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Domingo, 16 de Maio de 2021

Ângelo Correia “O problema 
é quando o Chega atingir  
o nível do Vox” P14 a 17 
 

Noreena Hertz “A solidão  
é pior para a saúde do que 
não fazer exercício” P12/13

ESTE SUPLEMENTO É PARTE INTEGRANTE DO JORNAL PÚBLICO N.º 11.342 E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Moçambique Nas minas de rubis  
de Cabo Delgado, trabalha-se para 
apagar um passado de sangue P4 a 11
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H
á semanas, numa ses-

são pública, disse que 

um dos principais 

problemas das rela-

ções sociais hoje é 

que existia um gran-

de desconhecimento, na opinião pú-

blica, sobre como funciona o sistema 

económico global e o ecossistema 

mediático onde nos movemos. A mi-

nha perspectiva era a de que, falemos 

sobre questões “micro” ou “macro”, 

essas dimensões são omnipresentes, 

e têm de ser tidas em conta, indepen-

dentemente das especi cidades do 

que estamos a discutir. Mais: existe 

uma grande iliteracia sobre a activi-

dade socioeconómica e mediática, 

mas todos julgamos saber como se 

regem, o que é ainda produtor de 

maiores equívocos. Às tantas, obtive 

como resposta que nem tudo era to-

cado por essas extensões. “Não sei o 

que é que um sorriso tem a ver com 

o capitalismo...” A frase gerou resso-

nância na sala. 

É claro que podemos falar sobre 

seja o que for — desigualdades, racis-

mo, relações intersubjectivas ou sor-

risos — e não abordar os modelos 

dominantes que nos guiam. Mas isso 

não será querer ver o mundo a partir 

de um prisma parcial, sem ter em 

atenção a maneira como diferentes 

dimensões se inter-relacionam? Uma 

das coisas que mais me fascinavam, 

na infância e adolescência, quando 

comecei a viajar, era os sorrisos. Em 

qualquer lugar comercial era-se re-

cebido invariavelmente com um so-

noro How are you doing today? e de 

seguida ofereciam-nos happy meals, 

batatas fritas no formato de um sor-

riso, ou descontos em happy hours, 

para no nal ouvirmos have a happy 

day!, proferido por alguém com um 

grande sorriso padronizado ofereci-

do a toda a gente. Nessa altura pen-

sava que era apenas simpatia. 

Até que vamos percebendo que os 

funcionários são obrigados a sorrir, 

ou que existem estratégias aprendi-

das em livros com títulos como Sorria 

e Venda Mais, num tipo de cultura 

que, a partir de determinada fase, 

começou a exigir não só sorrisos, 

mas que os mesmos fossem sinceros. 

Os empregados não podem só apa-

rentar felicidade. Têm imperativa-

mente de ser felizes. E esse tipo de 

noção propagou-se para todos os re-

cantos da vida social. É obra. E cer-

tamente motivo para muita angústia. 

Hoje, esse tipo de cultura colonizou 

o mundo. Não se trata de defender, 

em oposição, um qualquer tipo de 

trato severo, mas apenas de ter cons-

ciência da realidade que nos circun-

da e de, neste caso, perceber que 

existem muitos tipos de sorrisos. 

Há-os amarelos, cínicos, seduto-

res, instrumentais ou genuínos. Ter 

esse entendimento é uma forma de 

valorizar, e de destrinçar, aqueles 

que interessam. Um sorriso é uma 

forma de tratar informação emocio-

nal sem palavras. Tenho um amigo 

que diz não interessar a quantidade 

de rugas, mas a qualidade. O seu 

princípio é que somos tanto mais 

belos quanto esculpimos as rugas 

com sorrisos espontâneos. Faz sen-

tido. É uma expressão central nos 

rituais humanos. Ao sorrir, mostra-

mo-nos favoráveis para alguém, ex-

teriorizamos acolhimento e activa-

mos um mecanismo relacional que 

atenua possíveis fricções. Os olhos 

abrem-se e iluminam-se e a curva 

carnosa dos lábios estira-se. Não se 

fala, mas diz-se muitas coisas, poden-

do-se gerar um efeito de contágio e 

promover outros sorrisos. 

Talvez por isso exista a ideia de 

que um sorriso pode ser desarmante, 

quando surpreendente. São os mais 

incríveis. Na sua presença deixamos 

de ser insensíveis, individualistas ou 

competitivos, tudo aquilo a que so-

mos impulsionados a ser. Quando a 

reverberação de um sorriso nos de-

sarma, emergem os sentimentos de 

abertura, de alegria ou de partilha. 

Poucas acções libertam tanta inteli-

gência. Os sorrisos genuínos resistem 

a ser simples mercadoria.

Jornalista

Palavra à saúde 
mental

A seguir
Mental — Festival de Saúde Mental

Depressão, exaustão parental e 
profissional, stress 
pós-traumático, esgotamento, 
ansiedade. A lista podia 
continuar, com palavras mais ou 
menos conhecidas. 
Multiplicam-se os alertas sobre o 
agravamento dos problemas de 
saúde mental, uma espécie de 
pandemia paralela à da covid-19, 
igualmente difícil de controlar, 
mas muito menos visível e com 
consequências sociais, 
económicas, políticas e culturais 
ainda por compreender, em 
parte porque não as temos 
discutido o suficiente e em 
conjunto. É por isso que 
iniciativas como o Mental — 
Festival da Saúde Mental, que 

arranca nesta quinta-feira em 
vários espaços de Lisboa, é uma 
oportunidade de ouro para 
trazer para o espaço público um 
universo de patologias, 
transtornos e condições que se 
vivem ainda no silêncio, 
intramuros, à espera que passem 
sem que ninguém repare. O 
Mental é um festival de cinema, 
artes e informação que desde há 
cinco anos tenta diminuir o 
estigma de um tema que a 
pandemia de covid-19 veio tornar 
ainda mais urgente. Até 28 de 
Maio, haverá cinema, música, 
dança, teatro, artes plásticas, 
literatura e conversas no São 
Jorge, Fábrica Braço de Prata, 
espaço atmosfera m... S.B.G.

O sorriso capitalista

O que é meu é teu

Desalinho

Vítor Belanciano

Cristina Sampaio
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A OMS deixou  
de considerar a 

homossexua-
lidade como 
doença há 31 
anos. E se as 

“comissões da 
naftalina” vão 

perdendo poder, 
a verdade é que 
ainda há países 
no mundo onde 
é criminalizada 

com pena  
de morte

22 23
Estar bem  
Do casal 
conjugal ao 
casal parental

Obituário  
O rocker que 
tocava máquina 
de escrever

A
manhã celebramos o 

Dia Internacional 

Contra a Homofobia. 

E esta data foi 

escolhida 

exactamente porque, 

a 17 de Maio de 1990, a Organização 

Mundial de Saúde deixou de 

considerar a homossexualidade 

como uma doença do foro mental 

e a retirou do Manual de 

Classificação Internacional de 

Doenças. Uma vitória para o 

mundo e especialmente para a 

comunidade homossexual, que, 

apesar dos avanços cientí cos na 

área, ainda via a sua orientação 

sexual ser considerada como uma 

inversão congénita. 

Em termos históricos, sabemos, 

com certeza, que o relacionamento 

entre pessoas do mesmo sexo 

sempre ocorreu de forma tão 

natural que o conceito de 

homossexual era mesmo 

inexistente. Algumas tribos 

melanésias, por exemplo, 

acreditavam que o conhecimento 

sagrado era transmitido apenas 

por meio do coito entre pessoas do 

mesmo sexo. Já na Grécia Antiga, 

onde era normal que um homem 

mais velho tivesse relações com um 

homem mais novo, Sócrates 

a rmava que o coito anal era a sua 

maior forma de inspiração. E se 

olharmos para alguns rituais 

religiosos da Babilónia ou para 

alguns registos das dinastias 

chinesas Sun, Ming e Qing 

percebemos também que eram 

frequentes as relações entre 

pessoas do mesmo sexo. 

Foi com o fortalecimento das 

religiões monoteístas que se 

difundiu a ideia de que a 

sexualidade humana teria uma 

nalidade apenas reprodutiva e, 

assim, relações entre pessoas do 

mesmo sexo passaram a ser 

encaradas como pecaminosas e 

contranaturais. De acordo com 

Santo Agostinho, por exemplo, os 

órgãos reprodutivos teriam como 

nalidade única a procriação, não 

podendo ser utilizados de 

nenhuma outra forma (a própria 

masturbação seria um pecado). 

Uma curiosidade é que no século 

XIV, durante a muito mortal 

pandemia de peste negra, a luta 

contra a homossexualidade 

ganhou um novo vigor com a Igreja 

Católica a difundir a ideia de que a 

peste seria um castigo divino 

contra “a conduta imprópria de 

hereges e sodomitas”. E esta ideia 

de pecado permaneceria até ao 

século XIX, quando a perspectiva 

mudou e a homossexualidade 

passou a ser considerada uma 

doença mental. Assim, muitos 

foram os médicos que à época se 

empenharam e castração, 

choques, lobotomias e outras 

formas agressivas de terapia 

passaram a ser utilizadas para 

tentar descobrir uma cura. 

 

U
m bom exemplo 

destas “terapias” 

aconteceu nos 

campos de 

concentração da 

Alemanha nazi, 

onde mais de dez mil homens 

foram aprisionados e viram ser 

colocado nas suas roupas o famoso 

triângulo rosa invertido que os 

identi cava como homossexuais. 

Estima-se que apenas cerca de 40% 

destes homens tenham conseguido 

sobreviver e, mesmo depois da 

queda do regime nazi e da 

libertação dos prisioneiros destes 

campos, os homossexuais foram 

conduzidos à prisão, uma vez que 

o parágrafo 175, que tornava os 

actos sexuais entre homens um 

crime, se manteve em vigor na 

Alemanha até 11 de Junho de 1994. 

Estes homens, que foram 

torturados em campos de 

concentração, foram submetidos a 

várias tentativas de “cura” através 

de tratamentos hormonais e 

relações forçadas com prostitutas. 

Hoje sabemos que a orientação 

sexual não é uma patologia. Vários 

estudos provam que, do ponto de 

vista da saúde mental, não existem 

diferenças entre homens hétero e 

homossexuais, se considerarmos 

as mesmas condições de pressão 

social. Confesso que, antes de 

escrever esta crónica, li bastantes 

estudos e achei particularmente 

curiosos dois estudos com gémeos, 

citados pela American 

Psychological Association, e cujo 

resultado aponta para que uma das 

causas preferenciais da 

homossexualidade seja genética. 

Outros estudos interessantes 

(ainda que com limitações 

importantes) foram realizados por 

Simon Levay (que a rmou que 

uma região especí ca do 

hipotálamo era signi cativamente 

menor em homossexuais), por 

Bailey e Pillard e por Alan Sanders. 

E todos eles são unânimes ao 

a rmar que existe mesmo um 

componente genético para a 

homossexualidade. Unanimidade 

parece existir também no facto de 

que o desenvolvimento 

intra-uterino tem um importante 

papel na orientação sexual. 

Mas o ponto aqui é que, quanto 

mais a ciência avança, mais se 

comprova que a homossexualidade 

é tão-só uma orientação sexual tão 

saudável como a 

heterossexualidade ou a 

bissexualidade. E é por isso que 

nenhuma pessoa informada pode 

concordar com as chamadas 

terapias de reorientação sexual 

que ainda se vão praticando e que 

envolvem aberrações como a 

administração de fármacos 

indutores de náuseas 

simultaneamente à apresentação 

de estímulos homoeróticos e a 

aplicação de choques nas mãos e 

genitais na tentativa de provocar 

um recondicionamento 

masturbatório. E são perigosos 

estes pseudotratamentos porque, 

para além de ine cazes, provocam 

danos físicos e psicológicos que 

podem levar ao suicídio. 

Apesar de ser difícil estimar a 

prevalência da homossexualidade, 

um estudo do Expresso concluiu 

que cerca de 7% dos portugueses 

seriam homossexuais. E se é 

verdade que é menos duro ser 

homossexual hoje do que há 20 

anos, também é verdade que 

muitas vezes assumir uma 

orientação sexual diferente da 

maioria continua a não ser fácil. 

H
á uns tempos, um 

amigo dizia que 

nunca ia poder 

casar porque sabia 

que o seu 

casamento com 

outro homem seria uma 

infelicidade para os pais. E quando  

lhe sugeri que não os convidasse 

ou que zesse uma cerimónia mais 

pequena, ele respondeu-me que 

para fazer “meios-casamentos” 

preferia estar quieto. E depois 

lembrei-me do Rui, que deu 

catequese comigo e que um dia 

decidiu que era hora de parar de 

ngir. Nesse dia assumiu a verdade 

que sempre conheceu e que 

durante anos, por medo, tentou 

reprimir: ele era um homem que 

gostava de outros homens. A parte 

mais idiota? O padre da paróquia 

decidiu que isso não era razão para 

ele deixar de ir à missa ou parar de 

dar catequese. Mas a sagrada 

“comissão da naftalina”, como 

chamávamos ao grupo das beatas, 

estalou de indignação e não 

sossegou enquanto não desfez a 

cabeça ao padre e despachou o Rui 

dali para fora. Sabem quem perdeu 

com isso? Nós todos. Ele era um 

homem fantástico e foi ser 

fantástico para longe. 

A OMS deixou de considerar a 

homossexualidade como doença 

há 31 anos. E se as “comissões da 

naftalina” vão perdendo poder, a 

verdade é que ainda há países no 

mundo onde ela é criminalizada 

com pena de morte. E ainda há 

gente que sofre calada, angustiada 

e sozinha. A minha mãe tem a 

antiga quarta classe, e, quando 

soube que o Rui era homossexual e 

que o queriam fora da paróquia, 

disse-me: “Dá vontade de ir lá 

perguntar como é que ele pode 

estar errado, se foi o Deus, a quem 

elas tanto rezam, que o fez 

assim...” Estava certa a minha mãe, 

ainda que conversas sobre genética 

ou condições intra-uterinas a 

ultrapassem. Já o amor que ela 

carrega no coração, esse, não é 

ultrapassado por ninguém.

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

Sodoma e Gomorra

Tanto faz  
não é resposta

Carmen Garcia

Enfermeira

24
Crónica  
Não era covid. 
Eram febres
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Reportagem Travados os projectos 
de combustíveis fósseis pela 
violência dos insurgentes no Norte 
de Moçambique, a mina de rubis de 
Montepuez torna-se no único 
grande investimento da província. A 
pressão do garimpo ilegal já se sente. 
E a presença de 60 mil deslocados 
ao redor da concessão preocupa

António Rodrigues texto e Paulo Pimenta fotografia,  
enviados especiais a Cabo Delgado

Por

Q
uando cai uma caneta na 

mina de rubis de 

Namanhubir, no distrito de 

Montepuez, interior de Cabo 

Delgado, ninguém se dobra 

para a apanhar. Não se trata 

de falta de educação, apenas 

uma questão de segurança. 

Levantam-se os braços, mostram-se as mãos 

nuas e chama-se uma testemunha e o vídeo. 

Depois, sim, podemos baixar-nos, apanhar a 

caneta e com os braços esticados mostrar 

que nada mais apanhámos do chão que a 

caneta que deixámos cair. 

Numa mina a céu aberto onde há rubis 

aos pontapés — literalmente — a segurança é 

levada muito a sério. Ninguém se livra de 

passar por revistas e mais revistas ao longo 

do dia. Mais ainda na casa de selecção (sort 

house), o edifício onde se escolhem as 

pedras preciosas. Para abrir uma porta é 

preciso que outra se feche atrás de nós e 

quem nos vigia também é vigiado. No m 

toda a gente é revistada minuciosamente, 

mãos por todo o corpo, sapatos 

descalçados, pés apalpados, boca aberta e 

cabeça abanada. 

Os rubis são pequenos em tamanho e 

altos em valor. Podem seduzir do director ao 

segurança e a Montepuez Ruby Mine (MRM) 

nada deixa ao acaso. Tudo é segurança. 

Tudo está feito para que ninguém se 

apodere daquilo que é propriedade da 

empresa mineira, detida a 75% pela 

britânica Gem elds e a 25% pela 

moçambicana Mwitiri. 

Cabo Delgado Os rub
da terra, mas só brilh

Sean Pretorius, o director da casa de 

selecção, um gigante sul-africano, 

explica-nos que não se trata de descon ar 

dos funcionários que têm de passar todos os 

dias por várias revistas, antes pelo contrário, 

é para a sua própria protecção. Assim 

evitam-se os rumores, as acusações 

infundadas, as mesquinhezes que desatam 

falsas acusações. 

E é uma segurança muito democrática, 

ninguém lhe escapa. Nem os próprios 

guardas que a aplicam. Quando nos levaram 

a uma das escavações onde o cascalho (a 

camada de entre metro a metro e meio de 

espessura onde se encontram os rubis) está 

a céu aberto e os nossos pés caminham 

sobre pequenas pedras preciosas que 

brilham intensamente à luz do sol, somos 

seguidos por um guarda que traz uma 

câmara agarrada ao corpo. 

Mesmo evitando os movimentos bruscos e 

as genu exões irre ectidas provocadas 

pelas cintilações no solo, não escapamos 

sem nova revista que termina com os 

guardas a revistarem-se mutuamente. 

Para os 1309 funcionários da mina (664 do 

quadro e 685 contratados), é o quotidiano. 

Que se dá logo a entender ao chegar ao 

chamado acampamento da mina, onde 

estão os serviços, o refeitório e os 

prefabricados onde vivem entre 120 a 140 

pessoas em períodos de dois meses e meio, 

antes de irem 13 dias a casa. Cerca eléctrica, 

muitas patrulhas da segurança. 

Apesar do aparato ostensivo, a ideia é 

dissuadir. O passado da empresa em c
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bis continuam a sair 
ham para alguns
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termos de violações de direitos humanos 

obriga a prestar muita atenção à forma 

como exerce o direito de concessão desta 

mina, que dos 25 anos de vida útil tem 

mais 15. 

 
Acabar com os “rubis de sangue” 

A empresa “mudou muito”, diz ao P2 o 

investigador moçambicano João Feijó, do 

Observatório do Meio Rural (OMR), que está 

agora a fazer um novo estudo sobre o 

garimpo (prospecção) ilegal em Montepuez. 

“Até 2016, não queriam saber de nada, aquilo 

era gerido pela lei da força, à bruta. Aquela 

reportagem da Al Jazeera [Dezembro de 

2015] embaraçou claramente a Gem elds”. 

A reportagem levou um escritório de 

advogados britânico, a Leigh Day, a investigar 

no terreno as violações denunciadas pelos 

jornalistas. Com as provas recolhidas, a Leigh 

Day processou num tribunal em Londres a 

Gem elds e a empresa britânica assinou um 

acordo extrajudicial, pagando 5,8 milhões de 

libras (6,75 milhões de euros ao câmbio 

actual) em indemnizações às 279 vítimas e 

comissões à Leigh Day. 

Aquele processo foi um ponto de in exão. 

Casos em tribunal por violações de direitos 

humanos “comprometem as acções da 

empresa” e reduzem o valor das suas pedras 

preciosas porque os transformam em “rubis 

de sangue”, explica Feijó. A partir daí, a 

empresa criou “mecanismos de gestão de 

con itos” e resolveu ouvir as organizações 

da sociedade civil para melhorar a sua 

forma de actuar. 

“Vieram aqui [ao Observatório do Meio 

Rural], estiveram connosco nesta sala. O 

Raime Pachinuapa [director de assuntos 

corporativos] e o Samito [Samora Machel Jr., 

presidente e administrador não-executivo 

da MRM] aproximaram-se também de nós. 

Eles próprios perceberam que estavam 

metidos num imbróglio enorme e 

precisavam de inserir aquela população nos 

mercados. Há muita preocupação agora 

com projectos de responsabilidade social, 

de criação de emprego”, acrescenta o 

investigador que, no entanto, considera que 

“é tarde de mais”: “Tudo o que zerem 

agora é paliativo”. 

Tarde de mais ou não, a empresa está 

empenhada em demonstrar a sua mudança. 

Na parede da sala de reuniões onde nos 

explicam a política de segurança da 

empresa, um quadro enorme assinado por 

Samora Moisés Machel Jr. e Sean Gilbertson, 

administrador não-executivo, especi cam a 

política de direitos humanos. Por exemplo, a 

todos os serviços e indivíduos que prestam 

segurança é exigida uma declaração em 

como não estiveram envolvidos em 

violações de direitos humanos. 

“Acreditamos em direitos humanos e não 

queremos abordagens hostis”, a rma Sean 

Pretorius. “Temos grandes medidas de 

segurança activas, mas não é uma segurança 

militar, é segurança industrial. Não 

queremos forças paramilitares aqui.” 

No entanto, é difícil apagar a história. Dos 

denominados “homens-catana” de 2011, 

guardas que não tinham armas de fogo, mas 

sabiam instituir o medo com as suas 

catanas, aos guardas fardados e armados de 

2013 que faziam patrulhas e con scavam 

todos os veículos de transporte apanhados a 

circular na zona da concessão, as memórias 

ainda estão vivas. 

Maus tratos, tortura, detenções 

arbitrárias, mortes. A luta contra o garimpo 

Milhões  
A nova casa 
de selecção e 
classificação 
de rubis (em 
cima e ao 
lado) tardou 
dois anos a 
ficar pronta, 
mas 
multiplicou a 
capacidade 
de produção 
da mina, que 
passou de um 
milhão de 
toneladas por 
dia para 2,4 
milhões de 
toneladas por 
hora. No topo, 
vizinhos da 
exploração 
mineira da 
localidade de 
Namanhubir
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ilegal chegou a levar a MRM por caminhos 

obscuros de ilegalidade. 

Mas, sobretudo, é difícil apagar o episódio 

de há uma década, na altura em que a MRM 

começou a instalar o equipamento de 

mineração e proibiu o acesso à área de 

concessão de pessoas alheias à empresa, 

tendo iniciado o processo de cobertura das 

covas feitas pelos garimpeiros ilegais para 

extrair os rubis. 

Como contam Jerry Maquenzi e João Feijó, 

num documento de trabalho para o 

Observador Rural, publicação do OMR, 

publicado em Junho de 2019, “de acordo 

com testemunhas oculares, os técnicos da 

empresa não conseguiram alertar todos os 

garimpeiros dispersos pelas várias galerias 

subterrâneas para as obras de 

terraplenagem, pelo que as covas foram 

cobertas com um número indeterminado de 

indivíduos no subsolo (a maioria 

tanzanianos), que acabaram por morrer 

soterrados”. 

 
Garimpo ilegal 

Se a forma como a empresa lida com o 

garimpo ilegal mudou, este continua a ser 

uma ameaça constante para a actividade 

diária da mineradora. No dia da visita do P2, 

a Internet não estava a funcionar porque os 

garimpeiros tinham cortado a bra óptica 

para impedir que as câmaras de 

videovigilância os gravassem a escavar na 

zona de concessão da MRM. 

“Este ano está a acontecer muito”, diz a 

relações-públicas que acompanha a nossa 

visita. A consequência é que além de 

carem sem acesso à Internet, a empresa 

também perde as comunicações internas. 

Manuela, que pede para não usarmos o seu 

apelido como medida de segurança, usa a 

palavra “sabotagem” para de nir aquilo que 

fazem os garimpeiros. “Temos muita 

actividade de garimpo ilegal. É um dos 

grandes desa os da empresa”, acrescenta. 

A mina “nunca vai deixar de atrair o 

crime”, a rma Samora Machel Jr., o 

presidente e administrador não-executivo 

da MRM. “Mas nós temos trabalhado em 

conjunto com as autoridades locais, 

provinciais e a nível central para que se 

reduza esse crime e uma forma de reduzir é 

impedir a entrada de pessoas ilegais no 

país.” (Ver entrevista nestas páginas) 

A estrada de terra batida que liga o 

acampamento às escavações e aos edifícios 

da mina está cheia de avisos: “A mineração 

ilegal é perigosa”; “atenção, risco de lesão”. 

Mesmo assim, e apesar de todos os 

perigos que a mineração manual de rubis 

envolve, crianças, jovens, adultos, mulheres 

e homens, tentam a sorte escavando a terra 

vermelha para chegar à gravilha que guarda 

os rubis. E, nesta altura do ano, no nal da 

época das chuvas em que o capim está alto, 

é mais fácil esconderem-se na vegetação e 

garimpar sem serem vistos. 

Ou quase. A MRM tem muitos olhos. Além 

do sistema de câmaras de videovigilância, 

também há drones para observar as zonas 

que aquelas não alcançam. E os muitos 

guardas que patrulham ininterruptamente 

ao longo do dia também estão atentos aos 

sinais que denunciam a presença de gente à 

procura de rubis. 

“Há ali uma rede hípercomplexa que 

envolve o dealer, normalmente estrangeiro — 

tanzanianos, somalianos — e o moçambicano 

contratado que vai lá escavar. Para entrar na 

mina há uma rede que lhe facilita a entrada 

durante X tempo em troca de algum 

dinheiro; a própria segurança da mina está 

envolvida nisto”, explica Feijó. “Aliás, vocês 

aperceberam-se, os garimpeiros estão ali. 

Têm lá as placas a dizer é proibido cavar, 

mas eles têm os seus caminhos, entram à 

noite. Há segurança privada, agora com 

cães, mas há formas de ntar isso.” 

Os garimpeiros desa am as proibições e 

até se dão ao luxo de se mostrar. Enquanto o 

P2 esperava à entrada do acampamento 

para iniciar a visita, na manhã de uma 

segunda-feira, passaram alguns com as suas 

picaretas ao ombro, lanternas de cabeça e 

olhar desa ador em plena luz do dia. 

Numa clara demonstração de que a 

situação está mais complicada agora, a que 

não ajuda a violência dos insurgentes na 

província e a paralisação dos trabalhos do 

projecto de gás natural da multinacional 

francesa Total em Afungi, em Fevereiro a 

empresa pediu ajuda ao Governo 

moçambicano para travar o garimpo ilegal. 

“Pedimos o apoio do Governo para a 

resolução deste problema, que tem causado 

enormes prejuízos à companhia”, disse 

Harald Halbich, director-geral da MRM, 

citado num comunicado distribuído à 

imprensa que fala em “sindicatos ilegais de 

contrabando de rubis”.  

Os mineiros não autorizados “são 

normalmente controlados e geridos por 

sindicatos e intermediários que tiram 

vantagem da pobreza e do desemprego. As 

acções perpetradas ultrapassam as nossas 

capacidades”. 

O pedido veio a seguir a um incidente que 

terminou com três seguranças gravemente 

feridos depois de terem surpreendido 

um grupo de pessoas no garimpo 

Acreditamos em 
direitos humanos  
e não queremos 
abordagens hostis. 
Temos grandes 
medidas de 
segurança activas, 
mas não é uma 
segurança militar,  
é segurança 
industrial. Não 
queremos forças 
paramilitares aqui 
Sean Pretorius

c
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ilegal. Atacados com catanas e picaretas, 

tiveram sorte em sair vivos do encontro 

imediato com uma das pontas do crime 

organizado, a mais exposta e a que menos 

ganha. 

Nas redes criminosas que se criam em 

torno da exploração ilegal dos rubis 

concessionados à MRM, o garimpeiro é o elo 

mais fraco, mais exposto (dos perigos de 

morte nos túneis que se derrubam sobre ele 

à possibilidade de ser preso ou espancado), 

em troca de uma ninharia, quando 

comparado com o dinheiro que os 

negociantes conseguem vendendo as pedras 

no mercado. 

No nal de Abril foi presa uma tanzaniana 

suspeita de “ser uma das principais líderes 

da rede de garimpeiros ilegais em 

Montepuez, peça-chave no comércio ilegal 

de rubis”, divulgou na altura a MRM. A 

detenção foi anunciada pelo Serviço 

Nacional de Investigação Criminal (Sernic) 

moçambicano no âmbito da investigação à 

morte de dois garimpeiros ilegais. Em 2020, 

pelo menos 25 pessoas que garimpavam 

fora da lei morreram nos 34 mil hectares da 

concessão da MRM 

 
Deportações e Al-Shabab 

Em 2016/2017, as autoridades investiram em 

força no desmantelamento das redes 

criminosas. Muitos foram presos, outros 

tantos foram deportados. Porém, a atracção 

pelos rubis e pela possibilidade de ganhar 

dinheiro numa província onde as 

oportunidades de trabalho são escassas 

voltaram a reconstituir essas redes ou a criar 

outras, recompondo-se tudo como o rabo da 

lagartixa. 

João Feijó fala numa “relação de causa 

efeito” entre essa acção do Estado para 

formalizar toda a economia de Cabo 

Delgado, “que até então era um faroeste”, 

e o surgimento dos jihadistas que vêm 

pondo a província a ferro e fogo desde 

Outubro de 2017. 

“O garimpo, a caça furtiva, as pedras 

preciosas, o abate de madeira, o trá co de 

heroína, tudo isso era uma economia 

subterrânea que alimentava muita gente”, 

diz o investigador do OMR. “O garimpo 

gerava muitos empregos informais, não era 

só o garimpeiro, era o que servia alimentos, 

o que servia bebidas, o comércio de 

picaretas, a prostituição; começava-se até a 

vender motas e carros, tudo isto gerava uma 

renda paralela. Quando há o corte abrupto 

disto, a tentativa de formalização destes 

negócios, interrompem-se as redes e cria-se 

na cultura popular a ideia de que no ‘tempo 

do [ex-Presidente, Armando] Guebuza 

podíamos fazer negócios; agora, Nyusi não 

nos deixa fazer negócios porque querem 

comer sozinhos.’” 

Isto gera um ressentimento que permite 

aos insurgentes alimentar-se do 

descontentamento popular para fazer passar 

o seu discurso contra as injustiças e a 

exploração do povo pelo poder do Sul, pelos 

“arrogantes de Maputo”, que não só cam 

com os melhores empregos como querem 

car com os rendimentos vindos da 

exploração dos recursos naturais da 

província. 

“Toda a violência do Estado acaba por 

bene ciar um general maconde, o general 

Pachinuapa, que tinha a licença formal de 

exploração, e isso é visto como os macondes 

a quererem comer sozinhos. Portanto, 

quando expulsam aqueles garimpeiros 

todos, aqueles jovens perderam o sustento, 

e ali não há alternativa”, explica Feijó. 

“Perante aquela sociedade de 

desigualdades sociais emergentes, 

sentem-se completamente desprotegidos e, 

mais, sentem que o próprio Estado lhes 

impede de fazer negócios” e, com isso, 

“cria-se uma consciência anti-Estado, 

desenvolve-se esta Renamo social, uma 

população que historicamente se relaciona 

com o Estado por oposição. E isso cria uma 

convulsão. Aquilo é uma zona sísmica. 

Aliás, todo o país é uma zona sísmica, só 

precisava de um catalisador, neste caso foi 

um grupo radical que trouxe uma promessa 

messiânica de igualdade e justiça social”. 

 
Discurso e números 

A Gem elds diz que está a monitorizar a 

situação e admite que a violência dos 

insurgentes pode aumentar o risco do 

garimpo ilegal e de perturbações sociais, 

tendo em conta que cerca de 60 mil dos 

mais de 700 mil deslocados que fugiram da 

violência dos Al-Shabab se instalaram nas 

zonas circundantes à concessão da MRM. 

“É muito difícil prever o impacto directo 

além da a uência directa de pessoas”, disse 

Sean Gilbertson, que é director executivo da 

Gem elds, na apresentação do relatório e 

contas da empresa britânica no nal de 

Março, citado pelo site Miningmx. 

“Promovemos uma visita da agência da ONU 

para os refugiados. Pensamos que não é boa 

ideia pôr deslocados numa área de produção 

de rubis.” 

Apesar do discurso novo da Gem elds 

implantado na empresa, com os seus três 

valores-chave da “legitimidade, 

transparência e integridade”, e os números 

que a tornam a maior contribuidora para a 

economia de Cabo Delgado desde 2014 até 

2019 — 2020 foi ano de pandemia e a 

empresa parou a actividade e os leilões —, 

bem como o investimento em projectos 

sociais, as duas clínicas móveis (mais de 170 

mil atendimentos desde 2017), o apoio a 

associações agrícolas, a mina não deixa de 

ser vista com ressentimento por alguns. 

A juntar às três escolas primárias e ao 

centro de formação pro ssional, onde 59 

alunos, de entre 18 e 30 anos, se dividem em 

cursos trimestrais de electricidade, 

canalização e pintura civil, a MRM está 

actualmente a construir um centro 

comunitário e uma rádio comunitária que 

possam suprir a falta de informação local. 

Tendo em conta a situação de 

instabilidade na província, com a violência 

dos insurgentes e a multiplicação de 

deslocados, bem como as di culdades 

económicas e a falta de emprego, 

acentuadas pela pandemia, a empresa 

decidiu acelerar as obras, explica Emílio 

Jamine, o responsável pelos projectos de 

responsabilidade social. 

Como a rma Samora Machel, “não seria 

correcto minerar só para ter ganhos” e se 

qualquer investimento quer sempre um 

retorno, “esse retorno tem de ser partilhado 

com a comunidade”. 

Quatro milhões de dólares foram 

investidos em projectos de desenvolvimento 

comunitário, parcela pequena dos 270 

milhões de dólares (223,5 milhões de euros) 

já investidos pela MRM nas suas operações 

mineiras e mesmo do total de 162 milhões 

de dólares (134,1 milhões de euros) de 

impostos pagos ao Estado moçambicano. 

Nos 14 leilões que realizou desde 2014, a 

mina gerou receitas de 648,9 milhões de 

dólares (537,1 milhões de euros), mas com 

quase um ano de paragem de actividade por 

causa da pandemia, a Gem elds chegou a 

Dezembro de 2020 com perdas líquidas de 

82 milhões de euros no ano que terminou 

em Dezembro, após um lucro de 33,2 

milhões de euros em 2019. Mas Março e 

Abril trouxeram boas notícias para os rubis 

da MRM. Uma série de sete minileilões 

seguidos renderam 58,9 milhões de dólares 

(48,8 milhões de euros) à empresa, o 

terceiro leilão de maior valor de pedras de 

Montepuez. 

 
Orgulho 

Um respirar de alívio para a empresa, 

depois de um ano difícil, e um motivo de 

orgulho para o gigante que dirige a Casa da 

Selecção. Apesar de todas as condicionantes 

por causa da pandemia, “não despedimos 

ninguém, assim que voltámos a operar, 

chamámos as pessoas — ninguém se tornou 

redundante”, a rma Sean Pretorius. “O 

nosso leilão foi fantástico. Foi a recompensa 

por todo este sacrifício.” 

A Casa de Selecção é a menina dos olhos 

de Pretorius, não só pelo investimento em 

design inovador, também pelos jovens 

moçambicanos que formou e que tão bem 

deram conta do recado, numa altura em que 

os birmaneses, os melhores a escolher as 

pedras, caram retidos no seu país sem 

poder viajar. É preciso muita formação para 

chegar a master grader, conseguir substituir 

os especialistas birmaneses e mesmo assim 

ter tão bons resultados no leilão é uma prova 

de orgulho. 

A nova casa de selecção e classi cação de 

rubis tardou dois anos a ser desenvolvida, 

mas multiplicou a capacidade de produção 

da mina, que passou de um milhão de 

toneladas por dia para 2,4 milhões de 

Há muita 
preocupação  
agora com 
projectos de 
responsabilidade 
social, de criação 
de emprego.  
[Mas] é tarde de 
mais. Tudo o que 
fizerem agora  
é paliativo 
João Feijó 
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toneladas por hora. “Trazer tecnologia desta 

natureza para Moçambique coloca a MRM 

na vanguarda da mineração de pedras 

preciosas coloridas, não só em Moçambique 

como também na indústria de rubis no 

mundo”, a rmou Petronius em Setembro, 

na altura da inauguração. 

Num dos andares, a temperatura sobe até 

90 graus e a barulheira é ensurdecedora. É aí 

que entra a gravilha que as escavadoras 

retiram do solo e carregam nos camiões Tata 

para ser separada. Antes, a escavadora retira 

a camada superior do solo, aquela que tem a 

matéria orgânica, antes de retirar o resto 

para chegar à camada de gravilha onde está 

a fortuna. 

Todo o solo é recolocado novamente 

depois de retirada a gravilha, de modo a 

minimizar o impacto da mineração na 

natureza envolvente. Essa remoção e 

recolocação do solo fértil e do solo estéril é 

feita pelos camiões mais pesados, os CAT 

20. Desde a invasão de 2019 da zona da mina 

por garimpeiros ilegais que a reposição das 

terras é feita mais rapidamente para evitar 

que a situação se repita. 

Ao contrário de outras minas, o processo 

de mineração e reposição passou a ser 

simultâneo. E assim que a terra vermelha é 

reposta no lugar de onde foi retirada para 

destapar a gravilha com os rubis, entra a 

equipa encarregada de re orestar a área 

minerada com árvores autóctones: jambires, 

chanfutas e acácias. 

Não são árvores de crescimento rápido: o 

jambire tarda quatro, cinco anos para que o 

tronco chegue a um diâmetro de 3 cm. A 

acácia é mais rápida a evoluir, ao m de um 

ano já o tronco mede cinco a seis 

centímetros. Mas são árvores da zona. 

A preocupação com o meio ambiente é 

uma das políticas adoptadas pela MRM, com 

as minas de enchimento, os viveiros de 

sementes, o replantio, de modo a que as 

marcas da sua passagem, quando terminar o 

tempo de vida útil, que é como quem diz, 

quando já não houver mais rubis para 

encontrar, as marcas da mina na paisagem e 

no meio ambiente sejam as menores 

possíveis. 

“Quando aquilo acabar vai ser uma 

oportunidade para repensarmos o país, 

diversi carmos a economia”, diz João Feijó. 

“Isto é uma economia muito extractiva, 

muito rendeira, não é direccionada para 

produção, para a diversi cação, é o extrair e 

enviar para os mercados internacionais, não 

tem ligação com o tecido económico local. É 

uma coisa que já vem do tempo colonial — 

Moçambique, como colónia, servia os 

interesses da indústria da metrópole ou da 

África do Sul, sobretudo desta, que era a 

grande potência económica colonial.”

Não seria correcto 
minerar só para  
ter ganhos. 
Obviamente 
qualquer 
investimento que  
se faz tem que ter 
retorno, mas esse 
retorno tem de ser 
partilhado com  
a comunidade  
e no local onde o 
investimento está 
Samora Machel Jr. 

Mineração e instabilidade  
A preocupação com o meio 
ambiente é agora uma das políticas 
da MRM. O replantio de árvores 
autóctones em terras já mineradas 
(em cima) passou a ser prática 
corrente. Em baixo, transporte do 
cascalho recolhido entre metro a 
metro e meio de espessura, que é 
onde se encontram os rubis. Tendo 
em conta a situação de 
instabilidade na província, que gera 
dificuldades económicas e 
desemprego, a empresa decidiu 
acelerar projectos comunitários
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P
residente e administrador 

não-executivo da Montepuez 

Ruby Mine (MRM), Samora 

Machel Jr. é um nome que 

não precisa de apresentações 

em Moçambique. O lho do 

primeiro Presidente do país, 

que morreu em 1980, é um 

membro destacado da Frelimo, o partido no 

poder desde a independência, e um crítico 

do actual chefe de Estado, Filipe Nyusi. 

Chegou a ser alvo de um processo disciplinar 

por violar os estatutos do partido, ao tentar 

concorrer numa lista independente ao 

município de Maputo em 2018, depois de a 

Frelimo não ter apoiado a sua candidatura, 

mas o mesmo acabou por desaparecer sem 

nenhuma conclusão. Ao mesmo tempo, 

Samito, como é conhecido por toda a gente, 

optou pelo low profile, dedicando-se mais 

aos negócios. 

Nesta entrevista sobre a mina em Cabo 

Delgado, que sem o sector do oil & gas é o 

maior contribuinte para a economia da 

província, Samora Machel sublinha o papel 

de responsabilidade social da MRM, o 

cuidado com a diminuição do impacto da 

operação mineira no meio ambiente e 

garante que não sente pressão política, mas 

admite que “há muita expectativa em torno 

da empresa”. 

Estão preocupados com a violência em 

Cabo Delgado? 

“Se o partido achar 
que tenho qualidades 
para ser o escolhido, 
hei-de aceitar”
Entrevista Samora Machel Jr.  
O líder da Montepuez Ruby Mine diz que a 
empresa sente “o peso” de ser agora o maior 
contribuinte para a economia de Cabo 
Delgado. Samora Machel é um nome que 
pode voltar à cena política moçambicana

António Rodrigues texto e Paulo Pimenta fotografiaPor

Obviamente que estamos, qualquer 

investidor naquela região está preocupado 

com a situação de segurança. 

Na nossa visita à mina, estavam mais 

uma vez sem Internet porque os 

garimpeiros tinham cortado os cabos de 

bra óptica. Como é que a empresa está 

a lidar com o garimpo ilegal? 

Temos feito um trabalho de sensibilização 

junto das comunidades circunvizinhas, 

temos trazido os líderes comunitários para 

ver como é que as operações são feitas, 

porque os minérios têm de ser operados de 

forma transparente, sem actos de garimpo 

ilegal. Também tentamos encorajar as 

comunidades a juntarem-se em associações 

para poderem trabalhar em áreas próprias 

de mineração. A nossa intervenção na região 

para a melhoria das condições de vida está a 

acontecer, mas leva algum tempo. Neste 

momento, uma boa parte dos que foram 

garimpeiros estão a trabalhar com a 

empresa, outros envolveram-se no projecto 

de treinamento para aquisição de novas 

qualidades para poderem trabalhar. Estamos 

muito empenhados nisso e temos feito um 

trabalho de explicação, de ajuda na 

formação de associações agrícolas — é a 

nossa forma de minimizar a situação do 

garimpo ilegal. 

Isso quer dizer que há outras áreas de 

garimpo na zona? 

Não há áreas de garimpo na nossa 
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comunidade. Há um tempo, iniciámos um 

processo de reassentamento de duas 

comunidades para uma nova área, estamos a 

dar apoio a nove associações agrícolas, tem 

um centro de formação pro ssional, mas 

queremos fazer muito mais. Construímos 

três escolas e reabilitámos outra, estamos a 

dar assistência médica com duas clínicas 

móveis que cobrem dez comunidades e que 

estão a ter um grande impacto — o uxo de 

pacientes nos hospitais reduziu-se 

consideravelmente, a condição de saúde das 

pessoas melhorou. Por outro lado, já temos 

mais crianças a ir à escola e gostávamos de 

ter alguma participação no currículo ali na 

região, porque a nossa intenção é que estes 

jovens cresçam a saber proteger o meio 

ambiente, que podem trabalhar num 

empreendimento que zela pela condição de 

vida deles. E estamos a reabilitar a mina, nas 

áreas onde parou a mineração estamos a 

introduzir o plantio de árvores tradicionais 

da região. 

Estão a agir porque é vossa 

responsabilidade ou porque no mercado 

das pedras preciosas a violação dos 

direitos humanos tem impacto nas 

vendas? 

É a nossa preocupação, não seria correcto 

minerar só para ter ganhos. Obviamente 

qualquer investimento que se faz tem que ter 

retorno, mas esse retorno tem de ser 

partilhado com a comunidade e no local 

onde o investimento está. Neste caso, as 

comunidades em Namanhubir têm de 

bene ciar deste investimento. 

E as comunidades quando olham para a 

MRM apercebem-se desse esforço ou há 

ressentimento por sentirem que ali estão 

muitos milhões e a pobreza mantém-se? 

Vai ser um processo que levará algum 

tempo, daí a nossa intervenção nas 

comunidades. Devo dizer que no princípio 

havia animosidade, mas com este approach 

que a empresa foi tendo, a situação já está 

muito melhor, e acreditamos que com o 

tempo será ainda mais. Qualquer pessoa que 

houve falar de grandes números, pensa que 

esses grandes números caem ali no dia 

seguinte e nós sabemos que estes 

investimentos não permitem a resolução do 

problema de um dia para o outro. Mas a 

condição que as famílias tinham há dois, três 

anos não é a mesma que têm hoje e não será 

a mesma daqui a cinco ou seis anos. 

Uma das coisas que aconteceu com a 

covid foi que alguns dos seus 

trabalhadores expatriados ficaram 

presos nos seus países, principalmente 

os birmaneses, que são os grandes 

especialistas na selecção das pedras. O 

director-geral da sort house, Sean 

Pretorius, está orgulhoso do facto de os 

moçambicanos que ele formou terem 

sido capazes de suprir essa falta. O 

resultado destes leilões é também 

reflexo disso? 

É a primeira fase. O objectivo da empresa é 

ter 100% de mão-de-obra moçambicana e 

temo-nos empenhado em treinar jovens 

moçambicanos para processos especí cos 

de maior quali cação e a sort house foi o 

primeiro local para onde mandámos estes 

jovens. No leilão antes deste, já tinham 

participado nalgum processo de selecção, 

mas neste tiveram uma participação maior. É 

um orgulho para a empresa. 

Tendo em conta que com a violência em 

Cabo Delgado o oil & gas não vai ter 

impacto na economia da província nos 

próximos tempos… 

… o peso vai car nos nossos ombros. 

Exactamente, o que queria perguntar é 

se têm sentido pressão política... 

Não acho que haja pressão política, há muita 

expectativa em torno da empresa. Nos 

últimos seis anos, a empresa sempre foi o 

maior contribuinte individual. Obviamente 

somos uma formiga ao pé do oil & gas, mas 

para a economia da província faz muita 

diferença e nós estamos cientes disso. 

E como é que a empresa gere a pressão 

política? 

Nós estamos meramente a olhar para área 

económica [risos], a política não é um ponto 

muito importante para o funcionamento da 

empresa. Tem que se interagir com o 

Governo e aí a nossa habilidade política tem 

de entrar em cena, mas nós trabalhamos 

com business mind. 

E como é que vocês lidam com a gestão 

das expectativas, tendo em conta que 

são uma formiga ao pé do oil & gas? 

Não estamos preocupados, porque todas as 

atenções vão-se voltar para o oil & gas e nós 

podemos trabalhar à vontade, sem pressão 

nenhuma. Queremos manter os níveis de 

produção que tivemos até recentemente e 

melhorar, mas gostaria que houvesse mais 

mineradoras a produzir para o PIB e que o 

país não casse totalmente dependente do 

oil & gas. 

Podemos falar de política agora? Tinha 

ambições políticas… 

… que acabaram em 2018. 

Acabaram ou estão em pousio. Continua 

a ter vontade de concorrer… 

… continuo a ter vontade de trabalhar para o 

meu partido, isso não vai morrer. Mas 

qualquer decisão vai levar algum tempo a 

tomar pessoalmente. Tenho de ponderar, 

mas depende mais do partido. 

Mas acha que tem condições, por 

exemplo, para avançar com uma 

candidatura à presidência no fim do 

mandato de Filipe Nyusi? 

Qualquer pessoa tem condições para 

avançar, só depende do partido, o partido é 

que tem de tomar a decisão e escolher entre 

os vários nomes propostos. 

Mas gostava de ser escolhido? 

Não diria que gostava de ser escolhido, diria 

que se o partido achar que tenho qualidades 

para ser o escolhido, para ser o eleito, hei-de 

aceitar. Porque pertenço a esta organização. 

Eu, por mim, já me ofereci para fazer algum 

trabalho a nível do município e os meus voos 

eram para o município. 

Queria ser presidente do município de 

Maputo? 

Sim. 

E pôs isso de parte? 

Não. 

O facto de se chamar Samora Machel dá 

reconhecimento, mas é mais um peso ou 

é bom quando se tem ambições 

políticas? 

É como se diz, quanto mais alto voas mais se 

vê a sola dos teus sapatos e se tens os sapatos 

furados é um problema. É bom e não é bom. 

A pressão é enorme e os teus detractores 

arranjam todas as artimanhas para te 

poderem parar. Mas também é um desa o. 

Qual é ainda hoje a importância do 

legado do seu pai em Moçambique? 

O legado do meu pai vai crescendo de ano 

para ano. As pessoas, principalmente as da 

geração da independência, lembram-se dele 

com muito carinho e isso deixa-nos, como 

família, muito orgulhosos pelo legado que 

deixou, pelo que ele lutou para a melhoria 

da vida do povo.

concessão, mas há áreas que o Governo 

entrega a associações. E a estas associações 

estamos prontos para dar um apoio. 

Recentemente, foi detida uma cidadã 

tanzaniana, alegadamente por ser líder 

de uma organização de garimpo ilegal. 

Há muitas organizações criminosas 

atraídas para a zona? 

O rubi é uma pedra preciosa; com poucas 

pedras, eles podem fazer muito dinheiro. 

Infelizmente, os garimpeiros locais que são 

usados para este tipo de operações ganham 

uma ninharia, quem ganha são os 

estrangeiros que vêm comprar as pedras e 

depois as vendem fora. Nunca vai deixar de 

atrair o crime, mas nós temos trabalhado em 

conjunto com as autoridades locais, 

provinciais e a nível central para que se 

reduza esse crime e uma forma de reduzir é 

impedir a entrada de pessoas ilegais no país. 

Com a situação económica difícil em 

Cabo Delgado e com os projectos do gás 

natural parados, teme que isso venha a 

trazer mais gente para o garimpo ilegal? 

Pode trazer e também não. As comunidades 

à volta estão a retirar benefício deste 

investimento e obviamente que não hão-de 

querer situações de ilegalidade a 

acontecerem na região porque prejudicam 

as populações locais. A empresa tem cerca 

de 95% de mão-de-obra nacional e dessa 

60% é local. A vinda de pessoas de outras 

áreas não há-de ser muito bem-vinda. 

Com as Forças de Defesa e Segurança 

(FDS) centradas no combate aos 

insurgentes mais a norte de Cabo 

Delgado, isso não prejudica o combate 

ao crime organizado na zona de 

Montepuez? 

Acredito que não. Até agora temos 

trabalhado com as FDS na nossa região para 

obter informação importante de modo a 

identi car os criminosos e, se não estou em 

erro, tivemos duas operações de muito 

sucesso já este ano, com a prisão de vários 

criminosos e a apreensão de material. As 

FDS estão cientes de que é importante 

manter estas operações, o controlo naquela 

região, porque isso reduz o in uxo de 

pessoas que queiram aproveitar-se de uma 

pequena distracção. Mas estamos atentos. 

A empresa esteve parada por causa da 

covid-19 durante a maior parte do ano de 

2020. Quando é que estarão a funcionar 

a níveis anteriores à pandemia? 

Reiniciámos o trabalho agora em Março, 

obviamente é um processo lento até 

atingirmos o pico. Mas achamos que há 

condições para trabalharmos normalmente. 

Obviamente, com a localização do 

empreendimento é preciso ter algumas 

cautelas por causa da segurança, mas as 

condições para trabalhar estão lá. 

O vosso primeiro leilão depois da 

pandemia teve muito bons resultados. 

Estavam à espera disso? 

Nós queríamos ter bons resultados e 

tivemos, mas devo dizer que estávamos 

muito ansiosos e nervosos, não sabíamos 

qual seria a reacção do mercado. O facto de 

as nossas pedras serem produzidas com 

processos transparentes e serem da melhor 

qualidade existente no mundo permitiu que 

o leilão tivesse um grande resultado. Mas 

também por causa da paragem havia muita 

procura do nosso produto no mercado o que 

permitiu que tivéssemos este resultado. 

Que impacto teve a covid-19 nos 

resultados? 

Nós parámos porque não queríamos fazer 

layoffs. Acautelámos esta situação, parando e 

Continuo a ter 
vontade de 
trabalhar para  
o meu partido 
[Frelimo], isso não 
vai morrer. Mas 
qualquer decisão 
vai levar algum 
tempo a tomar 
 
O legado do meu 
pai vai crescendo  
de ano para ano.  
As pessoas 
lembram-se dele 
com muito carinho 
e isso deixa-nos, 
como família, 
muito orgulhosos 
pelo legado que 
deixou, pelo que  
ele lutou para 
a melhoria  
da vida do povo 
Samora Machel Jr. 

chegando a acordo com a força de trabalho, 

o que nos permitiu manter essa força, 

mesmo não estando a funcionar. Ainda não 

revertemos para a situação normal, vai-nos 

levar algum tempo. 

Li que a mina tem ainda um tempo de 

exploração de 15 anos. Pergunto-lhe se 

estão a fazer o suficiente para que 

quando acabar a concessão da MRM as 

comunidades à voltam consigam ter 

formas de se manter? 

Essa é a nossa intenção e acreditamos que 

estamos a fazer o melhor. Neste momento o 

foco é a produção, mas também a melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos da 
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Sentirmo-nos sós prejudica o nosso corpo, a nossa vida em 
sociedade e a democracia — e ajuda a explicar o crescimento 
da extrema-direita. É preciso regular as redes sociais, 
reconstruir a “infra-estrutura da comunidade” e abandonar  
a vida contactless, defende a economista inglesa Noreena Hertz 
no livro O Século da Solidão

Pedro RiosPor

Noreena Hertz 
“As redes sociais são 
a indústria de tabaco 
do século XXI”

N
o Japão, os crimes cometidos 

por maiores de 65 anos qua-

druplicaram em duas déca-

das. Muitos são pequenos 

delitos, como assaltos, fei-

tos com um objectivo sim-

ples: ir para a prisão, onde 

estes idosos encontram a 

comunidade que não conseguem ter em casa. 

Em países asiáticos, mas também nos Estados 

Unidos, cresce o fenómeno do mukbang: comer 

(muito) em frente a uma câmara e transmitir 

o acto pela Internet (os espectadores divertem-

se e ganham “companhia” para a sua refeição 

solitária). Em França, Eric encontrou camara-

dagem e respostas na ala jovem da União 

Nacional — um partido xenófobo, mas que o 

padeiro diz proteger os “esquecidos” da socie-

dade, como ele. 

Há quatro anos, a inglesa Noreena Hertz, 

que é professora universitária há duas décadas, 

percebeu que cada vez mais alunos chegavam 

ao seu gabinete e lhe confessavam que se sen-

tiam “isolados”. “Foi algo que nunca tinha vis-

to, pelo menos com aquela escala”, conta ao 

P2. Ao mesmo tempo, ao entrevistar votantes 

da direita populista de vários países, detectou 

algo recorrente: “Quão solitários e isolados se 

sentiam.” Outro episódio, mais pessoal, tam-

bém levou Hertz a investigar a solidão: “Sentia 

cada vez mais afecto e ligação à Alexa [a assis-

tente virtual da Amazon], o que me pôs a pen-

sar no que acabaria por chamar ‘economia da 

solidão’, ou seja, os bens e serviços desenhados 

em grande parte para proporcionar uma liga-

ção.” Ela própria experimentou um desses 

serviços quando pagou 120 dólares a Brittany, 

de 23 anos, por poucas horas de convívio em 

Manhattan, através do site RentAFriend. A 

maioria dos clientes de Brittany tem entre 30 

e 40 anos e “não tem amigos”, nem tempo para 

os encontrar por causa das longas horas de 

trabalho. 

Os efeitos da solidão nos seus alunos, na po-

lítica e numa nova economia desenhada para 

a aliviar levaram Hertz, economista autora de 

livros best sellers, a escrever O Século da Solidão. 

“A solidão era já antes da pandemia um pro-

blema grave”, a rma. Um em cada oito britâ-

nicos admitia em 2019 não ter um único amigo 

em quem podia con ar. “Percebi que, mesmo 

antes da pandemia, este era o século da soli-

dão, com consequências políticas, económicas 

e nas nossas vidas.” 

 
Como ratos na gaiola 

Enquanto investigava, Hertz surpreendeu-se: 

“Como é que algo tão signi cativo, com con-

sequências tão críticas, estava tão fora do radar 

das pessoas, dos agentes económicos e dos 

políticos?” Não é “apenas” uma questão de 

saúde mental: a democracia precisa de resolver 

a crise de solidão em que nos en ámos. A so-

lidão, segundo Hertz, não é apenas falta de 

apoio num contexto social ou familiar: é tam-

bém o sentimento de ser excluído politica e 

economicamente. 

“Acho muito importante estarmos a ter esta 

conversa: uma das coisas que caramuito cla-

ra dos anos que passei a investigar a ascensão 

do populismo de direita no mundo — algo que 

Portugal pensou que tinha evitado — é esta 

ligação clara entre a solidão e o apelo da di-

reita populista. Tendo em conta que mais 

pessoas do que nunca se sentem hoje sós em 

Portugal, isto precisa de ser uma preocupação 

a sério.” 

Dados empíricos indicam que os eleitores 

populistas “têm menor probabilidade de ter 

amigos e pessoas sobre as quais dizem poder 
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contar”. Por isso, os políticos desta área “for-

necem comunidades de formas que os outros 

partidos não conseguiram fazer”: nos comícios 

de fervor quase religioso de Trump; nos festi-

vais da direita belga, “onde numa sala há dis-

cursos anti-Europa e lá fora há castelos insu-

áveis para as crianças”; ou nos jantares da 

Liga, em Itália, em que o milanês Giorgio co-

nhece “muitas pessoas”, canta canções tradi-

cionais e vive “um sentimento muito forte de 

tradição”. 

“Estes populistas de direita conseguiram 

explorar este sentimento real de falta de ami-

gos e comunidade que tanta gente sente — e 

mais pessoas vão sentir agora mais do que 

no passado [devido à pandemia]. Mas tam-

bém exploram outro elemento da solidão: o 

sentimento de marginalização, de ser invisí-

vel, de não ser visto, de ser ignorado. A re-

tórica de Trump ou Le Pen passa muito por 

falar para as pessoas esquecidas: ‘Nós ouvi-

mos-vos, nós vêmos-vos.’ Os populistas de 

direita provaram ser muito bons nisso. Claro 

que a comunidade que oferecem é muito ex-

cludente, muito exclusiva. Também jogam 

com algo que sabemos sobre as pessoas so-

litárias: é mais provável que vejam o mundo 

como um sítio hostil, que se sintam ameaça-

dos por pessoas de fora, que acreditem em 

teorias de conspiração.” 

Os nossos corpos não estão desenhados para 

nos sentirmos sozinhos de forma continuada. 

Sentir-se sozinho põe o nosso corpo num es-

tado de alerta permanente, indicam estudos. 

Quanto mais tempo um ratinho de laboratório 

está isolado, “mais violentamente agride um 

rato que seja colocado na gaiola”. “Quando 

nos sentimos sozinhos, se virmos um pau na 

rua, temos mais probabilidade de percepcioná-

lo como uma cobra”, elabora. “Isto não é ape-

nas uma crise de saúde mental. É uma crise 

que nos está a pôr sicamente doentes. A pes-

quisa mostra que a solidão é pior para a nossa 

saúde do que não fazer exercício, tão prejudi-

cial como ser um alcoólico e duas vezes pior 

do que ser obeso. Estatisticamente, a solidão 

é equivalente a fumar 15 cigarros por dia”, le-

mos em O Século da Solidão. 

Mas a sociedade cavou o buraco. Nos anos 

1980, o neoliberalismo pôs a liberdade indivi-

dual e a competição acima de todas as coisas 

(“Não existe essa coisa de sociedade”, disse 

Margaret Thatcher em 1987). Nos anos que se 

seguiram, os êxitos pop trocaram o “we” (nós) 

pelo “I” (eu); rendemo-nos ao conforto de com-

prar online e de pagar as compras em caixas 

self-service, sem la nem interacção com um 

funcionário; circulamos nas ruas ou no metro 

de auscultadores nos ouvidos e de olhos postos 

no smartphone. 

“Durante os últimos meses, assistimos a uma 

enorme aceleração de uma tendência que já 

existia antes da pandemia: a vida contactless 

[sem contacto]. Mais e mais pessoas começa-

ram a fazer compras online, a encomendar 

comida de restaurantes e cafés para comer em 

casa, a assistir à aula de ioga no YouTube”, 

sublinha Hertz. “A questão é que uma existên-

cia contactless é necessariamente uma existên-

cia de maior solidão. Sabemos que mesmo uma 

micro-interacção de 30 segundos num café 

com o empregado de balcão faz as pessoas sen-

tirem-se muito mais ligadas e muito menos 

solitárias. Esta migração para o mundo virtual 

e contactless vai acelerar a solidão.” 

Acredita que a pandemia — “uma experiên-

cia partilhada de isolamento num grau sem 

precedentes em tempos modernos” — “abre 

uma oportunidade” para encarar o problema, 

mas também pode “perpetuar a existência 

contactless”. “Vamos escolher a conveniência 

em vez da ligação, da comunidade?”, pergun-

ta. “Estarmos no supermercado às voltas com 

o nosso carrinho ou no estúdio de ioga a pen-

sar onde pousar o nosso tapete são momentos 

em que praticamos as bases de uma democra-

cia inclusiva: reciprocidade, civilidade, pensar 

nos outros e não apenas em nós mesmos.” 

 
Mais populares do que eu 

É um mito que os idosos sejam mais afectados 

pela solidão, a rma Hertz. Em 2019, segundo 

um inquérito YouGov, um em cada cinco mil-

lennials nos EUA dizia não ter quaisquer ami-

gos. No ano anterior, o instituto de estatísticas 

do Reino Unido descobriu que 10% dos britâ-

nicos entre os 16 e os 24 anos a rmavam sentir-

se frequentemente ou sempre solitários, com-

parado com 3% na faixa acima dos 65 anos. 

Este cenário desanimador na juventude tem 

responsáveis, aponta a economista: as redes 

sociais, que proclamam ligar as pessoas, mas 

contribuem para uma sociedade cada vez mais 

“fragmentada e fracturada”, “solitária”. Um 

estudo de 2018 mostrou que reduzir o uso de 

Snapchat, Instagram e Facebook dez minutos 

diários por plataforma reduz de forma rele-

vante a solidão. 

“Os governos não podem pôr a cabeça de-

baixo da areia”, exige Noreena Hertz. “As em-

presas que têm redes sociais são, de múltiplas 

formas, a indústria de tabaco do século XXI. 

Sabemos que podem ter efeitos muito graves, 

especialmente nos jovens, mas não exclusiva-

mente.” Pede que redes sociais viciantes sejam 

banidas para menores, devendo ser as empre-

sas a provar, com estudos cientí cos, que não 

promovem a dependência dos mais jovens. 

Critica também os algoritmos que ampli cam 

o bullying entre crianças e adolescentes. 

A economista ouviu vários adolescentes par-

tilhar “quão dolorosa era para eles a experiên-

cia de publicar no Instagram, ninguém gostar 

do post e pensar: ‘O que estou a fazer de erra-

do?’.” Outros sofrem quando vêem nas redes 

sociais os amigos “a divertirem-se sem eles” 

— por exemplo, numa festa para a qual não 

foram convidados. Se sentimos que os outros 

são populares, “em termos relativos, inevita-

velmente, sentir-nos-emos mais sós”. “É mui-

to prejudicial para crianças de apenas sete anos 

criarem uma imagem de si próprias na base de 

quantos likes e seguidores conseguem. Os go-

vernos precisam de agir. Estas empresas já 

provaram que não estão disponíveis para dar 

os passos necessários.” 

 
Recuperar a comunidade 

Não basta regular as redes sociais, é ne-

cessário reconstruir o que foi destruído 

pelos próprios governos, defende. 

“Desde a crise nanceira de 2008, o 

que vimos por todo o mundo foi um 

corte muito grande naquilo que 

podemos de nir como a infra-es-

trutura da comunidade — par-

ques públicos, bibliotecas pú-

blicas, clubes de jovens, cen-

tros de dia para idosos, 

centros comunitários”, diz 

Hertz. 

No Reino Unido, um 

terço dos clubes juvenis 

e quase 800 bibliote-

cas foram fechados 

entre 2008 e 2018. 

“As pessoas preci-

sam de espaços 

físicos para esta-

rem juntos, se 

queremos reduzir a solidão, mas também se 

queremos que a sociedade se volte a unir”, 

vinca. Os governos devem reconhecer o papel 

que as lojas e cafés locais têm em “cultivar e 

ancorar” os bairros. Negócios que bene ciem 

a comunidade deveriam poder candidatar-se 

a isenções scais e subsídios, defende. 

Não basta nomear um ministro da Solidão, 

como fez o Reino Unido em 2018 (o Japão fez 

o mesmo este ano). Além do escasso nancia-

mento e da falta de peso político do cargo no 

Governo britânico, essa opção “não tem em 

conta os factores estruturais do problema”, a 

começar pelo corte feito na “infra-estrutura 

da comunidade”. Hertz prefere a solução da 

Nova Zelândia: dar prioridade ao bem-estar 

em detrimento do PIB nas metas do país. O PIB 

por si só, disse a primeira-ministra Jacinda Ar-

dern, “não garante a melhoria dos nossos pa-

drões de vida” nem “tem em conta quem be-

ne cia e quem ca para trás”. 

A pandemia acelerou tendências. A vida 

tornou-se, a bem da saúde, contactless. Os es-

critórios esvaziaram-se — e muitas empresas 

admitem que, depois da pandemia, mais e 

mais trabalho seja feito a partir de casa. Os 

níveis de solidão de muitos trabalhadores au-

mentaram, aponta Hertz. Perante a “tentação 

de muitos negócios” de pouparem dinheiro 

em escritórios, a economista avisa: “Tenham 

muito cuidado. Pelo que sabemos de anos de 

investigação, trabalhadores solitários são me-

nos produtivos, menos motivados, mais pro-

pensos a saírem de uma empresa. Sabemos 

que empregados que não têm um bom amigo 

no emprego têm sete vezes menos probabili-

dade de se sentirem empenhados no trabalho. 

A solidão tem um custo de negócio signi ca-

tivo.” 

Não é obrigatório ir cinco dias por semana 

para o escritório, mas “os empregados preci-

sam de estar no escritório nos mesmos dias” 

para que haja “as mesmas oportunidades de 

ligação”. Refeições, intervalos e acções de vo-

luntariado em conjunto são estratégias que “já 

provaram dar resultados”. “Vimos na América: 

corpos de bombeiros que comiam juntos não 

só sentem maior ligação entre si como têm uma 

performance duas vezes melhor.” 

Hertz dá exemplos como o da Cisco. A tec-

nológica permite a qualquer trabalhador no-

mear outro — “do funcionário de limpeza ao 

CEO” — para ganhar um bónus entre 100 e 10 

mil dólares por ser “particularmente generoso, 

simpático ou prestativo”. “As empresas preci-

sam de dar um passo em frente e valorizar ex-

plicitamente qualidades como cuidar dos ou-

tros, a entreajuda, qualidades que nas últimas 

décadas foram desvalorizadas no local de tra-

balho, enquanto outras, como a hipercompe-

titividade e a determinação, foram sobrevalo-

rizadas”, defende. “Cuidado e capitalismo não 

são contradições nos termos”, insiste. “Foi algo 

que perdemos de vista nos últimos 20 anos, 

mas agora é o tempo para nos religarmos.” 

Empresas, governos e indivíduos devem es-

forçar-se para que este deixe de ser “o século 

da solidão”, apela a professora. “No m de 

contas, precisamos de fazer uma escolha sobre 

a sociedade em que queremos viver: numa so-

ciedade em que as pessoas se sentem cada vez 

mais desligadas umas das outras, cada vez mais 

atomizadas e solitárias, ou numa sociedade em 

que nos religamos e voltamos a estar juntos? 

Se escolhermos a segunda, temos de reconhe-

cer que há compromissos que teremos de fazer: 

entre o nosso interesse imediato, de curto pra-

zo, e o interesse colectivo; entre liberdade e 

fraternidade; entre conveniência e comunida-

de. A escolha é nossa. O futuro está, no m de 

contas, nas nossas mãos.

Isto não é apenas 
uma crise de saúde 
mental. É uma crise 
que nos está a pôr 
fisicamente 
doentes. A pesquisa 
mostra que  
a solidão é pior 
para a nossa saúde 
do que não fazer 
exercício, tão 
prejudicial como 
ser um alcoólico  
e duas vezes pior do 
que ser obeso. 
Estatisticamente,  
a solidão é 
equivalente  
a fumar 15 cigarros 
por dia 
Noreena Hertz 
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Entrevista Foi deputado, ministro da 
Administração Interna, esteve na cozinha do PSD, 
de Cavaco a Passos, foi parlamentar da NATO, 
mas prefere a Rússia à China

Nuno Ribeiro texto e Nuno Ferreira Santos fotografiaPor

Ângelo 
Correia 
O consumismo 
substituiu  
a reivindicação 
política
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política europeia de Segurança forte. Temos 

visões, proclamações, discursos, intenções, 

mas não consequências práticas. Expliquei 

estas matérias no partido e, quando vi que o 

discurso estava centrado no apelo ao voto e 

não no diálogo e no debate, achei que o meu 

tempo não era aquele. Afastei-me, o que me 

levou, aliás, em 1995 a sair do Parlamento. 

E o que não lhe agradou em Passos? 

Não vou falar de questões de natureza 

pessoal. Todos sabem que o ajudei e apoiei 

muito para líder do partido. Simplesmente, 

percebi, e antevia-se, que Passos Coelho iria 

ser obrigado a aplicar uma política de forte 

austeridade, de componente neoliberal 

claramente imposta pela troika e que 

decorria da acumulação de erros do PS no 

Governo. A certa altura, a questão que se me 

colocou foi a de, sabendo que havia a 

obrigação de Passos Coelho orientar a acção 

do executivo através da política de 

austeridade da troika, se ela era apenas da 

troika ou se tinha elementos de adesão do 

PSD. E esse problema não era meu, era a 

percepção genérica da opinião pública. 

Percebeu-se que a obrigação se tinha 

transformado em devoção. Por outras 

palavras, se existia, ou não, uma espécie de 

síndroma de Estocolmo. 

Disse de Passos que ele era um produto 

do próprio partido. 

Se algum líder pensa que vai determinar a 

vida do partido, que o vai enquadrar 

su cientemente, está equivocado. Em última 

instância, são as máquinas partidárias, no 

terreno, que determinam o que é o partido. 

O que está mal num partido que cria tais 

produtos? 

O problema não é do PSD, é dos partidos 

políticos portugueses que se conformaram e 

orientaram para o exercício do poder. Muitas 

vezes, sem saber em nome de quê e como se 

deviam capacitar. Isto é, os partidos 

escamoteiam a representação política e o 

conteúdo da acção política. É por isso que, 

voltando a Rui Rio, quando ele me convidou 

a apoiá-lo e participar nalgumas tarefas, 

disse-lhe duas coisas. O partido devia ter 

uma forte formação política, que há muito 

não tinha. Em Portugal, a generalidade dos 

partidos não forma politicamente os 

militantes, antes acompanha as ondas da 

sociedade. Quando um partido se a rma 

social-democrata, tem de perceber quais as 

alterações que a social-democracia sofreu 

com a globalização, com as novas dinâmicas 

sociais e as mudanças de valores. 

Foi por isso que em 2017 disse que o PSD 

não existia? 

Era acentuar de uma maneira dramática, 

deliberadamente exagerada, a necessidade 

de pensar o que somos hoje, o que 

representamos e como representamos. A 

social-democracia foi concebida, sobretudo, 

para o exercício de poderes políticos em 

Estados soberanos. Na diluição dessa 

perspectiva, com a primeira concretização 

da globalização que é a construção europeia, 

o PSD devia imediatamente ter tentado 

perceber como ia ser o futuro. 

O PSD hoje existe? 

Como todos os partidos, está à procura de 

um norte. Temos de nos fundamentar 

melhor, com mais aproximação à realidade, 

de nos questionar a todo o momento, saber 

quem representamos e como 

representamos, sob pena de estarmos 

muitas vezes deslocados no discurso e na 

prática política. Rui Rio teve uma atitude 

muito relevante, que nenhum líder 

tinha considerado, a criação do 

D
iz que esteve 12 anos 

auto-silenciado. 

Maastricht afastou-o de 

Cavaco Silva e a certeza de 

que o Governo era mais 

troikista do que a 

troika separou-o de 

Passos Coelho. Trabalha 

com Rui Rio em questões de defesa e 

segurança. Aposta no centro, abomina o 

neoliberalismo, acha que o Chega ainda não 

é problema, mas não desconhece os riscos 

da sua proximidade. Está céptico com o 

mundo. Os efeitos da globalização põem em 

risco a democracia, alerta. O individualismo 

campeia e a solidão substitui a 

solidariedade.  

Em 19 de Março voltou a uma 

conferência de imprensa do PSD. Porque 

regressou? 

Mais que um direito de cidadão, é uma 

obrigação, há muito tempo sinto o resvalar 

da política, vejo falsos debates e não os 

essenciais. Nesse sentido, sempre manifestei 

a minha disponibilidade à liderança do 

partido caso considerassem necessária e útil 

a minha colaboração. O que se veri cou 

desde Luís Filipe Menezes, Passos Coelho e 

Rui Rio. Sempre achei que devia participar 

em grupos onde se formasse a posição do 

PSD. Como os meus conhecimentos são 

limitados, foquei-me nas áreas de segurança 

e defesa. Dirigi durante dois anos um grupo 

que hoje tem cerca de 60 pessoas, militantes 

do partido e simpatizantes, que se reuniu e 

debateu muitos problemas e permitiu a 

elaboração de documentos. Com a 

pandemia, um grupo mais restrito 

apresentou um documento para debate no 

país sobre defesa nacional. 

Rui Rio devolveu-lhe a confiança? 

Rui Rio teve uma acção importante. Há 

muitos anos, desde que comecei a apoiar 

Luís Filipe Menezes — até essa altura estive 

silenciado, 12 anos auto-silenciado —, senti 

grassar uma doença na democracia 

portuguesa e no PSD. No PSD, evidenciava-se 

falta de posicionamento adequado em 

relação aos eleitores. O partido não se 

exprimia, não por di culdade genética, mas 

porque muitas vezes não tinha como, nem 

sabia o que dizer sobre alguns problemas. 

Teve dois afastamentos, um com Cavaco 

Silva, outro com Passos Coelho. 

Com Cavaco Silva, foi na transição dos anos 

1980 para 90 e teve como episódio mais 

marcante a discussão sobre a adesão de 

Portugal à União Europeia. Expressei 

reservas ao Tratado de Maastricht, ao ponto 

de me ter recusado a votá-lo no plenário. 

Como havia obediência de voto imposta, 

pedi a suspensão do mandato. A propósito 

desse tratado, procurei um debate interno 

no partido explicando as minhas reservas. 

Concentrávamos a discussão nos fundos 

europeus, na quantidade de dinheiro que 

viria, mas não na concepção da própria 

Europa. Quando Maastricht estabelecia que 

a União Económica e Monetária era a pedra 

sobre a qual assentava a construção da 

Europa, eu recusei. Porque não há 

centragens políticas numa organização como 

a dos povos europeus sem política baseada 

em princípios e valores, quando ainda não 

se tinha promovido um alargamento. Nunca 

acreditei, e não acredito, que seja possível a 

manutenção de uma união económica e 

monetária sem uma âncora forte da Europa 

na base da união política. Por isso, hoje não 

temos instituições políticas europeias fortes, 

uma política europeia de Defesa forte e uma c
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conselho estratégico nacional (CEN), 

instrumento que aglomera militantes e 

simpatizantes para que o PSD tenha 

capacidade para perceber, legitimar e 

modelar as suas políticas. De nir essas 

políticas requer linha de orientação e 

doutrina. 

O PSD está a lidar bem com o Chega? 

O Chega é uma espécie de lugar geométrico 

dos diferentes modos que os portugueses 

têm de manifestar descontentamento, 

frustração, anomia e desencanto. Se quiser 

caracterizar um movimento social e o 

partido político que o represente na vida 

institucional de um país, ele deve sempre 

conter um elemento de referência, o seu 

núcleo patrimonial relativamente ao qual 

a rma ou contesta. O Chega só tem excessiva 

contestação e mesmo essa não é profunda e 

em muitos casos contraditória. A sua força 

não é a capacidade de ter políticas, de 

desenhar modelos de acção para o governo, 

nem de salvar os portugueses. É eles 

sentirem que há alguém que protesta da 

forma em que às vezes o Chega se expressa. 

Para elementos de natureza política, isso é 

excessivamente não substantivo para aspirar 

a ser poder e, muito menos, requerer já 

lugares no próprio executivo. 

Tem a certeza de que não se repete a 

entente cordial dos Açores? 

Ao olhar para qualquer coligação, devem-se 

veri car os elementos de cedência entre 

uma parte e a outra. O PSD tem substância, 

apesar de não se questionar su cientemente 

a si próprio como já disse, mas é mais 

estruturado e actuante de acordo com o 

eleitorado que lhe é querido. O Chega tem 

um eleitorado que em termos substantivos e 

de políticas se expressa predominantemente 

contra. Por isso, é muito fácil ou muito difícil 

fazer uma ligação com o Chega, porque se 

ele contesta todo o regime não há ligação 

possível. Se apenas proclama mensagens, 

questões, desejos, frustrações, mas não se 

desenha nenhum modelo operativo, então 

esse modelo é de uma parte só, é do PSD. 

O PSD é o cuco do Chega? 

Não, não é o cuco. É o local onde alguns dos 

seus militantes em vários sítios do país 

porventura votam para exercer os seus 

direitos políticos e a sua liberdade de 

expressão. Apesar de tudo, submetem-se a 

um ponto de vista que não é o deles por 

razões tácticas e de hostilidade à esquerda. 

Não receia uma autonomia do Chega? 

O problema importante é quando o Chega 

atingir o nível do Vox ou da Frente Nacional. 

Estamos numa fase embrionária em que o 

Chega se está a con gurar. Se, porventura, 

atingir o nível do Vox, da Frente Nacional ou 

do partido nacionalista amengo, então os 

conteúdos não são meramente 

contestatários. Serão de a rmação de 

propostas políticas, que, em muitos casos, 

obstaculizam qualquer relação com o PSD. 

Até chegarmos a essa fase, o Chega não 

causa engulhos. Não o vejo como um partido 

iminentemente racista e xenófobo, o que 

não quer dizer que não tenha expressões 

racistas e xenófobas, que as tem, mas a sua 

matriz cultural, identitária, ainda não 

transmite completamente essa visão e essa 

natureza. Se o Chega atingir esse patamar, a 

relação com o PSD não é possível. 

Assim, quais os portugueses que o PSD 

deve representar? 

Na matriz genética do PSD, estiveram a 

liberdade, a justiça e a solidariedade, a que 

aderiram vários sectores que tornaram o 

PSD um partido interclassista, com 

empresários, agricultores, comerciantes, 

quadros, operários, trabalhadores dos 

serviços, funcionários públicos e a 

juventude. O PSD constituiu-se como 

intergeracional, interclassista, inter-regional, 

com presença nos meios urbanos e rurais. 

Contudo, nos últimos anos, vem-se 

acentuando uma redução da dimensão 

urbana e a ligação aos sectores modernos 

empresariais, que reduz a ligação à 

juventude, aos aparelhos cientí cos e 

culturais, a área essencial do PSD. Somos 

obrigados a perceber que o epicentro do 

nosso sentido de representação se deslocou 

há muito tempo, deixando de fora alguns 

nossos representados. Não podemos 

abandonar a classe média que está em 

regressão e até a proletarizar-se. Temos de 

fazer um esforço enorme em nos recentrar 

politicamente, dialogando com o nosso 

eleitorado. 

Recentrar? 

Ir para o centro. Um partido intergeracional, 

interclassista tem de ter essa direcção. Se me 

perguntar se, no passado, houve direita que 

votou no PSD, diria sim. Como votou no PS. 

O PSD nunca foi um partido de direita, mas 

parte da direita votava nele. Se essa direita 

está desiludida de forma radical com o 

regime e com o sistema, é difícil que volte ao 

PSD. Mas se o PSD quiser perceber se essas 

áreas sociais representam sectores 

deprimidos, magoados, marginalizados, tem 

de fazer um esforço para os perceber e ter 

políticas, discursos que os reintegrem.  

Em 2011, com a troika à porta, disse que 

o nosso destino era trágico. Foi como 

esperava? 

Desde a entrada no euro, em 2000, começou 

o nosso declínio. As taxas de crescimento, de 

desenvolvimento, de enquadramento e de 

coesão nacional estão em degenerescência 

desde 2000. A produtividade nacional está 

em queda, a competitividade tem mais 

períodos de divergência do que de 

convergência, estamos cada vez mais na 

cauda da Europa. A única “sorte” para a 

posição de Portugal é a Europa ter a 

Bulgária. Isso choca-me, magoa-me. A seguir 

ao 25 de Abril, Portugal teve um desígnio 

que mobilizou o país, a liberdade, a 

solidariedade, com expressão em todos os 

partidos, incluindo no governo de Cavaco 

Silva. Honra se faça a Cavaco Silva, o grande 

construtor do aparelho social em Portugal 

foi ele. Isso signi cou que conseguimos um 

lugar de acordo com os grandes objectivos 

traçados desde o 25 de Abril. A entrada no 

euro condicionou-nos de tal forma que 

temos di culdade em compatibilizar 

desenvolvimento social e económico. Temos 

crescimentos minguantes, tensões sociais 

acrescidas e endividamentos globais cada 

vez mais poderosos. Os endividamentos não 

são só no Estado, são nas empresas e 

famílias. Transformámos o Estado e a 

sociedade portuguesa em entidades quase 

mendicantes. 

António Costa tem mérito em manter na 

mira o controlo do défice? 

Formalmente, sim, mas também não 

contribuiu su cientemente para a sua 

redução. Se a pandemia escapa ao seu 

controlo, porque ele não é responsável, as 

políticas que vamos ter de seguir nos 

próximos tempos vão no sentido de reduzir 

a dependência externa em matéria 

nanceira, de dividas ao estrangeiro.  

Rui Rio tem mérito por não ser 

neoliberal? 

Rui Rio tem vários méritos. Falei do CEN, 

que pôs o PSD a falar sobre questões de 

Estado, da governação e da sociedade, e teve 

um segundo mérito. Logo após a queda do 

governo de Passos Coelho, a imagem que 

tinha de dar era de centragem política. Esses 

reposicionamentos não são meramente 

formais, têm de responder às percepções do 

país e da comunidade. Ele teve de o fazer. 

Simplesmente, tínhamos de perceber a 

emergência da incapacidade de Portugal de 

aceder a níveis de crescimento, 

sustentabilidade e satisfação dos seus 

cidadãos. António Costa não é capaz nem o 

pode fazer com o apoio político que tem no 

Parlamento. Costa sabe que os seus aliados 

não o permitem, mas continua a lutar por 

isso. É uma luta quimérica, cujo resultado 

nal é Portugal não passar da cepa 

torta. Mais longe do que isso é muito difícil, 

por ou não querer, ou não poder, ou não 

saber. O PSD sabe e se, porventura, não 

assumir uma visão contrária à de António 

Costa, limita a sua força futura. 

A democracia está em perigo? 

Em Portugal, na Europa e no mundo, por 

várias razões que não têm só que ver com a 

nossa vida nacional. Há uma parte nacional e 

outra exterior. A nacional tem que ver com 

concretização da representação política, 

cada vez mais os portugueses têm de sentir 

os eleitos próximos e como seus 

representantes. O sistema eleitoral não o 

permite, sobretudo nas grandes áreas com 

muitos deputados. Vivo na grande Lisboa, se 

perguntar qual é o meu deputado, não sei 

nem os sintrenses sabem. Porque o sistema é 

feito apenas na base de uma lista única de 

deputados do partido, ouvindo os órgãos 

locais. Não quero, nem desejo nem o farei, 

participar em acções antipartidos políticos, 

mas os partidos têm de perceber que o 

sentido de representação é duplo, nos 

partidos e nos eleitos. O sistema eleitoral 

deve ser alterado, para reduzir a dimensão 

dos espaços de representação e ter ou 

sistemas uninominais, complementados 

com um sistema nal de representação 

nacional proporcional, ou um sistema que 

escolha simultaneamente um partido e os 

deputados de uma lista. Para que estes sejam 

questionados e apoiados pela população 

como seus representantes. 

Os políticos têm consciência disso? 

Pelos vistos, não, porque se tivessem tinham 

como bandeira a revisão da lei eleitoral, que 

faz com que os portugueses não se re ictam 

nas suas instituições. A lei eleitoral debilita a 

própria democracia, debilitando, também, 

as instituições. E uma democracia que não 

fortalece as suas instituições é um regime 

que se autocondena. Há outro problema. Ao 

olhar para as pessoas na política activa, no 

sentido institucional, há sectores ausentes. 

Não vejo ninguém das áreas da agricultura, 

empresarial, industrial, bancária. Não vejo 

muitos académicos, entidades culturais e 

cientí cas, como se não existissem. A classe 

política gerou regras, a pretexto de critérios 

políticos e morais, que promovem uma 

segregação de largos sectores da vida 

nacional do exercício político em órgãos de 

soberania. Desde a década de 1990, criámos 

regras que fecham o espaço de 

representação política quase a funcionários 

políticos, em vez de representantes 

nacionais. Daí a escassez de debate sobre 

assuntos que não os habituais. A classe 

política criou uma torre de mar m para si 

própria, onde se consagra em permanência. 

Mudar implica maioria qualificada. 

Há reformas de fundo que têm de ser feitas, 

como as da lei eleitoral, dos partidos 

políticos, de acesso dos cidadãos a poderem 

ser eleitos. É urgente que os partidos com 
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amor à democracia pensem revigorá-la. E só 

o será se a representação política for 

revigorada. 

De que partidos fala? 

De todos os que quiserem, mas há uma 

di culdade adicional. Quanto maior a 

fragmentação do tecido político português e 

da representação partidária, mais difícil é 

fazer reformas desta natureza. 

Nos dois ensaios que escreveu no 

PÚBLICO sobre a geopolítica da 

pandemia, referiu que aumentaram as 

desigualdades. Há semelhanças sociais 

com a gripe espanhola? 

A gripe espanhola foi mais dolorosa, só que 

não foi seguida do que está a acompanhar 

esta crise pandémica, que é a crise de 

representação política fruto da globalização. 

Um líder político nacional não tem 

instrumentos para cumprir as promessas, 

porque muitos dos poderes pretéritos saíram 

dos espaços nacionais. A migração, primeiro 

da economia, depois das nanças para o que 

Manuel Casttels chamava “o espaço dos 

uxos” levou à evidência de que no espaço 

nacional fala-se e promete-se, mas não se 

tem força e capacidade de gerir e intervir 

onde se geram as medidas que determinam 

como a economia ou as nanças do país vão 

evoluir. O espaço onde isso se manifesta, o 

espaço de mercado, não é susceptível de 

aplicação de regras democráticas, o que leva 

à percepção de os políticos estarem 

condenados a prometer o que não podem 

cumprir. Os poderes do mundo 

determinaram a emergência de espaços não 

auditáveis e controláveis na gestão da vida 

dos povos. 

Isso contradiz os princípios da 

globalização ou aprofunda os seus 

males? 

Explica alguns dos seus males e re ecte-os 

no dia-a-dia, mas ainda pouco. Houve a 

perspectiva da União Europeia de resolver 

parte da globalização. É certo que esta só 

tem uma regulação mundial, mas a força e 

controlo que a Europa podia exibir era 

su ciente para alguma regulação. Contudo, 

a Europa abdicou, a tal ponto que se elogia 

que o Banco Central Europeu seja uma 

entidade à qual os poderes políticos 

nacionais não podem reclamar, protestar ou 

falar. Têm de aceitar. As grandes decisões 

estão entregues a entidades sem controlo 

político. E quando não há controlo político 

não há democracia. 

A globalização foi excelente em muitos 

países, a Ásia é o grande ganhador porque 

permitiu no princípio do século XXI e nais 

do XX uma migração maciça de tecnologia, 

investimento e capitais, da Europa, Estados 

Unidos e Japão para a China. Só que migrou 

para um sítio de desenvolvimento 

económico notável, mas o respeito dos 

direitos humanos continua debaixo da 

mesma alçada de controlo. Hoje, assistimos 

a sistemas de avaliação do mérito social, em 

que o desempenho das pessoas tem 

notações do poder político. Daí que parte da 

celebração dos direitos — de viagem, de 

cultura, de lazer — que condicionado ao seu 

comportamento. Cada vez mais, este poder 

que preside a tudo sem controlo, nome, sede 

está a fazer crescer o capitalismo de 

vigilância. Antigamente, pensávamos que o 

ser humano era capaz de autonomia no seu 

juízo moral, hoje, o capitalismo de vigilância 

condiciona o comportamento das pessoas. 

Organiza os padrões, a tecnologia persuade 

as pessoas em vez de lhes dar autonomia. O 

capitalismo de vigilância não só saiu da 

órbita do controlo político dos Estados, 

como exerce um controlo político sobre a 

sociedade. Isto contribui cada vez mais para 

uma anomia nas pessoas e o descontrolo do 

poder político e da sua autonomia. Os 

sistemas actuais de democracia estão 

fundados em dois pressupostos, o 

consumismo e o individualismo. Tal é visível 

na China, onde a pessoa consome cada vez 

mais, para não reivindicar politicamente. O 

grande equívoco é a impossibilidade de 

mantermos o consumismo aos níveis de 

depredação da natureza. Estamos centrados 

em objectivos sem sustentabilidade a médio 

prazo. 

Concorda que a democracia iliberal não 

é democracia? 

A democracia iliberal é uma expressão feliz 

porque iliberal é antinómico de democracia. 

A não ser que se utilize, como alguns países, 

para ocultar o desrespeito dos direitos 

humanos. Se se pensasse que a democracia é 

o poder de uma maioria sobre qualquer 

minoria, esse regime também não é 

democrático. 

O PPE [Partido Popular Europeu] não 

demorou uma eternidade para expulsar 

o partido de Viktor Orbán? 

Incompetência, conivência ou cobardia? 

Se calhar todas essas e mais uma razão. Os 

países de Leste viveram desde 1946/47 até 

1990 em regimes totalitários, fechados, sob 

o jugo do socialismo cientí co da URSS. 

Isso não moldou só o sistema político, 

como a sociedade. Havia a obrigação de 

adoptar estruturas democráticas, mas em 

muitas circunstâncias a estrutura não 

obedeceu ao pensamento e ao 

comportamento dos seus cidadãos. 

Permaneceram formas culturais do passado 

num quadro institucional formalmente 

democrático. Houve um choque entre 

culturas antigas, que continuaram, e 

formatações institucionais modernas. Essas 

pressões levaram ao controlo do próprio 

Estado e, aí, tornaram o Estado em alguns 

casos iliberal. Penso que a União Europeia, 

percebendo que a Polónia e a Hungria têm 

uma ligação forte aos Estados Unidos da 

América, moderou a crítica àqueles países 

com a expectativa de que o tempo alterasse 

as derivas desses Estados. Na Polónia, 

apesar de tudo, a maioria iliberal é escassa, 

há uma minoria muito forte, mais de 40% 

da população que deseja outro tipo de 

regime. Na Hungria, a pulsão iliberal é 

muito forte e perigosa. 

Alguma vez admitiu ver a actual vaga de 

intolerância política? 

O pensamento pós-moderno realça o 

consumismo e o individualismo. Associados 

à globalização, à redução dos Estados-nação, 

à criação de massas humanas sem 

identidades, que vivem, apenas, de valores 

abstractos sem adesão afectiva. Tudo isto 

criou falta de solidariedade humana. Acho 

curioso que se fale tanto em solidariedade 

humana quando as determinantes do 

sistema mundial, sobretudo no espaço 

europeu, são de forma a reduzi-la. Quando 

se caminha para tentativas de extinção do 

Estado-nação, estamos a combater a 

cidadania, a retirar ao cidadão os direitos 

políticos e jurídicos da democracia. Quando 

valorizamos o individualismo, estamos a 

perder a relação de sociabilidade entre os 

seres humanos. Toda a matriz cultural que o 

pós-modernismo quis imprimir também na 

Europa é geradora de perda de sociabilidade 

e solidariedade, fomentadoras do 

isolamento das pessoas. O que provoca a 

erosão dos sistemas democráticos. 

Em que falhou o Ocidente? 

Não percebeu que há elementos matriciais 

que vão voltar. Não se pode perceber nem 

aceitar que o individualismo se exerce sem o 

apoio do Estado. Quanto mais individualistas 

as pessoas são, mais necessidade têm do 

Estado, porque a celebração de muitos dos 

seus direitos só tem eco e factibilidade num 

Estado que os sustente, garanta e exerça. É o 

regresso de um equilíbrio dinâmico entre 

Estado e sociedade. Não acredito, nunca 

acreditei, que era preciso acabar com o 

Estado. Ai de nós se chegarmos ao Estado 

caótico, a anarquia é o primeiro passo para a 

ditadura. Por isso, acho que é pecaminoso 

quando o Estado tenta comprar, seduzir, 

controlar demasiadas organizações da 

sociedade. Deve antes dar-lhes condições de 

existência e progresso, mas não formas de 

dependência excessiva. Hoje, o 

empresariado português e os cidadãos são 

mais independentes do que há 30 anos face 

ao Estado? A resposta muitas vezes é não. 

Quando isso acontece, a democracia tende a 

reduzir-se. A pandemia gerou uma coisa 

extraordinária em Portugal, tudo caminha 

para o Estado digital, o que signi ca o 

distanciamento entre as pessoas e a 

organização do Estado, mas não melhorou a 

sua e cácia. 

A Europa deve temer mais a Rússia ou a 

China? 

[Ter medo] de ela própria, da sua 

incapacidade. Se a Europa tiver de escolher 

entre a Rússia e a China, deve escolher a 

Rússia. Porque apesar da ditadura, da 

vocação autoritária, do questionamento de 

zonas de in uência na Ucrânia, há uma coisa 

que une a Rússia com a Europa: ambas têm 

uma matriz cristã. Aliás, a cultura sínica 

é-nos alheia.

A obrigação  
com a troika 
transformou-se  
em devoção 
 
O problema é 
quando o Chega 
chegar ao nível  
do Vox  
 
O PSD não pode 
abandonar a classe 
média que está  
em regressão  
 
A única ‘sorte’ para 
a posição de 
Portugal é a Europa 
ter a Bulgária  
 
Transformámos  
o Estado e a 
sociedade em 
entidades quase 
mendicantes  
 
Se o PSD não for 
contrário a António 
Costa, limita a sua 
força futura  
 
Nunca acreditei 
que era preciso 
acabar com  
o Estado
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Teatro 
Espectros familiares 
Depois de ter abordado Büchner, 
António Ferreira e Genet, Nuno 
Cardoso lança-se a uma das obras 
mais simbólicas do universo 
dramatúrgico do norueguês 
Henrik Ibsen: Espectros. O 
encenador e director artístico do 
Teatro Nacional de São João 
recorre a um elenco (quase) 
residente da casa — Afonso 
Santos, Joana Carvalho, João 
Melo, Maria Leite, Mário Santos e 
Rodrigo Santos — para expor este 
drama familiar em que várias 
personagens vêem a sua vida 
pessoal estragada pelas 
convenções sociais e pela 
necessidade de manter as 
aparências. Recorre também à 
captação e projecção de vídeo, 
com realização de Luís Porto, para 
“dar ao público a possibilidade de 
ver, simultaneamente, o dentro e 
o fora de cena, amplificando o 
que é visível ou invisível em 
palco”.  
PORTO Teatro Carlos Alberto 
De 20 de Maio a 6 de Junho. 
Quarta a sábado, às 19h; 
domingo, às 16h. 
Bilhetes a 10€ 
 
Festival  
Filmes e conversas 
para mentalizar 
Ecoansiedade, somatização e 
depressão. Se estes assuntos 
parecem pesados e delicados, 
mais urgente se torna a missão do 
Festival Mental: “Diminuir o 
estigma associado a um tema 
cada vez mais premente: a saúde 

Festival 
António Reis nas 
páginas de Rosto 
Pedro Mexia, Mário Augusto e 
Mão Morta e outros num “vértice 
cultural que conjuga a poesia, o 
cinema e a música”. Estão dadas 
as pistas para a quinta edição do 
Rosto das Letras, que este ano 
homenageia um filho de 
Valadares. Trata-se do poeta e 
cineasta António Reis 
(1927-1991), que é desde logo 
lembrado na exposição 
bibliográfica Mãos dos Que 
Passam por Nós, patente ao 
longo dos dez dias. No primeiro, 
o curador, António Gonçalves, 
estará à conversa com Mexia e 
António Reis (sobrinho do autor), 
num encontro moderado pelo 
cinéfilo Mário Augusto (às 21h). 
Mexia marcará também 
presença, como comentador, na 
projecção do filme 
Trás-os-Montes e na 
apresentação dos reeditados 
Poemas Quotidianos (dia 22, às 
15h30 e 21h, respectivamente). 
O programa completa-se com o 
momento poético-musical Se Eu 
Deixo de Respirar (dia 22, às 
21h45) e com os Mão Morta 
Redux (na imagem) num 
cineconcerto (dia 23h, às 
15h30). O Rosto das Letras é 
uma iniciativa da autarquia, com 
produção da associação cultural 
Exemplo Extremo e direcção 
artística de Isaque Ferreira. 
VILA NOVA DE GAIA Cine-Teatro 
Eduardo Brazão (Valadares) 
De 21 a 30 de Maio. 
Entrada livre (mediante 
levantamento de bilhete) 

mental”. Na quinta edição, cada 
um desses conceitos vai ser 
abordado, de forma leve, 
descomplicada e informada, 
por um painel de especialistas, 
numa conversa motivada por 
um filme: No Coração da 
Escuridão, de Paul Schrader, 
Inadaptado, de Spike Jonze, e 
Manchester by the Sea, de 
Kenneth Lonergan. O cinema é 
uma parte importante do 
Mental, que também projecta 
uma mostra de 14 curtas e 
longas-metragens temáticas, 
seleccionadas numa open-call. 
Outras abordagens passam 
pelo lançamento do livro Isto 
Não É Uma Invenção — 
Ecoansiedade e o Futuro do 
Planeta, de Paulo Vieira de 
Castro, pelo espectáculo de 
dança-terapia Acontece e pela 
rubrica musical My Story My 
Song, sem esquecer as secções 
Mental Jovem e Júnior. Nesta, 
destaca-se A menina que era 
diferente, uma oficina para 
crianças inspirada num filme de 
Regina Pessoa, História Trágica 
com Final Feliz (na imagem). 
Depois de Lisboa, o Festival 
Mental visitará também o 
Funchal (18 a 20 de Junho), 
Ponta Delgada (17 a 19 de 
Setembro) e Castelo de Vide (24 
a 26 de Setembro). É produzido 
pela Safe Space Portugal, com 
o apoio do Programa Nacional 
para a Saúde Mental da 
Direcção-Geral da Saúde.  
LISBOA Cinema São Jorge, 
Fábrica Braço de Prata  
e Atmosfera M 
De 20 a 28 de Maio (programa 
detalhado em mental.pt). 
Grátis a 8€  

Música 

Moonspell de volta, com amor 
Esta é para os amantes de metal gótico, em especial dos Moonspell e ainda mais 
particularmente de Hermitage, o disco que editaram no final de Fevereiro e que entrou 
directamente para o topo da tabela nacional. A banda de Fernando Ribeiro prepara-se 
para o levar para a estrada, à boleia do festival Às Vezes o Amor. É o primeiro momento 
de um regresso aos palcos que vai incluir dois concertos especiais no Lisboa Ao Vivo, 
em Junho, e a presença em vários festivais, no Verão. Para 2022, ano em que farão 30 
anos, os Moonspell têm já programada uma digressão com os Paradise Lost.

lazer@publico.pt

CASTELO BRANCO  
Cine-Teatro Avenida 
Dia 21 de Maio, às 20h30. 
Bilhetes a 15€

Alberto Carneiro, Ana Hatherly, Jorge Molder, Julião 

Sarmento, Júlio Pomar, Marina Abramovic, Pedro Cabrita 

Reis, Wolf Vostell… Não cabem aqui todas as assinaturas 

reunidas na nova exposição do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea. São 62 ao todo, incluindo a que as liga: 

Ernesto de Sousa (1921-1988). A propósito do centenário do 

seu nascimento, agregam-se obras que lhe foram oferecidas 

por outros artistas, entre os anos 1940 e 80, num total de 

124 peças — entre elas, a que dá nome ao conjunto: Meu 

Amigo, de Helena Almeida (na imagem). Pintura, desenho, 

gravura, escultura, fotogra a, objectos e documentos 

surgem organizados em sete núcleos, por Isabel Alves. 

Constrói-se assim, explica a curadora, Emília Tavares, “um 

itinerário multifacetado e heterogéneo do seu percurso 

estético e das suas a nidades”.

Arte 

Para o Meu Amigo 
Ernesto de Sousa

Sílvia PereiraPor
Semana de lazer

LISBOA  
Museu Nacional de Arte Contemporânea 
De 19 de Maio a 26 de Setembro. Terça a 
domingo, das 10h às 18h. Bilhetes a 4,50€
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CINEMA 
Lisboa  
Cinema City Alvalade 
Av. de Roma, nº 100. T. 218413040 
Trolls: Tour Mundial M6. 11h15 (V.
Port./2D); Nomadland  15h35, 
17h45; Minari M12. 13h10, 15h25, 17h40; O 
Pai M12. 11h30, 13h30, 15h30, 17h30; Caros 
Camaradas! M14. 13h15, 17h20; Tom e 
Jerry M6. 11h20, 13h20, 15h20 (V.Port./2D)   
Cinema City Campo Pequeno 
Centro de Lazer. T. 217981420 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 11h15, 
13h10, 17h35, 20h30; Vic o Viking: A Espada 
Mágica M6. 11h25 (V.Port./2D); Trolls: Tour 
Mundial M6. 11h40 (V.Port./2D); Nomadland 
- Sobreviver na América 15h20, 17h30, 
20h20; O Pai M12. 11h50, 13h50, 15h50, 
17h50, 20h10; Godzilla vs. Kong M12. 15h15, 
17h45; Mais Uma Rodada 20h; Uma Miúda 
com Potencial M16. 20h05; Tom e Jerry M6. 
11h20, 13h20, 15h45 (V.Port./2D); Aqueles 
Que Me Desejam a Morte M14. 13h15, 15h25, 
17h25, 20h25; Raya e o Último Dragão M6. 
11h35, 15h40, 17h55   
Cinema Ideal 
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295 
Nomadland - Sobreviver na 
América 20h45; Minari M12. 11h30, 
18h30; Caros Camaradas! M14. 16h15; Mais 
Uma Rodada 14h   
Cinemas Nos Alvaláxia  
Estádio José Alvalade. T. 16996 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 11h, 
13h45, 16h50, 19h50; Jantarada de 
Amigos 11h40, 14h05, 16h30, 19h; Monster 
Hunter M12. 10h45, 14h, 16h45, 
19h35; Mortal Kombat M16. 
19h25; Nomadland - Sobreviver na 
América 10h25, 13h15, 16h15, 
18h55; Minari M12. 10h30, 13h25, 16h, 
18h40; O Pai M12. 11h10, 14h20, 17h, 
19h40; Godzilla vs. Kong M12. 10h40, 
13h40, 16h40, 20h; Mais Uma 
Rodada 10h35, 13h35, 16h25, 
19h05; Santuário das Sombras M16. 11h30, 
14h30, 17h20, 20h10; Tom e Jerry M6. 
10h20, 13h20, 15h50 (V.Port./2D), 18h50(V.
Orig./2D); Aqueles Que Me Desejam a 
Morte M14. 11h20, 14h10, 16h55, 
19h45; Raya e o Último Dragão M6. 10h50, 
13h50, 16h35, 19h30 (V.Port./2D)   
Cinemas Nos Amoreiras 
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996 
Nomadland - Sobreviver na América 14h, 
16h50, 19h40; Minari M12. 13h20, 16h, 
19h10; O Pai M12. 13h20, 15h40, 18h, 
20h20; Godzilla vs. Kong M12. 13h40, 
16h30, 19h30; Mais Uma 
Rodada 20h10; Tom e Jerry M6. 10h30, 13h, 
15h20, 17h40 (V.Port./2D); Aqueles Que Me 
Desejam a Morte M14. 14h30, 17h20, 
20h; Charlatão M16. 19h50; Raya e o Último 
Dragão M6. 11h, 14h10, 17h (V.Port./2D)   
Cinemas Nos Colombo 
Av.  Lusíada. T. 16996 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 11h, 
13h20, 15h40, 18h, 20h20; Monster 
Hunter M12. 12h50, 15h20, 17h40, 
20h; Mortal Kombat M16. 
19h40; Nomadland  11h10, 14h, 17h; O 
Pai M12. 12h30, 15h, 17h20, 
20h05; Godzilla vs. Kong M12. 13h, 
16h10, 19h20; Santuário das 
Sombras M16. 18h20, 20h30; Tom e 
Jerry M6. 11h20, 12h45, 15h10, 
17h30, 19h10 (V.Port./2D); Aqueles 
Que Me Desejam a Morte M14. 
10h20, 12h40, 15h25, 
19h50; Monster Hunter M12. Sala 
IMAX - 10h40, 13h30, 15h50, 
18h10, 20h35   
Cinemas Nos Vasco da Gama 
Parque das Nações. T. 16996 
Spiral - O Novo Capítulo de 
Saw M18. 10h40, 13h10, 15h50, 
18h15, 20h40; Mortal 
Kombat M16. 19h40; Nomadland 

 19h30; O Pai M12. 13h20, 15h40, 18h, 
20h30; Godzilla vs. Kong M12. 11h30, 
14h30, 17h30, 20h10; Tom e Jerry M6. 
10h50, 13h, 15h30, 17h50 (V.
Port./2D); Aqueles Que Me Desejam a 
Morte M14. 13h50, 16h40, 20h20; Raya e o 
Último Dragão M6. 11h, 13h40, 16h20 (V.
Port./2D)   
Nimas 
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362 
O Mensageiro M12. 18h; A Cigana 
Vermelha 13h30; Minari M12. 20h15; O 
Começo M16. 11h; Charlatão M16. 20h15   
UCI Cinemas - El Corte Inglés 
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 213801400 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 
10h50, 14h20, 16h35, 20h25; Vic o Viking: A 
Espada Mágica M6. 10h30 (V.Port./2D); O 
Mundo Secreto dos Dragões M6. 11h15 (V.
Port./2D); Manual da Boa Esposa 16h05, 
18h40; Monster Hunter M12. 11h40, 14h30, 
17h10, 20h10; O Amor é Uma Aventura M12. 
13h30, 17h35; Nomadland - Sobreviver na 
América 13h45, 16h40, 19h40; Minari M12. 
11h30, 14h50, 16h20, 17h25, 20h; O Pai M12. 
10h45, 14h, 15h40, 18h, 19h20, 
20h20; Godzilla vs. Kong M12. 14h45, 
17h20, 19h55; Mais Uma Rodada 13h35, 
16h15, 19h; Uma Miúda com Potencial M16. 
15h55, 16h30, 19h10; Santuário das 
Sombras M16. 15h15, 20h05; Tom e 
Jerry M6. 11h, 13h50, 16h25 (V.Port./2D), 
18h50 (V.Orig./2D); Aqueles Que Me 
Desejam a Morte M14. 11h20, 15h20, 17h55, 
20h15; Charlatão M16. 11h10, 14h10, 16h50, 
19h30   

Almada  
Cinemas Nos Almada Fórum 
- Vale de Mourelos. T. 16996 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 
13h30, 16h, 18h10, 20h30; Manual da Boa 
Esposa 20h25; Jantarada de Amigos 12h55, 
15h05, 17h20, 20h35; Monster Hunter M12. 
11h, 13h10, 15h30, 18h, 20h20; Mortal 
Kombat M16. 13h05, 15h35, 17h40, 18h05, 
20h05; Nomadland - Sobreviver na 
América 10h40, 13h20, 15h40, 18h05, 
20h25; Minari M12. 12h30, 15h, 17h30, 
19h55; O Pai M12. 10h50, 13h, 15h10, 17h30, 
19h50; Godzilla vs. Kong M12. 11h30, 12h50, 
15h20, 17h50, 19h30, 20h15; Mais Uma 
Rodada 20h15; Santuário das 
Sombras M16. 13h15, 15h45, 17h55, 
20h10; Tom e Jerry M6. 11h20, 13h40, 
15h50, 18h10 (V.Port./2D); Aqueles Que Me 
Desejam a Morte M14. 12h45, 15h15, 17h40, 
20h10; The Reckoning - O Derradeiro 
Julgamento M16. 14h, 17h, 19h40; Raya e o 
Último Dragão M6. 10h30, 12h40, 15h10, 
17h45 (V.Port./2D); Monster Hunter M12. 
Sala IMAX - 12h, 14h20, 16h20, 18h30, 
20h40   

Dia de sair

Amadora  
Cinema City Alegro Alfragide 
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 11h45, 
13h30, 16h, 18h10; Trolls: Tour Mundial M6. 
11h40 (V.Port./2D); Monster Hunter M12. 
11h35, 13h50, 15h50, 17h50; Mortal 
Kombat M16. 15h40; Nomadland - 
Sobreviver na América 11h40, 13h45, 
15h55, 18h; O Pai M12. 11h20, 13h25, 15h30, 
17h30; Godzilla vs. Kong M12. 13h10, 15h25, 
17h40; Uma Miúda com Potencial M16. 
17h55; Santuário das Sombras M16. 15h15, 
17h20; Tom e Jerry M6. 11h30, 13h45, 15h45, 
17h50 (V.Port./2D); Aqueles Que Me 
Desejam a Morte M14. 11h20, 13h20, 15h25, 
17h25; Raya e o Último Dragão M6. 11h15, 
13h40, 15h20, 17h35 (V.Port./2D)   
UCI Ubbo 
Venteira.   
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 14h10, 
16h40, 20h20; Vic o Viking: A Espada 
Mágica M6. 11h30 (V.Port./2D); O Mundo 
Secreto dos Dragões M6. 11h15 (V.
Port./2D); Monster Hunter M12. 10h50, 
14h30, 17h, 20h; Mortal Kombat M16. 
19h30; O Pai M12. 13h40, 16h10; Godzilla vs. 
Kong M12. 13h55, 16h30, 19h50; Uma Miúda 
com Potencial M16. 14h45; Santuário das 
Sombras M16. 14h35, 20h05; Terra de 
Ninguém 16h55; Tom e Jerry M6. 11h, 14h, 
16h25, 18h50 (V.Port./2D); Aqueles Que Me 
Desejam a Morte M14. 10h45, 13h50, 16h20, 
20h10; The Reckoning - O Derradeiro 
Julgamento M16. 17h20, 19h55   

Barreiro  
Castello Lopes - Fórum Barreiro 
Campo  das Cordoarias. T. 212069440 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 
13h20, 15h25, 17h30, 19h35; Godzilla vs. 
Kong M12. 11h, 13h15, 15h35, 17h55, 
20h15; Tom e Jerry M6. 11h, 13h10, 15h20, 
17h30, 19h40 (V.Port./2D); Raya e o Último 
Dragão M6. 11h (V.Port./2D)   

Cascais  
Cinemas Nos CascaiShopping 
CascaiShopping-EN 9 
Alcabideche. T. 16996 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 
12h50, 15h20, 17h55, 20h30; Monster 
Hunter M12. 11h30, 14h, 17h20, 
19h55; Nomadland - Sobreviver na 
América 20h10; Godzilla vs. Kong M12. 
10h45, 13h30, 17h, 19h45; Santuário das 
Sombras M16. 18h, 20h25; Tom e Jerry M6. 
10h30, 12h45, 15h05, 17h30 (V.
Port./2D); Aqueles Que Me Desejam a 
Morte M14. 12h40, 15h10, 20h; Raya e o 
Último Dragão M6. 10h30, 12h20, 14h55, 
17h30 (V.Port./2D); Monster Hunter M12. 
Sala IMAX - 11h, 13h, 15h25, 17h50, 20h20   
O Cinema da Villa - Cascais 
Avenida Dom Pedro I, Lote 1/2 (CascaisVilla 

Shopping Center). T. 215887311 
Nomadland - Sobreviver na América 12h, 
14h10, 16h15, 18h20, 20h25; Minari M12. 
11h15, 13h30, 15h45, 18h, 20h15; O Pai M12. 
11h, 14h50, 16h45, 18h40, 20h35; Caros 
Camaradas! M14. 17h30, 20h; Mais Uma 
Rodada 13h, 15h15; Uma Miúda com 
Potencial M16. 16h05, 20h20; Tom e 
Jerry M6. 11h, 14h, 18h20 (V.Port./2D); Raya 
e o Último Dragão M6. 11h (V.Port./2D)   

Carcavelos  
Atlântida-Cine 
R. Dr. Manuel Arriaga. T. 214565653 
Nomadland - Sobreviver na 
América 17h45; Minari M12. 15h; O Pai M12. 
15h, 17h45, 20h15   

Sintra  
Castello Lopes - Alegro Sintra 
Loja 2.21 - Alto do Forte. T. 219184352 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 11h, 
13h05, 15h10, 17h15, 19h20; Monster 
Hunter M12. 11h25, 15h55, 18h10, 
20h25; Mortal Kombat M16. 11h, 13h15, 
17h45; Nomadland 11h, 13h10, 15h20, 17h30, 
19h40; Godzilla vs. Kong M12. 11h, 13h15, 
15h35, 17h55, 20h15; Tom e Jerry M6. 15h20, 
17h30, 19h40 (V.Port./2D); Raya e o Último 
Dragão 11h, 13h35, 15h50, 18h, 20h15 (V.P.)   

Leiria  
Cinema City Leiria 
Rua Dr. Virgílio Vieira da Cunha,  
Ponte das Mestras. T. 244845071 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 
13h40, 15h55, 20h10; Trolls: Tour 
Mundial M6. 11h35 (V.Port./2D); Nomadland 
- Sobreviver na América 17h50, 
20h20; Godzilla vs. Kong M12. 11h15, 13h30, 
15h45, 18h10, 20h25; Tom e Jerry M6. 11h25, 
13h25, 15h30, 17h40 (V.Port./2D)   

Loures  
Cineplace - Loures Shopping 
Quinta do Infantado, Loja A003.   
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 16h30, 
18h40, 20h50; Monster Hunter M12. 15h30, 
18h10, 20h30; Nomadland - Sobreviver na 
América 18h20; O Pai M12. 17h40; Godzilla 
vs. Kong M12. 15h10, 17h50, 20h20; Santuário 
das Sombras M16. 20h10; Tom e Jerry M6. 
13h40, 15h50, 18h (V.Port./2D); Aqueles Que 
Me Desejam a Morte M14. 13h50, 16h, 
20h40; The Reckoning - O Derradeiro 
Julgamento M16. 15h20, 20h; Raya e o Último 
Dragão M6. 14h20 (V.Port./2D)   

Montijo  
Cinemas Nos Alegro Montijo 
C. C. Alegro Montijo. T. 16996 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 
12h40, 15h, 17h20, 20h10; Monster 
Hunter M12. 10h40, 12h55, 15h20, 17h40, 
20h; Nomadland - Sobreviver na 
América 20h25; O Pai M12. 10h50, 13h20, 
15h40, 18h, 20h20; Godzilla vs. Kong M12. 
11h10, 13h50, 16h40, 19h50; Santuário das 
Sombras M16. 20h30; Tom e Jerry M6. 11h, 
13h30, 15h50, 18h10 (V.Port./2D); Raya e o 
Último Dragão M6. 10h30, 13h, 15h30, 
17h55 (V.Port./2D)   

Odivelas  
Cinemas Nos Odivelas Strada 
C.C. Strada Shopping. T. 
16996 
Spiral - O Novo Capítulo de 
Saw M18. 14h30, 17h, 
20h; Monster Hunter M12. 
14h, 16h30, 19h30; Mortal 
Kombat M16. 
20h10; Nomadland - 
Sobreviver na 

América 20h20; Godzilla 
vs. Kong M12. 13h40, 16h, 

18h45; Tom e Jerry M6. 11h15, 12h50, 15h, 
17h30 (V.Port./2D); Raya e o Último 
Dragão M6. 10h50, 13h20, 15h40, 18h (V.
Port./2D)   

Oeiras  
Cinemas Nos Oeiras Parque 
C. C. Oeirashopping. T. 16996 
Nomadland - Sobreviver na América 12h, 
20h; Minari M12. 14h, 17h, 19h; O Pai M12. 
13h20, 15h45, 18h10, 20h30; Godzilla vs. 
Kong M12. 15h, 17h30, 20h20; Mais Uma 
Rodada 19h30; Tom e Jerry M6. 11h20, 
14h30, 16h30 (V.Port./2D); Aqueles Que Me 
Desejam a Morte M14. 12h45, 15h15, 17h45, 
20h10; Raya e o Último Dragão M6. 11h, 13h, 
15h30, 18h (V.Port./2D)   

Torres Novas  
Castello Lopes - TorreShopping 
Bairro Nicho - Ponte Nova. T. 249830752 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 
13h20, 15h25, 17h30, 19h35; O Pai M12. 11h, 
13h10, 15h20, 17h30, 19h40; Godzilla vs. 
Kong M12. 20h15; Tom e Jerry M6. 11h, 
13h10, 15h20, 17h55 (V.Port./2D); Raya e o 
Último Dragão M6. 11h (V.Port./2D)   

Torres Vedras  
Cinemas Nos Torres Vedras 
C.C. Arena Shopping. T. 16996 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 
13h45, 16h45; Monster Hunter M12. 11h, 
13h30, 17h15, 20h; Nomadland - Sobreviver 
na América 19h30; O Pai M12. 13h15, 16h15, 
19h15; Godzilla vs. Kong M12. 19h45; Tom e 
Jerry M6. 10h30, 13h, 15h30, 18h (V.
Port./2D); Raya e o Último Dragão M6. 
10h15, 14h, 17h (V.Port./2D)   

Santarém  
Castello Lopes - Santarém 
Largo Cândido dos Reis. T. 243309340 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 11h, 
13h05, 15h10, 17h15, 19h20; Monster 
Hunter M12. 12h25, 13h40, 15h55, 18h10, 
20h25; Nomadland - Sobreviver na 
América 18h; O Pai M12. 11h, 13h10, 15h30, 
17h40, 19h50; Godzilla vs. Kong M12. 11h, 
13h15, 15h35, 17h55, 20h15; Uma Miúda 
com Potencial M16. 20h15; Tom e Jerry M6. 
11h, 13h10, 15h20, 17h30, 19h40 (V.
Port./2D); Raya e o Último Dragão M6. 11h, 
13h20, 15h45 (V.Port./2D)   

Faro  
Cinemas Nos Fórum Algarve 
C. C. Fórum Algarve.  
T. 289887212 Nomadland - Sobreviver na 
América 19h40; Minari M12. 12h50, 15h20, 
17h50, 20h15; O Pai M12. 10h55, 13h10, 
15h40, 18h10, 20h30; Godzilla vs. 
Kong M12. 15h20, 17h40, 20h10; Tom e 
Jerry M6. 10h20, 12h30, 14h55, 17h15 (V.
Port./2D); Aqueles Que Me Desejam a 
Morte M14. 10h35, 13h, 15h30, 18h, 
20h20; Raya e o Último Dragão M6. 10h30, 
12h55, 15h15 (V.Port./2D)   

Tavira  
Cinemas Nos Tavira 
R. Almirante Cândido dos Reis. T. 16996 
Spiral - O Novo Capítulo de Saw M18. 
10h50, 14h40, 17h30, 20h20; Jantarada de 
Amigos 10h40, 14h10, 17h, 19h50; Monster 
Hunter M12. Sala 4DX - 10h, 14h, 16h50, 
19h40; Nomadland - Sobreviver na 
América 19h20; Godzilla vs. Kong M12. 
10h45, 13h50, 16h40, 19h30; Santuário das 
Sombras M16. 10h55, 14h20, 17h10, 
20h; Tom e Jerry M6. 10h20, 13h10, 16h (V.
Port./2D); Aqueles Que Me Desejam a 
Morte M14. 11h, 13h20, 15h30, 17h40, 
20h30; Raya e o Último Dragão M6. 10h10, 
13h30, 16h20 (V.Port./2D); Monster 
Hunter M12. 10h30, 14h30, 17h20, 20h10 

Cartaz, críticas, trailers  
e passatempos em  
cinecartaz.publico.pt
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Dia de car

6.30 Espaço Zig Zag 8.00 Bom Dia 
Portugal Fim de Semana 10.30 
Solenidade da Ascensão do Senhor 
11.30 Património Mundial da Unesco - 
A Cápsula do Tempo da Humanidade 
12.30 Unidos ao Clube 12.59 Jornal da 
Tarde 14.15 Faz Faísca 15.30 Zé Amaro 
ao Vivo - Super Bock Arena 17.30 
Hóquei em Patins: Liga Europa - final 
19.30 Cá Por Casa com Herman José - 
Especial Nelo e Idália 
 
 
19.59 Telejornal  
 
21.15 Got Talent Portugal  
 
 
1.00 Amor  
de Improviso  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.00 Faz Faísca

5.45 Camilo, o Presidente 6.10 
Guardiões da Galáxia: Missão Evasão 
7.00 Uma Aventura 8.10 Minutos 
Mágicos 9.05 Olhá SIC! 12.05 Vida 
Selvagem 13.00 Primeiro Jornal 14.10 
Fama Show 14.30 Domingão 
 
 
19.57 Jornal da Noite 
 
 
21.25 Isto É Gozar com Quem Trabalha 
 
 
22.00 Hell’s Kitchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.30 Princípio, Meio e Fim 
 
1.15 Miami Vice

7.00 Euronews 8.00 Espaço Zig Zag 
14.53 Folha de Sala 15.00 Desporto 2 
17.01 Nicolas Le Floch 17.50 Caminhos  
18.17 70x7 18.47 Europa Minha 19.10 
Dos Livros para a Enxada 20.33 
Chegou a Felicidade 
 
 
21.30 Jornal 2  
 
21.48 Página 2 22.02 Folha de Sala  
 
 
22.06 Voos Turbulentos 
 
 
23.01 Tom Walker no Festival Baloise 
Sessions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.22 Cinemax 1.27 Euronews

6.00 Curious George 6.22 Todos 
Iguais 6.57 O Bando dos Quatro 7.40 
Diário da Manhã 10.10 Querido, Mudei 
a Casa! 11.12 Missa 12.35 Mesa 
Nacional  
 
 
12.58 Jornal da Uma  
 
 
14.20 Somos Portugal  
 
 
19.57 Jornal das 8 
 
 
22.00 All Together Now 
 
 
0.00 Mulheres 
 
 
1.20 Um Dia 
 
 
3.15 Fascínios 

RTP1 RTP2

TVI

TVCINE TOP 

18.20 Equipa de Assalto 19.45 Postais 
Mortíferos 21.30 Capone 23.10 A Ilha da 
Fantasia 0.55 Bigger: A História de Joe 
Weider 2.40 Dor e Glória 
 
 
FOX MOVIES 

17.19 Os Sete Magníficos 19.34 O 
Regresso dos 7 Magníficos 21.15 Colts 
para os Sete Magníficos 23.03 
Emboscada na Sombra 0.53 O 
Califórnia 2.12 O Último Desafio 
 
 
HOLLYWOOD 

17.10 Encomenda Armadilhada 18.40 
Assalto ao Metro 123 20.25 Os Últimos 
na Terra 22.00 O Caçador e a Rainha do 
Gelo 23.50 Sin City: Mulher Fatal 1.30 A 
Praia 
 
 
AXN 

18.17 Os Filhos do Homem 20.17 
Quarteto Fantástico e o Surfista 
Prateado 21.55 Réplicas 23.42 
Interstellar 2.35 Passageiros  
 
 
FOX 

18.48 Velocidade Furiosa 5 21.20 O 
Atirador 23.50 Missão Impossível 3 
2.00 Lucy 
 
 
DISNEY CHANNEL 

17.10 As Aventuras de Ladybug em Nova 
Iorque (VP) 18.15 As Aventuras de 
Ladybug em Xangai (VP) 19.15 
Miraculous - As Aventuras de Ladybug 
 
 
DISCOVERY 

17.10 Caçadores de Dinossauros 19.05 
O Segredo das Coisas 21.00 A Febre do 
Ouro: Águas Bravas 
 
 
HISTÓRIA 

17.37 A Pequena Idade do Gelo 19.08 Os 
Enigmas de Cleópatra 20.00 O Túmulo 
Perdido de Nefertiti 20.51 A Maldição de 
Oak Island 22.57 Oak Island: Mais Além  
 
 
ODISSEIA 

17.43 Israel Selvagem 18.30 Terra de 
Grandes Felinos 19.19 A Minha Vida no 
Zoo 20.14 Países Nórdicos Desde o Ar 
21.06 Manutenção de Pontes: O Grande 
Desafio 21.58 Mestres da Engenharia 
22.51 Power 23.43 Red Arrows

Televisão

SIC

Mr. Holmes 
AXN Movies, 19h28 
E se Sherlock Holmes não fumasse 

cachimbo, mas sim charutos? E se 

nunca tivesse usado o famoso 

chapéu de caça? É possível, nesta 

visão alternativa do famoso 

personagem criado por Arthur 

Conan Doyle, com realização de 

Bill Condon. Já nos seus 90 anos e 

reformado das lides de detective, 

Sherlock (Ian McKellen) vive na 

sua remota quinta inglesa, na 

companhia tranquila das suas 

abelhas, da governanta (Laura 

Linney) e do lho desta, Roger 

(Milo Parker). É com ele que o 

investigador, que se debate com a 

perda progressiva de faculdades 

mentais, resolve partilhar as suas 

memórias, incluindo os detalhes 

de um caso que cou por resolver.  

 

Surdina 
TVCine Edition, 22h 
Escrita por Valter Hugo Mãe, esta 

comédia de Rodrigo Areias 

centra-se no dia-a-dia de Isaque, 

um viúvo de alguma idade que 

não consegue ultrapassar a morte 

da mulher. Foi rodada e passa-se 

toda em Guimarães, terra do 

realizador. As interpretações 

principais cam a cargo de 

António Durães e Ana Bustor ; a 

música original é de Tó Trips, 

metade dos Dead Combo. 

 

As Palavras 
Fox Life, 22h20 
A fama chega quando o jovem 

Rory Jansen (Bradley Cooper) 

publica um romance que depressa 

atinge o estatuto de best-seller. O 

problema é que não é ele o autor 

das palavras que compõem o 

bem-sucedido livro. A verdade e 

as consequências persegui-lo-ão à 

medida que acumula um prestígio 

que não lhe é devido. O lme 

marca a estreia atrás das câmaras 

de Brian Klugman e Lee Sternthal. 

Além de Cooper no papel 

principal, entram no elenco 

Dennis Quaid, Olivia Wilde, 

Jeremy Irons e John Hannah. 

 

Amor de Improviso 
RTP1, 1h 
Uma comédia dramática realizada 

por Michael Showalter (da seminal 

trupe de sketches The State) sobre 

Kumail Nanjiani (que faz dele 

próprio), um humorista que 

emigrou do Paquistão para os 

Estados Unidos e se apaixonou 

por uma mulher branca contra a 

vontade dos pais. Além de 

protagonista, Nanjiani co-escreve 

o lme com Emily V. Gordon, num 

trabalho nomeado para o Óscar de 

melhor argumento original. 

MÚSICA 

Tom Walker no Festival Baloise 
Sessions  
RTP2, 23h01 
Registo da passagem do cantor e 

compositor britânico pelo festival 

suíço, no ano em que ganhou o 

Brit Award de artista revelação, na 

senda do sucesso do tema Leave a 

light on, do álbum de estreia What 

a Time to Be Alive. 

DOCUMENTÁRIO 

Madonna and the Breakfast 
Club 
TVCine Edition, 23h15 
Escrito e realizado por Guy Guido, 

foca-se nos primeiros anos de 

percurso da “rainha da pop”, 

recuando à Nova Iorque de há 40 

anos para documentar a sua luta 

por uma carreira como dançarina, 

os primórdios musicais na banda 

Breakfast Club e a edição do 

ambicionado primeiro álbum, 

homónimo, que a projectaria para 

a fama mundial. 

PRÉMIOS 

MTV Movie & TV Awards 
MTV, 2h 
Em directo de Los Angeles, é 

transmitida a gala de entrega dos 

prémios do canal aos melhores 

lmes e séries. Apresentada por 

Leslie Jones, incluirá uma 

homenagem à actriz Scarlett 

Johansson, galardoada com o 

Generation Award, bem como a 

atribuição da estatueta (de 

pipocas douradas) de Comedic 

Genius a Sacha Baron Cohen. 

Amanhã, à mesma hora, há mais 

distinções a distribuir, na estreia 

de um novo segmento 

especi camente orientado para os 

reality-shows: MTV Movie & TV 

Awards: Improviso. 

INFANTIL 

Mune, o Guardião da Lua 
Cinemundo, 9h55 
Filme de animação francês 

realizado por Alexandre Heboyan 

e Benoît Philippon. No mundo das 

fábulas e histórias de encantar 

vive Mune, um pequeno fauno 

lunar muito tímido e pouco seguro 

de si. Quando é nomeado 

Guardião da Lua, ca responsável 

por trazer a noite e tomar conta 

dos sonhos. Quando o Guardião 

das Trevas decide roubar o Sol, 

Mune descobre em si uma 

coragem que nunca imaginou e 

vive uma aventura extraordinária 

que o mudará para sempre.

CINEMA Os mais vistos da TV
Sexta-feira, 14

FONTE: CAEM

SIC
TVI
SIC
SIC
TVI

12,6
12,1
11,9
11,7
11,2

Aud.% Share

24,6
23,6
25,0
25,8
23,3

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

Amor, Amor
Festa é Festa
Jornal da Noite
A Serra
Bem me Quer

11,8%

0,9

21

17,6
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00 Amor  
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CRUZADAS 11.342

SUDOKU

HORIZONTAIS: 1. Quer 
conclusão rápida do leilão para 
evitar atrasos no 5G. Segundo. 2. 
Aguardente obtida da destilação 
do melaço depois de fermentado. 
Cão de caça de coelhos e de raça 
mal definida. 3. União Europeia 
(sigla). Tens a natureza de. 
Alameda. 4. Fileira. Prefixo (três). 
Transpira. 5. Francisco (...), lidera 
a Confederação do Turismo de 
Portugal (CTP). 6. Gare. Grande 
saco. 7. Cálcio (s. q.). Hora 
canónica corresponde às 15 
horas. Forma que a Web utiliza 
para especificação dos 
endereços na Internet (Uniform 
Resource Locator). 8. “A isca é 
que engana e não o pescador que 
tem a (...).” Campeonato 
profissional norte-americano de 
basquetebol. Sufixo (agente). 9. 
Cunha. Elemento de formação de 
palavras que exprime a ideia de 
igual. 10. Agarrar. Oblação. 11. 
Triturar. Aguentar. 
VERTICAIS: 1. Mulher ordinária 
(Bras.). Comer a ceia. 2. Rua 
pequena. Tecido transparente de 
linho ou algodão. 3. A unidade. 
Rocha talhada a pique. 4. Hectare 
(símbolo). Vento brando e 
aprazível. 5. Jeffrey (...), a sua 
relação com Bill Gates estará na 
origem do milionário divórcio. 6. 
Variante do pronome “o”. Que 
tem ar de riso. 7. Chegar depois. 
Sonega. 8. Estou informado. Eles. 
Érbio (s. q.). 9. Capital das 
Baamas. (...) mínimo, Europa 
ainda dividida sobre iniciativa de 
Biden. 10. Casa de esquimós. 
Camada superficial e dura que 
envolve um corpo. 11. Um dos 
quatro satélites de Júpiter 
descobertos por Galileu em 1610. 
Chocar com. 
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Problema 10.458 
Dificuldade: Fácil

Solução do problema 10.456

Solução do problema 10.457

Solução do problema anterior: 
HORIZONTAIS: 1. Ataca. Trama. 2. Varapau. Vil. 3. Infiel. Pó. 4. Saraiva. Pa.  
5. COD. Arnal. 6. Au. Troar. 7. Ah. Fera. Vem. 8. Rohani. Ceco. 9. Anona. Ungir.  
10. Dora. Arcada. 11. Ararat. Prol. 
 
VERTICAIS: 1. Avi. Charada. 2. Tanso. Honor. 3. Arfada. Hora. 4. Cair. Ufanar.  
5. Apear. Ena. 6. Ali. Tri. AT. 7. Tu. Vara. Ur. 8. Paro. CNCP. 9. Avó. Navegar.  
10. Mi. Parecido. 11. Alhal. Moral. 

Problema 10.459 
Dificuldade: Muito difícil

PORTUGAL

Açores

Madeira

Leixões Cascais Faro

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

Ponta Delgada

Funchal

Corvo
Graciosa

Faial
Pico

Terceira
São Jorge

São
Miguel

Madeira

Porto Santo

Sta Maria

Flores

m m m

Bom

Médio

Muito Bom

Fraco

Mau

Viana do Castelo

Braga

Porto
Vila Real

Bragança

GuardaViseu

Aveiro

Coimbra

Leiria

Santarém Portalegre

Lisboa

Setúbal
Évora

Beja

Castelo Branco

Sines

Sagres

Faro

Semana de 02 Mai.
Semana de 25 Abr.
Há um ano
Há dez anos

Nível de segurança
Nível pré-industrial

419,53
420,01
417,10

394,15

350
280

SOL

LUA

MARÉS Preia-mar Baixa-mar

de amanhã

0,5-1m
17º

1-1,5m
18º

1,5m
16º

2-2,5m
16º

1-1,5m
18º

0,5m
21º1,5m

20º

1-1,5m
18º

06h21 2,9
12h16 1,1

18h34 3,0
00h54* 1,1

06h37 3,2
12h19 1,2

18h53 3,3
00h52* 1,2

05h57 2,8
11h38 1,1

18h15 2,9
00h15* 1,1

Nascente Poente

Nascente Poente

QUALIDADE DO AR

MEDIDOR DE CO2

Partes por milhão
(ppm) na atmosfera
Valores por semana

Mauna Loa, Havai

Portugal

5h23 19h43

09h40 1h08

Porto

Coimbra

Lisboa

Faro

Évora

11 Mai. 19h00

19 Mai. 19h13

26 Mai. 11h14

3 Mai. 19h50

Nova

Crescente

Cheia

Minguante

Segunda-feira, 17

PRÓXIMOS DIAS Lisboa

13º 22º

Índ. UV
Vento
Humidade

Muito alto
Fraco

63%

Terça-feira, 18

14º 25º

Índ. UV
Vento
Humidade

Muito alto
Fraco

52%

Quarta-feira, 19

15º 27º

Índ. UV
Vento
Humidade

Muito alto
Fraco

51%

Quinta-feira, 20

14º 26º

Índ. UV
Vento
Humidade

Muito alto
Fraco

53%

12

9
6

10
8

11

8 8

12

10
14

14 11

14

14
12

15 12

17
17

15 17

18

17

17

18

19
20

19
19

20

20 21

22

24
20

25 24

23

24
24

22 27

21
28

17 21

21

24

22

º
º

º

º
º

º

º

ºº

º

º

º º

º

º
º

º º

º

º
º

º º

º
º

º

ºº

º
º

º

ºº

º
º

º

ºº

º

º
º

º
º

º

º

º

º

º
º

º

*de amanhã

TEMPO PARA HOJE

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

Totoloto
1.º Prémio 1.800.000€

6 24 33 40 41 2

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios

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



22 • Público • Domingo, 16 de Maio de 2021

Do casal conjugal ao casal parental
Um dos maiores desa os dos pais que se separam ou divorciam é saber diferenciar entre as situações de casal 
conjugal e parental e reorganizar os seus papéis enquanto pais

Eva Delgado-Martins

Estar bem

TETYANA RUSANOVA/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

A separação conjugal e o divórcio 

correspondem à decisão formal, 

por parte do casal, do m do seu 

casamento ou união. 

No divórcio ou separação amigá-

vel, o afastamento ocorre por acor-

do entre os pais (1), o que não signi-

ca que ambos o desejem igualmen-

te, ou que ambos concordem 

inicialmente com todas as condi-

ções da separação, ou ainda que não 

vivenciem uma série de sentimentos 

de dor ou frustração no afastamen-

to que poderá vir a suceder, inde-

pendentemente do que originou o 

m do relacionamento. 

Porque é-se pai e mãe para toda 

a vida, quando os pais se divorciam 

ou separam, existe um momento de 

transição familiar, em que a relação 

entre o casal conjugal (situação que 

se veri ca enquanto vivem juntos) 

termina e a relação entre o casal 

parental continua (situação que 

ocorre quando passam a viver se-

paradamente). 

Este momento de transição im-

plica um conjunto de tomada de 

A forma como os pais se relacio-

nam um com o outro, após a sepa-

ração, é crucial. Tanto o pai como 

a mãe são a família dos lhos, agora 

em duas casas, independentemen-

te da forma como o tempo é dividi-

do entre ambos. Os lhos precisam 

que os pais interajam de forma 

construtiva, vivam ou não na mes-

ma casa.  

O sofrimento dos lhos com a se-

paração dos pais pode ser diminuí-

do se o relacionamento no pós-di-

vórcio for bem orientado para uma 

relação de adaptação entre os pais. 

A sua cooperação recíproca, con-

sistência de relação, apoio e partilha 

de obrigações e de responsabilida-

des na tomada de decisões e cuida-

dos na educação, na saúde, e nas 

diversas atividades do dia a dia, é a 

base para o desenvolvimento de 

condições facilitadoras do ajusta-

mento dos lhos ao divórcio, garan-

tindo que estes vivam num clima de 

con ança, favorecedor do seu equi-

líbrio emocional e o seu desenvol-

vimento saudável. 

O divórcio ou separação repre-

sentam um momento de elevada 

exigência em termos da adaptação 

social e psicológica de toda a famí-

lia, sendo importante que os pais 

peçam e obtenham ajuda para pre-

venir consequências negativas des-

te processo. A rutura do casal con-

jugal não deve resultar na perda da 

parentalidade. Numa parentalidade 

cooperativa, os pais procuram se-

parar os con itos conjugais ou in-

terpessoais das suas funções paren-

tais. Deve distinguir-se a relação 

entre o casal conjugal e o casal pa-

rental. 

A principal tarefa dos psicólogos 

mediadores é ajudar os pais a atua-

rem diretamente no processo de 

melhoria da qualidade da parenta-

lidade, co-responsabilizando-os 

pela mudança desejada. Este apoio 

deve ser feito a ambos os pais, atra-

vés de uma mediação que deve ser 

pedagógica e preventiva, ajudando-

os, não apenas a resolver os con i-

tos atuais, como a evitar os con itos 

futuros, de modo a alcançar uma 

reorganização positiva da relação 

familiar. 

A mediação representa assim um 

mecanismo de transformação cons-

trutiva de con itos na tentativa de 

encontrar meios e práticas alterna-

tivas parentais que promovam o 

diálogo e o envolvimento efetivo de 

ambos os pais para solucionarem/

transformarem os seus con itos, de 

maneira consensual, e realizarem 

mudanças positivas, com ganhos 

mútuos para a reorganização da 

família. 
 

1. Quando falamos de pais/casal falamos sem-

pre de diferentes reorganizações familiares 

(pai/mãe, pai/pai, mãe/mãe)

Psicóloga e terapeuta familiar

O divórcio ou 
separação 
representam 
um momento 
de elevada 
exigência em 
termos da 
adaptação 
social e 
psicológica  
de toda  
a família

decisões críticas, as quais requerem 

reorganizações familiares, pessoais 

e relacionais importantes que os 

afetarão a si e aos seus lhos, sendo 

fundamental prevenir e antecipar 

re etidamente situações, no pre-

sente e no futuro, que incorram em 

erros que prejudiquem o desenvol-

vimento de um sentimento de con-

tinuidade familiar e a segurança 

emocional dos seus lhos. 

Um dos maiores desa os dos pais 

que se separam ou divorciam é sa-

ber diferenciar entre as situações 

de casal conjugal e parental e reor-

ganizar os seus papéis enquanto 

pais. Por vezes, observamos a di

culdade dos pais em lidarem com 

a separação ou divórcio, nomeada-

mente de se desprender do relacio-

namento anterior, não conseguindo 

separar a conjugalidade da paren-

talidade, o que os leva ao envolvi-

mento dos lhos nos seus desacor-

dos destrutivos, em vez de conse-

guirem construir, em conjunto, um 

percurso construtivo da parentali-

dade. 

O casamento ou união é uma 

construção social que evolui no 

tempo, sustentado em rotinas e 

compromissos que na sequência de 

uma separação vão ter de ser alte-

rados através de negociações e acor-

dos entre os pais, particularmente 

quando há lhos.  

Os acordos resultantes das nego-

ciações entre o casal parental de-

vem ser revertidos num plano pa-

rental, escrito e assinado, que oti-

mize a comunicação entre ambos, 

baseado em consensos que evitam 

o desenvolvimento de con itos pos-

teriores e que, quando os casos fo-

rem mais graves, possa constituir-se 

como um recurso positivo a utilizar 

em contexto do tribunal, no acordo 

da regulação das responsabilidades 

parentais. 

Sabemos que o divórcio ou sepa-

ração dos pais é o segundo aconte-

cimento da vida dos lhos mais 

gerador de sentimento de perda e 

de tensões difíceis de resolver pelos 

lhos. O primeiro é a morte dos 

pais. 
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O rocker que 
tocava máquina 
de escrever
 
Lenda da crítica em Espanha, foi 
uma estrela rock sem álbuns 
editados, sempre no o da navalha
Mário Lopes

Obituário

DR

“Se quando te tornas mais velho 

não continuas a ouvir rock’n’roll, 

então, na verdade, nunca te 

tocou”, costumava dizer. “Já sou 

um avô, sou um velho, mas 

continuarei a dançar o Shake Some 

Action no corredor até morrer.” Foi 

exactamente o que fez. Podemos 

até imaginar, para conferir a única 

dose possível de romantismo às 

circunstâncias da sua morte, que 

aquele clássico dos Flaming 

Groovies estivesse a tocar há horas, 

uma vez após outra, no terraço da 

pensão em Alicante em que, no dia 

1 de Abril, descobriram pendendo 

sem vida um catalão sexagenário 

com patilhas e bigode à Lemmy 

Kilminster, argola na orelha 

esquerda, óculos escuros 

espelhados e chapéu de cowboy. 

Oriol Llopis, um dos mais 

celebrados críticos musicais 

espanhóis, habitante permanente 

do “wild side” imortalizado por 

Lou Reed, era um rebelde literato, 

seguidor do jornalismo “gonzo” de 

Hunter S. Thompson, mas também 

marcado pelo realismo mágico de 

Carlos Fuentes e de Alejo 

Carpentier. Ele, que intitulou o seu 

livro de memórias La Magnitud Del 

Desastre: Memorias un Rock Critic 

Poco Fiable (2012), era o junkie que, 

debruçado sobre a sua outra eterna 

companheira, a Olivetti vermelha 

em que continuou a escrever muito 

depois de os computadores 

tornarem as máquinas de escrever 

relíquias do passado, se tornou 

uma gura lendária da cultura pop 

espanhola pela forma como, desde 

o estertor do franquismo, traduziu, 

na primeira pessoa e em escrita 

apaixonada e provocadora, o seu 

fascínio pelo rock. 

Nascido em 1955 em Barcelona, 

Llopis encarnou como poucos a 

rebeldia, o excesso, o hedonismo e 

o romantismo, paredes-meias com 

decadência, do rock’n’roll. 

Destacou-se pela escrita visceral, 

em que dados biográ cos, análises 

musicais e contextualizações 

sociais perdiam importância face 

ao que considerava fundamental, 

transmitir da forma mais intensa, 

crua e real a experiência de ouvir, 

ou melhor, de viver a música que 

amava — e também a que 

detestava, dado que não escondia 

de ninguém os seus ódios de 

estimação, o que lhe valia 

linchamentos, em forma de cartas 

iradas enviadas às redacções. 

Durante um breve período no 

início dos anos 1970, integrou uns 

desconhecidos Crazy Daisy, uma 

banda glam gay (assim os de nia e 

nela tocava “muito mal” o baixo), o 

que lhe valeu uma famosa sessão 

fotográ ca com Salvador Dalí de 

que resultou uma Pietá em que 

surge, nu, deposto aos joelhos do 

pintor. Seguir carreira enquanto 

músico nunca foi, porém, hipótese 

real. “Que esgotante, isso de ter 

que tocar toda a vida em cidades 

de merda. Passei um período 

muito agarrado e só de pensar em 

estar num lugarejo de Salamanca à 

procura de produto…”, confessava 

há três anos à revista Jotdown. 

“Nesse sentido, não poderia ter 

sido músico.” Não foi, mas fez por 

viver como um, aparecendo num 

quarto de hotel de Iggy Pop com 

um uísque na mão e conseguindo 

assim uma entrevista não 

programada, acompanhando os 

Uriah Heep numa digressão à 

Galiza — foram os membros da 

banda a salvá-lo numa noite mais 

tóxica —, servindo de cicerone a 

Johnny Thunders durante uma 

visita a Espanha, ganhando, en m, 

uma peculiar aura de estrela, pelo 

que escrevia e pela imagem que 

projectava, que levava jovens 

leitores a segui-lo até às muitas 

lojas de discos em que gastava 

horas para tentar perceber que 

música andava o ídolo a comprar. 

O seu percurso pro ssional 

passou por revistas como a Star, a 

Disco Expres ou a Vibraciones, nos 

trabalho que o mantinha na 

redacção depois de todos saírem: 

estava, pouco a pouco, a esvaziar o 

seu recheio, com atenção 

particular aos discos 

promocionais, que acabavam nas 

lojas de discos da cidade. 

Desapareceu de cena durante 

vários anos, sem se dar conta do 

estatuto de ícone que à sua volta se 

ia construindo, geração após 

geração. Para Llopis, escrever 

sobre rock’n’roll não era escrever 

sobre música, antes “ouvir e 

escrever aquilo que ouvimos”: “Há 

que escrever sobre o que a música 

te faz sentir, ponto nal” — era 

leitor ávido das mais diversas 

publicações, com destaque para a 

francesa Rock & Folk e para a 

inglesa NME, mas as informações 

biográ cas serviam apenas para 

“ajudar a sonhar”; mais que isso, 

continuava, escrever sobre 

rock’n’roll implica “escrever sobre 

outras coisas que não música, sem 

deixar de falar de rock’n’roll”. 

Recordava, por exemplo, ter 

assinado um artigo sobre os King 

Crimson que fora inspirado em O 

Século das Luzes, de Carpentier. Por 

m, a experiência mostrara-lhe 

que os barroquismos são um 

empecilho: “Limar, limar tudo até 

ao osso! Há que escrever como te 

estou a falar agora, sem pretender 

enriquecê-lo com mais nada”, 

explicava à Jotdown. “É assim que 

escrevo, como se estivéssemos 

num bar e te estivesse a contar o 

concerto que vi ontem à noite. Não 

à bruta. Falarei bem, da forma 

correcta, mas de mim para ti.” 

Quando a pandemia galgou 

fronteira atrás de fronteira, foi até 

Alicante, ao encontro da sua última 

companheira, María Garcia Verdú, 

vocalista da banda punk Morticia Y 

Los Decrépitos. Há muito que 

deixara de ter contacto com a 

família. Depois da morte de Oriol, 

Verdú encontraria entre os seus 

poucos pertences papéis que ele 

não mostrara a ninguém. Neles, o 

diagnóstico de um cancro no 

pulmão. Na madrugada de 1 de 

Abril, o velho crítico apareceu à 

porta da namorada. Deu-lhe uma 

carta, ofereceu-lhe o seu casaco de 

cabedal e disse-lhe o que faria a 

seguir. Já o tinha ameaçado tantas 

vezes que ela não acreditou. Oriol 

Llopis regressou à pensão. Talvez 

tenha posto um disco a tocar: 

“Shake some action’s what I need/ to 

let me bust out at full speed.”

Oriol Llopis 
1955-2021 
Crítico 
musical  
anos 1970, levou-o a trabalhar em 

programas musicais televisivos, 

nos anos 1980, ou a passar, depois 

disso, por publicações como a Ruta 

66, uma das mais afamadas do país 

vizinho. No início da década de 

1980, encontrávamo-lo no 

Paraguai, onde trabalhou em 

publicidade. Um superior 

felicitou-o um dia pelo génio do 

slogan que criara para anunciar a 

chegada de um novo modelo 

automóvel: “Born to run.” “Não 

conheciam Bruce Springsteen”, 

comentou ele, entre risos. 

Com uma carreira pro ssional 

errática, dado o seu estilo de vida e 

a relação íntima com a heroína — 

chegou a ser despedido de uma 

revista quando o director percebeu 

que não era a dedicação ao 
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O que se 
produz na 

plantação pode 
nem ser 

comestível; tem 
é de ser 

consumível, 
produzir 

consumidores, 
mercados, 

lucros, 
enquanto 

devora terra  
e trabalhadores

Não era covid. Eram febres

N
ão era covid, eram 

febres: 

febre-amarela, 

malária, infecções 

várias, tuberculose, 

disenterias, exaustão 

pelo trabalho, esgotamento. 

Morria-se. Não era em Odemira, 

era em Demerara, na então Guiana 

britânica; e os protagonistas eram 

portugueses da Madeira em 

meados do século XIX. Foram 

dezenas de milhares os que nos 

anos 1830-40-50 partiram do 

arquipélago atlântico — e, em 

menor número, também de Cabo 

Verde, Canárias e Açores — para as 

plantações de açúcar nas Antilhas/

Caraíbas e Guianas. 

Fora abolida a escravatura no 

Império Britânico e assim 

interrompido o deslocamento 

forçado de africanos que até então 

garantia a mão-de-obra nos duros 

trabalhos do açúcar. Proprietários 

e intermediários procuraram 

alternativas na África ocidental, na 

Ásia, nos navios escravistas da 

concorrência (“libertando”, por 

captura, os passageiros 

escravizados e transferindo-os para 

plantações de outra bandeira); e 

também nas ilhas do Atlântico 

Norte, particularmente a Madeira, 

que por diversas razões estava já 

nas suas rotas. É assim que, entre a 

abolição da escravatura, rematada 

com o acto emancipatório de 

1833-4, e a sistematização da 

transferência de vinculados 

(indentured) da Índia a partir da 

década de 1860, encontramos nas 

plantações coloniais inglesas um 

grande número de madeirenses, 

muitos deles saídos da ilha 

clandestinamente, embarcados em 

enseadas escondidas e pela calada 

da noite. Uns fugiam à fome, 

sobretudo quando a doença da 

batata e a da vinha se 

sobrepuseram no ano trágico de 

1847, deixando os mais vulneráveis 

sem comida, sem trabalho e sem 

crédito à vista. Outros 

simplesmente procuravam 

melhorar a vida, criar condições 

para independência económica, 

evitar o recrutamento militar. 

Alguns vinham da quase servidão a 

que a estrutura fundiária da ilha os 

votava, outros eram urbanos, mas 

todos se sujeitaram a condições 

extremas nas plantações de açúcar 

e muitos ali perderam a vida. 

As autoridades do Funchal e de 

Lisboa protestavam, os jornais 

falavam de escravatura e trá co, os 

políticos propunham a 

transferência para colónias 

portuguesas, então uma quase 

cção projectada para territórios 

africanos onde alguns europeus 

cumpriam degredo ou mantinham 

actividades de apoio ao trá co 

ainda vigente. Em 1847-8 o médico 

escocês Bonyum leva a cabo uma 

inspecção-geral das condições de 

trabalho nas plantações da Guiana 

e o seu relatório dá-nos a conhecer, 

plantação a plantação, o estado de 

saúde dos trabalhadores por grupo 

de origem, de nido pelo lugar de 

embarque — Madeira, Calcutá, 

Madras, África. É assim que 

sabemos não só de que padeciam 

os portugueses nos campos de 

açúcar das colónias inglesas — 

sabemos também quantos eram, 

que proporção tinham na 

sociedade, com quem partilhavam 

o espaço, como se distribuíam 

pelas plantações. 

O que há de semelhante entre 

essa situação e a de Odemira, 

também ela dada a conhecer de 

todos, a propósito de uma situação 

sanitária? A plantação — esse 

modelo de monocultura intensiva 

que está na raiz da época moderna, 

e que muitos autores, mesmo em 

português, referem como 

plantation, para distinguir de 

plantação enquanto cultivo e 

agricultura destinada à produção 

de alimentos. O que se produz na 

plantação pode nem ser 

comestível; tem é de ser 

consumível, produzir 

consumidores, mercados, lucros, 

enquanto devora a terra, o 

ambiente e os trabalhadores, que 

importa de outros lugares. Assim 

foi com o açúcar, a quintessência 

do modelo da plantação, e depois 

com o café, o algodão, o cacau, o 

tabaco, a borracha, o óleo de 

palma, transformando o planeta, 

despojando populações indígenas, 

esgotando a água e as orestas, 

criando um produto, o seu 

mercado, e os seus consumidores e 

dependentes, fazendo circular 

capitais nanceiros e, sobretudo, 

gerando o deslocamento em massa 

dos trabalhadores — primeiro pela 

escravização, depois em modos 

múltiplos de contratação, captura, 

aliciamento. 

Se a escravidão não foi inventada 

do zero pela plantação de açúcar (e 

do algodão, café, etc.), foi no seu 

contexto massi cada à escala de 

milhões e produziu, para se 

justi car, a ideologia racialista 

hierarquizante que deixou as 

marcas fundas que ainda hoje 

atormentam muitos e por vezes 

matam. E a esta fractura outras se 

juntaram nas sociedades que 

continuaram a dedicar-se à 

plantação de açúcar com outros 

recrutamentos, sendo a Guiana das 

“seis raças” (“brancos”, “negros”, 

“indianos”, “portugueses”, 

“ameríndios”, “chineses”) um 

exemplo entre muitos. 

E hoje, no Alentejo? Poderá não 

ser juridicamente adequado referir 

escravatura e trá co humano para 

o que ali ocorre, mas são estes 

termos que evocam as terríveis 

condições em que se encontram os 

trabalhadores migrantes das 

estufas de frutos vermelhos que 

enchem o concelho de Odemira e 

limítrofes — condições apontadas 

ao longo dos anos por activistas e 

jornalistas, mas só confrontadas 

o cialmente quando as medidas 

sanitárias relacionadas com a 

pandemia assim o obrigaram. 

Outras metáforas poderiam 

surgir, abundantes que são na 

história do trabalho e 

trabalhadores — como abundantes 

são também as medidas possíveis 

para as evitar; urge ainda analisar 

criticamente o modelo de 

produção do qual estas condições 

extremas resultam — um modelo 

que é herdeiro directo da plantação 

em todas as variáveis, desde o uso 

predatório da terra e destruição 

ambiental à importação de 

trabalhadores deslocados. 

Não estamos em 1850 numa 

fronteira colonial desregulada, 

num coração das trevas onde tudo 

pode acontecer para benefício e 

lucro de companhias em 

metrópoles longínquas, embora, às 

vezes, assim o pareça. Estamos em 

2021 e, acredita-se, num Estado de 

direito com o dever de garantir 

dignidade a quem acolhe e evitar o 

abismo ecológico que se avista.
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