letra de Sophia de 
Mello Breyner e música de Mário 
Pacheco, provavelmente um dos 
músicos do fado mais injustamente 
esquecidos, volta a remeter para a 
essência maior, mesmo que em tom 
menor, do fado. E, por fim, com a 
voz já magoada, diz um texto de Mia 
Couto sobre a bela toada da guitarra 
portuguesa de José Manuel Neto:

“Cantar, dizem, é um afastamento 
da morte. A voz suspende o passo 
da morte e, em volta, tudo se torna 
pegada da vida.”

O que é meu? O que é teu? E o 
que é realmente nosso? As últimas 
palavras em disco de Carlos do 
Carmo viriam, uma vez mais, a 
vincar a dúvida, num movimento 
perpétuo de renovação. Aí ficou todo 
ele com a autoridade de um cantor 
que deixou uma marca indelével na 
Lisboa e no mundo que se predispôs 
a ouvi-lo. Representou por isso o 
que ficou para trás, mas também o 
que ainda está por vir. b
mcadete@impresa.pt

A última canção 
que cantou em 
público foi ‘Por 
Morrer Uma 
Andorinha’. E na 
história desse 
tema é possível 
rever a história 
do fado ou a do 
próprio Carlos  
do Carmo. Uma 
história nunca 
acabada e que 
provavelmente 
ficará sempre por 
contar. Porque 
terá escolhido 
essa canção?

E AINDA...
Carlos do Carmo
Universal
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Nomeado para dois Óscares depois de ter vencido quase tudo nos 
Prémios do Cinema Europeu, “Mais Uma Rodada”, com Mads 
Mikkelsen, está a tornar-se um êxito estimável e chega a Portugal 
na quinta-feira. Thomas Vinterberg, o realizador, fala-nos sobre ele
ENTREVISTA FRANCISCO FERREIRA EM LYON

“Este filme  
de bêbedos  
não é apenas 
sobre o álcool”

interberg sabe o que significa a 
provocação. Foi dele o primeiro tomo 
do Movimento Dogma 95 em que o 
realizador propôs, a par de Lars von 
Trier, sacudir o cinema europeu dos 
anos 90 com uma nova perceção do 
realismo — eram os tempos corrosi-
vos de “A Festa”, uma seta apontada 
à má consciência escandinava e à sua 
classe média confortável, resignada, 
capaz das mais aberrantes parvoíces, 
fruto de tanta frustração contida. Foi 
sol de pouca dura que se extinguiu em 
2003, Trier e Vinterberg seguiram en-
tretanto caminhos distintos. Cada um 
deles tentou a sua sorte — e a abertura 
a uma carreira internacional — sem 
se perderem de vista. Vinterberg, 
contudo, foi o que ficou mais preso às 
raízes. Filho de um crítico de cinema, 
cresceu numa comunidade hippie 
da utópica Christiania, em que as 
drogas circulavam sem interdição em 
Copenhaga, e essa noção de grupo, de 
‘família’ aberta a liberdades deseja-
das mas nem sempre concretizadas 
— Vinterberg sabe melhor do que 
ninguém como a Dinamarca também 
pode ser pequena, provinciana e mes-
quinha... —, foi uma ideia que jamais 
abandonou a sua obra. O cineasta 
precisa de reunir uma tribo à sua 
volta para trabalhar, é um observador 
mordaz de comportamentos sociais 
e de fragilidades humanas, gosta de 
‘festas’ que tendem invariavelmente a 
correr mal. “Mais Uma Rodada” traz-
-nos outra do mesmo género. Esta é a 
história de quatro professores de liceu 
de Copenhaga que, fartos da modorra 
que lhes atazana os dias, decidem 
começar a beber logo pela manhã, 
controlando a embriaguez de grupo 
com alcoolímetros digitais. E não é 
que as aulas começam logo a ficar 
mais animadas? O pior é que, às tan-
tas, alguns deles já nem conseguem 
voltar de carro para casa... “Mais Uma 
Rodada” é uma comédia insolente e 
um conto moral sobre quatro homens 
que querem voltar a sentir-se vivos.

Neste filme temos quatro professores 
que decidem viver, quase permanen-
temente, um pequeno passo acima 
da sobriedade — para encararem 
o mundo de outra forma. De onde 
apareceu esta ideia?

Mads Mikkelsen é um  
dos professores de “Mais  
Uma Rodada”, de Thomas 
Vinterberg (foto à dir.), numa 
cena de celebração de fim  
de ano letivo na DinamarcaV



E 53

Bastou-nos olhar à nossa volta. “Mais 
Uma Rodada” também é um retrato 
do nosso país. Nós bebemos imen-
so na Dinamarca, é um facto. Sei 
bem que isto pouco tem a ver com 
o discurso oficial sobre a nossa vida 
equilibrada e saudável. A verdade é 
que há um fosso entre esse discurso 
e o nosso comportamento. É como 
se quiséssemos mostrar ser qualquer 
coisa que não somos.

Este filme é uma crítica ao seu país?
É uma observação atenta. E certa-
mente irónica. Houve um dia em que 
dei de caras com uma teoria discutível 
do professor e psiquiatra norueguês 
Finn Skårderud. Ele defende que o 
ser humano nasceu lamentavelmente 
com um pequeno défice de álcool 
no sangue, importante para o seu 
bem-estar. Ou seja, se estivéssemos 
um bocadinho mais alcoolizados, se-
ríamos talvez pessoas melhores. Mais 
criativas. E mais felizes. Esta história 
é real, não foi invenção nossa. O filme 
começou a erguer-se a partir daqui.

Como uma celebração do álcool?
Sim, gosto dessa ideia. Há uma coisa 
engraçada nos ‘códigos da bebida’: é 
que eles são universais. O álcool afeta 
os seres humanos da mesma maneira, 
independentemente da língua, da 
raça ou do credo de cada um de nós. E 
eu sempre tive muita curiosidade pelo 
lado provocatório que o álcool tem: 
salvo os países muçulmanos, é uma 
substância autorizada pela lei que 
ajuda as pessoas a transcenderem-se. 
E houve grandes decisões que foram 
tomadas sob o seu efeito.

Está a falar da aula de História de 
Martin [Mads Mikkelsen] em que 
ele relaciona Churchill, Roosevelt e 
Hitler?
Exatamente. A história de Churchill, 
aliás, é fabulosa. Pergunto-me hoje se 
ele não estaria um bocadinho com os 
copos quando decidiu enviar 250 mil 
civis para travar os nazis na II Guerra 
Mundial. É sabido que ele bebia todos 
os dias. E é bem provável que tivesse 
bebido também naquele momento... 
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Se não bebesse, teria tido a coragem 
de fazer a ‘loucura’ que fez? Isso teria 
alterado por completo o curso da 
História do século XX. Por outro lado, 
também me pergunto se Hitler, que 
era um rigoroso abstémio, não teria 
conseguido vencer a guerra se fosse 
um bocadinho mais descontraído...

Isso é o que as suas personagens pro-
curam, no fundo...
Eu tinha vontade de fazer um filme 
sobre esta coisa um bocado inson-
dável que é viver. Aqueles quatro 
homens estão num momento da vida 
em que se descobrem presos à rotina 
de todos os dias. Perderam a curi-
osidade, a inspiração, têm relações 
amargas em casa, e isso passa para as 
aulas. Dão-se conta que é demasiado 
tarde para voltar atrás e olham para 
o álcool como uma escapatória. É por 
isso que este filme de bêbados não é 
apenas sobre o álcool. A bebida é só 
um chamariz, um ponto de partida. 
O que nós quisemos investigar foi 
o momento em que eles decidem 
despertar. “Mais Uma Rodada” é um 
filme sobre estar vivo e o que isso re-
presenta. É um assunto oportuno com 
o aparecimento desta pandemia.

É difícil fugir a esta questão: como é 
que dirigiu os seus atores desta vez? 
O álcool ajudou?
Fizemos muitos testes nos ensaios, 
bem regados. É evidente que isto só 
foi possível porque todos os atores 
sabiam no que se estavam a meter.

Que testes?
Tal como se vê no filme, ensaiámos 
cenas para 0,5 gramas de álcool no 
sangue, para 1 grama, 1,5, até 2. A 
partir de 0,8 notámos que a coisa 
começava a dar para o torto. Quería-
mos saber o que é que acontece com 
a alteração das falas, dos movimentos 
do corpo dos atores, e o filme foi ga-
nhando forma assim, com a gravidade 
das bebedeiras, até à cena do choque 
final. Foram imensamente divertidos 
os momentos em que eles começavam 
a esquecer-se dos diálogos e a cair 
no chão. Agora, na rodagem, teria 
sido impossível trabalharmos assim. 
Tinham de estar sóbrios. Fingimos a 
bebedeira das mais variadas formas, 
soro nos olhos, maquilhagem, etc. 
Seguimos a clássica resposta que 
qualquer ator profissional daria: se 
interpretas um alcoólico, evita a todo 
o custo beber à frente da câmara. Mas 
bebemos nos ensaios. E não foi pouco.

Voltou a filmar com Mads Mikkelsen, 
um dos rostos mais expressivos do ci-
nema atual, e ofereceu-lhe um papel 
formidável. Poderia ter feito o filme 
com outro elenco?
De modo nenhum. Ou então seria 
outro filme. Eu escrevi aqueles quatro 
papéis já com os atores na cabeça, 
somos todos amigos [Mads Mik-
kelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus 
Millang e Lars Ranthe]. Nem sequer 
tínhamos nomes para as personagens 
nos ensaios, tratei-os sempre pelos 
nomes deles. Gosto de escrever para 
pessoas que conheço, é um método 
que uso desde “A Festa” e dos tempos 
do Movimento Dogma.

Houve algum outro filme que o tenha 
influenciado para este?
Todos nós na equipa voltámos a ver 
e guardámos de perto a memória 
e o caos controlado de “A Grande 
Farra”, de Marco Ferreri, um cineasta 
de que se fala muito pouco hoje em 
dia. É uma obra-prima e uma bela 
catástrofe. Também revi algumas 
obras de Cassavetes, cineasta que 
ensaiava incansavelmente com os 
seus atores, mas não posso dizer que 
haja influência delas no resultado. 
É certo que tivemos uma prepara-
ção longa, seguimos um guião, não 
funcionámos na anarquia, mas “Mais 
Uma Rodada” é o menos calculado 
dos meus trabalhos desde os tempos 
da escola de cinema e, nesse sentido, 
é o meu filme mais honesto, o mais 
desarmado, aquele que, para meu 
espanto e prazer, mais fugiu ao meu 
controlo, como uma fera indomável 
que estava sempre a escapar-se para 
outras direções. b

“Escrevi os quatro 
papéis já com  
os atores na  
cabeça. Somos  
todos amigos”
THOMAS VINTERBERG
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Coube ao Centro Cultural de Cascais revelar em Portugal a obra de Vivian Maier,  
a fotógrafa da segunda metade do século XX que passou do anonimato ao estrelato póstumo
TEXTO JORGE CALADO

O autorretrato como 
espelho do mundo
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Sem título,  
Nova Iorque, 1954
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otografar é exercitar a memória; não 
é congelar o tempo num instan-
te, mas sim construir um futuro 
para o passado. Um caso exemplar 
é o da americana Vivian Maier 
(1926-2009), que se autorretratava 
constantemente mas não queria ser 
conhecida. Ama de profissão, sem 
família própria, fotografava quase 
sempre sozinha e não mostrava as 
fotografias a ninguém. Ampliava 
poucas. No fim da vida, tal como 
o seu contemporâneo Gary Wino-
grand, nem se dava ao trabalho de 
mandar revelar os rolos de filme que 
expusera ao mundo que a circunda-
va. Filha de pai austríaco e de mãe 
francesa, nasceu em Nova Iorque. 
Pai desapareceu para parte incerta, 
deixando mulher e dois filhos, Vivian 
e um irmão. Uma família disfunci-
onal: nenhum dos seus membros 
se interessava por qualquer dos 
outros. Vivian passou a juventude em 
França, mas regressou sozinha aos 
EUA em 1951, estabelecendo-se em 
Chicago. Fotógrafa de rua por esco-
lha e vocação, o trabalho de ama em 
lares abastados proporcionava-lhe a 
segurança indispensável à sua liber-
dade de flâneuse, com uma Rolleiflex 
pendurada ao pescoço. Uma das suas 
obrigações era passear as crianças. A 
câmara era apenas um acessório que 
completava a indumentária, como 
as botas que marcavam o seu andar 
marcial.
A obra fotográfica de Vivian Maier 
começou a ser descoberta em 2007 
quando um estudante de história 
local, John Maloof, comprou num 
leilão em Chicago, por 380 dólares, 
um conjunto de caixotes com os 
pertences da fotógrafa desconhecida: 
milhares de rolos, negativos, alguns 
positivos, filmes caseiros e toda uma 
série de faturas/recibos, bilhetes de 
transportes, jornais, trapos e quinqui-
lharia. Maier era uma ajuntadora 
nata, e no fim da vida, pobre e sem 
espaço, colocara as suas possessões 
em cacifos alugados. A falta de paga-
mento do aluguer levara a empresa a 
leiloar a tralha. A dissimulação era o 
seu forte. Por exemplo, a maior parte 
dos recibos estava em nome (falso) 
de V. Smith — o mais vulgar dos ape-
lidos — às vezes de Mayer ou Meier, 

sem qualquer morada ou telefone. 
Mesmo assim, ao fim de dois anos 
Maloof conseguiu identificar a ver-
dadeira dona, que morrera três dias 
antes! Seguiu-se a missão de mostrar 
ao mundo a obra de um dos mais no-
táveis fotógrafos da segunda metade 
do século XX. São mais de 150 mil 
imagens, feitas ao longo de quatro 
décadas em Chicago e Nova Iorque — 
que visitava frequentemente —, mas 
em 1959 também correu mundo e 
fotografou durante oito meses no Mé-
dio Oriente (Egito, Iémen, etc.), Índia, 
Tailândia e América do Sul.
Contei a estória e analisei as fotos 
então reveladas num texto do Actual/
Expresso (24 março 2012), atua-
lizado na coluna Tabela Periódica 
(27 setembro 2014). Apreciada hoje 
nas Américas, Europa e Ásia, Vivian 
Maier chegou finalmente a Portugal 
numa iniciativa da Fundação Dom 
Luís I. Após a passagem pelo Centro 
Cultural de Cascais (CCC), a exposi-
ção “Vivian Maier: Street Photogra-
pher”, com curadoria de Anne Morin, 
seguirá para o Museu do Luxembur-
go, em Paris (15 setembro 2021-16 
janeiro 2022). Assinale-se que o CCC 
se tem destacado na revelação em 
Portugal de fotógrafos importantes 
como Jessica Lange, Nicolás Muller, 
Herb Ritts, Sam Shaw, etc.
Organizada em meia dúzia de sec-
ções onde se destacam as fotografias 
de rua, autorretratos, formalismo e 
cor, a exposição tem registado um 
merecido sucesso público desde a 
reabertura. Para surpresa de todos, 
o livro de John Maloof esgotou no 

Auto-retrato,  
Nova Iorque, 1953

CCC (mas aviso que há cerca de uma 
dezena de livros publicados sobre 
Vivian Maier, além do documentário 
“Finding Vivian Maier”, nomeado 
para cerca de 30 prémios, ganhando 
alguns, mas falhando por um triz o 
Óscar). Perturbante para qualquer 
observador é a obsessão da artista 
em se autorretratar nas mais varia-
das situações urbanas. Espelhos e 
outros refletores públicos, montras de 
lojas, portas envidraçadas, silhuetas 
e sombras próprias, etc. são outros 
tantos pretextos para premir o botão 
e afirmar a sua identidade (que es-
condia de todos, mesmo das famílias 
para quem trabalhava). Maier não 
se limitava a fotografar o que via à 
sua frente; queria também registar a 
retaguarda, aquilo que estava atrás 
de si, e qualquer superfície refletora 
permitia-lhe fazer isso. Um dos acha-
dos desta exposição é um conjunto de 
fotografias dos traseiros de transeun-
tes (com a vantagem de assim não 
ter de enfrentar o olhar surpreendido 
e interrogador, às vezes furioso, do 
fotografado). Note-se que a Rolleiflex 
permite ao fotógrafo olhar para baixo, 
ao nível da cintura, evitando o con-
fronto direto, olhos nos olhos, com 
quem fotografava. Os pobres e desa-
fortunados mereciam-lhe profunda 
empatia, e respondiam com aceitação 
e confiança; os ricos e emproados, 
atingidos na sua privacidade, reagiam 
mal, circunstância logo aproveitada 
por Maier. Uma geração antes, Lisette 
Model fizera o mesmo, em Nova 
Iorque tal como na Promenade des 
Anglais, em Nice. “Sou uma espécie 

de espiã”, a Big Sister que observava 
tudo, dissera Vivian a um dos seus 
patrões.
O estilo é reconhecível, mas a versa-
tilidade é surpreendente. A exposição 
talvez sobrevalorize o retrato (em 
ampliações exageradas), mas fica 
a lembrança de uma soberba vista 
aérea de Manhattan dominada pela 
beleza ereta do Chrysler Building, 
e da meia dúzia de abstrações, a 
começar por um amontoado de cai-
xotes (que apontam para o seu perfil 
de colecionadora de inutilidades) 
e a terminar com as geometrias de 
arames entrelaçados ou das diagonais 
marcadas numa parede após demo-
lição da casa adjacente. No princípio 
dos anos 1970, Maier adquiriu uma 
Leica e começou a fotografar a cor. 
Fê-lo com desembaraço. A cor é usa-
da como elemento dinâmico, capaz 
de imprimir ainda maior ritmo — e 
inquietude — à imagem.
Leitora ávida de jornais e revistas, 
conhecia certamente o trabalho de 
muitos colegas. Hoje sabemos que Vi-
vian Maier tinha consciência de que 
era uma fotógrafa talentosa — o que 
torna ainda mais intrigante a sua re-
cusa em partilhar com outrem a sua 
obra. Tal como a ciência não divulga-
da ou publicada não existe, também a 
arte escondida definha e morre. John 
Szarkowski, fotógrafo e diretor de 
fotografia do Museu de Arte Moderna 
(MoMA) de Nova Iorque, organizou 
em 1978 uma exposição, “Mirrors and 
Windows”, em que se interrogava 
se a fotografia seria um espelho que 
refletia o retrato do artista ou uma 
janela aberta à descoberta do mundo. 
Na câmara de Vivian Maier, era am-
bas as coisas. A ama de Chicago vivia 
para fotografar e fotografava para 
viver! Como explicara a uma das suas 
crianças, “os pobres são demasiado 
pobres para morrer”. Talvez pensas-
se, como Florbela Espanca no poema 
“Cantigas leva-as o vento...” (1920), 
que as imagens são como as palavras 
ou as lembranças dos beijos de um 
amante longínquo — uma espécie de 
“perfume perdido,/ Nas folhas dum 
livro triste”. Doze anos após a sua 
morte, o mundo continua à procura 
das fotografias de Vivian Meier. Creio 
que era esta a sua ambição: a mulher 
escondeu-se e apagou-se, mas as 
suas memórias continuam vivas nas 
imagens que nos legou. b

F

CENAS DE RUA
Vivian Maier
Centro Cultural de Cascais, até 18 de maio
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Livros
Coordenação Luciana Leiderfarb
lleiderfarb@expresso.impresa.pt

Sob o fogo  
das acácias
São dois livros e meio reunidos num só volume. Diante do Índico, 
entre a força dos mitos antigos e a realidade prosaica do agora,  
eis um poeta no auge das suas capacidades expressivas
TEXTO JOSÉ MÁRIO SILVA

Após mais de duas décadas  
de jornalismo (foi crítico de 

cinema do Expresso), António 
Cabrita mudou-se em 2005 

para Moçambique, onde  
é professor de Dramaturgia, 

além de escritor prolífico
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TRISTIA  
[UM DÍPTICO E MEIO]
António Cabrita
Porto Editora, 2021,  
349 págs., €19,90
Poesia
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Nem sempre o que os 
poetas afirmam sobre os 
seus versos é iluminador. 

Isto porque a proximidade 
excessiva tende a ser inimiga 
da precisão — ou da lucidez. A 
grande vantagem do prefácio que 
António Cabrita escreveu para 
“Tristia [um díptico e meio]”, 
o espesso volume que acaba de 
publicar na coleção “elogio da 
sombra” (coordenada por Valter 
Hugo Mãe), está no modo como 
se aproxima desta sua produção 
poética mais recente, quase como 
quem refaz, às apalpadelas e sem 
grandes certezas, o caminho que 
o levou até ali. Mais do que uma 
posição estética, o escritor insiste 

em mostrar-nos o modo como 
a literatura se inscreve na sua 
vida (e vice-versa), exercício em 
busca de uma certa transparência, 
um escancarar dos bastidores, 
como quem diz “foi assim que 
aconteceu, não tenho nada na 
manga”. Claro que depois os 
poemas se encarregarão de 
turvar, como lhes compete, essa 
transparência, ao aglutinarem 
camadas de sentido que explodem 
em mil direções (algumas das 
quais, sobretudo as que se 
prendem com a realidade africana, 
devidamente elucidadas em 
generosas notas explicativas).
Chegado a Maputo há cerca 
de 15 anos, com a intenção de 
“renunciar à poesia”, Cabrita 
não concretizou a ideia, antes 
se viu compelido a “pescar na 
quintilha” de outra maneira, num 
tom diferente do que usara até essa 
altura. Era como se as palavras, 
e as paisagens, tivessem agora 
de ser arrancadas do “chão”. A 
exuberância metafórica parecia-
lhe um excesso, um luxo, diante 
das interpelações brutais da 
realidade que o cercava. Além 
disso, o peso da “fugacidade 
humana”, com os seus desastres 
e erosões, também se fazia sentir 
na pele. “Encontrava-me num 
parêntesis fluido: ‘objetor de 
inconsciência’”, diz-nos. Em 
“Piripiri Suite”, o primeiro livro 
que escreveu em Moçambique, 
assistia-se a uma “guinada” 
estilística, com poemas mais 
soltos, mais prosaicos, com “vida 
e verso” entrançando-se. “As 
Feridas de Heitor”, ciclo com mais 
de cem poemas que compõe a 
primeira parte de “Tristia”, resgata 
uma vintena de poemas desse livro 
quase perdido (a edição foi muito 
reduzida), incorporando-os numa 
“espécie de diário em verso, tendo 
como lebre a espontaneidade, sem 
muitas elaborações prévias”.
A principal tensão nasce 
da alternância entre cenas 
do quotidiano, com as suas 
“contradições, arestas, 
obstáculos”, e as referências 
míticas ao cerco de Troia, 
descrito por Homero na “Ilíada”, 
particularmente o sacrifício de 
Heitor quando se entrega à ira de 
Aquiles, um Heitor que se torna 
o arquétipo ideal “para falar dos 
mistérios e labirintos do amor”. 
Paira ainda, por sobre estes versos, 
a sombra de Ovídio, o poeta 
romano desterrado, a cujas elegias 
do exílio foi Cabrita buscar o título 

do livro: “tivesses tu um Ovídio/ 
que escrevesse os seus Tristia/ a 
partir da diáspora interior”.
Talvez o ponto mais alto da poesia 
de Cabrita, “As Feridas de Heitor” 
funda-se numa “beleza que não 
nasce/ do sublime”, antes “se 
intensifica na hospitalidade da 
renúncia”. São poemas que tentam 
captar o vórtice do mundo, a 
energia do ar desconjuntado, “sob o 
fogo das acácias”, numa atmosfera 
em que “tudo crepita e sutura e 
apodrece”. Neste “caderno feliz”, 
que “acomoda o eco/ sem atritos”, 
há uma sabedoria que nasce de 
um contínuo questionamento. O 
que é a arte? Tanto pode ser “um 
tufo de estrelas atado pelo coaxar 
das rãs” como “tudo o que o verbo 
reclama”. Ou então a “arte cava na 
seda// que o vento acumula na vala 
comum”. E será um poema capaz 
de “ler/ nas entranhas da cidade/ 
desmontar-lhe/ as ciladas”? Talvez, 
mas convém ter cuidado com as 
expectativas, porque “nada se 
salva/ de ser uma ilusão de ótica”.
Sustentando estas derivas, uma 
ideia essencial: a de que “amar 
suprime o hiato que é a morte”. 
Fora isso, há os tempos que se 
sucedem, o vento na avenida, 
as aulas, os elevadores que só 
funcionam nos dias ímpares, 
Google Earth a conectar com o 
satélite, música de Messiaen, a 
miséria de Maputo, um embondeiro 
escavado, uma varanda para o 
Índico, evocações de outros poetas 
(António Quadros, Vinicius de 
Moraes, Saint-John Perse, Sebastião 
Alba, Paul Valéry), abelhas e mel, 
Mozart no interior de um chapa, em 
Nampula. “Sou um poeta místico/ 
que conheceu Dada”, lança Cabrita. 
E o esplendor fortuito de certas 
imagens corrobora a pretensão, 

como quando alguém, na piscina, 
ao lançar-se da prancha, “mergulha 
na água/ e do remoinho brota um 
cisne”.
O meio livro, ou livro incompleto, 
é “Quíron”, espécie de ruína de um 
projeto que funcionou como reverso 
da pulsão diarística de “Piripiri 
Suite” e “As Feridas de Heitor”. 
Trata-se de um “longo poema” 
perdido, “entre computadores 
colapsados e cadernos que 
uma janela aberta num dia de 
chuvadas tropicais debotaram”. 
Fragmentário, aproxima-se de 
outro mito, o do mais sofisticado 
dos centauros, Quíron, oráculo e 
mestre, professor de Aquiles, entre 
outros. Sem ecos da realidade 
africana, Cabrita admite ter 
recaído no “alçapão das metáforas 
— abstraído o facto de serem 
mais transporte que analogia”. A 
ambivalência fica logo definida 
na estrofe inicial: “O vidro (sua 
transparência)/ volta-me as costas, 
separa./ Dentro e Fora agridem-se: 
gémeos desavindos.”
Os poemas mais recentes, escritos 
entre 2014 e 2017, compõem “A Flor 
do Edo”. Dos três corpos textuais 
reunidos em “Tristia”, este é o que 
revela uma estrutura mais definida, 
ao acompanhar o que o autor sugere 
ser uma hipótese de “epopeia 
distópica”: o relato da construção 
de uma Arca salvífica, onde possa 
ser transportado tudo o que 
sobreviveu “ao tráfico da cobardia” 
e aos “desenganos emparelhados”. 
Depois de atravessar o “olho do 
tufão”, a grande nave apontará 
ao Japão que encontramos 
nas gravuras de Hokusai, esse 
requintado “Mundo Flutuante” em 
que provavelmente a insondável 
Arca desaparecerá, esfumando-se, 
“entre as ilhas e o bambu”. Mais 
além das “expectativas e colapsos”, 
seguindo o “ébrio ziguezague” da 
vida, é sempre a partir do “tempo 
presente” que o poema se impõe, ao 
ser escrito no “aí da história, desde 
a sua verdade acrisolada,/ apegado 
à face/ do homem, no desvão 
das suas palavras derruídas”. A 
cabeça do poeta é um lugar que “se 
descasca para dentro”, acicatado 
pela “sede” de “aclarar o que se 
vê,/ restituindo à transparência 
um fundamento”. Quanto ao 
vínculo entre o mito e a realidade 
prosaica, que fundou esta fase da 
obra de Cabrita, reaparece em chave 
melancólica: “Era um lugar ermo/ 
onde ardiam sarças./ Agora é um 
lugar ermo com outdoors,/  
o mundo.” b

Mais do que uma 
posição estética, 
o escritor insiste 
em mostrar-nos 
o modo como  
a literatura  
se inscreve  
na sua vida  
(e vice-versa)
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Não ficção

Estes tops foram elaborados pela GfK Portugal, através do estudo 
de um grupo estável de pontos de venda pertencentes a dois 
canais de distribuição: hipermercados/supermercados e livrarias/
outros. Esta monitorização é feita semanalmente, após a recolha 
da informação eletrónica (EPOS) do sell-out dos pontos de venda.
A cobertura estimada do painel GfK de livros é de 85%.

Semana  
anterior

1 1 Almoço de Domingo
José Luís Peixoto

2 2 A Ordem
Daniel Silva

3 3 Durante a Queda Aprendi a Voar
Raul Minh’alma

4 - Leandro, Rei da Helíria
Alice Vieira

5 - Estrela Errante
Jean-Marie Gustave Le Clezio 

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

Semana  
anterior

1 1 O Segredo do Sistema Imunitário
Manuel Pinto Coelho

2 2 As Receitas — O Poder do Jejum...
Alexandra Vasconcelos

3 4 O Poder do Jejum Intermitente
Alexandra Vasconcelos

4 3 Acredita Coisas Boas Acontecem
Sofia Castro Fernandes

5 5 Uma Longa Viagem com Vasco Pulido...
João Céu e Silva

As categorias consideradas para a elaboração deste top foram: 
Ciências; História e Política; Arte; Direito, Economia e Informática; 
Turismo, Lazer e Autoajuda

Semana 14
De 5/4 a 11/4
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A Portugal tudo parece chegar 
de forma tardia e imitativa, 
mesmo as tragédias, e o 

terrorismo de extrema-esquerda 
em democracia não foi exceção. A 
nossa experiência disso foram as 
FP-25 de Abril, um grupo que entre 
1980 e 1987 cometeu crimes que 
foram desde assaltos a bancos até 
assassínios e outras violências. Para 
muita gente, na altura, o choque 
principal foi o envolvimento de 
Otelo Saraiva de Carvalho, o herói 
da revolução de Abril. Sabia-se 
que ele não tinha sido muito 
bem tratado pela hierarquia 
militar após 1975 e que perdera 
quase toda a importância política 
entre as eleições presidenciais 
de 1976 e as de 1980, mas o que 
o poderia ter levado a meter-se 
numa organização terrorista 
ainda não está completamente 
esclarecido até hoje. É um daqueles 
assuntos ao mesmo tempo 
óbvios (ressentimento pessoal, 
desilusão com a democracia 
capitalista, admiração por figuras 
revolucionárias como Fidel e Che, 
etc.) e bastante misteriosos. Otelo 
negou sempre o envolvimento 
em crimes de sangue, uma versão 
que as vítimas sobreviventes 
e os familiares das restantes 
tiveram dificuldade em aceitar. 
No final, uma amnistia política 
e as habituais confusões da 
nossa Justiça permitiram aos 
terroristas escapar com castigos 
relativamente leves.
Nuno Gonçalo Poças, um advogado 
sem idade para recordar o tempo 
das FP-25, dá aqui um contributo 
para a memória coletiva, no 25º 
aniversário da amnistia. Em termos 
gerais, é bem-sucedido, embora 
a preocupação em contrariar 

Para não esquecer

As FP-25 de Abril 
estiveram ativas  
entre 1980 e 1987

uma tendência da esquerda para 
menosprezar o significado das FP 
e manter uma imagem simpática 
de Otelo o leve a adotar um tom 
de comentário algo insistente, 
que o tema dispensa. Igualmente 
repetitivas são muitas passagens 
do texto onde se manifestam os 
efeitos de uma revisão apressada. 
No espaço de pouco mais de 
uma página, por exemplo, o 
autor informa três vezes que 
Aldo Moro foi assassinado pelas 
Brigadas Vermelhas ao fim de 55 
dias da cativeiro (da última vez 
é “quase dois meses”). Confusas 
são também algumas apreciações 
políticas, como quando Poças fala 
do PCP como parte dos vencedores 
do 25 de Novembro, citando como 
autoridade Vera Lagoa (!).
Descontando estes ou outros 
aspetos que poderão ser objeto 
de atenção numa eventual edição 
posterior, o livro tem a importância 
que se propõe, num país onde é 
fortíssima a tendência não só para 
esquecer, como para não ver a 
essência das situações no próprio 
momento delas. / LUÍS M. FARIA
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VAMOS LER! — UM CÂNONE 
PARA O LEITOR RELUTANTE
Eugénio Lisboa
Guerra & Paz, 2021, 136 págs., €12
Ensaio

Os “cânones” costumam dar azo a 
debates veementes e equivocados. 
Discute-se muito quem está dentro 
ou quem ficou de fora e pouco 
os critérios que determinaram as 
escolhas. Este ensaio de Eugénio 
Lisboa, meio autobiografia, meio 
proposta pedagógica, tem a van-
tagem de um âmbito bem circuns-
crito: dirige-se ao “leitor relutante” 
e, por isso, abdica de escritores 
mais difíceis, mesmo que excelen-
tes — não estão aqui Aquilino nem 
Herberto, por exemplo, porque, em 
princípio, não converterão à litera-
tura os não-convertidos. De modo 
que os 35 autores seleccionados, 
apresentados em curtas notas 
biobibliográficas, são consen suais, 
como Camões, Camilo ou Cesário; 
esquecidos que merecem reavalia-
ção (já aconteceu com Maria Judite 
de Carvalho, pode acontecer com 
Domingos Monteiro, tem de acon-
tecer com José Rodrigues Miguéis); 
ou contemporâneos que alguns 
críticos desconsideram (Rosa Loba-
to de Faria e Miguel Sousa Tavares). 
Mas esse elenco em concreto tem 
bastante menos interesse do que a 
defesa genérica de uma literatura 
legível, prazerosa, empolgante, 
em oposição a outra que privile-
giaria o “opaco”, o “aborrecido” 
e o “rebuscado”, com a qual este 
ensaio identifica a “algaraviada” de 
Llansol, os aforismos de Agustina 
e, por grosso, os jovens autores. Ou 
seja: expondo os preconceitos da 
“crítica highbrow”, Eugénio Lisboa 
assume os seus próprios pré-con-
ceitos, aliás legítimos, e até lógicos 
neste contexto, como a inape-
tência pela ficção que pretenda 
“inovar a linguagem e revolucionar 
a estrutura narrativa”. Trata-se, em 
suma, de preferir tendencialmente 
os clássicos aos modernos e de 
preferir, entre os modernos, os mais 
clássicos. Se essa fosse a conversa 
toda, haveria muito a contestar; mas 
não é nada mau para começo de 
conversa. / PEDRO MEXIA
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ADEUS, FUTURO
Maria do Rosário Pedreira
Quetzal, 2021, 176 págs., €16,60

O volume reúne as crónicas semanais 
que a autora e editora de longa data 
publicou no “Diário de Notícias”. No 
prefácio, Ferreira Fernandes observa: 
“Eu acabara de receber o texto, repeti 
a frase aspada em voz alta, senti o rolar 
redondo daquelas palavras e abriu-se-
me uma qualquer memória.”

ARSÈNE LUPIN — 
CAVALHEIRO LADRÃO
Maurice Leblanc
Porto Editora, 2021,  
192 págs., €16,60

Em 1905, quando a figura de 
Arsène Lupin foi inventada, estava longe 
de se saber que hoje, no século XXI, seria 
tão conhecida. Se a série da Netflix é por 
isso responsável, nada teria sido possível 
sem a escrita de Leblanc.

QQQ

PRESOS POR UM FIO  
— PORTUGAL  
E AS FP-25 DE ABRIL
Nuno Gonçalo Poças
Casa das Letras, 2021, 310 págs., €16,90
Ensaio



De faca e garfo
Os hábitos alimentares foram sempre  
um aspeto curioso nos meus contactos  
com autores de todo o mundo

Quando, nos idos de 90, Leonardo Padura, o grande escritor cubano, 
se preparava para vir pela primeira vez a Portugal, avisou-me 
previamente de que queria comer bacalhau — desejo que me pareceu 

perfeitamente natural, dada a fama mundial do bacalhau português. E, 
portanto, chegado o momento, marquei mesa no Solar dos Presuntos, certo 
de que, passe a publicidade, aí seríamos servidos a contento. No dia do 
jantar, quando nos trouxeram o dito, Padura olhou para a travessa com olhar 
guloso e segredou-me:

— Não podias pedir um pouco de arroz?
Atrapalhado, chamei o empregado e lá lhe tentei explicar que o senhor 

era cubano, que os cubanos comiam arroz com tudo e que, portanto, 
esquecesse as ‘regras’ e nos aviasse o pedido. Creio que o empregado ficou 
um tanto ou quanto espantado, mas o arroz veio para a mesa e, com ele, o 
bacalhau de Padura foi o melhor bacalhau do mundo.

Os hábitos alimentares foram sempre, aliás, um aspeto muito curioso 
nos meus contactos com autores dos mais variados quadrantes geográficos. 

Quando editava Paul Auster (e Paul 
Auster, como sabem, é um dos 
escritores norte-americanos mais 
europeus), levámo-lo um dia a jantar 
ao Vírgula, esse magnífico restaurante 
que Pedro Rodrigues tinha junto ao 
Tejo. A escolha recaiu nuns linguados 
grelhados, para celebrar a excelsa 
cozinha de mar portuguesa. Só que, 
quando lhe pousaram o linguado à 
frente, Auster olhou desconfiado para o 
prato e perguntou:

— Como é que isto se come?
E lá teve a pobre da Rosário, minha 

mulher, de lhe tirar as espinhas 
(e a cabeça!) para que ele pudesse 
deliciar-se com o peixe de altíssima 
qualidade que lhe tinham trazido. No 
fim, para celebrar, Pedro Rodrigues 
resolveu oferecer os whiskies, sem 
saber no que se estava a meter: quando 
de lá saímos, algumas das garrafas, 

mais ou menos cheias, da boa reserva da casa tinham chegado ao fim.
O inglês Jonathan Coe contou-me um dia que, à semelhança do que 

também acontecia por cá, a Telecom inglesa lançara uma promoção em 
que oferecia chamadas gratuitas para os três números mais usados pelos 
clientes. Só que revelava imediatamente quais eram esses números. E Coe, 
que sempre pensara ser a mãe a pessoa a quem mais telefonava, descobriu, 
incrédulo, que afinal o número que mais usava era... o do restaurante 
indiano de onde mandava vir o jantar.

A experiência mostrou-me que os homens e mulheres da cultura são 
muito parecidos, qualquer que seja a sua proveniência geográfica. Os hábitos 
alimentares são, talvez, a única coisa que os torna diferentes... b

Leonardo Padura em Leça 
da Palmeira (2011)
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O outro lado  
dos livros
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Cinema
Coordenação João Miguel Salvador
jmsalvador@expresso.impresa.pt

Não lhe chamem anjo
A primeira vez que a vemos 

é no bar daquele clube em 
que três tipos, fato e gravata 

e já bem entornados noite fora, 
reparam numa mulher sozinha. Ela 
bebeu demasiado, está esborratada, 
abandonada, sucumbida, quase a 
cair no solo. Um deles aproxima-
se dela, oferece-se educadamente 
para a levar a casa, ela não sabe do 
telemóvel. A sordidez do episódio 
começa assim, disfarçada de 
gentil cortesia. Depois ele mete-a 
num táxi, convence-a a subir ao 
seu apartamento que fica a meio 
caminho da viagem, atira-a para a 
cama, ela só balbucia. Tentado pela 
oportunidade do one night stand, o 
tipo começa então a forçar um ato 
sexual que jamais foi consentido, 
nem sequer insinuado, pela outra 
pessoa. 

Filme feminista  
e #MeToo em 
revanche acesa 
contra os abusos  
do sexo oposto,  
“Uma Miúda Com 
Potencial” chega 
quinta-feira às salas
TEXTO FRANCISCO FERREIRA

Acontece que Cassandra (Carey 
Mulligan), Cassie para os amigos, 
tem os seus complexos (o nome 
da personagem não é inocente) e 
não é quem diz ser nem está como 
aparenta estar. E vira-se então para 
o seu agressor com um “What are 
you doing?” que o deixa gelado. Um 
trauma grave que “Uma Miúda com 
Potencial” vai desvendar a conta-
gotas levou-a àquilo, a fingir-se 
de bêbada nos bares da Califórnia, 
vingando-se em seguida, sem dó 
nem piedade, por vezes até com 
laivos de sadismo, de quem se quer 
aproveitar dela. Não é nada que o 
cinema não tenha mostrado mil 
vezes, toda a gente sabe que isto 
é assunto que vem do film noir: o 
predador a tornar-se presa, a vítima 
a revelar-se femme fatale.
E contudo, não foi para realizar 

o enésimo thriller que a inglesa 
Emerald Fennell, aqui em estreia 
na longa-metragem, pegou na 
igualmente inglesa Carey Mulligan, 
atriz que tem a sua idade, e a levou 
para Los Angeles. Aliás, embora 
se anuncie como thriller que bem 
poderia ter caído nas graças de 
um Brian de Palma, “Uma Miúda 
Com Potencial” não tem (nem 
quer ter) argumentos e narrativa 
convincente que lhe permita fazer 
esse caminho. Não é novelo que 
se desenleie em ações de causa-
consequência. De certa forma, 
Cassandra ficou paralisada no 
tempo, aos 30 anos ainda vive na 
casa dos pais, inquietos por ela não 
ter amigos nem namorado, o seu 
horizonte profissional é o daquele 
coffee shop em que ela serve ao 
balcão. E o que este filme nos dá, 
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A inglesa Emerald 
Fennell oferece uma 

interpretação notável  
a Carey Mulligan

mais do que uma trama policial 
credível (e nem sempre o é), são as 
‘visões’ do desprezo de Cassandra 
pelo machismo e as etapas de um 
desejado plano de vingança que 
Emerald Fennell vai depois dividir 
em quatro capítulos, pois algo no 
passado aconteceu à personagem 
e lhe fez muito mal, arrastando-a 
para um desequilíbrio patológico 
e um comportamento antissocial 
agressivo.
Sete anos antes, estudava Cassandra 
medicina, a sua melhor amiga Nina 
— quanto a nós é esta a “miúda com 
potencial” do título — foi violada 
por um colega da Universidade 
numa noite de farra que acabou em 
gang bang, perante o aplauso de 
outros rapazes. Nina não sobreviveu 
ao ataque, ou à vergonha (o filme 
sugere que ela escolheu o suicídio), 

Cassandra não se perdoou não a ter 
podido ajudar, deixou os estudos 
a meio. E a justiça também não 
vingou a vítima: preferiu calar, 
esquecer, preservar a ‘carreira’ 
dos futuros médicos. Emerald 
Fennell gere com pinças o tema do 
guião da sua própria autoria sem 
sobrecarregar o dramatismo. 
Esta alternância de tom deve 
bastante à entrada em cena de Ryan 
(Bo Burnham), o médico pediatra 
que um dia vai parar àquele coffee 
shop e reconhece Cassandra dos 
tempos da faculdade, propondo-lhe, 
atrapalhado, um relacionamento 
mais sério para o qual ela não está 
disponível. Mas a situação evolui, 
apesar de tudo, ou pelo menos assim 
pensa a audiência enquanto o filme 
não lhe tira o tapete dos pés. Da 
forma como o vimos, “Uma Miúda 
Com Potencial” é uma sátira, por 
sinal negríssima, a uma sociedade 
sexista e aos seus ‘crimes de género’ 
que passam impunes, embora 
destruam a vida de outros pelo 
caminho. Em era #MeToo, o assunto 
ganha outra contundência. É que 
a pergunta que o guião de Fennell 
está incessantemente a fazer aos 
antagonistas de Cassandra e ao 
público é esta: e se aquilo te tivesse 
acontecido, e se fosses tu a vítima?

AS MIL CARAS DE  
CAREY MULLIGAN
“Uma Miúda Com Potencial”, como 
se referiu, é uma primeira obra, 
estreou-se no Festival de Sundance 
no agora já distante janeiro de 2020, 
onde colheu críticas favoráveis, e foi 
depois habilmente ‘conservado no 
frigorífico’ ao longo da pandemia, à 
espera de melhores dias e de salas 
abertas. Foi uma decisão sensata da 
Universal que esperou com paciência 
de santo pelo momento certo e 

apostou em seguida numa campanha 
para os Óscares que resultou em 
pleno: o mais indie dos filmes 
nomeados pela Academia deste ano 
corre por cinco prémios, quatro 
delas de maior relevo: melhores 
filme, realização, atriz e argumento 
original — com sérias possibilidades 
de arrecadar os dois últimos. Não 
deixa de ter os seus desequilíbrios 
notórios, próprios de um filme de 
estreia, sobretudo no que toca aos 
atores secundários — Bo Burnham é 
especialmente trapalhão no papel de 
Ryan, as interpretações masculinas 
são quase todas fracas — e quando 
o plano de vingança de Cassandra 
entra em marcha a estrutura é mais 
do que uma vez abalada por falta de 
consistência.
Emerald Fennell também cai na 
tentação da citação deslocada, e até 
abusiva, aproximando-se por duas 
vezes da obra-prima de Charles 
Laughton “The Night of the Hunter”, 
quando os pais de Cassandra o 
veem na TV e depois pelo uso de 
uma canção. Caramba: não havia 
necessidade de tocar no Santo Graal 
dos filmes do terror da infância 
por tão pouco. Nem de citar, já 
agora, o “Single White Female”, de 
Barbet Schroder, esse sim thriller 
por inteiro sobre as múltiplas 
personalidades de uma mulher. 
Agora, Carey Mulligan, a atriz de 
“Drive”, “Shame” e de “Inside 
Llewyn Davis”, é impressionante 
no que consegue fazer, um portento 
de mil caras que se alteram com a 
mesma variedade dos penteados 
e guarda-roupa — sinais da sua 
instabilidade emocional — à medida 
que as canções pop (aquela cover 
de ‘Toxic’, de Britney Spears...) vão 
sublinhando os seus sentimentos 
ambíguos. Mulligan é capaz de 
passar da maior doçura do seu 
rosto à representação do que existe 
de mais sinistro no mundo que 
a rodeia. Não lhe chamem anjo, 
ao contrário da canção de Juice 
Newton (‘Angel of the Morning’) 
que Emerald Fennell escolhe para o 
desfecho. Se o filme só dependesse 
dela (e é ela que o leva aos ombros), 
esta fantasia de vingança teria 
convencido por inteiro. b

O mais indie dos 
filmes nomeados 
pela Academia 
deste ano corre  
por cinco prémios, 
quatro deles  
de maior relevo: 
melhores filme, 
realização, atriz e 
argumento original
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UMA MIÚDA COM POTENCIAL
De Emerald Fennell 
Com Carey Mulligan, Bo Burnham,  
Alison Brie (EUA)
Drama/Crime M/16 (estreia quinta)
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SIBÉRIA
De Abel Ferrara 
TAGV, Coimbra, segunda, 19h

Filme-odisseia de Clint (Willem 
Dafoe), um homem isolado nas 
montanhas siberianas que decide 
embarcar numa solitária viagem de 
trenó em busca de si próprio e das 
memórias do seu passado.

CRASH
De David Cronenberg
Cinema Nimas, Lisboa, terça, 15h15

Filme sobre o fascínio do sexo e a 
morte sobre rodas, foi um dos mai-
ores êxitos da carreira do realizador 
canadiano. Regressa às salas numa 
versão restaurada em 4K. 

AMOR FATI
De Cláudia Varejão
 Sociedade Musical União Paredense, 
hoje, 19h

Documentário sobre a intimidade, 
construído a partir de retratos de 
casais, amigos, famílias e animais 
com os seus donos, abre a edição 
deste ano do festival Micro Clima.

OS MISERÁVEIS
De Ladj Ly 
Casa das Artes, Porto, amanhã, 10h30

O cineasta francês transporta-nos 
para a banlieue parisiense e apre-
senta-nos à realidade ficcionada 
de Montfermeil. O submundo local 
revela-se através das tensões entre 
rivais e da atuação da polícia.
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O verdadeiro 
Dois jornalistas procuram  
novas pistas sobre um homicídio  
que pôs uma congregação 
pentecostal sueca nas bocas  
do mundo. A série documental  
“Pray, Obey, Kill” mostra-nos  
que nem tudo é o que parece
TEXTO JOÃO MIGUEL SALVADOR

Os jornalistas Martin Johnson  
e Anton Berg (à frente) são os 
responsáveis pela série documental, 
que conta com realização de Henrik 
Georgsson (atrás), responsável  
pela série “Bron — A Ponte”

Coordenação João Miguel Salvador
jmsalvador@expresso.impresa.pt
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sugeridor

da falecida Alexandra Fossmo, é 
claro. Ou não acreditassem todos 
que Asa era a noiva de Cristo. 
A investigação avançava enquanto 
a comunidade se fechava em 
copas. Poucos eram os que se 
atreviam a falar, conheciam bem 
as consequências de falhar perante 
os líderes desta congregação com 
fortes traços de seita. Helge Fossmo 
foi considerado o cérebro por trás do 
ataque que vitimou a mulher e feriu 
gravemente o vizinho: acabou por 
ser condenado a prisão perpétua. Já 
Sara Svensson, instrumentalizada 
por Helge — sabe-se depois que 
havia uma relação extraconjugal 
entre os dois, ou uma ligação 
espiritual impossível de descrever, 
como chega a dizer-se —, é 
internada num hospital psiquiátrico. 
Tudo parecia estar resolvido, o 
frenesim noticioso em torno do caso 
tinha acalmado e o mundo já se 
tinha esquecido do crime que abalou 
a Suécia no início de 2004, mas não 
estava completamente encerrado.
Passados 17 anos, o caso é reaberto 
em “Pray, Obey, Kill”, uma série 
documental criada a partir de uma 
investigação jornalística de Martin 
Johnson e Anton Berg — que se 
propuseram a olhar o caso por novos 
ângulos e tiveram, de acordo com 
a produtora, acesso a documentos 
propositadamente nunca antes 
revelados. “Temos acesso a material 
que a polícia e o sistema de justiça 
optaram por não divulgar. E 
isso mostra que este caso é mais 
complicado do que esperávamos 
no início”, explicou Anton Berg ao 

A comunidade 
acreditava que  
o regresso de Jesus 
estava próximo  
e que este casaria 
com a sua líder. 
Obedecia cegamente  
aos pastores,  
ao ponto de matar

Knutby, Suécia. Vilarejo 
remoto, invernoso, 
“lugar que fazia lembrar 

Twin Peaks” como se ouve logo 
no primeiro episódio. O lugar 
convidava ao isolamento, e 
talvez ele tenha desempenhado 
um papel maior do que se 
julga. Estamos perante uma 
comunidade profundamente 
centrada na dimensão religiosa e 
nos ensinamentos de um influente 
pastor que a doutrinava. Seguiam-
no sem pensar duas vezes — ou 
mesmo uma que fosse, mas 
numa noite de janeiro a vida na 
congregação pentecostal mudou 
para sempre. Ouviram-se disparos, 
uma pessoa morreu e outra ficou 
gravemente ferida. A vítima mortal, 
que terá sido atacada em primeiro 
lugar, foi descoberta depois: era 
Alexandra, mulher do pastor Helge 
Fossmo. O alarme havia sido dado 
por Daniel Linde, vizinho destes, 
que mesmo depois de atingido por 
uma arma de fogo conseguiu pedir 
ajuda.
As autoridades foram chamadas, 
há gravações das chamadas 
efetuadas, registos de telemóvel, 
reconstituições dos passos dados 
em cada momento daquela fatídica 
noite, que viria a fazer levantar 
várias pontas soltas sobre a 
atuação de Helge na comunidade; 
e sobre o poder de um grupo de 
pastores sobre os membros da sua 
comunidade. Julgavam que o dia em 
que Jesus regressaria à Terra estava 
próximo e que a salvação apenas 
seria conseguida através dos seus 
líderes, razão pela qual lhes deviam 
obediência. 
Era uma obediência cega, total, 
como se vem a perceber quando 
uma ama contratada pelo casal 
Fossmo, supostamente já fora da 
congregação (havia sido expulsa, 
votada ao abandono), se dá como 
culpada. Sara Svensson explica às 
autoridades que a motivação para 
cometer o crime foi um conjunto 
de SMS anónimos, autênticos 
comandos divinos enviados 
para Helge Fossmo e que este 
reencaminhava para o seu telemóvel. 
É estranho? Muito. Mas nada no 
culto dirigido por Asa Waldau, irmã 

apresentar o longo projeto, que os 
obrigou a tentar tudo o que estava 
ao seu alcance para desenterrar a 
verdade. Tê-lo-ão conseguido?
À documentação recolhida e 
analisada juntaram um conjunto 
alargado de depoimentos exclusivos, 
dados por quem decidiu agora 
falar, depois de anos de silêncio. 
Mas não pode ser apenas por isso 
que a “Pray, Obey, Kill” se está a 
transformar-se numa das séries 
documentais de maior sucesso do 
ano. Juntar investigação, religião 
e crime é meio caminho para 
vencer, mas a maestria de realizador 
Henrik Georgsson (da série “Bron 
— A Ponte” e do documentário 
biográfico “O Homem que Brincou 
com o Fogo” sobre Stieg Larsson) 
tem também aqui uma grande 
importância. Foi com ele que Martin 
Johnson e Anton Berg montaram 
toda a narrativa — Knutby é recriada 
em maquetes à escala —, que no 
entanto sofreu mudanças face às 
expectativas dos seus autores.
“A meu ver, o caso e o que realmente 
aconteceu em Knutby tem tudo que 
ver com abuso de poder”, considera 
Berg na mesma apresentação 
da série da HBO, antes de ser 
completado por Johnson, que revela 
como “o abuso de poder se tornou o 
tema central, não só no seio da seita 
Knutby como também no sistema de 
justiça sueco”. São fortes as palavras 
aplicadas pelo jornalista sobre 
um sistema olhado de fora como 
exemplar – e que também é visto 
assim por dentro. A certa altura 
é Helge Fossmo quem o expressa, 
dizendo que nunca julgou ser 
possível pagar por um crime que não 
cometeu. Estará a dizer a verdade? 
Terão os responsáveis por “Pray, 
Obey, Kill” descoberto um segredo 
até agora escondido? As respostas 
são dadas ao longo de quase seis 
horas de emissão, para ver com toda 
a atenção. b

PRAY, OBEY, KILL
De Martin Johnson e Anton Berg
HBO Portugal, em streaming
(Temporada 1)
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POR TRÁS DOS SEUS OLHOS
De Steve Lighfoot
Com Simona Brown, Tom Bateman,  
Eve Hewson
Netflix, em streaming
(Temporada 1)

Naquela noite ela só saiu para conver-
sar um pouco com uma amiga, beber 
uns copos, espanejar a rotina de jovem 
mãe trabalhadora sem homem e com 
filho pequeno. Mas a amiga baldou-se 
com uma daquelas desculpas de última 
hora via mensagem por telemóvel e 
Louise, depois do enfado da espera ao 
balcão do bar, resolve ir-se embora e... 
acidente: dá um encontrão num tipo 
que estava ali ao lado, entorna-lhe o 
whisky para cima da camisa, o mais que 
pode fazer é desculpar-se e ofere-
cer-se para pagar outro. O homem 
tem figura de herói de romance, bem 
apessoado, barba de três dias (e bebe 
whiskies de 12 libras, fica ela a saber 
quando chega a conta). A situação é 
um bocado constrangedora, ele, aliás, 
comenta que parece uma cena de 
filme, o cliché dos desconhecidos que 
se encontram num bar. Ele é escocês, 
ela gosta do sotaque, a série é britânica, 
como já se percebeu. Ficam noite fora 
à conversa e, depois, não vão para a 
cama — mas hão de ir... —, trocam um 
beijo intenso à porta do bar, até que ele 
se arrepende, diz que não pode estar 
a fazer aquilo (e tem medo no olhar), 
antes de cada um abalar para seu lado. 
É assim que começa “Por Trás dos Seus 
Olhos”, como uma história de amor 
com um mistério qualquer lá dentro. E, 
não, não é só o facto de ele ser casado, 
há mais qualquer coisa, como Louise 
conjetura, sobretudo depois de lhe 
conhecer a mulher, de quem se torna 
amiga sem que ele saiba. E essa coisa é 
grave, talvez mesmo morte de homem. 
O território de thriller em que a série 
assenta a maior parte do tempo — e 
nos prende intensamente — vai levar 
uma grande e descoroçoante volta lá 
para o fim, quando muda de lugar e ele-
mentos fantásticos assumem comando 
e primazia. O único senão a apontar é 
que o espectador pensava que o jogo 
era outro. E bem podiam ter avisado... 
A série é a adaptação de um best-sel-
ler de Sarah Pinborough (editado pela 
Presença). / JORGE LEITÃO RAMOS

MEN IN KILTS
De Sam Heughan e Graham McTavish
TVCine+, em streaming
(Temporada 1)

Série de viagens escocesa, foi 
pensada para fãs de “Outlander” e 
criada pelos atores que interpretam 
Jamie Fraser e Dougal MacKenzie 
no drama de fantasia.

CRIMES PERFEITOS
De Didier Le Pêcheur
FOX Crime, estreia segunda, 22h
(Temporada 1)

Em cada episódio, a série criminal 
francesa apresenta um caso e um 
perpetrador que julga ter cometido 
o crime perfeito. Será mesmo as-
sim? Um par de detetives vai tentar 
encontrar a verdade.

THE HANDMAID’S TALE
De Bruce Miller
NOS Play, estreia quinta
(Temporada 4)

Esta série distópica, baseada no livro 
de Margaret Atwood e protago-
nizada por Elizabeth Moss, ganha 
novos episódios.

10 COISAS A FAZER ANTES 
DE ACABARMOS
De Galt Niederhoffer
TVCine TOP, estreia quinta, 21h30

Christina Ricci e Hamish Linklater 
protagonizam o filme romântico 
sobre uma mãe solteira de duas 
crianças que fica grávida após um 
encontro de uma noite. Abigail e 
Ben decidem tentar uma relação.
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OS SEGREDOS DAS BALEIAS
De James Cameron
Disney +, em streaming
(Temporada 1)

Deu ao mundo títulos 
como “O Exterminador 
Implacável”, “Titanic” ou 

“Avatar”, mas a sua verdadeira 
paixão não são as salas escuras. São 
os mares. James Cameron já o disse 
em entrevista, não cometemos 
nenhuma inconfidência, e é ao 
oceano que volta para descobrir 
“Os Segredos das Baleias”. Gravada 
ao longo de três anos em 24 regiões 
diferentes, lugares especiais para 
conhecer a vida destes mamíferos, 
a série de quatro episódios é ela 
própria uma verdadeira odisseia. 
Poder-se-ia até dizer que se tratam 
de Descobrimentos, por aqui se 
revelarem descobertas científicas 
feitas através da observação. Pela 
primeira vez há evidências de 
que as baleias brancas, também 
chamadas belugas, dão nomes 
umas às outras e que os bebés 
partilham os chamamentos com 
as suas mães; são apresentadas as 
primeiras imagens de um filhote 
de cachalote a mamar e de outro 
juvenil a alimentar-se; regista-se 
de forma inédita a adoção cruzada 
de espécies (neste caso, de um 
narval por um grupo de belugas).
Os mares vão continuar a guardar 
os seu segredos, mas James 
Cameron quer contribuir para que 
alguns destes sejam revelados, 
até por considerar que um maior 
conhecimento levará à adoção de 
hábitos que contribuam para uma 
maior conservação do ecossistema 
oceânico. “É muito importante 
que as pessoas o entendam e que 
se mostre como estas criaturas 
pensam, como se sentem, como 
são as suas emoções, como é a 
sua sociedade, até porque não 
protegeremos o que não amamos”, 
considerou em março, durante a 

Baleias como nós

A vida dos cachalotes é explorada no quarto episódio, com passagem pelos Açores

conferência Ocean Storytelling, do 
festival South by Southwest (SXSW).
O ponto de partida para a série 
foram as investigações feitas 
em grupos de baleias da mesma 
espécie que se comportam de forma 
distinta. É aquilo a que Brian Skerry, 
explorador e fotógrafo da National 
Geographic (também ele um alto 
responsável pela nova série), chama 
de “cultura da baleia” e que as 
liga à forma como os humanos 
se comportam. “Pensei que, se 
fôssemos pelo ponto de vista da 
cultura, talvez pudéssemos levar as 
pessoas a verem o oceano de forma 
diferente”, revelou no mesmo 
evento do SXSW, onde apresentou 
a série documental centrada 
apenas em cinco espécies. Narvais, 
jubartes, belugas, cachalotes e 
orcas são as estrelas da primeira 
temporada de “Os Segredos das 
Baleias”, um exclusivo do serviço 
de streaming Disney + que não 
seria o mesmo se a produção não 
passasse também pelos Açores. 
É preciso esperar até ao quarto 
episódio, dedicado aos ‘Gigantes 
do Oceano’, para saber tudo 
sobre os cachalotes e a “complexa 
cultura dos gentis gigantes”, numa 
“jornada épica” que também leva a 
equipa a Dominica e ao Sri Lanka. 
Deixe-se aqui um aviso importante: 
“O futuro dos cachalotes depende 
dos seus membros mais jovens.”  
/ JOÃO MIGUEL SALVADOR
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A partir 
do solo
O novo disco  
de Valerie June,  
“The Moon and Stars: 
Prescriptions for 
Dreamers”, é o ponto 
mais que perfeito  
para o qual tudo o que 
o antecedia converge 
e se magnifica
TEXTO JOÃO LISBOA

Ao quinto álbum, a artista 
norte-americana apresenta um 

fulgurante e colorido manifesto de 
música gloriosamente livre
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MÚSICA & REVOLUÇÃO
Casa da Música, Porto, hoje, 19h30, 
amanhã, 12h, e domingo, 12h

No Ano Itália, o clássico ciclo de abril 
Música & Revolução propõe “Luigi 
Nono: Imersão Total”, hoje com as 
“Variazioni canoniche sulla serie 
dell’op. 41 di Arnold Schoenberg”, 
de Nono (na foto), seguidas pela 
“Sinfonia de Câmara nº 2” do com-
positor austríaco, interpretadas pela 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música (Jonathan Stockhammer, 
dir.). Amanhã o tema é “os pais de 
Nono”, voltando a ouvir-se Schoen-
berg (“Sinfonia de Câmara nº 1, op. 9”) 
mais Bruno Maderna (“Serenata nº 2”) 
pelo Remix Ensemble Casa da Mú-
sica (Peter Rundel, dir.), que também 
interpreta o programa de domingo: 
“Guai ai gelidi mostri”, uma obra de 
1983 para dois contraltos (Noa Fren-
kel e Christina Daletska), ensemble e 
eletrónica (Worten Digitópia).

CHÃO MAIOR
Culturgest, Lisboa, quarta, 20h30; 
gnration, Braga, dia 30, 21h15

Concertos de apresentação de 
“Drawing Circles” (ed. Revolve), 
o primeiro disco do projeto Chão 
Maior do trompetista Yaw Tembe. 
Como ele estarão Norberto Lobo 
(guitarra), Ricardo Martins (bateria), 
Leonor Arnaut (voz), João Almeida 
(trompete) e Yuri Antunes (trom-
bone). Em Lisboa, há participação 
especial de Salomé Pais Matos na 
harpa e de Igor Dimitri no vídeo.

ANTÓNIO OLAIO
Rua das Gaivotas, 6, Lisboa,  
de 28 a 30, 19h

António Olaio, músico, artista plástico 
e performer extraordinaire, revela as 
canções de “Anywhere Else” (ed. Lux 
Records) num concerto/performance 
para o qual concebeu a cenografia e 
os vídeos. À sua voz juntam-se as de 
Susana Chiocca e de Érika Machado.
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Pelo meio dos anos 90 do 
século passado, Valerie June 
Hockett era uma miúda 

negra adolescente, de Humboldt, 
no Tennessee, que fizera a 
aprendizagem musical na Church 
of Christ local, uma igreja “tão 
pura que, por tradição, proibia a 
utilização de instrumentos musicais. 
Por isso, tínhamos só vozes e toda 
a gente — velhos, jovens, afinados, 
desafinados — cantava. Não havia 
regras como ‘não sabes cantar, vais 
para a fila de trás’. Toda a gente 
cantava. Aos domingos, eram 500 
pessoas a cantar em coro, a plenos 
pulmões”, conta ela à “Billboard”. 
Da santidade gospel, seguia para 
casa, onde se deixava desviar para 
aquilo a que a mãe chamava “drug 
music”, com a cumplicidade do 
pai, Emerson Hockett, empresário 
da construção civil e, em part-time, 
promotor de concertos de Prince, 
Bobby Womack e vários outros 
músicos e bandas soul e R&B. Foi 
por essa altura que uma inversão 
inesperada dos trajetos habituais 
aconteceu: “Ouvi a versão dos 
Nirvana para ‘Where Did You Sleep 
Last Night?’, do Leadbelly. O rapaz 
branco conduziu-me até aos blues. 
Ali estava eu à procura das minhas 
raízes.”
Não foi a única vez em que (se 
o conceito tem autorização para 
existir) a reapropriação cultural teve 
lugar. Deslocada para Memphis aos 
19 anos e definitivamente dedicada 
à música, não apenas descobriu a 
Memphis Soul da Stax Records (de 
Aretha Franklin, Booker T. & The 
M.G.’s, Carla Thomas, Otis Redding 
e Rufus Thomas), mas também 
as branquíssimas bluegrass, folk, 
country e a tradição musical das 
Apalaches, coisa à qual, por entre 
histórias e lendas de vadios e 
vagabundos moídas no almofariz 
transcultural e alimentadas a 
lap steel guitar, ukulele e banjo 
(“instrumento de origem africana”, 
sublinha), haveria de chamar 
“organic moonshine roots music”. 
Sobre ela pairavam também 
Mississippi John Hurt, Memphis 
Minnie, Dolly Parton, Etta James e a 
Carter Family, que iriam fertilizar o 
terreno onde a sua música cresceria: 
“No meio musical, quando se fala 
de roots, pensa-se em folk, blues, 
Americana... Eu prefiro pensar na 
minha música como uma planta: 
tem as raízes que lhe permitem 
crescer, florir e desenvolver-se 
em todas as direções. Se começar 
a partir do solo, das raízes, e as 
estudar, acabarei por descobrir-me 

a mim mesma, crescerei e 
transformar-me-ei naquilo que daí 
haverá de surgir.” 
Após três álbuns em edição de 
autor, seria em 2013, com “Pushin’ 
Against a Stone” (“Sinto que 
durante toda a minha vida tenho 
andado a empurrar uma pedra. E 
todos os empregos que tive — em 
cafés, limpezas, como cozinheira, 
passeadora de cães, a ajudar o 
meu pai — contribuíram para 
compreender como se sentiam os 
artistas que admirava e que, ao 
fim de um dia de trabalho pesado, 
voltavam a casa e se sentavam 
no alpendre a tocar até serem 
horas de se deitarem”), que o 
mundo começaria a reparar nela. 
Mas as portas apenas lhe seriam 
verdadeiramente escancaradas 
quando, em 2017, publicou “The 
Order of Time”, um dos álbuns 
desse ano para a “Rolling Stone” 
e, mais importante do que todo o 
resto, para Bob Dylan, que, numa 
entrevista, a mencionaria enquanto 
alguém que admirava e respeitava. 
“A minha maior qualidade, penso, 
é escrever canções. Ter a divindade 
do songwriting a confessar que 
ouvia a minha música foi incrível. 
Não frequentei a universidade 
mas ouvi-lo, naquele dia, a referir 

o meu nome foi como concluir 
uma licenciatura.” Uma das suas 
várias atividades anteriores — 
como empregada da ervanária de 
Memphis, Maggie’s Pharm — talvez 
fosse já um prenúncio, mas quando a 
essa medalha de honra se somaram 
outras como as comparações com 
o Van Morrison de “Astral Weeks” 
— ele que canibalizara blues, jazz, 
soul e folk era, agora, devorado com 
proveito e elevação — adivinhava-se 
que feitos maiores haveriam ainda 
de acontecer.
“The Moon and Stars: Prescriptions 
for Dreamers” é, então, o ponto 
mais que perfeito para o qual tudo 
o que o antecedia converge e se 
magnifica. Entregue aos arranjos 
de Lester Snell (joalheiro de Isaac 
Hayes, Al Green e Solomon Burke) e 
de Tony Visconti (copiloto de David 
Bowie que, como Leonard Cohen, 
Sharon Jones e John Lennon, figura 
no panteão privado de Valerie June), 
socorrendo-se das iluminações de 
Sun Ra, Fela Kuti e Carla Thomas — 
“queen of Memphis Soul” e a “fada 
madrinha do álbum” que também 
nele participa recitando um 
provérbio africano e acompanhando 
Valerie em ‘Call Me a Fool’ —, é um 
fulgurante e colorido manifesto de 
música gloriosamente livre (“Não 
devemos ter de lutar para sermos 
aquilo que somos. Devemos brilhar, 
devemos ser irradiantes. Devemos 
encarnar todos os multigéneros 
que, naturalmente, somos sem 
sentir a necessidade de o explicar”) 
e que somente obedece a uma 
única lei: “As canções são os meus 
professores, são elas que ditam 
como devo fazer. Não tenho de 
pensar muito quando escrevo uma 
canção. Elas vêm ter comigo e eu 
canto aquilo que oiço. Por vezes, é 
a voz de um velho, outras vezes, de 
uma mulher ou de uma criança. Eu 
só tenho de as ouvir e reproduzir 
o que me dizem. Agarrar em algo 
que não pode fisicamente ver-se e 
apanhá-lo do ar.” b

As portas  
apenas seriam 
verdadeiramente 
escancaradas  
a Valerie June 
quando, em 2017, 
publicou “The Order 
of Time”, um dos 
álbuns desse ano 
para Bob Dylan, que, 
numa entrevista,  
a mencionaria 
enquanto alguém 
que admirava  
e respeitava
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THE MOON AND STARS: 
PRESCRIPTIONS FOR DREAMERS
Valerie June
Fantasy/Universal
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A atriz  
e o seu papel

fim, é sempre e só Myrtle quem sai 
cansada, magoada, ferida. Afinal, as 
suas lutas, emocional e fisicamente 
brutais, são com um fantasma.
“Noite de Estreia” (1977) é um filme 
de John Cassavetes sobre a história 
desta atriz e sobre aquilo que vai 
decorrendo antes da estreia de “A 
Segunda Mulher” em Nova Iorque. 
É um filme sobre teatro, passado em 
teatros e fora de teatros. Foi a partir 
deste filme que Martim Pedroso 
concebeu, escreveu e encenou 
“Noite de Estreia” — uma peça de 
teatro feita a partir de um filme 
sobre um espetáculo de teatro e 
sobre as pessoas que entram nesse 
espetáculo, incluindo a autora da 
peça e o produtor. É uma espécie de 
full circle”, é também uma espécie 
de mise en abyme, é um trabalho 
cheio de cruzamentos: espaciais, 
temporais, temáticos; cheio de 
planos que andam para a frente e 
para trás, no tempo e no espaço, e 
tanto no interior como no exterior 
das personagens, nomeadamente 
no caso da atriz principal, Myrtle. 
A história do espetáculo, se assim 
se pode dizer de maneira redutora, 
teria de ser, e por razões de direitos 
contratuais, fiel ao original; fiel ao 
guião original, essencialmente.
E é justamente nesta fidelidade ao 
guião de um filme, que é sempre mais 
curto do que um filme, e, neste caso, 
na fidelidade ao próprio filme, com 
alguns ajustes, inevitavelmente, que 
se joga todo um universo de criação 
dramatúrgica. “Noite de Estreia”, 
o espetáculo de teatro, acaba por 
funcionar com uma espécie de lupa 
que põe a descoberto aquilo que já 
existia no filme mas que a mudança 
de registos permite amplificar, dentro 
de um quadro de, simultaneamente, 
clareza expositiva e ambiguidade de 
conteúdos. Quem é aquela mulher? 
O que é que ela quer? O que é que ela 
está a fazer? Onde é que residem os 
seus problemas? É uma atriz que se 
sente destabilizada por um papel que 
fala da dificuldade em envelhecer? 
É sobre os efeitos do teatro na vida 
real, fora do palco? É sobre a rotina 
de ensaios e de espetáculos? É sobre 
métodos de representação? É sobre 
atrizes e personagens? É sobre 
verdade e mentira? É sobre a vontade 
de chegar ao detalhe, ao âmago das 
coisas, para percebermos que não 
chegamos a nada ou quase nada? 
Sabemos, de facto, que Myrtle é 
uma atriz e que se prepara para uma 
estreia, em Nova Iorque.
A interpretação é de Dalila Carmo, a 
atriz, Heitor Lourenço, João Araújo e 
Maria José Paschoal, entre outros. b
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Dalila Carmo  
é Myrtle,  

um papel que no 
filme de 1977 de 

Cassavetes foi 
desempenhado 

por Gena 
Rowlands

Myrtle liga ao encenador, Manny, 
a meio da noite, insatisfeita com a 
cena. O episódio acaba por tomar 
proporções desmedidas. Manny 
diz-lhe que é teatro, que não é por 
ela ser mulher, que é um gesto 
convencional, em teatro, as mulheres 
apanham estalos. Myrtle reage mal 
durante os ensaios, esquiva-se, 
mostra medo, cai mesmo antes de 
ser esbofeteada. Chora, ri, diz que 
está farta.
Myrtle começa, também, a ter uma 
espécie de relação fantasmática 
com uma rapariga nova, que vamos 
percebendo ser uma espécie de 
duplo, jovem, da Myrtle que vemos 
como atriz e mulher adulta. A jovem 
lembra, também, a admiradora que 
morreu no início. Myrtle dialoga 
com ela, como se falasse para um 
duplo; Myrtle discute com ela, 
luta com ela e acaba, numa cena 
fisicamente violenta, por matá-la; no 

“Noite de Estreia”, 
criado a partir  
de um filme de John 
Cassavetes, é  
sobre muitas coisas,  
mas é principalmente  
sobre o trabalho  
de uma atriz
TEXTO JOÃO CARNEIRO

Myrtle Gordon é uma atriz que 
representa o papel principal 
na peça “A Segunda 

Mulher”. Nos dias do espetáculo, 
Myrtle continua a ensaiar. A peça 
está a ser representada em New 
Haven, uma espécie de teste, 
rodagem e ensaio, em sentido 
amplo, para a verdadeira estreia — a 
“Opening Night” — na Broadway, 
em Nova Iorque. Numa noite 
chuvosa, ao sair do teatro, Myrtle é 
abraçada por uma jovem admiradora 
anormalmente expansiva, que se 
ajoelha aos pés da atriz. Já dentro do 
automóvel, Myrtle ouve um barulho 
no exterior e julga perceber que a 
jovem foi atropelada. Vem a saber 
que morreu. Ninguém mais parece 
ter dado importância ao assunto.
A partir deste momento, Myrtle 
começa a ter problemas. Durante a 
peça, Maurice, o seu amante, dá-lhe 
uma bofetada, faz parte do texto. 

NOITE DE ESTREIA
De Martim Pedroso
Teatro da Trindade, Lisboa, até 6 de junho



Podemos, com razão, pensar que o 
espetáculo é sobre “refletir” ou sobre 
“reflexão”. A multiplicidade de sentidos 
está, assim, instalada à partida. 
“Refletir” como “pensar”? “Refletir” 
como “criação de imagem”? É sobre 
o pensamento? É sobre a imagem 
visual? Uma fila de espetadores, 10 
por sessão, está sentada diante de 
uma parede espelhada. A imagem 
existe desde o primeiro momento. 
Existe também o som. Existem 
palavras, que se vão percebendo, que 
vão fazendo sentido por segmentos, 
por blocos, por vezes por si mesmas. 
O espectador está sentado, a olhar 
para a imagem à sua frente, a ouvir 
aquelas palavras. Eu sou quem está 
ali sentado, estou a ver a minha 
imagem, da mesma maneira que vejo, 
também, as imagens dos outros; não 
de todos, porque nunca se vê tudo. As 
palavras, por vezes quase sussurradas, 
vão formando uma espécie de 
nuvem, que nos traz fragmentos de 
quotidiano, lembranças, episódios, 
gestos. A escolha do texto passou 
por uma vontade de criar um universo 
poético, um universo que, de alguma 
maneira, tivesse a ver com memória 
e com memórias. A imagem, quase 
impercetivelmente, move-se também. 
Já não é só a minha; de quem são 
aquelas mãos, aquela cara, aquele 
corpo que parece estar no meu lugar, 
sobreposto ao meu, que parece tomar 
conta da minha imagem? “Tempo 
para Refletir” é sobre a imagem 
refletida e sobre o movimento das 
imagens; sobre imagens visuais e 
imagens mentais; sobre movimentos 
físicos e movimentos do espírito. 
É sobre um percurso que vai do 
exterior para o interior, que começa 
a baralhar as pistas entre a minha 
reflexão e a reflexão do outro, entre a 
minha imagem e a imagem do outro. 
Quem sou eu? Quem são os outros? 
Interpretam Beatriz Costa, Cláudio 
de Castro, João Grosso e Tatiana 
Antunes, entre outros. / J.C.

TEMPO PARA REFLETIR
De Ana Borralho e João Galante
Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa, 
até 2 de maio
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CARTOGRAFIAS #4
Fórum Dança — Espaço da Penha, 
Lisboa, de 29 de abril a 28 de maio

Com curadoria de Ezequiel Santos, 
esta edição de “Cartografias”  
apresenta 10 projetos de artistas 
que concebem o seu trabalho  
coreográfico a partir do texto  
escrito. Obras de Daniel Pizamiglio, 
João Fiadeiro, Lígia Soares, Maria 
Varbanova, Maurícia Neves,  
Filipa Duarte, Carolina Campos, 
Márcia Lança, Sónia Baptista  
e Vânia Rovisco.

DANÇAR EM  
TEMPO DE GUERRA
Teatro Camões/CNB, Lisboa,  
de 29 de abril a 7 de maio; 
Rivoli, Porto, 28 e 29 de maio

Para assinalar o Dia Mundial da 
Dança, a Companhia Nacional 
de Bailado apresenta duas core-
ografias “clássicas” da moderni-
dade, “A Mesa Verde” (de Kurt 
Jooss) e “Chronicle” (de Martha 
Graham).

SETE ANOS SETE PEÇAS
De Cláudia Dias
São Luiz, Lisboa, amanhã, terça, quarta, 
26 e 29 de maio

No âmbito deste projeto da coreó-
grafa Cláudia Dias, compreendendo 
sete peças realizadas em sete anos, 
haverá ainda conversas com o pú-
blico depois de cada espetáculo e, 
na próxima quarta-feira, uma sessão 
com o título “A Arte de Aprender”. 
(O primeiro espetáculo decorreu 
na passada quarta-feira e pode ser 
visto em www.festivalddd.com).
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DIA 25 DE ABRIL
CELEBRAÇÃO
NOVA ESTREIA 
ÀS 11H

COM CATARINA AVELAR  |  LÍDIA FRANCO
MÁRCIA BREIA  |  MARIA EMÍLIA CORREIA
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Uma visão plural

Ao apresentar uma 
mostra alargada do seu 
recente programa de 

aquisições, correspondente 
aos anos 2018/2020, a Câmara 
Municipal de Lisboa (através da 
EGEAC e do Atelier-Museu Júlio 
Pomar) cumpre duas finalidades 
essenciais: a de dar um sentido 
às compras, que vai para lá do 
mecenato, permitindo a fruição 
e o acesso dos seus munícipes 
à arte contemporânea, e, não 
menos importante, o de sujeitar 
as opções a um escrutínio público. 
Estas escolhas devem ater-se 
a dois critérios fundamentais, 
o da representatividade e o 
da qualidade, os quais, sendo 
subjetivos, se refinam quando 
cruzados com outros, como a 

Também desenhos de Júlio 
Pomar, vindos de várias 
séries e diferentes tempos, 
fazem parte do programa 
de aquisições 2018/2020

heterogeneidade geracional e de 
género, a singularidade estilística, 
a diversidade temática e a relação 
com o presente e as suas questões 
contingentes.
Olhando para “Flora”, que 
toma o nome de uma das mais 
interessantes obras mostradas 
por André Romão, sentimos que 
estes objetivos foram acautelados, 
gerando talvez uma mostra um 
pouco ansiosa, em quantidade, 
mas recheada de momentos 
estimulantes. Ao lado de artistas 
de percurso consolidado como 
Augusto Alves da Silva, Pedro 
Casqueiro, Jorge Queiroz, Francisco 
Tropa, Cecília Costa ou Miguel 
Branco, encontramos obras de 
outros de visibilidade bem mais 
recente, como Ana Santos, Sara 

Bichão, Igor Jesus, Mariana Silva, 
Joana Escoval ou Dealmeida Esilva, 
mas cuja juventude não constitui 
já uma leviandade aquisitiva. 
Simultaneamente, a exposição 
respiga trabalhos de alguns artistas 
com discursos mais vincadamente 
programáticos, como da dupla 
João Pedro Vale e Nuno Alexandre 
Ferreira em torno das questões de 
género, dos temas pós-coloniais 
no caso de Kiluanji Kia Henda, das 
especulações comunicacionais 
de Carla Filipe ou de uma certa 
ontologia da imagem verificável em 
Noé Sendas.
Algumas obras destacam-se 
pelas suas presenças agregadoras, 
como a abissal instalação-vídeo 
de João Onofre, os jogos de 
fisicalidade da imagem da obra 
de Tatiana Macedo, a pintura de 
Marta Soares que exemplifica 
caminhos recentes trilhados pela 
pintora ou os universos surreais e 
idiossincráticos de Tiago Baptista 
e Mattia Denisse. Pelo meio, há 
ainda soluções desafiantes, como 
a interpenetração das obras de 
Hugo Canoilas e Dalila Gonçalves 
ou a opção de montagem para as 
delicadas presenças escultóricas 
de Bruno Cidra que aqui ganham 
uma moldura. Aquisições de 
desenhos de Júlio Pomar, vindos de 
várias séries e diferentes tempos, 
enfatizam o carácter monográfico 
do Atelier-Museu e, se pontuam a 
exposição de um modo excessivo, 
esse é um privilégio que se entende 
pela sua condição de anfitrião. 
No essencial, a exposição dá boa 
conta de si, sobretudo, naquilo 
que a torna um panorama nacional 
diverso e plural. b

Uma exposição que dá a conhecer as aquisições  
da autarquia lisboeta nos últimos três anos,  
marcadas por uma diversidade geracional e estilística
TEXTO CELSO MARTINS

QQQQ

FLORA
Atelier-Museu Júlio Pomar,  
Lisboa, até 13 de junho
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“Red Flower”, a expressão que dá título 
à primeira mostra de Henrique Pavão 
(Lisboa, 1991) na galeria, era aquela 
que, em “O Livro da Selva”, de Rudyard 
Kipling, os animais escolhiam para falar 
do fogo. Usá-la ajuda a situar o deno-
minador comum nesta exposição onde 
nenhum elemento convocado existe 
isolado e tudo parece estar em trânsito 
para outro significado, outro tempo, 
outra vida e, mesmo, outra morte. Na 
origem da meada está um pequeno 
fragmento de um filme dos anos 30 que 
o artista descobriu no YouTube e onde 
se vê um leão e um tigre a lutarem até 
à morte. Depois de adquirir o filme na 
internet, o artista ficou tão repugnado 
com a sua violência obscena e gratuita 
que acabou por destruí-lo pelo fogo. 
Mas na exposição há duas memórias 
da película: um frame que deu origem 
à fotografia “The Adventure Parade: 
Lion Tiger Fight” e as cinzas que jazem 
no interior de pequenas esculturas 
que replicam tradições mexicanas 
pré-aztecas colocadas em plintos de 
taipa. Adicionalmente, Pavão convo-
ca a fachada de um cinema dos anos 
30 de uma vila alentejana em cinco 
diapositivos que vão mudando de cor 
pela exposição ao calor da luz ao longo 
da exposição. Pavão sugere, assim, 
uma narrativa a partir do encadeamen-
to destes materiais iconográficos e 
sensoriais que nos falam de violência, 
destruição, e erosão, mas também de 
renascimento. Eles são, simultanea-
mente, despojos documentais e dados 
estéticos que a cada momento geram, 
entre si, descontinuidades e aproxi-
mações temporais e de sentido que a 
partir de um princípio arqueológico so-
fisticado trazem ao instante transitório 
de uma exposição múltiplas possibili-
dades ficcionais. / C.M.

QQQQ

RED FLOWER
Henrique Pavão
Galeria Bruno Múrias, Lisboa, até amanhã

GUERREIROS E MÁRTIRES 
— A CRISTANDADE E O 
ISLÃO NA FORMAÇÃO  
DE PORTUGAL
Museu Nacional de Arte Antiga, 
Lisboa, até domingo

Últimos dias para visitar a exposição 
que assinala os 800 anos do martírio 
de um grupo de franciscanos  
italianos, os Mártires de Marrocos, 
no Norte de África, com um  
conjunto de peças (de ourivesaria  
a cerâmica, de peças militares a 
marfins e artes do fogo), que  
retratam um importante período  
de afirmação e estabelecimento  
de Portugal como nação.

ALBERTO GIACOMETTI — 
PETER LINDBERGH. 
CAPTURAR O INVISÍVEL
Museu da Misericórdia, Porto,  
até 24 de setembro

Pela primeira vez em Portugal,  
uma exposição que junta fotografias 
inéditas das obras do artista suíço 
Alberto Giacometti, feitas pelo 
fotógrafo alemão Peter Lindbergh, a 
bronzes e desenhos de Giacometti 
selecionados por Lindbergh.

X NÃO É UM PAÍS PEQUENO
Museu de Arte, Arquitetura e 
Tecnologia, Lisboa, até 6 de setembro

Composta por nove projetos,  
esta exposição inclui uma edição 
especial da obra “Teeter Totter 
Wall”, do Rael San Fratello Studio, 
que reproduz um projeto instalado 
na fronteira entre os Estados Unidos 
e o México.
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GRITOS FALSOS DE PRAZER
GRITAR ESTÁ SOBREVALORIZADO. PODEMOS ESTAR  
SÓ A MIMETIZAR EFEITOS SONOROS OU FILMES PORNO

á não aguento isto, disse-me. Só me apetece gritar. 
Pensei contestar. Já tentei. Só nos filmes é que 
funciona. Fi-lo há muito tempo isso de ir berrar até 
os pulmões não aguentarem. A ver se desanuviava. 
Fui até à praia em dia de mau tempo, assegurei-me 
de que não havia ninguém num raio de quilómetros 
enchi uns pulmões de ar e deixei sair o som pela 
garganta e cordas vocais com todas as forças. Mas 
não só saiu uma coisa meio grasnada como morreu 
com uma brevidade inusitada, esbateu no som das 
ondas e levado pelo vento. E contra as minhas ordens 
passou pelo crivo moral e senti-me um perfeito 

idiota. Em vez de alívio fiquei a sentir-me um palonço. Pisguei-me 
arrependido. A experiência do cinematográfico grito libertador na 
natureza tinha sido um falhanço. Tenho gritos épicos na minha vida. 
Há poucos anos, após a mota cair-me sobre a perna e torcer o perónio 
até à fratura. Foi um grito engolido. Como se o som, em vez de sair 
fosse empurrado para dentro por um murro cujo punho se me enfiou 
até ao estômago. Ou outro, há mais de 20 anos, no meio de um choque 
em cadeia, daqueles vulgares na autoestrada de Cascais, nas manhãs 
de chuva. O da frente bateu e cinco ou seis enfaixavam-se nas 
traseiras uns dos outros. Mas nos microssegundos que antecederam 
a pancada lembro do grito de terror que me saiu sem ter pedido. Eis o 
detalhe. Terá sido de boca aberta. Ao bater o airbag explodiu como era 
suposto e o pó que tem lá dentro para que o plástico não se colasse foi 
projetado para a minha boca. Andei dois dias a tossir airbag. Mas foi 
um grito polifónico. Não aquela coisa medieval de cerco.
Comungamos com outros primatas gritos associados a emoções 
como medo, raiva ou dor. Sabe-se só agora que os de prazer, alegria 
ou tristeza são exclusivamente nossos. Exclusivos. Uau. Os primeiros 
três são “gritos negativos” e compreende-se a sua utilidade do ponto 
de vista evolutivo quer fosse para alertar, assustar ou pedir auxílio. 
Percebe-se. Mas esses já temos dificuldade em os reconhecer de tão 
apaparicados que vivemos. A sociedade ocidental pós-industrial 
deixou de estar familiarizada com gritos negativos. Pelo contrário 
conseguimos facilmente reconhecer “gritos positivos” (tristeza não é 
positiva mas é uma emoção complexa, sofisticada do ponto de vista 
mental).
Já não somos confrontados a todo o momento com gritos de alguém 
a pedir ajuda ao ser desmembrado ou de um grito de raiva de um 
inimigo a investir contra nós à Conan com um maço metálico. Bastará 
ir a um festival de verão — quando os houver — para ouvir uma 
cacofonia de “gritos positivos”, do chilrear amoroso ao moche no 
concerto. Só diz bem de nós.
Mas a estas tipologias há que juntar os “gritos ficcionados” tidos 
como reais num elaborado acumular de camadas de expectativas em 
corresponder a um padrão. Lembro o meu grito ao oceano que não 
saiu à Espartano antes da batalha dos 300, mas a um pato moribundo. 
Veja-se os gritos nos filmes de terror ou de guerra. Aquele grito 
estridente dos adolescentes a serem assassinados por um boneco 
têm de ser daquela maneira ou “não convence”. São todos feitos em 
estúdio, óbvio. Alguns a riscar panelas. Há um efeito sono chamado 
“grito Wilhelm” usado pela primeira vez em 1951 e que foi sendo 

utilizado regularmente e depois obsessivamente adotado por George 
Lucas e que “entrou” em centenas de filmes. Ninguém morre a fazer 
aquele som histérico e louco. Mas ficou convencionado que sim 
porque o cinema, e uma piada, assim o ditou que é assim que uma 
personagem secundária morre. Se for eliminado por Indiana Jones ou 
de Luke Skywalker é bom que faça aquele som. Vá treinando.
Outra questão que tem sido alvo de amplos estudos, múltiplas 
conclusões e variadas discussões tem a ver porque é que algumas 
mulheres gritam durante o sexo. E outras não. Deduzo que os homens 
só grunhem. Território delicado. Nas teses mais “Cosmopolitan 
Magazine” style a questão é de liberação. Mulher de bem com a 
sexualidade grita se lhe der na gana. Mas há outras possibilidades 
menos bondosas que alegam que há uma boa percentagem 
de mulheres que desenvolve uma parafernália de efeitos de 
“sexo vocalizado” com o objetivo de aumentar a autoestima 
do companheiro ou despachar a coisa. Os gritos de um suposto 
descontrole sexual aceleram o clímax masculino. O busílis: é que 
aquela gritaria, falsa, não corresponde ao que é verdadeiramente 
o som de uma mulher a ter prazer. Estão a recriar sons do que é a 
mulher em êxtase de filmes porno dirigidos por homens que dirigem 
a teatralização de um orgasmo feminino segundo as expectativas 
masculinas. Uma mulher a fingir o que se vê numa mulher a fingir 
num filme a fingir que o sexo é aquilo. Confuso?
Descobri ao acaso um projeto chamado orgasmlibrary.com que 
pretende por um lado demonstrar como o som de um orgasmo 
feminino pode ser algo diferente do que é o suposto ser para quem 
tem apenas uma educação sexual porno. E pede às visitantes que 
anonimamente coloquem o seu na biblioteca sonora. Mas começa 
com um filme de pessoas a ouvir sons de orgasmos e têm de adivinhar 
quais os verdadeiros e falsos e falham na maioria ao escolher os 
criados por profissionais de dobragem de filmes porno (senhoras 
respeitosas em estúdio de som). A representação do grito de prazer — 
eufórico, louco — já substituiu o real. Muito menos espalhafatoso na 
maioria das vezes. Caso o leitor masculino não saiba. b
lpnunesxxx@gmail,com

J
O  M I T O  L Ó G I C O

/ LUÍS
PEDRO 
NUNES
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vícios“ P E S S OA S  S E M  V Í C I O S  T Ê M  P O U C A S  V I RT U D E S ”

O admirável 
mundo novo  

dos automóveis 
elétricos

Há cada vez mais carros com motor 
elétrico. A qualidade do ar agradece 

mas há efeitos perversos, tanto 
ambientais como sociais

TEXTO RUI CARDOSO

Antes e depois: o 
velho pão de forma e 
a versão eletrificada 
que em breve estará 
no mercado com a 
designação ID Buzz
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PREÇOS
Excluindo um modelo exclusivamente 
citadino como o Renault Twingo, não 
há automóveis elétricos por menos de 
€32 mil, tendendo quase sempre para 
os €40 mil ou mesmo mais. A médio 
prazo, os custos totais de utilização são 
mais baixos que os dos carros térmicos, 
mas o valor de aquisição limita, para já, a 
democratização desta tecnologia.

DIFUSÃO
Os veículos elétricos podem 
tornar mais agradável a vida na 
cidade se substituírem táxis, 
carrinhas de distribuição e outros 
frequentadores crónicos urbanos. 
Além dos ligeiros de passageiros, 
já há furgões de carga (ou 
carrinhas de nove lugares) com 
autonomias de 200 a 300 km, 
caso das versões elétricas dos 
Citroën Berlingo ou Jumpy, 
Peugeot Partner ou Traveller, 
Opel Combo ou Nissan NV.

Se o mundo fosse perfeito, o nos-
so carro teria motor elétrico e a 
nossa casa seria inteligente. Uma 

vez chegados a casa, ligá-lo-íamos à 
tomada e, noite fora, consoante as ne-
cessidades da rede elétrica nacional 
(não menos inteligente que o resto), a 
bateria do automóvel, ora carregaria, 
ora debitaria corrente para as neces-
sidades do bem comum. No telhado, 
captores fotovoltaicos ou minieólicas 
teriam assegurado, consoante as cir-
cunstâncias, alguma autonomia ener-
gética doméstica. Nascido o sol, a via-
tura estaria pronta para todo o serviço. 
A menos que os seus utilizadores ha-
bituais conseguissem resolver parte da 
sua atividade diária com recurso à in-
ternet e ao teletrabalho (tendência tra-
zida pela pandemia mas que parece ter 
vindo para ficar).

Escusado será dizer que estamos a 
anos-luz desta utopia. Tomara muitas 
pessoas ter uma casa de jeito, quanto 
mais inteligente. E ter trabalho, com ou 
sem o prefixo “tele”. No que respeita a 
escolhas em matéria de mobilidade e 
de transportes, prevalece a irraciona-
lidade: esvaziamento dos centros ur-
banos e expulsão dos moradores para 
periferias (mal) servidas por redes de 
transportes públicos insuficientemen-
te densas, obrigando ao recurso ao au-
tomóvel particular em condições longe 

das ideais (percursos demasiado cur-
tos, nocivos para os motores térmicos; 
ou um ou dois ocupantes a bordo às 
horas de ponta).

Seja como for, uma tendência está, 
aos poucos, a afirmar-se, a do cresci-
mento do parque de viaturas elétricas. 
Portugal, sendo um país pobre e peri-
férico, tem alguns trunfos, a começar 
pela disponibilidade de eletricidade 
de origem renovável (hídrica, eólica ou 
solar) que, segundo dados da APREN 
(Associação das Energias Renováveis) 
representou, de janeiro a março deste 
ano, 79,5% da produzida. Só nestas cir-
cunstâncias o uso de automóveis elétri-
cos é um benefício ambiental, porque, 

se como sucede noutros países euro-
peus, a produção elétrica for de origem 
térmica, despolui-se de um lado para 
poluir do outro.

Em dezembro de 2020 as vendas 
de veículos 100% elétricos represen-
taram 8% do total dos ligeiros (dados 
da Associação dos Utilizadores de Veí-
culos Elétricos), bem distantes, apesar 
de tudo, das de veículos híbridos (mo-
torização térmica e elétrica integradas) 
que corresponderam a 29%, cabendo 
o resto aos ligeiros com motor térmico.

O automóvel elétrico tem a óbvia 
vantagem de não contribuir para as 
emissões de estufa e para o aqueci-
mento global (no qual alguns ilumina-
dos continuam a não acreditar), além 
de não emitir gases poluentes, ainda 
que, como alguns estudos recentes têm 
revelado, não esteja, como os restantes 
automóveis, isento da disseminação de 
partículas ultrafinas potencialmente 
nocivas, provenientes do desgaste das 
pastilhas de travão ou da borracha dos 
pneus.

NO REINO DO SILÊNCIO
A condução de um automóvel elétrico é 
um regalo porque não há ruído a bordo 
nem passagens de caixa e pisadelas na 
(inexistente) embraiagem. A resposta 
é instantânea, pois, ao contrário dos 
motores de explosão, o binário máximo 

Para não desaparecer,  
o Fiat 500 eletrificou-se

está quase imediatamente disponível 
quando aceleramos. Sem prejuízo do 
respeito do Código da Estrada, convém, 
no entanto, não pisar a tábua com de-
masiada força, pois quanto mais puxar-
mos pelo motor, mais depressa se es-
gota a energia armazenada na bateria.

É verdade que, quando desacelera-
mos ou travamos, recuperamos algu-
ma energia e qualquer condutor mini-
mamente dotado consegue adaptar a 
forma de guiar a este imperativo. Ain-
da assim, o saldo é sempre negativo e, 
mais quilómetro menos quilómetro, 
teremos que começar à procura de uma 
tomada para recarregar a bateria.

A autonomia é, portanto, o calca-
nhar de Aquiles dos automóveis elétri-
cos. Apesar de algum progresso tecno-
lógico, raros são os que, em condições 
reais, vão muito além dos 300 km, o 
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AUTONOMIA
O raio de ação da maior parte dos 
automóveis elétricos vai dos 200 
km (Renault Twingo, Mazda MX30) 
a pouco mais de 400 (VW ID3, 
Kia e-Niro). A recarga da bateria 
pode levar de uma noite inteira 
(instalação doméstica) a meia 
hora num carregador rápido (de 
50 a 100 kW). Existem aplicações 
que informam em tempo real a 
disponibilidade de postos de carga 
nas imediações.

fica apto a fazer mais 300 km. Isto 
representa um terço do que custaria 
percorrer a distância equivalente com 
um carro a gasóleo gastando sete li-
tros aos cem. O carregamento notur-
no em casa com contador bi-horário 
seria substancialmente mais barato 
mas, como se referiu, não está ao al-
cance de todos.

Em contrapartida, mesmo com to-
dos os benefícios fiscais, não há car-
ros elétricos baratos e já nem estamos 
a falar de Teslas e similares. O mais 
acessível é o Renault Twingo EV, cus-
tando à volta de €22.200 mas tendo 
autonomia limitada a duas centenas 
de quilómetros. Seguem-se outro Re-
nault, o Zoe, ou o Opel Corsa-e, na 
fasquia dos €32.700. A partir daqui 
os preços começam a subir: €34.500 
para o Mazda MX30, €37.900 para o 
Fiat 500 ou mais de €40 mil (Peugeot 
e-2008, VW ID3 ou Kia e-Niro), para 
só citar modelos concorrentes à edição 
2021 do Carro do Ano.

UMA DIFÍCIL DEMOCRATIZAÇÃO
Em França, na esteira da revolta dos 
‘coletes amarelos’, já se começou a 
falar em estratificação automobilísti-
ca social: ter um carro a gasóleo pas-
sou a ser visto como um sinal exterior 
de pobreza. Pesem embora propostas 
promissoras como o Dacia Spring (de 
inspiração chinesa, já a caminho da 
Europa) ou o Citroën Ami (um dois 
lugares urbano por €7000), os ca-
minhos da democratização do au-
tomóvel elétrico são, até ver, tão ín-
vios como os do Senhor nos textos 
bíblicos.

Por último mas não menos impor-
tante, olhemos para a vertente geopo-
lítica de tudo isto, pois as nossas es-
colhas pessoais, seja em matéria au-
tomobilística, seja noutra qualquer, 
não se fazem em abstrato, antes sendo 
condicionadas pelo que sucede mun-
do fora. As matérias-primas necessá-
rias ao fabrico de baterias e circuitos 
dos carros elétricos (bem como dos 
geradores eólicos, smartphones, com-
putadores, etc.) são escassas, caras, 
desigualmente distribuídas e a sua ex-
tração é tanto mais cara quanto mais 
cuidados ambientais houver. Quanto à 
reutilização ou reciclagem das baterias 
em fim de vida, a coisa mais simpática 
que se pode dizer é que ainda está na 
infância da arte.

Com o advento das tecnologi-
as verdes, a corrida mundial deixou 
de ser ao petróleo mas às jazidas das 
chamadas terras raras (metais como 
o neo dínio, o térbio ou o disprósio), 
bem como às de lítio, crómio, manga-
nês ou cobalto. Resta saber quem será 
a Arábia Saudita dos metais raros. b

que os relega para uma utilização ur-
bana ou periurbana, pesem embora 
os aventureiros que se acham capazes 
de ir de Faro a Caminha, confiados em 
que, pelo caminho, encontrarão um 
posto de carregamento não avariado e 
sem fila de espera. Um caso de fé...

Os fabricantes estão cientes das li-
mitações de autonomia dos veículos 
elétricos que vendem e sabem que, na 
hora das grandes viagens, ainda não 
têm a flexibilidade de utilização dos 
carros térmicos. Daí que adotem uma 
abordagem pragmática que consiste 
em oferecer algo mais ao potencial cli-
ente e que tanto pode ser pago à parte 
como integrar um eventual pacote de 
financiamento. O proprietário de um 
100% elétrico passa a ter direito a al-
guns dias por ano de uso de um carro 
térmico (por exemplo para ir de férias), 
acrescidas de condições especiais de 
aluguer sempre que necessite de uma 
viatura com maior raio de ação fora do 
calendário acordado. O grupo Stellan-
tis (Peugeot, Citroën, Opel e Fiat) de-
senvolveu nesta perspetiva o programa 
Free2Move e a concorrência, europeia 
ou asiática, vai na mesma linha.

UMA CARGA PESADA
Recarregar pode não ser evidente. 
Nem todos residem em moradias ou 
condomínios com garagem própria e 

instalação elétrica separada, permi-
tindo beneficiar das horas mais ba-
ratas através da tarifa bi-horária. A 
rede pública de carregamento (Mobi-
-e), que começou por ter mais postos 
que carros elétricos em circulação, dá 
sinais de saturação em muitos bairros 
residenciais. O recurso aos carregado-
res rápidos na via pública ou em áreas 
de serviço tem também custos, pro-
porcionais à potência debitada.

Num exemplo dado pela Hyundai 
para o seu modelo elétrico Ioniq, o 
carregamento completo na rede pú-
blica custará à volta de €13 e o carro 

Processo de carregamento de um Citroën Jumpy

Interior da versão elétrica do Kia Niro

Painel de instrumentos da versão elétrica do furgão Peugeot Expert. 
Em evidência o valor da autonomia, no caso 252 km
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Lulas com grão
Tempo de preparação 1 hora  |  Tempo de confeção 45 minutos

GRÃO COZIDO
500 g de grão / 1 cebola /  
2 dentes de alho /   
1 folha de louro / 1 colher de sopa  
de azeite / Sal q.b.

Demolhar o grão durante 12 horas 
em água fria abundante.
Passado este tempo, escorrer o grão e 
cozê-lo numa panela com água e os 
restantes ingredientes até o grão fi-
car bem tenro.

LULAS ESTUFADAS
10 lulas / 5 dentes de alho / 1 cebola / 70 g de 
concentrado de tomate / 1 folha de louro / Sal 
q.b. / Pimenta q.b. / Coentros q.b. / Azeite q.b.

Aquecer um tacho com azeite. Colo-
car a cebola, o alho e o louro.
Quando estiver refogado, mas antes 
de ganhar cor, aumentar o lume para 
o máximo e juntar as lulas tempera-
das de sal e deixar cozinhar mexen-
do de tempo a tempo. As lulas vão 

libertar a água e esta vai evaporar.
Quando isto acontecer, adicionar o 
concentrado de tomate e envolver 
bem. Colocar água até cobrir as lu-
las e deixar cozinhar em lume bran-
do até o molho engrossar e as lulas 
estarem tenras. Nesta altura, juntar 
o grão cozido e envolver tudo mui-
to bem.
Terminar com coentros picados e re-
tificar temperos. b
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Grão
O grão-de-bico é uma legu-
minosa importante e muito 
popular na nossa alimentação 
e também noutras culturas, 
como a árabe com o seu fa-
moso húmus. Trata-se de uma 
planta herbácea, que mede 
entre 20 e 50 centímetros de 
altura, de flores brancas, que 
desenvolvem uma bainha, em 
cujo interior se encontram dois 
ou três grãos. Os grãos, de cor 
castanho-claro, são arredon-
dados. A sua periodicidade é 
anual. Estas leguminosas são 
muito ricas nutricionalmente, 
tanto em proteínas, sais mine-
rais e vitaminas do complexo B, 
o que faz delas um excelente 
alimento. O grão pode ser con-
sumido cru, cozido ou a vapor.

PRODUTOS  
& PRODUTORES

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

RECEITA
P O R  J OÃO  R O D R I G U E S

(PROJECTO MATÉRIA)
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Remar seguro, longe das marés
Longe das vistas, mas perto de muitos corações que seguem 
a cozinha tradicional com requinte, do António

O reticulado central matosi-
nhense concentra há várias 
décadas uma elevada percen-

tagem de restaurantes, tabernas e ma-
risqueiras em que a densidade qua-
litativa extravasou a apertada malha 
urbana. Se cada boa morada se foi aco-
tovelando com outra, a expansão de 
novos lugares além do centro de Ma-
tosinhos surgiu naturalmente. A fre-
guesia de Leça da Palmeira teve casas 
memoráveis, algumas delas perto do 
forte local. Peixes e mariscos sempre 
foram chamarizes de clientes longín-
quos, mas nos últimos anos as boas 
carnes, cozinhas do mundo e um ve-
getariano de alto nível enriqueceram 
ainda mais a oferta.

O farol, no duplo sentido, é o Boa 
Nova que está junto à torre homónima, 
e que com o seu par de estrelas Miche-
lin traz mais luz, atenção e outro perfil 
de clientes a uma região que há muito 
brilha na restauração nacional. A escas-
sos minutos do Farol da Boa Nova, está 
discretamente o restaurante António, 

gerido pelo casal Fátima e António 
Araú jo. Abriram em 1992 numa fru-
gal vivenda da Rua Óscar da Silva, com 
uma opulenta cozinha de arrozes de la-
vagante, lagosta, etc. Foram melhoran-
do o conforto da casa, mas há poucos 
anos deslocaram-se umas dezenas de 
metros para inaugurarem um espaço 
requintado com estacionamento, e que 
tem agora uma esplanada ampla.

O pedido foi feito ainda confinados 
no centro do Porto. A surpresa foi ou-
vir o alerta do responsável pela entre-
ga: “Cuidado! Está muito quente.” De-
pois de 15 km dentro de caixas negras 
de esferovite até chegarem a nós, os 
dois pratos principais (arrozes, claro!) 
estavam literalmente a escaldar. Cui-
dadosamente postos em sossego, virá-
mos atenções para as belas “Pataniscas 
de bacalhau” (€6,90) finas e delicadas, 
bem compostas dele, apenas com o 
ovo batido necessário para envolver as 
lasquinhas, a cebola picadinha e a sal-
sa num leve véu dourado. A seguir um 
belíssimo “Sável de escabeche” (€30) 
servido em postas grossinhas fechadas, 
que mentalmente parecia antecipar 
problemas com as espinhas, mas qual 
quê: tempero prévio exemplar com o 
esqueleto anádromo a dirimir-se na-
turalmente durante a prova, ficando 
apenas a ossatura central de posta. 
Uma cebolada de se fazer um escabe-
che para ter a receita, de tão perfeita, 
na harmonia de vinagre que resultou 
num molho impecável em que o pes-
cado não perdeu identidade — mesmo, 
sem espinhas!

Nos principais, a opção foi por ar-
rozes não caldosos que resistissem à 
viagem. Assim, chegaram os “Filetes 
de polvo” (€35), mais próximos de pa-
nados que de albardados, levando um 
pouco de farinha de milho na mistu-
ra, para que a fritura resulte mais cro-
cante. Vieram quatro troços grandes 
e grossos, abertos em livro, carne do 
polvo muito branquinha e tenra, sabor 
agradável, mas não do mais intenso 
que já se provou. Esses predicados fo-
ram todos para o arroz seco de polvo, 
poderoso nos aromas octópodes, es-
curo (vínico?) e profundo, ricamente 
guarnecido de nacos e com os bagos 
do carolino a absorverem cada grama 
dos sabores disponíveis. O mesmo es-
petáculo gustativo, mas com intérpre-
tes diferentes no bem imaginado “Ar-
roz de galinha com cogumelos shitake” 
(€25), generosíssimo nas febras e las-
cas de galinha boa de carnes escuras, e 
a enorme profundidade de sabor que os 
cogumelos asiáticos libertam ao serem 
cozinhados, num grande prato de arroz 
onde brilha o nosso carolino. Qualquer 
das doses pedidas satisfez em pleno 
duas pessoas. E chegaram a escaldar, 
em boas caixas de plástico herméticas 
e reutilizáveis.

A doçaria é também feita na casa 
com um vigoroso “Pudim abade de 
Priscos” (€4,80), de caramelo denso, 
fatia firme e untuosa, pela unção da 
gordura porcina na calda, e um elegan-
te e irrepreensível “Pão de ló de Leça” 
(€3,80) servido um formato retangular 
(tamanho A6), onde só pouco mais de 
um centímetro do perímetro era massa 
sólida, tudo o resto era uma piscina de 
prazer, sob a forma de creme de gemas, 
para mergulhar a colher sem pudores.

O farol de Leça é bom guia para 
chegar ao discreto António que há qua-
se três décadas vai remando seguro 
contra as marés. Para quem não quiser 
fazer subir a má onda que ainda nos 
assola o serviço de entrega é escolha 
mais que acertada, pois tudo é tratado 
a preceito. b

RESTAURANTES 
PARA CONSUMIR EM CASA  

P O R  F O RT U N AT O  DA  C Â M A R A

Desde 1976, a crítica gastronómica  
do Expresso é feita a partir de visitas 

anónimas, sendo pagas pelo jornal  
todas as refeições e deslocações

10 anos é 
demasiado 
tempo
“Probo e rigoroso, um 
homem sério e íntegro, 
um cidadão atento e 
empenhado, um notável 
cronista”, lia-se na revista 
“Jornalismo & Jornalistas” 
(nº 46, 2011) sobre David 
Lopes Ramos, ao republicar 
um texto que o próprio 
escrevera dez anos antes 
— início de 2001 — sobre 
o seu percurso na área da 
gastronomia. Começou em 
1987 no jornal “O Diário” 
com a coluna Cozido à 
Portuguesa, sobre comidas 
e vinhos, que não era crítica 
de restaurantes, esclarece. 
David refere que a crítica 
rigorosa exige recursos 
financeiros, que só teve no 
“Público” a partir de 1990. 
Aí chegado, começou a 
fazê-lo com brilho, mas 
sempre a ser jornalista. 
O modelo que seguiu 
foi: “Aprendi com o José 
Quitério a fazer assim...”, 
e prossegue explicando o 
método para se avaliar bem 
um restaurante.
Em 2010, numa entrevista 
ao chefe Juan Mari Arzak, 
o jornalista sublinhou a 
importância desta frase do 
cozinheiro: “Quem se qui-
ser dedicar a esta profissão 
tem que amar a cozinha, ser 
humilde e gostar verda-
deiramente do que está a 
fazer. Não se pode ter uma 
ambição mal direcionada. 
Eu ambiciono saber sempre 
mais. Não quero ser o me-
lhor de todos.” Era também 
esta a sua forma de pensar 
e estar na profissão, e por 
isso foi grande. David Lopes 
Ramos é insubstituível e 
o seu exemplo devia ser 
multiplicável, mas não tem 
sido. José Quitério disse 
tudo a 29 de abril, há 10 
anos: “Ele era ouro de lei”! 
Custa que esteja a brilhar 
tão longe.

ACEPIPE

ANTÓNIO
Rua Óscar da Silva, 2681 — Perafita, Matosinhos
Telefone: 229 960 741
Tipo de entrega: Direta
Taxa de entrega: €5 para o Porto
Modo de pagamento: Numerário, multibanco
Pontualidade: 19 minutos após a hora marcada
Aviso: Devido à situação de pandemia alguns 
estabelecimentos podem ter encerramentos 
pontuais. Encerra ao domingo.



Há quinhentos anos atrásHá ququinhentos anos atrás, em 27 de abril
de 1521, Fernão de Magalhães foi morto em 
combate na ilha de Mactan, nas Filipinas. Ti-
nha já navegado uns 35.000 km desde que 
em 10 de agosto de 1519 a sua armada deixa-
ra Sevilha. Antes deste empreendimento gi-
gantesco, tinha uma enorme experiência de
navegação ao serviço dos portugueses, com
os quais fizera mais de uns 30.000 km entre
Lisboa e os confins da Ásia. Em 1522, Maxi-
miliano Transilvano, secretário de Carlos V,
afirmou mesmo que Magalhães “percorrera
as costas de todo o Oriente”, o que aconte-
cera entre 1505 e 1513. Esta realidade, con-
jugada com o caso de entre 1520 e 1521 ter 
percorrido todo o Ocidente, desde o rio da
Prata até às ilhas Filipinas, numa distância de 
cerca de 20.000 km, medidos no equador e correspondente à descoberta de 
metade da Terra, leva-nos a afirmar que Magalhães percorreu todos os oceanos.
Magalhães acabou por se celebrizar devido à circunstância de se ter desentendi-
do com D. Manuel. Com efeito se, entre 1516 e 1517, este rei lhe tivesse aumentado
em apenas cem reais por mês o seu salário mensal, como ele pretendia, e o tives-
se deixado ir às Molucas pela Índia, para lá se encontrar com o seu amigo Francis-
co Serrão, como queria fazer, Magalhães não teria criado e realizado o projeto que
o imortalizou e não estaríamos aqui a falar dele. Foi porque Magalhães se sentiu
agravado com D. Manuel que foi para Espanha propor a Carlos V o seu projeto, que 
o aprovou dando-lhe cinco navios para fazer a viagem que pretendia.
No recrutamento de tripulantes para essa armada, Magalhães teve dificuldades 
devido aos riscos que se iam correr ao rumar-se a um destino mal esclarecido,
sendo preciso arriscar muito para se descobrir a pretendida nova rota para che-
gar à Ásia. Foi para conseguir o apoio de homens que lhe fossem fiéis que levou 
consigo 33 portugueses.
A tenacidade, dureza, autoridade, resiliência, persistência, firmeza e espírito de
sacrifício de Magalhães foram imensos para concretizar a ambição de alcançar
o seu muito ambicioso objetivo de descobrir uma passagem pelo sul da Amé-
rica para chegar às Molucas, no norte da Indonésia, atravessando o oceano
Pacífico.
Ao planear a sua expedição Magalhães conseguiu proceder a cálculos da circun-
ferência da Terra muito mais corretos do que a maior parte dos que até então

haviam sido feitos. Tal facto está refletido no planisfério que, em 1519, en-
comendou em Sevilha aos cartógrafos portugueses Jorge e Pedro Reinel, 

do qual se conhece uma cópia luxuosa. A sua forma coincide com as distâncias
entre várias partes da Terra apuradas por Magalhães e por ele registadas numa
“lembrança” dirigida a esse soberano, de forma a assegurar-lhe a validade da sua 
determinação da localização das Molucas, garantindo-lhe o domínio do comér-
cio do cravinho, a especiaria mais cara da altura e que só ali existia.
Esse planisfério expressava uma imagem do mundo ajustada às ideias que, des-
de 1516, Magalhães passara a defender em Lisboa, segundo as quais as Molucas
estavam na parte do mundo pertencente a Castela, de acordo com o estipulado
no Tratado de Tordesilhas.
As duas principais realizações de Magalhães foram o muito difícil descobrimento
do estreito de Magalhães, em 21 de outubro de 1520, e a ainda mais fantástica 
primeira travessia de todo o vastíssimo oceano Pacífico, entre 28 de novembro
de 1520 e 16 de março de 1521, em que descobriu a imensidão daquele que é o 
maior espaço aquático da Terra. Foi assim que conseguiu o feito de conhecer a
dimensão do planeta em toda a sua extensão.
Pode afirmar-se, pois, que a grande diferença do conhecimento da geografia do 
mundo antes e depois de Magalhães resulta da realidade de que ao chegar às
Filipinas, em 1521, conseguiu percecionar a verdadeira dimensão da Terra, perce-
bendo que na maior parte era composta por água, além de ter provado experi-
mentalmente a sua esfericidade e que era circum-navegável.
Ao questionarmo-nos por fim sobre o significado do facto de Magalhães ser uma 
das figuras mais marcantes na História Universal, respondemos de uma forma
simples que tal evidência resulta de ter sido quem revelou a Terra tal como ela é.
Magalhães tornou-se um símbolo do início da mundialização, uma realidade que
constituiu um amplo e complexo processo de transformação do mundo decor-
rente dos Descobrimentos, os quais contribuíram para a criação de um sistema
de interconexões à escala planetária, de que somos os beneficiários.

PUB

O HOMEM 
QUE REVELOU 
A TERRA
TAL COMO ELA É

Fernão de Magalhães

Em 1519, Jorge e Pedro Reinel prepararam um planisfério com a visão que Magalhães tinha do mundo antes da sua viagem. Encontrava-se em
Munique quando foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial (cópia colorida de 1836 na Bibliothèque Nationale de France, Paris).

Celebrar o V Centenário da Primeira 
Circum-Navegação 
A Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da 
Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão
de Magalhães|2019-2022 em articulação com instituições de ensino
superior, instituições científicas, autarquias locais e demais entida-
des públicas e privadas, tem vindo desenvolver, desde 2019, um vas-
to conjunto de iniciativas no plano nacional e internacional de âmbi-
to cultural, científico e educativo.

Retrato de Fernão de Magalhães copiado, 
cerca de 1552, pelo pintor Cristofano 

dell’Altissimo para Cosme de Médicis, 
duque de Florença, a partir do modelo que

pertenceu à coleção de Paolo Giovio que já 
existia em 1535. Galleria degli Uffizi, Florença

WWW.MAGALHAES500.PT

JOSÉ MANUEL 
GARCIA

GABINETE DE ESTUDOS 
OLISIPONENSES



VINHOS
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Ser conservador 
é ser exigente

As práticas antigas 
têm o que se lhe diga

Uma das sugestões vínicas desta semana 
— Poças — traz consigo o adjetivo de 
Orange. O conceito tem alguns (pou-

cos) anos mas remete para uma técnica anti-
ga, quando as uvas brancas eram fermentadas 
juntamente com as películas, o que hoje não 
acontece de todo. Essa prática mantém-se nos 
vinhos tintos porque é na película que está a 
cor e é preciso transferi-la para o mosto em 
fermentação. A tradição impôs então o nome 
de Curtimenta para o método de fermentação 
dos tintos e Bica Aberta para os brancos. Bem 
me lembro de andar, ainda miúdo, a pisar uvas 
brancas em lagar e ver depois essas películas 
serem espremidas até não deitar mais sumo. 
Tudo isto poria os cabelos em pé a um qual-
quer enólogo moderno. Os vinhos, diga-se, 
sabiam bem (também não conhecia outros...) 
e era sabido que só com alguma sorte chega-
vam com saúde à vindima seguinte. Atual-
mente a técnica da curtimenta nos brancos 
exige saber e cuidados técnicos para não se 
deitar tudo a perder. Os vinhos são vendidos 
mais caros e, se se pede mais ao consumidor, 

há que ter a obrigação de fornecer um produto 
de alta qualidade. Não basta dizer que se está 
a fazer como os velhinhos faziam. Do tempo 
dos velhinhos (nossos pais ou avós) até hoje 
a ciência ligada ao vinho evoluiu tremenda-
mente e desprezar esse conhecimento apenas 
porque se quer intervir pouco não é normal-
mente sinal de grande inteligência. Pode ser-
-se conservador nos métodos mas é bom que 
se saiba o que se faz. Fermentações excessiva-
mente longas de brancos, pouco controle so-
bre a fermentação maloláctica, não colar ou 
filtrar, poucos cuidados com as barricas, re-
cusa de usar leveduras em nome de uma pu-
reza de métodos ou não usar sulfuroso porque 
“agora é moda assim”, dá muito mau resulta-
do e os vinhos, que inicialmente até podem 
parecer muito bons, acabam, com o tempo em 
garrafa, por mostrar todas as asneiras feitas 
no trajeto. O vinho não se faz por si e é preci-
so “estar em cima” de todos os processos para 
assegurar um bom produto final. O vinho tur-
vo não é melhor por ser turvo, os espumantes 
“pet nat” não são melhores por usarem um 

método ancestral e o resultado não é melhor 
por se usarem leveduras indígenas. Em todos 
estes caminhos há muitos “ses”. Fica então 
por saber se estamos condenados aos exces-
sos tecnológicos atuais que tornam os vinhos 
muito parecidos. Esses excessos são hoje cor-
rentes nos chamados vinhos de supermerca-
do, mas, é bom não esquecer, é lá que a esma-
gadora maioria dos compradores se abastece 
e quer gastar pouco dinheiro em vinho. Aí 
não há outra solução, o vinho tem de cumprir 
a função. São esses que nos dão prazer? Não 
são, mas, nos outros, naqueles que pagamos 
caro e às vezes muito caro, esperamos produ-
tos originais, ousados mesmo, mas que sejam 
feitos com saber. E aceitaremos os vinhos fei-
tos com práticas antigas, dos lagares aos gran-
des tonéis, passando pelo uso de castas que já 
estiveram esquecidas ou postas de lado. Con-
servadorismo “porque sim” é que não é acei-
tável! Há imenso campo para o experimenta-
lismo, mas, tal como nas vacinas, optar pelo 
negacionismo porque antigamente é que era 
bom, é evidente sinal de burrice. b
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Quinta do Monte d’Oiro 
Reserva branco 2018
Região: Regional Lisboa
Produtor: José Bento dos Santos
Casta: Viognier
Enologia: Graça Gonçalves
PVP: €20
Pioneiro do Viognier em Portugal. As uvas 
vêm de uma parcela de vinha com 1 ha, 
plantada há 25 anos. Atualmente em 
modo de produção biológico. Fermentado 
em barrica nova (40%) e usada.
Dica: Volumoso, com muito carácter, com 
fruta bem madura e madeira bem 
integrada. Bem espevitado pela acidez. A 
beber com atenção e a descobrir as 
inúmeras ligações gastronómicas que 
permite.

Poças Fora de Série 
Orange 2018
Região: Douro
Produtor: Manoel Poças Pintão
Castas: Arinto e Códega
Enologia: Jorge Pintão
PVP: €18
O mosto esteve um mês em 
contacto com as películas e 
depois fermentou em barricas 
usadas. Ganha por isso muito 
mais cor e daí o epíteto de 
Orange. Também Fora de Série 
existe um Acrobata branco.
Dica: Este branco de curtimenta 
mostra-se muito bem, com 
volume e estrutura mas com uma 
ótima acidez. Bela surpresa.

Porto Sandeman  
LBV 2016
Região: Douro
Produtor: Sogrape Vinhos
Castas: várias
Enologia: equipa dirigida por Luís 
Sottomayor
PVP: €20
A indicação Unfiltered, no rótulo, 
aconselha-nos a ter algum cuidado no 
manuseamento porque pode apresentar 
depósito. Depois de aberta a garrafa o 
vinho conservar-se-á por 2 a 3 meses.
Dica: A meio caminho de um vintage, 
este LBV mostra-se ainda reservado nos 
aromas de fruta negra, firme nos taninos 
e a pedir que algumas garrafas sejam 
deixadas na cave.
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A VILA MEDIEVAL DE MONSARAZ E  
UM HOTEL COM VISTA PARA O ALQUEVA

do Alqueva para conhecer as 
praias e as atividades náuticas 
que dão nova vida a estes 
territórios do Alentejo, classi-
ficados Reserva Dark Sky. Com 
os olhos no céu, na terra e na 
água, conheça ainda um novo 
hotel que é um verdadeiro 
refúgio submerso na Natureza.

Com estreia este sábado na 
SIC Notícias, e repetições ao 
longo da semana também na 
SIC Mulher, na SIC Radical 
e na SIC Internacional, este 
programa parte à descoberta 
da beleza misteriosa de Mon-
saraz, das ruas estreitas e do 
castelo medieval, verdadeira 
sentinela para o Alqueva. Pro-
vam-se os melhores sabores 
alentejanos com vista para o 
Grande Lago e os vinhos de 
talha, uma herança da presen-
ça romana neste território. O 
roteiro segue até às margens 

restaurantes
Erva Restaurante e Bar
Avenida Columbano Bordalo 
Pinheiro, 105, Lisboa.  
Tel. 217 236 313
As propostas incluem vários 
menus, como o Esboço, onde en-
contra Tártaro de vaca arouquesa, 
o Obra-Prima, com Costela de 
comer à colher com puré de bata-
ta-doce, ou o Contemplação, com 
uma seleção das melhores carnes. 
Preço médio: €30.

Volver
Rua Luís de Freitas Branco, 5 D, 
Lisboa. Tel. 217 598 980

De segunda a sexta-feira, ao almo-
ço, poderá optar pela Experiência 
Argentina, composta por entrada 
e prato principal (couvert e sobre-
mesa opcionais); ou, ainda, pelos 
deliciosos pratos à carta durante 
os jantares. Preço médio: €20.

Saraiva’s
Rua Engenheiro Canto Resende, 
3, Lisboa. Tel. 213 404 010
Surge o menu de Primavera, com 
novas sugestões, como o Esca-
beche de carapau e o Bacalhau 
com batata, ovo e salsa ou o Bolo 
de aveia e o Parfait de morangos 
assados e limão nas sobremesas. 
Preço médio: €20.

Veramente Pizza & Vino
Avenida D. Carlos I, 144 A, Lisboa. 
Tel. 213 960 987
Organiza-se em pizzas clássicas e 
brancas. A Pizza 4 Formaggi leva 
Mozzarela Fiordilatte, Gorgonzola 
DOP, Provola Fumada e Grana 
Padano DOP. Há ainda uma pinsa 
romana em formato retangular, 
para partilhar. Preço médio: €20.

Cervejaria Liberdade
Avenida da Liberdade, 185, 
Lisboa. Tel. 933 001 457
São dois os menus executivos. O 
primeiro com entrada ou sobre-
mesa e um prato. O segundo inclui 
prato, entrada e sobremesa. Pode 
escolher os Robalos grelhados 
com vegetais, o Bife do lombo ou 
o Bife tártaro. Preço médio: €20.

Fogão Gaucho
Avenida do Forte, 8 F, Carnaxide. 
Tel. 214 101 917
Há uma edição especial com 
carne dos Açores de pastagem 
natural maturada por 30 dias. Além 
do rodízio, mantêm-se na carta 
o Baby beef, o Naco de picanha, 
a Fraldinha ou a Costela gaúcha. 
Preço médio: €30.

Salpoente
Canal de São Roque, 83, Aveiro.  
Tel. 234 382 674

O chefe Duarte Eira criou um novo 
menu, a que chamou “À Desco-
berta de Produtos da Região”, com 
Ostras ao natural, Rissol de berbi-
gão, Taco de novilho, Lombinho pi-
cado à mão, Bacalhau e Salada de 
verão, Naco de marinhoa corado e 
Algas da ria de Aveiro e amêndoa. 
Preço médio: €60.

WOW Porto —  
The World of Wine
Rua do Choupelo, Vila Nova  
de Gaia. Tel. 220 121 200
No T&C é possível fazer uma 
refeição dentro de tonéis de vinho. 
Na carta, a estrela é a francesinha. 
No vegetariano Root & Vine há um 
Risoto de beterraba e no Golden 
Catch peixes e mariscos. No VP, 
há pratos tradicionais portugueses. 
Preço médio: €30.

Cisma
Rua Roberto Ivens, 1273, 
Matosinhos. Tel. 224 951 503
Apresenta, como novidades, 
Tártaro de atum e abacate ou 
Tataki de pato. Nos principais, há 
o Lombo de bacalhau fresco. Nas 
sobremesas, o novo Mil-folhas 
de chocolate e frutos vermelhos. 
Preço médio: €30.

Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel
Rua da Senhora da Rosa, 3, Ponta Delgada, São Miguel. Tel. 937 025 554
Abriu a 16 de abril, numa propriedade com mais de três hectares, em pleno “pulmão” micaelense. Na base 
do projeto está a celebração da Natureza. Dentro de uma das estufas de ananases, a primeira surpresa: 
um tanque de água aquecida para ir a banhos. O projeto atual aumentou a capacidade de alojamento 
para 35 quartos, incluindo uma Junior Suite e uma Family Suite, esta com dois quartos. As restantes 33 
unidades — além dos Tranquility Garden Lodges — estão no edifício principal. A partir de €110.

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

Sushi Giro
Calçada do Monte,  
96, Lisboa.  

Tel. 218 064 598
Além das opções clás-

sicas, há o Festival de Sushi, 
com 70 peças, divididas entre Sa-
kemaki, Spice Twist, Hot Philadel-
phia, Futomaki camarão, Califórnia, 
Uramaki morango, Niguiri salmão, 
Niguiri dourada, Hot special e Gun-
kan salmão. Pode ainda escolher o 
Poke vegetariano ou um combina-
do, para verdadeiros apreciadores, 
de 100 peças de sushi.  
Preço médio: €40.

Saiba mais sobre estas e outras sugestões em 
 boacamaboamesa.expresso.ptas nossas recomendações
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DESIGN
POR  GUTA MOURA GUEDES

O equilíbrio do gesto
O entendimento do contexto tem  

de anteceder o gesto primeiro do desenho

Ler bem o contexto onde nos inseri-
mos é talvez das coisas mais impor-
tantes e mais difíceis com que nos 

deparamos na vida. Não o fazer ou fa-
zê-lo mal pode levar aos maiores enga-
nos, decisões irreparáveis e à produção 
de gestos cujas consequências negativas 
reverberarão no tempo e na matéria, não 
só enquanto cá estamos mas, e também, 
depois. O contexto — o entorno — é o que 
nos rodeia. Feito de miríades de partícu-
las de substâncias distintas: paisagem, 
pessoas, informação, sensibilidades, as-
pirações, história e histórias, presente e 
possibilidades de futuro. Nunca o contro-
lamos. Só podemos percebê-lo e influen-
ciar algumas das suas dinâmicas. Ou não.

Em design, tal como na arquitectura, 
o entendimento do contexto tem de an-
teceder o gesto primeiro do desenho. E 
deve acontecer dividido em perspecti-
vas, independentemente da tipologia do 
projecto. Isto se quisermos garantir um 
mínimo de inclusividade e um máximo 
de sucesso e de adequação às necessi-
dades. O contexto em perspectiva micro 
permite-nos perceber a área de acção de 
maior proximidade: por exemplo, se o 
objecto a desenhar é um interruptor, tem 
que se entender o que é uma casa ou um 
local de trabalho ou de lazer e o que são 
as pessoas em espaços interiores e mais 
íntimos; se o que vamos desenhar é um 

circuito pedonal numa cidade, a escala 
micro expande-se à dimensão urbana e 
ao comportamento colectivo. Isto é mais 
ou menos óbvio, as perspectivas micro 
são normalmente muito visíveis. O que 
é mais exigente é o exercício da escala 
macro, que deve ser agora — porque vi-
vemos no século da aldeia global — à es-
cala mundial. Se há algo que se tornou 
claro como cristal é que qualquer um dos 
nossos gestos e decisões, especialmente 
quando implica o consumo de recursos 
escassos ou quando tenha seja que tipo 
for de consequência sobre o meio am-
biente, terá impacto à escala do plane-
ta. Sobre todo o ecossistema. Sim, sim, a 
coisa é tão séria como isto.

Se são os designers e os arquitec-
tos quem desenha, somos todos nós que 
tomamos decisões de consumo, quem 
amplia a influência de algo novo que foi 
cria do ou do que já existe. Ou seja, os 
nossos gestos também desenham e cri-
am. Perceber o contexto actual em es-
calas micro e à escala macro, dadas as 
enormes condicionantes ambientais, so-
ciais e económicas, é mandatório, mas 
não nos deve impedir de evoluir e inovar. 

Pelo contrário. O ponto de equilíbrio 
é que se modificou. b

Guta Moura Guedes escreve de acordo  
com a antiga ortografia

ÁRVORES NOS PASSEIOS  
E NAS RUAS

As decisões em relação aos 
espaços verdes, já existentes ou 

novos, ou à forma como a 
natureza está mais presente no 

espaço construído afecta quer a 
qualidade de vida nas cidades 

quer as alterações climáticas em 
todo o planeta.

CADEIRA ESCOLAR  
NA WORTEN,  

MADEIRA E METAL

IL BOSCO VERTICALE, 
STEFANO BOERI 

ARCHITECTS

JARDIM INFANTIL  
NO CENTRAL PARK,  
EM PEDRA NATURAL

HEMP FINE, CARBON 
NEGATIVE CHAIR

HIGH LINE, DILLER, 
SCOFIDIO & RENFRO

MESA DE TAMPO DE VIDRO
Quatro exemplos de 

equipamentos onde antes de os 
desenhar, do ponto de vista 

micro, perceber se são para uma 
casa, um jardim ou para uma 

escola primária é determinante. 
Do ponto de vista macro, 

perceber para que país ou países 
também. Definir o material 

pensando no impacto ambiental 
mundial idem.

MESA EXTERIOR  
EM MADEIRA



TOO GOOD TO GO

ANTES DE DEITAR FORA:

OBSERVAR, CHEIRAR, PROVAR

PUB

Na linha da frente do combate ao 
desperdício alimentar, a Too Good To 
Go criou um selo de sensibilização e 
incentiva as marcas a mudarem os seus 
rótulos para ajudar os portugueses a 
fazer uma leitura correta dos prazos de 
validade

PORQUE O DESPERDÍCIO ALIMENTAR não faz
qualquer sentido, é preciso usar os sentidos!
É este o mote da campanha “Faz Sentido Usar
os Sentidos”, desenvolvida para comunicar 
o lançamento da iniciativa de sensibilização 
pioneira que a Too Good To Go acaba de
lançar para o selo “Observar, Cheirar, Provar” 
e que tem o intuito de ajudar os portugueses
a interpretar e distinguir as diferenças entre 
datas de validade dos produtos alimentares, 
possibilitando às marcas a oportunidade
de terem um papel mais ativo e presente 
neste processo de educação e sensibilização 
conjunta, face ao desperdício alimentar.
Apelando ao uso dos nossos sentidos, a
mensagem é simples: antes de desperdiçar um 
alimento com rótulo de data de durabilidade 
mínima – “Consumir de preferência antes 
de...” ou “Consumir de preferência antes do 
fim de...” – pode e deve, caso o produto tenha 
sido conservado corretamente –, observar o 
produto e verificar se tem bom aspeto, cheirar 
e comprovar se mantém o odor habitual e, por 
fim, provar e verificar se não existe qualquer 
alteração no sabor. Se o alimento passar nestes 
três testes simples, significa que este mantém 
a sua segurança alimentar e está apto para 
consumo. O teste dos sentidos não deve, no 
entanto, ser aplicado em produtos com data 
de consumo limite, ou seja, “Consumir até...”. 
Nem este selo será adicionado a este tipo de 
produtos.

PRIORIDADE: COMBATER O DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR
A iniciativa “Observar, Cheirar, Provar” será 
aplicada, gradualmente, aos demais países onde 
a Too Good To Go opera e já está a criar um 
impacto positivo em Inglaterra, Suíça, Alemanha, 
França e Áustria, assumindo agora a mesma 
perspetiva de sucesso no mercado nacional,
onde já conta com 14 marcas envolvidas nesta 
fase de arranque.
Ao abrigo desta iniciativa, as marcas envolvidas
– Diese, Beesweet, Lacticínios das Marinhas, 
Branca de Neve e Espiga das Fábrica Lusitanas, 
Saborosa, GoGo SqueeZ e A Vaca que Ri da 
Bel, Montiqueijo, Quinta dos Jugais, Ferbar, El 
Mandarin, Pantagruel da Imperial e Hellmann’s
da Unilever – irão adicionar a alguns produtos
com data de durabilidade mínima este novo selo
desenvolvido pela Too Good To Go, o qual recorda
que, antes de deitar fora, deve: Observar, Cheirar,
Provar. Os produtos com este novo selo chegarão 
ao mercado entre abril de 2021 e janeiro de 2022.
“Para uma marca como a Too Good To Go, cujo 
propósito é combater o desperdício alimentar,

a urgência de iniciativas de educação que se
traduzam em ferramentas práticas e escaláveis – 
como é o caso da nossa app e agora deste novo 
selo – é uma prioridade”, sublinha Madalena 
Rugeroni, responsável da Too Good To Go
Portugal e Espanha.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Consulte o site www.observarcheirarprovar.pt, onde poderá saber mais sobre as
diferenças entre rótulos com “data limite de consumo” e “datas de durabilidade mínima”.
Lá encontrará também várias dicas sobre conservação dos produtos e sobre a que tipo de 
rótulo deverá aplicar os seus sentidos.

OS NÚMEROS DO DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR

53%

dos consumidores não sabe o
significado do rótulo “Consumir
de preferência antes de...” e
“antes do fim de...”1

49%

dos consumidores da União
Europeia acredita que uma
informação mais clara sobre
prazos de validade os ajudaria a 
evitar o desperdício alimentar2

20%

do desperdício alimentar que 
ocorre em casa é causado pela 
falta de conhecimento sobre 
prazos de validade3

10%

do desperdício alimentar
anual na União Europeia – 8,8
milhões de toneladas – está 
relacionado com prazos de
validade4

Fontes:
1 Flash Eurobarometer, 2015; 2 Flash Eurobarometer, 2015;
3 Comissão Europeia, 2011 4 European Commission, 2018
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Shopping

CHAPÉU COM 
BORDADOS, MISSANGAS 
E PEDRAS COLORIDAS
Dolce & Gabbana
€2450

ÓCULOS EM MASSA 
COM CRISTAIS
Linda Farrow  
em André Opticas
€500

VESTIDO  
EM LANTEJOULAS  
COM CINTO  
E LAÇADA
Elisabetta Franchi
€580

SAIA ASSIMÉTRICA  
EM LANTEJOULAS 
COM FOLHO
Pinko
€250

CARTEIRA 
EM PELE 
METALIZADA 
COM PEDRAS 
COLORIDAS
Relish
€114,75

SAPATOS COM 
FIVELA EM PELE E 
CRISTAIS APLICADOS
Steve Madden
€119,99

VESTIDO 
CAMISEIRO 
COM VIVOS 
E BOTÕES 
METÁLICOS
Pinko
€395

VESTIDO EM 
LINHO COM 

LANTEJOULAS
By Malene Birger

€805

Dicas & Regras

A luz das 
pequenas coisas
Leve a passear a carteira com lantejoulas que 
está no seu armário à espera de melhores dias

Se há alguma coisa que esta pan-
demia nos ensinou é que deve-
mos comemorar as pequenas 

conquistas, o dia a dia, não estar à es-
pera dos grandes acontecimentos para 
celebrar a vida. E isso é verdade para 
tudo, mesmo para a roupa que usa-
mos. Antes da pandemia, tínhamos 
a chamada roupa para sair à noite, 
que só usávamos em ocasiões festivas, 
consideradas especiais. Não havendo, 
para já, a movida do antigamente, por-
que não fazer do dia a dia uma autên-
tica festa?

Nesta estação e perante um futu-
ro incerto, o brilho chega em força, 
para nos animar e lembrar que todos 
os dias são importantes: lantejoulas, 
paillettes, missangas, tachas, vidrilhos, 

cristais, opções não faltam para ilu-
minar esta fase do desconfinamento.

E, para nos facilitar a vida — tam-
bém não é preciso ir ao supermercado 
vestida como se fosse para a cerimónia 
dos Óscares! —, os tecidos brilhantes 
são mais democráticos e adaptam-se 
ao nosso quotidiano, já não se limitam 
apenas às silhuetas mais justas. Vesti-
dos esvoaçantes, tops drapeados e cal-
ças pantalones são também alvo deste 
tão necessário banho de luz. E nem 
os acessórios fogem à tendência! Por 
isso, se tudo isto é demasiado brilho 
para si, ainda pode ir buscar lumino-
sidade a peças como sapatos, carteiras, 
ganchos ou bandoletes. O importante 
é seguir a luz que já vemos ao fundo 
do túnel... b FO
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É     SSENCIAL ESCLARECER 
É    ssencial perguntar, é    ssencial alertar, 

É    ssencial investigar, é    ssencial conhecer.

TODAS AS 
QUARTAS-FEIRAS 

COM CONCEIÇÃO LINO
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Não há autorrádios velhos
Preparado para fazer telefonemas no autorrádio?

A Hama acaba de dar uma daquelas notícias que pro-
metem deixar de sorriso rasgado todos os donos de 
chaços, calhambeques e boguinhas: a marca de 

acessórios e gadgets lançou o dispositivo FM Transmitter 
with Bluetooth and Hands-Free Function, que, apesar do 
nome complicado, promete dar aos autorrádios funcio-
nalidades de conversação em alta voz e ainda a possibi-
lidade de escuta de sessões musicais que se encontram 
disponíveis nas apps e plataformas instaladas nos tele-
móveis, através de uma porta USB. Para completar o 3 em 
1 anunciado pela marca, o novo dispositivo disponibiliza 
ainda carregamentos rápidos para diferentes dispositivos 

móveis, com recurso às tecnologias USB Power Delivery 
e Qualcomm QuickCharge 3.0. A Hama descreve o carre-
gamento de baterias de telemóveis ou outros gadgets com-
patíveis como “ultrarrápido”. O dispositivo, que “ganha 
vida” quando conectado a um isqueiro de automóvel, dis-
põe de três botões: um central para atender chamadas e 
dois para mudar de faixas musicais. Para os mais céticos, 
resta explicar que o dispositivo da Hama faz tudo isto por-
que se conecta ao autorrádio através das frequências FM, 
entre os 87,6 MHz e os 107,9 MHz — o que significa que o 
emparelhamento é feito através da sintonização do rádio 
do carro. Preço: €34,99. b

A MÉDIA DA OPPO
A Oppo acaba de dar o mote para a adesão 

às redes móveis de quinta geração com o 
anúncio de lançamento do telemóvel A95 
5G. O terminal dispõe de bateria de 4310 
miliamperes/hora que pode ser carregada 
em apenas 48 minutos (cinco minutos dão 

para duas horas de vídeo). O ecrã Super 
AMOLED de 16,3 centímetros tem 

resolução de 2400 por 1080 píxeis e está 
protegido por Gorilla Glass. Na traseira 

segue um quarteto de câmaras com 
sensores que chegam aos 48 megapíxeis. 

Preço: €389.

TABLET COM GRAVIDADE
A SPC anunciou o Gravity – e isso equivale a 

dizer que lançou um tablet. O Gravity tem 
processador quadcore de 2 GHz da 

Mediatek e 4 gigabytes de memória RAM. 
Está equipado com ecrã de alta resolução 

(1920 por 1200 píxeis) de 25,5 centímetros. 
Dispõe de uma câmara traseira que faz 

vídeos de alta resolução e de uma câmara 
dianteira para suportar videoconferências 

em resolução standard. Tem uma bateria de 
6 miliamperes/hora e pesa 500 gramas. O 

sistema operativo é Android.  
Preço: €199,90.

TCL NO ECRÃ
Na TCL surgiu uma novidade tripla com o 

lançamento das famílias de televisores C72 
Series, C72+ Series e C82 Series. As duas 

primeiras têm tecnologia QLED e HDR Pro e a 
terceira usa tecnologias Mini LED e HDR 

Premium. Ainda no campo das diferenças: a 
C72+ Series e a C82 Series reproduzem 

imagens com frequências de 100 Hz, que 
prometem ser especialmente bem-vindas no 
desporto e nos filmes de ação. As três famílias 
de televisores estão preparadas para o 4K. Os 

ecrãs vão dos 109 aos 190 centímetros. 
Preços: entre €549 e €1799.

QUEM QR GORJETA?
Preparado para dar gorjetas com códigos 

QR? A startup Classihy estreou-se no 
conceito com o lançamento de uma 

ferramenta que permite atribuir gorjetas a 
profissionais de hotelaria ou de restauração. 

Além do nome e da fotografia do 
profissional, a nova ferramenta permite 

encaminhar gratificações que podem ir de 
€2 a €100. Os valores podem ser enviados 

para a conta bancária do profissional — 
mediante um desconto de 5% da gorjeta. A 

ferramenta também está disponível em 
classihy.com.

Uma PS5 atual 
No reino da PlayStation 5 (PS5) é che-
gada a grande atualização da primavera. 
A meio da semana, a Sony anunciou que 
todos os proprietários de PS5 vão rece-
ber notificações com vista à instalação 
de novas funcionalidades, que, entre 
outras coisas, têm o atrativo de mostrar 
aos donos de PlayStations 4 (PS4) como 
é jogar em títulos produzidos para a ‘irmã’ 
mais nova das consolas da marca japo-
nesa. Nesta primeira grande atualização, 
destaca-se ainda a possibilidade de copi-
ar jogos para unidades de armazenamen-
to externas através da porta USB. Esta 
funcionalidade pretende apenas aligeirar 
o armazenamento interno da consola 
de cópias dos progressos efetuados em 
diferentes jogos — e não permite correr 
jogos a partir das unidades externas. A 
ligação entre PS4 e PS5 também vai 
beneficiar de uma ferramenta melhorada 
para lançar convites para sessões de jogo 
na internet. Entre as novidades, realce 
para o aperfeiçoamento de ferramentas 
do menu de jogo que facilitam a comu-
nicação com amigos na internet e uma 
funcionalidade que reforça o controlo da 
ferramenta de chat. A Sony informa ain-
da que lançou ferramentas que enviam 
notificações de amigos que estão a jogar 
na app da PlayStation. Em breve, deverá 
chegar uma atualização que deverá per-
mitir o acesso a sessões de jogo da PS5 a 
partir desta app.
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FICHA TÉCNICA  
DACIA SANDERO 
STEPWAY
Motorização Três cilindros a 
gasolina e GPL, 999 cm3

Potência 100 cv/5000 rpm
Binário 170 Nm/2000 rpm
Velocidade máxima 183 km/h
Aceleração (0 a 100 km/h) 11,8 s
Preço: de €13.500 a €15.000

Sua excelência o GPL
O Dacia Sandero com bicarburação (gasolina + GPL)  

oferece mais por menos dinheiro

permite recuar 20 anos e voltar a fazer 
Lisboa-Algarve com €20 de combus-
tível. Os 40 l do GPL duram 300 km, 
sobrando o depósito principal de gaso-
lina de 50 l, mas das duas uma: ou fica 
com uma autonomia (GPL + gasolina) 
acima dos 1000 km, ou opta por estar 
sempre a atestar de gás e a poupar. A 
transformação é de fábrica, pelo que 
não há restrições ao estacionamento.

Fala-se muito no diesel, na au-
tonomia dos elétricos, no desempe-
nho dos híbridos ou no lado oculto 
dos híbridos recarregáveis na tomada 
(PHEV). Tende a esquecer-se que há 
mais opções e, sobretudo, que a solu-
ção para a mobilidade e a poluição at-
mosférica em meio urbano não é única 
mas feita de muitas.

É o caso de combustíveis alterna-
tivos que, não sendo ambientalmente 
perfeitos, são menos nocivos e emitem 
menos CO2. A sua difusão, em meio 
urbano e nos transportes públicos, 
distribuição, etc., não resolve a lon-
go prazo mas melhoraria no imedia-
to a qualidade do ar citadino. Um é o 
gás natural, cuja rede de distribuição é 
ainda incipiente. E o outro, usado nes-
ta versão do Sandero, é o GPL, presen-
te em quase todas as estações de ser-
viço, aplicável com ligeiras adaptações 
nos motores a gasolina (no caso em 
vista vem já de fábrica) e muito eco-
nómico (o GPL tem maiores consumos 
mas o preço por litro é menos de me-
tade da gasolina). b

Há dois tipos de compradores 
dos Dacia: uns, porque não po-
dem gastar mais e outros por-

que entendem que não se justifica in-
vestir fortunas em carros cheios de 
gadgets dos quais acabamos por não 
tirar partido. O Sandero, de que hoje 
vos falo, é o carro mais comprado por 
particulares na Europa, Portugal in-
cluído. Ainda assim, a marca de baixo 
custo da Renault tem evoluído e isso 
é patente nesta nova versão Stepway 
do Sandero, o topo de gama do low 
cost, passe o oxímoro. Está lá (quase) 
tudo: abertura inteligente das portas, 
ecrã de navegação, câmara de marcha 
atrás, sensor de chuva, etc.

É uma espécie de monstro de 
Frankenstein, feito à base do “banco 
de órgãos” da Renault: uma versão 
simplificada da plataforma do Clio 
5 (2019), direção elétrica, motores a 
gasolina de três cilindros e um litro, 
herdados do Twingo. Estes são baru-
lhentos e não muito económicos em 
cidade, ainda que respondam bem a 
baixa rotação. A suspensão não é um 
primor de suavidade e a caixa de seis 
velocidades tem que ser tratada com 
carinho. Mas por menos de 15 mil eu-
ros queriam um Rolls-Royce?

Com as normas antipoluição, cedo 
ou tarde, terão que aparecer motoriza-
ções híbridas ou elétricas, resta saber 
com que incidência no preço final. O 
Sandero Stepway a bicarburação (ga-
solina e gás de petróleo liquefeito/GPL) 

BICARBURAÇÃO
No lugar do pneu sobressalente há um 

depósito toroidal de 40 l de gás de 
petróleo liquefeito (GPL). Menos 

poluente e mais barato, dá para fazer 
300 km. A comutação gasolina-GPL 

faz-se através de um botão. Acabado o 
gás, muda-se automaticamente para 

gasolina.

BARRAS INTELIGENTES
No Dacia Sandero Stepway  

as barras longitudinais de tejadilho não 
são só para enfeitar. Usando uma 

ferramenta simples que vem com o 
carro, podem rodar 90° e fazer de porta-

bagagens superior, permitindo 
transportar cargas até 80 kg.  

A bagageira é de 410 l.

ACESSÍVEL
O preço do Dacia Sandero (motor 65 cv, 

caixa manual) começa nos €9000, 
subindo para €13.500 na versão mais 

equipada, com motor de 100 cv e 
bicarburação (GPL). Com a mesma 

motorização, o Stepway é uma 
carroçaria SUV mais equipada, custando 

entre €13.500 e €15.000.



DIÁRIO DE UM 
PSIQUIATRA

POR  J O S É  GA M E I R O

Viver com Deus
O que leva uma pessoa a isolar-se 
do mundo e a viver em oração?

Há uns dias, uma excelente reportagem de Afonso de Sousa na Antena 1 
sobre a construção, no Norte, de um mosteiro Trapista, fez-me pensar 
sobre o que leva 10 mulheres, entre os 36 e os 83 anos, a viverem 

isoladas e em quase permanente oração e meditação.
Existem, pelo mundo fora, inúmeras instituições semelhantes, quer na 

religião católica quer noutras confissões. Algumas em extremo isolamento, 
como o conhecido Ninho do Tigre, no Butão, encravado na rocha, onde para 
se lá chegar se faz uma das caminhadas mais violentas que fiz na vida. Os 
monges budistas sobem na hierarquia religiosa com cada vez maiores períodos 
de isolamento, sendo o último de três anos, três meses, três dias e três horas, 
sem contactarem com ninguém, a não ser numa urgência de saúde. Todos 
os contactos com o exterior são feitos através de pedidos deixados à porta do 
mosteiro. No tempo dos telemóveis, contrapõe-se uma outra medida do tempo.

Afonso de Sousa faz a pergunta que todos queremos fazer. O que leva uma 
pessoa a isolar-se do mundo e a viver em oração? Será mais fácil, para um não 
crente, perceber a vida que alguns escolheram de entrega a um culto religioso se 
for acompanhada de uma ação junto dos outros, quer de aconselhamento, quer 
de escuta ou de intervenção social na comunidade, tão útil e eficaz, junto de 
quem mais precisa. O difícil é entender vidas em que a oração é o único objetivo, 
sem nenhuma ligação, além da instrumental, às comunidades onde vivem.

Diz uma monja ao jornalista que o mosteiro é uma escola para aprender a 
amar. O que as fez entrar na Ordem? Deus, foi um chamamento de Deus. Deus 
é beleza, é misericórdia, é felicidade. Algumas já tinham uma vida de adultas, 
de trabalho, mas foi ali que se sentiram verdadeiramente realizadas. Como 
referem, têm a oportunidade de um encontro diário com Deus. De partilhar 
com Ele as dores do mundo. A madre superiora tem 83 anos, 61 de monja, e 
agradece a Deus todos os dias e todas as noites a vida que tem... Sem acesso 
a jornais, rádio ou televisão, o pouco que sabem do que se passa no mundo 
chega-lhes através de notícias selecionadas na internet pela madre superiora.

Para um psiquiatra, ou para alguém que procure compreender os outros 
através da sua forma de estar em relação, seria tentador encontrar justificações 
em eventuais desilusões ou sofrimentos relacionais prévios a uma decisão 
deste tipo. Parece-me ser muito redutor e especulativo utilizar este paradigma 
explicativo. Como me parece abusiva qualquer crítica a alguém que acredite 
que a oração, levada ao extremo de ser um objetivo único na vida, pode 
contribuir para um mundo melhor.

Qual é a diferença entre levantar-se às três e meia da manhã para ir rezar, 
para ir vender ao mercado ou para ir trabalhar num serviço de urgência 
de um hospital? O que distingue uma monja do comum dos mortais? 
Como compreender uma mulher que diz que transferiu o seu impulso de 
maternidade para a oração pelos outros? Rezar é também cuidar dos outros. 
Diz. Quantos de nós, crentes e não crentes, mesmo com dúvidas — mas mal 
não faz —, já aceitaram que rezassem por nós?

Na reportagem, o eventual sofrimento causado pelo isolamento social e 
familiar quase que não aparece. Algumas das monjas falam das duas vidas, 
antes e depois da clausura. Ainda que um dos testemunhos refira uma vida 
turbulenta antes e implicitamente se possa admitir que essa agitação tenha 
contribuído para a decisão, não explica seguramente o facto de aceitar passar 
o resto da vida em clausura. Se há algum chamamento de Deus não sei, que o 
sentem é verdade.

Seremos nós, os agnósticos, que temos uma vida sem esta “graça”, que 
poderemos perceber o que leva estas mulheres à clausura?

Há uma coisa de que tenho a certeza. Toda a minha vida profissional 
tem sido tentar entender os outros. Esta reportagem ensinou-me que os 
paradigmas que utilizo, aqui, não servem para nada... b
josemanuelgameiro@sapo.pt

"SEM MANEIRAS"  
À MESA  
O Continente apresenta, em exclusivo, o vinho 
"Sem Maneiras” Edição limitada tinto 2017, do chef 
Ljubomir Stanisic e do produtor Dirk Niepoort. Feito 
com mais de 20 castas de vinhas velhas, vindimadas 
manualmente, este néctar DOC do Alentejo 

fruta vermelha fresca. Perfeito para acompanhar 
carnes brancas, massas e pratos vegetarianos. 
continente.pt

SÍMBOLO 
DE AMOR 
MATERNO 
A marca de joalharia Pandora 
celebra o Dia da Mãe de 2021 
com um símbolo de força e 
amor: a elegante e intemporal 

coleção "Timeless" e integra 
um conjunto de joias de prata 
composto pelos brincos e 
colar "Pandora Rose Petals". 
Esta linha destaca-se pelo seu 
padrão geométrico, adornada 

revelam o brilho que todas as 
mães irradiam. 
pandoraonline.pt

FRESCURA 
CITRINA
Mais fresca e frutada, especialmente 
concebida para os dias mais 
quentes, a Collection Été COCO 
MADEMOISELLE saúda a temporada 
primavera-verão com dois novos 
lançamentos de 100 ml em edição 
limitada: a fragrância COCO 

leve como uma névoa de perfume, e o 
COCO MADEMOISELLE Le Gel, um gel 
de banho para corpo e cabelo. Uma 
variação estival que permite às fãs 
desta marca desfrutar das suas notas 

 
chanel.com
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Sudoku Fácil

Sudoku Médio

Soluções
Fácil Médio

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

Palavras Cruzadas Premiados do nº 2363
“O Dragão Renascido”, de Robert Jordan, para Vítor 
Alves, de Seia; ”Arsène Lupin — Cavalheiro Ladrão”, 
de Maurice Leblanc, para Ana Bandeirinha, de 
Chaves; “Volta ao Mundo em Vinte Dias e Meio”, de 
Julieta Monginho, para Augusto Santos, de Leiria.
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Horizontais
1. Apresenta dois valores  2. Ser 
amanhã. De rachar quando é intenso   
3. Interrompe as hostilidades. Cantada 
a uma só voz  4. Formados pelo 
médium em transe  5. Ninguém  
gosta de ser lá posto. Cara no casal   
6. Enguia. Filme de Spielberg sobre  
um menino robô. Ilha francesa   
7. A última da escala. Podre no meio. 
Romanos  8. Dá à perna. O que não  
é miolo  9. Moeda chinesa . Fica longe   
10. No Uzbequistão e na encruzilhada 
da Rota da Seda  11. Meio auto.  
Não tem nada de alegre

Verticais
1. O sinal que indica uma remissão   
2. O deus romano que tinha a seu  
cargo o comércio. Vogal repetida   
3. Vive num lado do canal  
da Mancha. Alternativa a Caldeirão   
4. Escudeiro de Otelo. Garcia  
médico e naturalista português   
5. Em português “Altamente”. 
Imaginara  6. O relaxamento é uma 
técnica para consegui-lo. Era para ter 
sido o euro  7. Tosquia-se. As pontas  
do arrame. Famílias escocesas   
8. Bota conservadora. Quando  
o tradutor explica  9. A pandemia 
tirou-nos dela  10. Acorde de três 
sons. Trepar com gavinhas  11. Coloque 
apêndices. O Natal tem um

Soluções nº 2364
HORIZONTAIS
1. jardineiro  2. exorta; 
cear  3. rima; rã; tsé   
4. uf; cicatriz  5. seguro; 
rosa  6. arula; lev   
7. Lola; rapina  8. natas   
9. masculino  10. ló; 
canoras  11. míscaros; lã

VERTICAIS
1. Jerusalém  2. axífero; 
Ali  3. rom; gulosos   
4. Drácula  5. It; IRA; 
nuca  6. narco; ralar   
7. aa; latino  8. IC; 
trépanos  9. retrovisor   
10. oásis; al  11. reza; 
avisa

Palavras cruzadas nº 2365
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Q U E  C O I S A  S Ã O  A S  N U V E N S

/ JOSÉ
TOLENTINO
MENDONÇA

NÃO HÁ DIA NENHUM  
EM QUE NÃO SEJAMOS 

VISITADOS POR UM ANJO. 
O GRANDE DESAFIO  

É O DA HOSPITALIDADE 
QUE ESTAMOS OU NÃO 

DISPONÍVEIS A VIVER  
DE FORMA CONCRETA

MILAGRES DE TODOS OS DIAS
POR UM ESTRANHO AUTOMATISMO, NUNCA SUFICIENTEMENTE CRITICADO, 
DAMO-NOS MAIS FACILMENTE CONTA DO MAL DO QUE DO BEM

enso nessa frase que G. E. Lessing 
escreveu: “O maior dos milagres é que os 
milagres verdadeiros nos apareçam como 
banais ocorrências de todos os dias.” De 
facto, precisaríamos de uma escola do 
olhar que nos ajudasse a compreender a 
natureza do que acontece e nos escapa. 
Precisaríamos de aprender a colher o 
sentido daquilo que efetivamente se 
joga diante dos nossos olhos, tanto no 
real que nos é distante como naquele 
que nos está mais próximo e se aloja, 

inclusive, dentro de nós. Por um estranho automatismo, nunca 
suficientemente criticado, damo-nos mais facilmente conta 
do mal do que do bem. O mal salta-nos à vista e como que nos 
obsidia. A ele reservamos a condição de coisa extraordinária: 
uma peça que se solta e se destaca, um elemento inesperado 
que se manifesta, uma contrariedade que emerge, um 
problema no qual imediatamente nos concentramos. Não nos 
apercebemos logo, mas à custa de nos focarmos na parcela 
de negatividade cria-se uma distorção do nosso olhar, já que 
perdemos a capacidade de considerar a vida na sua inteireza. E 
tal ocorre, em grande medida, por julgarmos ainda o bem uma 
banalidade; um pressuposto que nos é absolutamente devido 
e que, por isso, nem nos sentimos no dever de agradecer; 
um mero resultado fisiológico da existência ao qual não 
reconhecemos qualquer intencionalidade. Não admira que os 
grandes milagres nos passem ao lado como banais ocorrências 
para as quais reservamos apenas olhos sonolentos.
Bastaria, contudo, colocarmos em prática um exercício 
de observação contrária. Que arrancássemos a jornada 
enumerando, com gratidão, o interminável elenco do bem de 
que somos atores e testemunhas. A começar pelo prodigioso 

espetáculo da própria vida sem mais, a nossa e a das outras 
criaturas. Bastaria abrir a janela ao romper do dia e demorar 
uns instantes a percorrer como este mundo, mesmo no seu 
degrado ou nas suas aflições, não deixa de nos rodear sempre 
de elementos sumptuosos, de miríades de detalhes luminosos 
que recordam como a graça pesa infinitamente mais no 
prato da balança. E, ainda quando sentimos o agravo daquilo 
que nos tirado, é sempre mais e mais espantoso o que nos é 
oferecido. Na origem da vida está, assim, a bênção e esta sua 
admirável excedência à qual deveríamos colar o nosso coração. 
Isso que, por exemplo, a poesia de Walt Whitman ensina, 
quando diz: “Não conheço nada que não seja um milagre:/ 
ou ande eu pelas ruas de Manhattan,/ ou erga a vista sobre os 
telhados/ na direção do céu,/ ou pise com os pés descalços/ 
a franja das águas pela praia,/ ou converse durante o dia com 
uma pessoa a quem amo/ [...] ou olhe os desconhecidos na 
carruagem/ de frente para mim [...]// Cada momento de luz 
ou de treva/ é para mim um milagre,/ milagre cada polegada 
cúbica de espaço,/ cada metro quadrado da superfície da terra 
por milagre se estende/, cada pé do interior está apinhado de 
milagres.”
Não há dia nenhum em que não sejamos visitados por um 
anjo. O grande desafio, porém, é o da hospitalidade que 
estamos ou não disponíveis a viver de forma concreta. Há um 
passo de um texto bíblico, a Carta aos Hebreus, que centra 
precisamente aí a necessária conversão da nossa atitude: 
“Não vos esqueceis de praticar a hospitalidade; pois agindo 
assim, mesmo sem o perceber, muitos acolheram anjos” (Heb 
13:2). A maior parte das vezes, a questão não é inventar, mas 
reconhecer. Não é tanto forçar a irrupção do inédito, mas 
reaprender a ver o habitual. Não é a descoberta aparatosa, 
mas o abraço humilde à vida que nos é dada e às suas 
circunstâncias. b
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ALFABETIZAÇÃO

LER E ESCREVER: UM DIREITO DE TODOS
Sabias que existem mais de 750 milhões de pessoas analfabetas no 
mundo? Não ser capaz de ler ou escrever é uma dificuldade que se encontra 
maioritariamente em países pobres, com falta de recursos humanos e onde 
existem conflitos sociais, que afetam o acesso à educação
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A aprendizagem da leitura e da escrita 
– alfabetização – é um processo 
que ajuda a acabar com a pobreza, 

a reduzir a mortalidade infantil, a alcançar 
a igualdade de direitos entre homens e 
mulheres e a assegurar o desenvolvimento 
sustentável, a paz e a democracia. 
Um dos quatro pilares da "Convenção 
dos Direitos das Crianças" (documento 
que enuncia um conjunto de direitos 
fundamentais) é exatamente a 
sobrevivência e o desenvolvimento, 
com foco na importância da garantia de 
acesso a serviços básicos e à igualdade 
de oportunidades, para que as crianças 
possam desenvolver-se plenamente.

5 PAÍSES MAIS POBRES DO MUNDO
A pobreza é um fenómeno social que 
parece não ter um fim à vista. Diversas 
populações do mundo têm falta de 

condições dignas para sobreviver, ausência 
de alimentação, habitação, vestuário e 
acesso à educação. A maioria das crianças 
que vivem nestes países mais pobres não 
têm a oportunidade de ir à escola. 
Em África, ficam os cinco países mais 
pobres do mundo e também os que têm 
o maior número de pessoas analfabetas: 
Níger, em que boa parte do território 
é deserto, levando a uma escassez de 
água, alimentos, educação e saneamento 
(limpeza); República Centro-Africana; 
Chade, que tem mais de 200 etnias 
diferentes; Sudão do Sul, palco da mais 
longa guerra civil da história do continente 
africano, e o Burundi. Oficialmente 
chamado República do Burundi, é um 
pequeno país no continente africano, alvo 
de vários conflitos raciais entre os grupos 
tutsis e hutus, com refugiados e uma 
grande parte da população analfabeta.

Descobre quatro bibliotecas fora do comum espalhadas 
pelo mundo: desde construções dentro de árvores a 
bibliotecas andantes, em camelos e tanques de guerra

ÁRVORE-BIBLIOTECA | PORTUGAL
Esta é a primeira biblioteca construída 
numa árvore, em Portugal. Chama-se 
Árvore da Leitura e está localizada no 
jardim do parque de Guadalupe, em Braga. 
Trata-se de uma tília centenária, que está 
oca por dentro, mas continua viçosa, onde 
está instalada uma estrutura de vidro, com livros.

STORY POD | CANADÁ
Pensada para cidades que nunca dormem, 
situada na cidade canadiana de Toronto, 
a Story Pod é uma biblioteca idealizada 
para reduzir o ritmo frenético de trabalho 
e para proporcionar às pessoas um 
momento de pausa e relaxamento. À 
noite, é uma construção em forma de caixa e 
de dia abre-se para que todos possam desfrutar do prazer de ler. 
Quem quiser, pode até levar livros para casa. 

ÀS COSTAS DE UM CAMELO 
MONGÓLIA
Longe da Internet e dos ebooks, as 
pessoas têm grandes dificuldades em 
ter acesso a livros, mas a criatividade faz 
com que a literatura chegue mais longe. 
Dashdondog Jamba é um bibliotecário 
que viaja pelas várias províncias da Mongólia, 
percorrendo zonas montanhosas, desertos e florestas com uma 
biblioteca nas costas de um camelo. Para que as crianças possam 
ler os livros que quiserem, a biblioteca tenta ficar algum tempo no 
mesmo sítio. 

LIVROS NUM TANQUE 
DE GUERRA | ARGENTINA 
Este tanque de guerra é munido com 
uma das armas mais poderosas do mundo: 
os livros. Já dizia Nelson Mandela, “a 
educação é a arma mais poderosa que tu 
podes usar para mudar o mundo”. Assim, um 
artista argentino criou uma biblioteca andante, 
no formato de um tanque de guerra, que até tem um canhão, mas 
toda a lateral é repleta de prateleiras, em que são dispostos até 
900 livros, com os mais diversos temas e estilos. 

1. GÂMBIA 63,5% da população deste 
país é analfabeta. A educação é gratuita e 
obrigatória, mas a falta de recursos impede 
as crianças de chegarem às escolas.

2. MALI Neste país, há mais homens 
a saber ler e escrever (43,1%) do que 
mulheres (24,6%).

3. SERRA LEOA Este país tem mais 
de seis milhões de pessoas e a taxa de 
analfabetismo ronda os 63,7%.

4. AFEGANISTÃO Localizado na 
Ásia, ao contrário dos anteriores países, 
que estão no continente africano, esta 
é uma das nações com o maior índice de 
terrorismo e 63,7% da população não 
sabe ler nem escrever.

5. SOMÁLIA Apenas 710.860 
pessoas frequentam a escola, dos 
1,7 milhões de habitantes, e só 
aproximadamente 37,8% dos somalis 
são alfabetizados.

5 PAÍSES COM MAIOR TAXA DE ANALFABETISMO





PRÓS CONTRAS PRÓS CONTRAS

m 1487, em Faro, Samuel Gacon
terminava o primeiro livro impresso
em Portugal. Pentateuco foi o

primeiro em solo português e marcou o
ponto de partida para os muitos mais que
se seguiriam depois dele. 
Atualmente, centenas de livros chegam
todos os dias às livrarias portuguesas, 
pela mão de escritores do mundo inteiro.
Mas não foi só em volume e rapidez de 
impressão e distribuição que o livro evoluiu.
O ebook é a prova de que o mercadok
literário continua em evolução e de que a

tecnologia está cada vez mais aprimorada.
Num pequeno tablet concentram-se t
inúmeras obras, acessíveis apenas à
distância de cliques.
Para alguns, este é o caminho a seguir, 
para outros nada substitui o papel. A 
discussão à volta deste tema é acesa, 
com muitos argumentos válidos. Para
formares a tua própria opinião – ciente de 
que os dois podem sempre conviver –, é
fundamental que estejas a par dos prós e
dos contras para tirares as tuas próprias 
conclusões.

Sugestões de livros do Plano
Nacional de Leitura em livro e ebook

"A Floresta", de Sophia de Mello Breyner
Andresen
"Confia nas crianças, nos sábios e nos artistas." Seguindo
esta recomendação do Rei dos Anões e com a ajuda de 
Isabel e do professor de música, o Anão vai conseguir 
cumprir a missão de que estava incumbido, transformando
o tesouro numa possibilidade de partilha e libertação.
Porto Editora | Wook

"As Mulherzinhas",  de Louisa May Alcott
As irmãs Meg, Jo, Beth e Amy conhecem algumas 
dificuldades depois da partida do seu pai para a guerra e
dos problemas económicos que a família enfrenta. Uma
história em que o amor e a coragem se revelam mais
fortes do que todas as dificuldades que estas quatro
raparigas, juntamente com a sua mãe, têm de enfrentar.
Oficina do Livro | Bertrand

"A Viúva e o Papagaio", de Virgínia Wolf 
A senhora Gage é uma viúva que vive numa casa
modesta na companhia do seu cão. Um dia, recebe 
uma carta a informar que o irmão morreu e que, assim,
herdará uma avultada herança, que inclui uma grande
propriedade. Sem perder tempo, trata logo de a visitar e
nela descobre um habitante peculiar.
Fábula | Wook

"História de Uma Gaivota e do Gato que  
a Ensinou a Voar", de Luis Sepúlveda 
Esta é a história de Zorbas, um gato grande, preto e gordo. 
Um dia, uma formosa gaivota apanhada por uma maré
negra de petróleo deixa ao seu cuidado, momentos antes 
de morrer, o ovo que acabara de pôr. Com a graça de uma
fábula e a força de uma parábola, Luis Sepúlveda oferece
neste seu livro uma mensagem de esperança.
Porto Editora | Wook

Livros da "Revolução"
"Era Uma Vez o 25 de Abril", de José Fanha

José Fanha conta a História de Portugal antes da 
Revolução dos Cravos, dos dias do 25 de Abril e de

como surgiu o Movimento das Forças Armadas.
O autor fala desse período como quem conta 

uma história fantástica e complexa, heróica, 
divertida e contraditória, maravilhosa e verdadeira.

Clube do Autor | Fnac

"O 25 de Abril Contado às Crianças… e aos 
Outros",  de José Jorge Letria
O dia 25 de Abril de 1974 foi um dia especial para os
portugueses. Porquê? Porque o país e os seus habitantes
voltaram a viver em liberdade, depois de quase 50 anos de 
tristeza e de silêncio. Uma história a ler e reler.
Terramar | Almedina

Se antigamente as estantes eram preenchidas por dezenas de livros, hoje
muitos foram armazenados em dispo sitivos móveis que cabem no bolso.
Embora o importante seja ler (muito), tanto o tradicional livro em papel como
o moderno ebook têm os seus prós e contras. Vamos conhecê-losk

QUEM GANHA? O PAPEL OU O DIGITAL?

Ligação emocional
(o cheiro, a 
sensação do papel 
e a posse sobre o 
objeto)

Decoração

Podem ser
revendidos,
trocados ou doados

É possível fazer
anotações

É mais fácil manter
a concentração

São pesados e 
volumosos

Com o tempo, 
podem tornar-se
“tralha”

Estragam-se 
mais facilmente ou
sofrem desgaste

 Possibilidade de
ajustar a leitura
com zoom in/out

 São leves, 
portáteis e práticos

 Têm uma 
durabilidade
praticamente infinita

 Podem 
disponibilizar
conteúdo multimédia
(áudio, música e
vídeos)

 São mais baratos

 Existe uma menor
ligação emocional

 Não é possível
trocar, vender ou
doar

 Vivem de bateria,
o que pode ser um 
problema numa
longa viagem, por
exemplo





Nesta edição, assinalamos duas datas festivas: a que nos recorda a importância
dos livros e dos autores e o dia em que a mãe está no centro das atenções. 
Mima-a com esta capa para proteger a sua leitura de cabeceira!

SUGESTÃO: 

Joana Nobre Garcia
www.rosapomposa.com

ESPECIAL DIA DA MÃE

     CAPA PARA LIVROS 
O que é preciso:

 Feltros coloridos
 Linha e agulha para coser
 Alfinetes e tesoura
 Régua e caneta ou lápis

    WORKSHOP  DIA DA MÃEP
Escreve uma mensagem para a mãe com letras recortadas 
do jornal e faz uma capa de livro com imagens da Revista e 
do jornal Expresso, usando papel autocolante transparente!

Como fazer:

 Começa por juntar todos os materiais necessários para
fazer a capa.

 Corta um pedaço de feltro com 37cm x 26 cm, para a 
capa, dois pedaços com 14 cm x 26 cm, para as abas, e uma 
fita de 28 cm x 2 cm, para fazer um marcador de página.
Corta também corações de diversos tamanhos e cores.

  Cose os corações no feltro para a capa do lado direito
(frente da capa). Usa pontos diferentes e puxa pela
imaginação para criares uma obra-prima!

  Coloca os dois feltros na parte de trás do feltro, uma de 
cada lado, e alfinetes para segurar os feltros. Dispõe a tira 
“marca página” centrada na parte de cima e por dentro,

 Cose à volta com o ponto que mais gostas e reforça o
ponto quando coseres o “marca página”.

  A capa está pronta!



Descobre os temas de saúde e bem-estar que a Vila Saúda te pDescobre os temas de saúde e bem-estar que a Vila Saúda te p
procurando as palavras, na horizontal e na vertical,  nesta grande soocurando as palavras, na horizontal e na vertical,  nesta grande

PROCURA AS PALAVRAS NESTA SOPA DE LETRAS GIGANTE

Na Vila Saúda, há um enorme espírito de equipa: todos são amigos e muito unidos na missão de te explicar o que podes fazer peloNa Vila Saúda, há um enorme espírito de equipa: todos são amigos e muito unidos na missão de te explicar o que podes fazer pelo
teu bem-estar e como deves agir quando ficas doente. Vem saber o que te querem ensinar. Como? A ler e a jogar!u bem-estar e como deves agir quando ficas doente. Vem saber o que te querem ensinar. Como? A ler e a jog

APRENDER É MAIS FÁCIL EM BOA COMPANHIA

Já conheces o João Comichão,
a Rita Catita, o Cãoprimido 

e os seus amigos? 
Diverte-te com as bandas desenhadas da Vila 

Saúda e fica a saber tudo sobre temas de saúde, 
como o ciclo de vida do medicamento, a gripe, 

proteção solar, higiene oral, alimentação saudável, 
tosse, alergias e muito mais! 

E…
Se quiseres colocar em prática os teus 

conhecimentos sobre alguns dos temas indicados, 
o Museu da Farmácia tem uns fantásticos 

ateliers educativos cheios de experiências, diversão 
e muita ciência! No Museu da Farmácia ou na 

escola, podes pôr as mãos na massa e fazer a tua 
própria pasta dos dentes, um álcool gel, medir os 

raios solares e muito mais!

Para outras informações: museudafarmacia@anf.pt 
Tels.: 213 400 688 | 226 167 995
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PLANEIA O TEU MÊS E ANOTA TUDO O QUE NÃO PODES ESQUECER!

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTASÁBADO DOMINGO

Dia do
Trabalhador

O pintor António Faria 
vai revelar os seus 

processos criativos e 
convida-te a 

experimentá-los no
Museu Nacional de 

Arte Contemporânea
do Chiado, das 11h às
13h e das 14h às 17h.

O TIL – Teatro 
Infantil de Lisboa 

regressa ao palco do
atro Armando
ortez/Casa
o Artista, com
o musical
       “Heidi”. 
 Sábado e

                       domingo,  às 11h.

Dia da Mãe Dia Mundial 
da Língua 
Portuguesa

Dia Mundial do 
Enfermeiro

Dia Internacional 
da Família

Dia Internacional 
dos Museus

Dia do Autor 
Português

Dia Internacional 
do Brincar

Dia dos Irmãos

Arranca amanhã!
    De 20 a 23 de

abril, o “Festival 
Mental” vai estar no 

cinema São Jorge em
Lisboa. O Mental
Júnior conta com 

curtas-metragens e 
outras iniciativas!

Assiste ao espetáculo
“Se eu fosse um 
animal”, às 11h, na 

Fábrica do Braço de 
Prata. Marca antes:

reservas@cativar.com

O que têm em
comum uma barra de 

ouro e uma concha
do mar?  Vai até ao 
site do Museu do 
Dinheiro e joga ao
“quantos queres”. 

                Descobre  
       muitas
curiosidades.

Faz uma  
visita ao   
arque de
ossauros 
s famoso
aís: o Dino

                          Parque    
                   da Lourinhã.

“Presença Portuguesa 
na Ásia” e “A Ópera 

ç gç

Chinesa” são apenas
duas das exposições
que podes conhecer p

no Museu do Oriente, ee
entre histórias,

culturas e tradições.

Dia Internacional 
da Liberdade de 

Imprensa

Já conheces
o Museu  do 

                            Brinquedo 
Português? Fica em 
Ponte de Lima e tem 
muitas histórias para 

contar!


