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H

á muitas formas de
nos contarmos. Por
norma, optamos por
salientar os acontecimentos positivos ou
os momentos rituais
que instituíram um-antes-e-um-depois na nossa existência. À beira de
completar cem anos, a 8 de Julho, o
Ælósofo e sociólogo Edgar Morin acabou de lançar um livro (Lições de Um
Século de Vida), em que revisita etapas cruciais do seu percurso, focando-se sobretudo nos erros, falhanços
ou equívocos cometidos e na necessidade da autocrítica para a vida em
sociedade, o que acaba por ser outra
forma de se contar a si e ao mundo.
Poderia ter escrito um ensaio de
gloriÆcação ou de lições, como o título poderá induzir, mas prefere tirar
ilações de uma vida centenária, oferecendo uma perspectiva sobre a sua
abordagem transdisciplinar e humanista. Recorda a participação na resistência ao nazismo, mas sublinha
que antes da II Guerra Mundial conÆou com imprudência que a Alemanha retornaria à razão e lembra a
entrada e saída do partido comunista francês, assumindo ter percebido
tardiamente que o sistema soviético
fazia-se também da subordinação e
da opressão sobre o outro. Agora,
com quase cem anos, diz ter Æcado
surpreendido com a pandemia. Mas
só até certo ponto, porque se acostumou a viver com crises, incertezas
e o inesperado (como demonstraram
a crise de 1929, a ascensão de Hitler,
a desintegração da ex-União Soviética ou o ataque às Torres Gémeas).
Independentemente das diferenças, todos esses acontecimentos acabam por conter características semelhantes, tanto suscitando medos e
regressões, como alimentam a imaginação criativa. Em alturas de desordem, indivíduos ou colectivos
tanto podem perder a cabeça como
Æcarem mais lúcidos. A crise promove forças contrárias. Ele deseja, na
actualidade, que sejam as forças criativas, por mais dispersas e frágeis que

estejam, a deter a lucidez para procurar novos caminhos, apesar da
pandemia, das desigualdades, da
crise da democracia, do domínio do
lucro que tudo controla, da instalação de elementos de totalitarismo ou
da crise ecológica. O problema,
aponta, é como evitar que todos esses elementos se liguem, facilitando
o surgimento de sociedades despóticas que cerceiam as liberdades e a
imaginação. É preciso não desistir
das hipóteses de metamorfose, acreditando num mundo melhor, diferente de o melhor dos mundos.
Será possível imaginar alternativas
ao combalido sistema político-económico dominante nas últimas décadas no Ocidente, sem que isso signiÆque um regresso aos modelos
desacreditados de controlo estatal?
Morin acredita que isso só se consegue com ideias, crítica, pensamento
reÇexivo e saber conviver com a dúvida. Quando nos pomos a caminho,
é bom que estejamos cientes de que
é certo que não vamos alcançar tudo
o que idealizámos. Mas não o ousar
fará do mundo um lugar ainda mais
estranho do que já é.
É preciso não recear os procedimentos em aberto e os paradoxos,
deixarmo-nos envolver por novas
possibilidades, sem perder o sentido
de complexidade, que permite perceber os aspectos diferentes das pessoas, das conjunturas. Vivemos em
sociedades obcecadas com o vencer
ou o perseguir desígnios individuais,
mas na maior parte das vezes não
estamos preparados para as frustrações. A lição de Morin — que nunca
o é, porque nunca enunciada — é que
aprender a lidar com falhanços evita
que se tornem destrutivos, permitindo o recomeçar. E é a partir dessa
consciência que se pode ousar, sem
grandes receios de falhar. É básico.
Mas tantas vezes esquecido. Daí que
o título deste texto, em vez de ser
cem anos de falhas, poderia ser cem
anos de sabedoria.
Jornalista

A seguir
Sentença de Derek Chauvin, o homicida de George Floyd

Crime e castigo

Depois de um adiamento, a
leitura da sentença do ex-polícia
Derek Chauvin, declarado
culpado nos EUA pelo homicídio
do cidadão afro-americano
George Floyd, deve ser
conhecida no dia 25 de Junho.
No início deste mês, o ex-agente
da cidade norte-americana de
Mineápolis, que matou Floyd
asfixiando-o com o joelho, pediu
aos tribunais uma pena ligeira,
alegando ter cometido "um erro
de boa-fé". Mas a acusação
clama por uma pena de 30 anos
de prisão. O pedido da defesa de
Chauvin não deve surtir efeito,
tendo em conta que o juiz Peter
Cahill determinou a existência
de factores agravantes na morte

de Floyd, o que lhe dá liberdade
para sentenciar o antigo polícia
acima do recomendado pelas
directrizes estaduais. Durante a
defesa, Chauvin garantiu que
"não sabia” que havia cometido
um crime e que, na sua mente,
"estava a cumprir a sua missão
de ajudar os outros polícias a
prender George Floyd", cujo
pescoço pressionou com o
joelho durante quase 10
minutos, em 25 de Maio de
2020, indiferente aos seus
apelos e queixas sobre a sua
dificuldade em respirar.
Chauvin foi condenado em Abril
pelo assassinato não intencional
de segundo grau, terceiro grau e
homicídio de George Floyd.
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O teu trabalho nas minhas mãos

S

e está a ler esta crónica
através do seu
smartphone, lamento
informá-lo de que a
probabilidade de ter o
resultado da exploração
de uma criança congolesa nas
mãos é elevado. E sim, eu sei que o
Dia Mundial contra o Trabalho
Infantil já passou, mas só hoje
consegui ler o artigo The dark side
of Congo’s cobalt rush que guardei,
também no meu smartphone, há
cerca de duas semanas. E caramba
se alguma vez, especialmente este
ano, é tarde para escrever sobre
trabalho infantil.
Gostava de começar por vos
apresentar Ziki, menino congolês
que “conheci” durante a leitura e
que, depois de perder os pais num
acidente, foi enviado por uma tia
para trabalhar numa mina de
cobalto quando tinha cerca de
quatro anos. A mesma idade do
meu Ælho, que ainda ontem fez
uma festa porque se conseguiu
calçar sozinho. E se para nós é
estranho que uma criança desta
idade trabalhe, no Congo, o
trabalho infantil nestas minas é
uma espécie de prato do dia,
apesar da sua proibição legal.
Aliás, nem sei se devia chamar
“trabalho” ao que estas crianças
fazem, porque cada relato que leio
é mais assustador do que o
anterior. Crianças que trabalham 12
horas diárias em minas caseiras
inseguras, sem qualquer material
de protecção individual, muitas
vezes drogadas para não sentirem
fome e a receberem uma
remuneração entre o nada e o
miserável, consoante aquilo que
consigam produzir. Crianças a
quem não são sequer fornecidos
alimentos se não Æzerem dinheiro
suÆciente para o patrão que as
explora. Em 2014, segundo dados
divulgados pela Unicef, estimava-se
que existissem mais de 40 mil
jovens e crianças a trabalhar nestas
minas, mas tudo parece indicar
que o número real é ainda mais
assustador. O problema? É que é
das minas congolesas que saem
anualmente cerca de dois terços do

cobalto consumido no mundo. O
cobalto que faz com que as baterias
dos nossos telemóveis,
computadores e carros eléctricos
funcionem. O cobalto que, apesar
da investigação nesse sentido,
ainda é insubstituível nas baterias
de ião-lítio.
E não, não podemos usar outras.
Porque as baterias de ião-lítio, que
usam o cobalto como material
catódico, são mais leves e têm
relativamente às concorrentes a
vantagem de não “viciar”. E num
mercado de concorrência feroz
nenhuma empresa vai querer
voltar a apresentar produtos com
baterias com mais ferro ou o níquel
que tornariam o produto Ænal mais
pesado ou menos seguro.

M

as voltando a
Ziki que, com 15
anos, parece
bem mais novo
pela fraca
estatura de
quem viveu uma década
subnutrido, é impossível não nos
chocarmos com tudo o que conta.
O trabalho das crianças que na
idade mais tenra lavam os
minérios e seleccionam os
melhores, que mais velhinhas
carregam sacos e que depois,
quando quem manda as acredita
capazes, são enÆadas apenas com
uma corda à cintura dentro de
buracos com centenas de metros
de profundidade. As crianças que
mais tarde desenvolvem doenças
respiratórias graves e que
trabalham muitas vezes ao lado de
grávidas que, graças à exposição
aos metais pesados, acabam por
dar à luz bebés com malformações
e anomalias importantes. As
crianças que todos os dias em que
ganham dinheiro têm de pagar
uma quantia a uma espécie de
máÆa que garante que, assim, não
sejam roubadas. As crianças que o
mundo devia proteger e a quem
continua a falhar.
A Declaração Universal dos
Direitos das Crianças foi
proclamada pela Assembleia Geral
da ONU em 1959. Mas hoje, 62

Tanto faz
não é resposta
Carmen Garcia

Somos uns
privilegiados, é
o que somos.
Os nossos filhos
andam
cuidados, de
barriguinha
cheia, vão à
escola, têm
mais
brinquedos do
que aqueles de
que necessitam
e adormecem
todas as noites
numa cama
confortável

depois, continuamos com um valor
astronómico de 160 milhões de
crianças em trabalho infantil no
mundo. E este número adoece-nos,
não adoece? Pensamos nos nossos
Ælhos, no soninho descansado que
têm, nos sorrisos felizes… E só de
os imaginarmos num destes
contextos Æcamos nauseados.
Reparem, estou sentada no chão
da sala, com o computador portátil
no colo, e tenho vestido um pijama
que comprei numa dessas lojas
baratas de roupa e que diz na
etiqueta ser proveniente de um
país onde a percentagem de
trabalho infantil é esmagadora. E
nem sei bem no que isto me torna.
Mas sei que estas duas coisas são a
prova de que o trabalho infantil
não é uma realidade assim tão
distante. Porque nós, europeus
que do alto do privilégio alertamos
para o trabalho infantil, não
deixamos de usar o produto desse
trabalho e contribuir para que o
ciclo não quebre.
O meu tio mais velho conta que o
meu avô o tirou da escola mal o viu
capaz de escrever meia dúzia de
palavras e de fazer as contas mais
básicas. E nem o ar franzino e
sempre adoentado o safou. Tinha
de ajudar a trazer dinheiro para
casa porque era isso que se
esperava do irmão mais velho.
Mesmo que esse mais velho fosse
sinónimo de oito anos acabados de
fazer.
Sabem, eu queria olhar à volta e
não ver trabalho infantil no meu
pijama que nem é bonito, queria
que este computador não
precisasse do cobalto para estar
ligado e queria que o trabalho duro
tão precoce não tivesse roubado
um pulmão ao meu tio. Queria
estar em 2021 e não me sentir
rodeada e conivente com o
trabalho infantil.
Há um meme famoso na Internet
que mostra na parte superior a
Greta Thunberg num discurso
inÇamado sobre a importância dos
carros eléctricos, enquanto, na
parte inferior, uma criança
congolesa diz qualquer coisa como
“calma Greta, estamos a extrair o

cobalto o mais rapidamente que
conseguimos para as vossas
baterias”. E se o meme é
demagógico e uma forma sem
sentido de ataque a Greta, também
é verdade que a dicotomia ali
presente nos devia fazer pensar.

S

omos uns privilegiados,
é o que somos. Os
nossos Ælhos andam
cuidados, de
barriguinha cheia, vão à
escola, têm mais
brinquedos do que aqueles que
necessitam e adormecem todas as
noites numa cama confortável. E
depois o tablet onde eles viram o
Panda e os Caricas ao Ænal da tarde
tem uma bateria que funciona
porque um menino de rua com
fome, sem escolaridade e que
nunca viu um brinquedo arriscou
a sua vida para tal. Fica duro
quando metemos as coisas nestes
termos, não Æca?
O Ziki do artigo que li foi
resgatado das minas aos 15 anos e
entregue a uma instituição gerida
por missionários. Mas nunca se
livrará das marcas físicas e mentais
que as minas deixam. Minas legais
e ilegais que continuam a crescer e
que colocam em risco as
habitações de uma parte da
população.
O ano de 2021 é o Ano
Internacional para a Eliminação do
Trabalho Infantil. O grande
objectivo é o de promover acções
legislativas e práticas que
permitam que, em 2025, o trabalho
infantil tenha acabado em todas as
suas formas. O objectivo é terminar
com esta forma de escravidão que
a pandemia veio agravar. E será
seguramente mais fácil estarmos
sintonizados com este mote se nos
lembrarmos todos os dias de que,
apesar de não parecer, cada um de
nós usufrui diariamente do
trabalho de uma criança, seja no
smartphone, no carro eléctrico ou
numa peça de roupa. Todos temos,
literalmente, o trabalho destas
crianças nas mãos.

Enfermeira

4 • Público • Domingo, 20 de Junho de 2021

Coelima

A têxtil que
era grande de
mais para cair
Reportagem Pevidém foi centro da indústria durante
décadas graças a este colosso que fazia roupa de
cama. Cavaco salvou-a em 1991, a banca ajudou em
2011. Agora vive a terceira crise – e adivinha-se a
solução que tem faltado: um accionista industrial
Por Victor Ferreira texto e Adriano Miranda fotografia

N

oventa e nove anos de vida,
divididos por uns 70 de alegria e uns 30 de agonia. Este
poderia ter sido o epitáÆo
da quase centenária Coelima, a empresa
modelo de têxteis-lar de
Pevidém (Guimarães) que
esta semana escapou de novo à sepultura. Por
três vezes enfrentou a ameaça de extinção (1991,
2011 e 2021) e por três vezes se salvou in extremis. Sempre que escapou à morte, acabou pior
do que estava. Como um lençol que, de remendo em remendo, Æca sem mais remendo possível. A última salvação está encaminhada, mas
ainda não se percebeu como vai Æcar. Depois
do auxílio político em 1991, da solução bancária de 2011, chega a vez da ajuda industrial?
“Olhando para trás, e vendo aonde se chegou, é legítimo perguntar se teria sido melhor

deixar cair a Coelima em 1991. Não estou a dizer que se deveria ter deixado cair, mas é legítimo fazer essa pergunta”, diz Jorge Seabra, o
primeiro presidente da Coelima após a saída
da família fundadora.
Seabra nunca falou em público sobre a empresa que comandou durante 20 anos. Abre
agora uma excepção. Porque a Coelima é um
marco na história industrial portuguesa. “Aquilo que gostaria que Æcasse claro é que a Coelima foi o que foi, graças à família [Coelho
Lima]”, sublinha.
A Coelima de hoje nada tem a ver com a do
passado. Fez-se grande durante o Estado Novo
sem se comprometer com o regime. Pelo contrário, distinguiu-se dele em tudo.
Abriu-se ao mundo, quando o país se fechava na fronteira. Progressista e comunitária,
criou um jornal em 1964, dirigido por um arquitecto, feito por patrões e trabalhadores, e

manteve-o durante 25 anos. Promoveu as artes,
o desporto, a educação e a formação.
Foi solidária no seu projecto social: doou
dinheiro e terrenos para casas; ajudou famílias,
empresas e instituições. Criou novas instituições, que perduram fora do perímetro da Coelima, como uma companhia de teatro.
Adoptou medidas que ainda hoje não são
prática comum (infantário e dentista próprio,
salas de amamentação, cooperativa de consumo) ou que só se tornaram padrão nacional
com a Terceira República (medicina no trabalho, 13.º mês). E quando a democracia chegou
em 1974, já a Coelima era um colosso. Todos
gostavam dela: os trabalhadores, que até lhe
deram um carro pelo aniversário; os clientes
e fornecedores, que foram por ela servidos ou
com ela enriqueceram.
Quando Portugal entra na CEE, já havia muitas dores de crescimento. As apostas da déca-

da de 70 começaram a ter um preço muito alto
a partir de 1980. Mas a Coelima era grande de
mais para cair. Na primeira crise, em 1991, foi
resgatada por um Governo de Cavaco Silva,
em véspera de eleições. A família é afastada.
A empresa de 2021 é um lugar vazio. As ruas
e praças interiores, a fervilhante mini-cidade
que chegou a ter 3500 trabalhadores e supermercado, vive calada. “Hoje em dia até conseguimos ouvir os pássaros”, comenta Emília
Azevedo, directora de Recursos Humanos da
Moretextile, a sociedade gestora criada em
2011, para gerir a Coelima na segunda crise.
O contraste é notório. No passado, a banca
fazia Æla para entrar na Coelima. Todos os políticos queriam Æcar na fotograÆa, fosse a celebrar os tempos bons ou como salvadores nos
tempos maus. Hoje, quase ninguém lhe dá crédito. Há dez anos, quando precisou de ajuda
pela segunda vez, ali entre a crise mundial e
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o resgate da troika, nenhum político foi até
Pevidém. Em 2021, muito menos.
Em Abril, a administração desfaz as ilusões
de quem pensaria que poderia haver duas sem
três. Apresentou a Coelima à insolvência. Terceira crise. No Parlamento, duas bancadas Æ#
zeram perguntas ao Governo. PCP e Os Verdes
questionaram. “Tem conhecimento (...)?” O
ministério do Trabalho respondeu. “As entidades competentes (...)”. Tudo formalismo, tudo
burocracia, tudo sem consequências. O P2 contactou a bancadas dos partidos. A maioria nem
respondeu. “Será mais indicado falar com a
estrutura local”, disse a do PS.
Restam 253 trabalhadores. Alguns dos quais
estão colocados numa empresa de serviços
partilhados, longe do lugar do Miral.
Quem hoje olha para o portão sul, sempre
fechado, não imagina como era aquela entrada
no passado. O magote de pernas apressa-

das nas horas de mudança de turnos. Os autocarros em Æla na rua do Trabalhador Têxtil.
O vaivém da maré operária entre a Rua 1.º de
Maio e a Rua da Liberdade.
Quando a Coelima era grande, Pevidém chegava a Famalicão, a Vizela, a Fafe. A Coelima
era o trânsito na EN 206. O têxtil era o engarrafamento na EN 105. A indústria eram as camionetas Soares e Ferreira das Neves lotadas
de operárias, apesar do reforço de carreiras.

Dificuldades com accionista
Tudo isso acabou. As empresas são outras, os
industriais mudaram, as estradas são vias rápidas. “O peso da indústria ainda é grande,
mas o panorama mudou muito desde a crise
de 90”, diz o presidente da Junta de Selho São
Jorge, a freguesia que corresponde à vila operária de Pevidém. Até 2013, era uma junta co-

Roupa de cama
Zara Home, Ikea, Target são três
retalhistas que são ou foram
clientes da Coelima. A fábrica
de Pevidém, fundada em 1922, foi
uma das maiores exportadoras
nacionais mas nos últimos 30 anos
passou por três crises que
a desfiguraram. Embora conserve
edifícios industriais únicos, como
o da tecelagem, anos a fio sem
investimento tiraram-lhe o fulgor
da mini-cidade onde chegaram
a trabalhar 3500 pessoas.
Hoje sobram 253

munista. Hoje, tem um executivo PSD-CDS.
Na terceira crise, a Coelima está ainda mais
isolada. Reduzida em tamanho e importância,
deÆnha enquanto o seu sector prospera. O ano
de 2021 vai ser o melhor dos últimos dez ou 15
do têxtil-lar, vaticinam os empresários. As exportações de Janeiro a Abril de 2021 já ultrapassam em 25% as vendas pré-pandemia. Há
empresas sem mãos a medir, desesperadas à
procura de trabalhadores ou empresas para
subcontratação.
Outro gestor que nunca falou em público,
desde que saiu de Pevidém, é Artur Soutinho.
Comandou a Coelima, e o grupo Moretextile
entre 2011 e 2020. Acaba de bater com a porta,
depois de um ano “muito complexo”. É o executivo com as costas mais largas, aquele a quem
todos apontam o dedo.
Geria três empresas (Coelima, António Almeida & Filhos e JMA Felpos) em nome
c
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de um accionista que era um fundo bancário,
o Fundo de Recuperação.
“A determinada altura, comecei a ter diÆculdade em perceber qual era a visão do accionista”, conta. Essa altura, esclarece, foi 2020, o
primeiro ano da pandemia, que deveria ter sido
aproveitado para “aprofundar a reestruturação” iniciada em 2011 e que pressupunha,
como ponto de chegada, a fusão jurídica entre
aquelas três empresas. Foi nisso, diz, que trabalhou dez anos.
Em Fevereiro de 2021, quando percebeu que
haveria diferenças inultrapassáveis, renunciou.
Artur Soutinho, que na década de 90 ajudou
na reestruturação de outra grande empresa
têxtil do vale do Ave, a Somelos, não entra em
grandes detalhes sobre essas diferenças. Mas
aponta para o accionista, o Fundo de Recuperação, e destaca a “perversidade” que levou à
ruptura neste “casamento”.
Essa “perversidade” é o facto de a banca ser
simultaneamente credora da Coelima e participar como accionista da Coelima, que é o fundo constituído com os créditos maus da banca
àquela empresa. “Um credor olhará para uma
empresa de forma diferente do que um accionista”, sublinha Soutinho. Ao primeiro interessará receber créditos. Espera receita. Ao segundo deveria interessar a continuidade, se
possível em perpetuidade. Isso implica investimentos, para a criação de valor futuro. É uma
despesa.
“Conduzi este grupo até ao Ænal de 2020
sempre numa perspectiva de procurar uma
solução accionista que tinha de passar pelos
bancos, já que são accionistas, e pelo Estado,
como parte dos maiores credores do grupo
[por via da CGD e do actual Banco de Fomento,
que detinham 80% do passivo registado no Æ#
nal de 2020]. Foi um esforço violentíssimo que,
a partir de Outubro-Novembro começou a ser
doentio”, prossegue o gestor, que é acusado
pelos sindicatos de ser “o coveiro da Coelima”.

A casa dos Coelho Lima
Desde que a insolvência da Coelima foi reconhecida no Tribunal de Guimarães, há precisamente dois meses (21 de Abril), o P2 recolheu
mais de 30 horas de entrevistas. Entrevistou
os três últimos presidentes da Coelima, trabalhadores e ex-trabalhadores dos últimos 70
anos, actuais e antigos responsáveis. Acompanhou sindicatos, o administrador de insolvência, questionou políticos, outros empresários
do sector, autarcas, advogados.
Todos estiveram disponíveis. Com uma excepção – a sociedade ECS Capital, gestora do
Fundo de Recuperação, fundada por António
de Sousa, liderada por Fernando Esmeraldo,
e que está a vender todos os fundos que gere.
Nunca responderam às perguntas enviadas por
escrito, ignoraram todos os telefonemas.
Visitámos a fábrica — ou o que resta dela —
incluindo a antiga casa dos Coelho Lima, onde
ainda nasceu Adelino, o mais novo do casal
Albano Martins Coelho Lima e Maria de Belém
de Abreu Leite e o único sobrevivente do clã
inicial.
Entre o ar vintage da mobília e dos electrodomésticos e a aura de abandono dos muitos
bens da família, que ali estão entregues ao esquecimento, essa terá sido a parte mais surpreendente e dolorosa desta viagem.
No piso principal e piso inferior, onde outrora se recebiam clientes e convidados, há um
ar de abandono, mas, ao mesmo tempo, parece que a família saiu dali ontem. O frigoríÆco
na cozinha. Sofás e poltronas viradas para a
velha televisão. A biblioteca com livros. As paredes cheias de quadros e fotograÆas.

No piso de baixo, uma antiga empregada,
Conceição Lemos, organizou “o museuzinho”. São fotograÆas, medalhas, documentos
pessoais e empresariais, roupas de diferentes
épocas e donos (chapéus, casacos, carapins!).
Conceição continuou a abrir janelas e arejar a
casa onde trabalhou. Deixou de o fazer recentemente, com a pandemia.
Não falta sequer uma mesa posta para dois,
pratos e talheres preparados, como se aguardassem a chegada do casal Albano e Maria de
Belém.
Há também pastas, cartas, envelopes, fotograÆas que são testemunho de 70 anos da Coelima. Está tudo a apodrecer. Alguém deveria
pegar naquilo, e no que está no centro de documentação (uma sala cheia de papelada, vídeos e dossiês no edifício administrativo), antes que se perca para sempre. É tão património
histórico quanto o inigualável edifício da tecelagem, com o seu piso superior sem colunas e
as aberturas no chão que permitem enrolar o
tecido no piso de baixo.
Quando Jorge Seabra chega a Pevidém, em
1991, a empresa factura um milhão de contos
(cinco milhões de euros se o câmbio fosse
hoje). Nos anos melhores, as receitas tocam
nos 100 milhões de euros. “Houve anos bons,
houve anos maus”, resume Seabra.
“Durante a nossa passagem tivemos de lidar
com problemas estruturais: um grande déÆce
de investimento, que funcionava quase como
uma dívida escondida; o Acordo Têxtil na Organização Mundial do Comércio, que abriu o
mercado europeu aos asiáticos; um longo ciclo
de um dólar fortemente desvalorizado.”
A entrada asiática arrumou com as velhas
Æações europeias, deixaram de ser rentáveis.
“No passado, era a secção que mais pessoal
empregava”, recorda Carlos Salazar, actual
responsável da tecelagem, que tinha entrado
como estagiário do controlo de qualidade na
Æação e tecelagem em 1983. Nessa altura, a Æação tinha cerca de mil operários. A secção desapareceu, de forma gradual, na primeira década da gestão Seabra.
Com o dólar desvalorizado, os EUA viraramse para outros mercados. Ainda houve grandes
negócios: a grande encomenda da Target, entre 2004-2005, fez entrar milhões em Pevidém.
Há quem diga que foi uma “recompensa” americana pela Cimeira dos Açores (2003), antes
da intervenção militar no Iraque. Mas nunca
houve uma fonte oÆcial que o conÆrmasse.
O certo é que há mercados mais competitivos
para os EUA, que vão reduzindo as encomendas a Portugal ou querem preços que não permitem as margens necessárias à indústria portuguesa. Como o dinheiro não chegava para
pagar a dívida e modernizar a empresa com
investimento, continuou-se a cortar. A distância da Coelima dos Coelho Lima e da Coelima
de quem se lhes seguiu continuou a aumentar.
Nos tempos áureos, junto à entrada sul, havia uma casa (já demolida) onde as mães recentes podiam amamentar os bebés. “As trabalhadoras eram chamadas quando as amas
estavam junto ao portão, elas recebiam os Æ#
lhos, recolhiam à casa, davam de mamar e no
Æm regressavam ao trabalho depois de devolverem os Ælhos”, recorda Emília Azevedo.
Antes de 1991, a empresa pagava sete prémios (assiduidade, especial de Verão, mensal,
de presença, de produção, de desempenho,
de sugestões) e dois subsídios (especial para
férias fora do período de Verão e de monitoragem). As regalias sociais – algumas delas criadas
no Estado Novo – incluíam transporte de e para
o Porto e Braga, seguro de vida, seguro de
doença comparticipado, posto médico (cujo

A família e a memória
Adelino Coelho Lima, na
fotografia de cima com a mulher
Maria José, foi o último membro
da família a presidir à Coelima. Ao
lado, Perpétua Campos, antiga
assessora da administração, e um
pormenor da antiga casa da
família, que continua cheia de
bens pessoais

edifício ainda lá está), empréstimos, adiantamentos de salários, fundo de pensões, cantina
e bares, supermercado, jardim infantil.
“Teve psicólogos, médicos e dentistas nos
quadros. Tal como engenheiros civis e um arquitecto, para as muitas obras que estavam
sempre a decorrer”. O jornal próprio, que nasceu O Miral em 1964 e depois foi rebaptizado
Boletim Coelima, saiu até 1989, véspera do primeiro abalo.
Na esfera do Centro Cultural e Desportivo
(CCD) da Coelima, criado em 1963 havia um
campo de futebol, um pavilhão desportivo (dos
mais modernos do Norte do país durante anos
e palco de um campeonato do mundo de andebol de categoria B na década de 1980), biblioteca, salão de exposições, bar e autocarro.
Praticava-se dez modalidades desportivas, desde o futebol de salão ao karaté, do atletismo e
andebol ao badminton.
Além disso, o já referido teatro Coelima, uma
companhia amadora, feita pelos operários,
bem como uma cooperativa de consumo, gerida pelos trabalhadores e que vendia bens a
preços boniÆcados.
Tudo isto atravessou o Estado Novo e os primeiros anos da democracia, mas desapareceu
nos últimos 30 anos, em sucessivas “reestru-

turações” (ou porque a legislação passou a
regular alguns desses aspectos, como os cuidados de saúde). O CCD e o teatro, sobrevivem,
mas já sem a ligação institucional à fábrica.

Os loucos anos 70
Para perceber a crise de 1991 é preciso puxar
a Æta atrás, até 1974. “Diria que a década de 70
foi crucial para nós, cresceu-se muito e mal”,
resume Adelino Coelho Lima.
“Com o 25 de Abril de 1974, devíamos ter
parado o investimento, mesmo que isso implicasse perder algum sinal que tinha sido adiantado. O custo do dinheiro disparou, os juros
tornaram-se pesados. Até 74, tudo correu bem.
Mas daí em diante...”
Em 1974, a Coelima tinha 1500 trabalhadores.
Em 1980, já ultrapassava os 3000. Toda a gente quer trabalhar na Coelima. Os pedidos são
muitos. O irmão José, engenheiro químico de
formação, é quem gere o pessoal. “Faltou-nos
um autêntico líder”, avalia Adelino, que fará
89 anos em Agosto.
O único dos cinco irmãos ainda vivo assume
com humildade que “faltou capacidade de gestão” para lidar com o crescimento.
O “problema”, avalia Belarmino Fortes, que
dirigiu as Ænanças da Coelima entre 1972 e
1980, resulta de três factores: compra de equipamento estrangeiro sem Æxação do câmbio;
efeitos da nacionalização da banca; e a contínua desvalorização do escudo.
“Quando as máquinas foram encomendadas,
o franco suíço estava a 7,50 escudos. Quando
a factura chegou, valia 30 escudos. A despesa
tinha multiplicado por quatro.”
Como uma desgraça nunca vem só, os anos
70 Æcariam marcados por outros problemas.
O João era o “mais visionário” dos irmãos Coelho Lima. Ficou doente. Alzheimer. Ninguém
deu conta.
“Era um grande empresário, com visão. Di-
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ConÆança. Era o ano de 1922. Começa aqui a
história da Coelima, ainda não com este
nome.

A prenda ao patrão: um Mercedes

ria que Portugal teve o Alfredo da Silva, o
Champalimaud e o João Coelho Lima”, sustenta Belarmino Fortes. “O João era um destemido”, evoca Adelino. “A lucidez dele fez-nos
muita falta naqueles anos.”
A crise começou a notar-se bem em 1980,
prossegue. Albano Coelho Lima já não assistiu
ao princípio do Æm. Morreria às 6h30 de 25 de
Setembro de 1979, quatro dias antes de completar 87 anos.
Na década anterior, quando escrevinhou o
“contrato” da sociedade anónima que estabeleceu com os Ælhos, o patriarca dedicou logo
o primeiro ponto ao “compromisso de que os
Ælhos e sócios sempre se estimem e respeitem
e desculpem alguma falta que por ventura sem
intenção algum sócio cometa”.
No ponto 3, propunha que “todos poupem
a retirada de dinheiro o mais possível”; e no
parágrafo Ænal pede que “estas considerações
Æquem gravadas no coração de todos e que
mesmo depois de ele desaparecer nenhum dos
Ælhos deixe de respeitar estes pressupostos”.
A cópia desse manuscrito, redescoberto agora com o P2, termina com a assinatura de Albano e dos seus cinco rapazes.

De operário a empresário
Albano Martins Coelho Lima nasce a 29 de Setembro de 1892, no lugar da Ponta do Campo,
no coração de Pevidém que, então, já era conhecida pela presença de indústria artesanal.
É o primeiro de sete Ælhos do casal Manuel
Martins Coelho Lima e Maria do Carmo.
O obituário de Albano publicado no número
192 do Boletim Coelima, aÆrma que “pouco se
sabe dos primeiros anos de vida” do fundador
da empresa. “Era um rapaz da aldeia dos Æns
do século XIX. Mais uma criança entre muitas.
Talvez a mais activa.”
Aos 11 anos era ajudante do pai e já aparece
na Banda da Sociedade Musical de Pevidém,

A determinada
altura, comecei a
ter dificuldade em
perceber qual era a
visão do accionista.
Não percebo o que
está a acontecer (...)
Como se pode
destruir tanto
valor?
Artur Soutinho

que o pai dele ajudara a formar em 1894. Finda
a instrução primária, ali entre os 13 e 14 anos,
bate à porta da empresa Francisco Inácio da
Cunha Guimarães & Filhos. É uma decisão crucial. Albano começa como operário, dando
brilho aos tecidos, como ajudante de calandrador, ofício que cumpre com esmero na fábrica
do Moinho do Buraco, de Francisco Inácio.
Casa-se com Maria de Belém, “rapariga de
excepcionais qualidades”, aos 25 anos, a 3 de
Fevereiro de 1917. O seu desempenho proÆssional impressiona de tal forma o patrão que
este promove-o rapidamente para empregado
chefe de armazém e, mais tarde, faz dele o Æel
responsável da fábrica.
O primeiro Ælho, Casimiro, nasce em 1918.
O segundo, João, chega em 1921.
Apesar da mudança de horizontes, Albano
pondera emigrar. Aponta ao Brasil. Chega mesmo a pedir dinheiro a um familiar e a tratar da
carta de chamada, isto é, o documento-convite emitido por quem o iria receber do outro
lado do Atlântico. Mas acaba por desistir da
ideia. Em vez disso, torna-se empresário.
Depois de consultar amigos e o próprio patrão Francisco Inácio, para o qual continua a
trabalhar, Albano decide comprar um tear manual. Paga 2200 escudos (11 euros se fosse ao
câmbio actual), Æcando a dever 2000 escudos
ao amigo Alberto Pimenta Machado, que lhe
adianta dinheiro com base numa livrança.
Instala-o na casa que habita desde o casamento, e onde hoje se encontra a farmácia

Albano e Belém terão mais quatro Ælhos (seis
no total, cinco rapazes, uma rapariga): Ana
Maria (1924), José (1926), Francisco (1927) e
Adelino (1932). Ana Maria será a única a não se
envolver no negócio da família.
Trabalhando de dia no Moinho do Buraco e
à noite ou nas horas vagas em casa, Albano e
Maria de Belém tecem os primeiros panos.
“Eu digo que ele era o meu avozinho, o Albaninho”, conta Perpétua Campos, antiga assessora da administração da Coelima. “Ele
gostava muito de caminhar. Não parava. Por
vezes, pegava-me pelo braço e levava-me com
ele, nas suas voltinhas, contando-me as histórias de como aquilo nasceu, de como conseguiu
ter o primeiro tear, de com ia de comboio, apesar de todas as diÆculdades, em primeira classe, para se cruzar e conhecer os senhores ministros ou empresários que iam do Porto para
Lisboa. Era Æno!”
Em 1930, Albano instala quatro teares mecânicos no lugar do Miral. Perpétua Campos
lembra sobretudo a “humildade”. “Os Coelho
Lima nunca foram vaidosos, nenhum deles,
nem mesmo depois de a fábrica se tornar no
sucesso que chegou a ser. Nunca os vi a tratar
mal ou a menosprezar alguém. Se alguém os
convidasse a almoçar em casa, eles iam. Eram
humildes, era algo que já vinha do pai do senhor Albano, um sapateiro.”
Como diz Adelino, a família deu-se com os
amigos de sempre, os da rua, da escola, da
fábrica. Os empregados convidavam-nos para
padrinhos dos Ælhos. Por sua conta, Adelino
tem 14 aÆlhados.
Manuel José Vieira entra pela primeira vez
na Coelima a 25 de Março de 1955. Tem 23 anos.
A Coelima chegara aos 100 teares (12 dos quais
automáticos) em 1948. Vai para a Æação. É o
primeiro da família a entrar naquela fábrica,
vindo de uma família da Póvoa de Lanhoso.
Desde meados dos anos 40 que a freguesia
de Selho São Jorge cresce em população mais
rapidamente do que o resto do concelho de
Guimarães.
Antes de se apresentar pela primeira vez em
Pevidém, compra um fato no Cardoso da Saudade, em Famalicão. “Na altura havia lojas em
todo o lado.” Passa a deslocar-se diariamente
de bicicleta entre Vermoim (Famalicão) e Pevidém (dez quilómetros pelas estradas actuais).
No primeiro dia, é recebido na Coelima por
dois dos Ælhos do fundador. Um deles comenta o fato: “Disse-me que era roupa boa de mais
para vir trabalhar.”
“Fui ganhar 23,50 escudos por dia. Três meses depois, em Junho, já ganhava 36 escudos
por dia. Na altura, um pão custava quatro tostões [0,40 escudos]”, recorda.
Certo dia, regressa a casa na companhia de
um amigo, que trabalha noutra fábrica. Ambos
tinham acabado de receber o salário da semana. Manuel mostra-lhe que ganhara 23,50 escudos por dia. O amigo era pago a oito escudos
por dia. “Eu tinha 23, ele tinha 24. Ficou a chorar como uma criança.”
A mulher de Manuel era cozinheira na casa
dos Coelho Lima. A partir da década de 60,
três dos cinco Ælhos deste casal seguirão as pisadas do pai e entram na fábrica. Francisco é
o primeiro. Tem 12 anos. Nesse tempo, cerca
de 50% dos jovens entre 10 e 14 anos já trabalha, segundo dados compilados no livro A Economia Portuguesa na União Europeia: 19862010, de 2014.
c
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Um dos Ælhos do fundador, Francisco Coelho
Lima, era o padrinho de baptismo de Francisco Vieira. Este continua nos quadros na Coelima. Viveu o crescimento dos loucos anos 70 e
as três crises da empresa nos últimos 30 anos.
É o coordenador do Sindicato Têxtil do Minho
e Trás-os-Montes. Representa a maioria dos
que ainda restam na fábrica de Pevidém no
actual processo de insolvência.
Manuel Vieira, o pai, frisa: “Em 60, houve
uma explosão de emprego, não só na Coelima.
Mas esta era a que pagava mais. Já tínhamos
direito ao 13.º mês, antes de a lei o prever. Toda
a gente queria meter Ælhos e familiares.”
Guilherme Ribeiro, 59 anos, operário da Coelima há 40 anos, garante por seu lado, que “havia até quem pagasse para conseguir um lugar
nesta fábrica”. “Naquele tempo, trabalhar na
Coelima era um luxo. Os trabalhadores até deram um carro ao patrão”, lembra.
Tal oferta aconteceu no início do Outono de
1965. Todos os trabalhadores contribuíram
com dinheiro, em função do salário. Manuel
Vieira não sabe precisar o valor. “Sei que foram
dois dias de salário.” Comprou-se um Mercedes
220 SE. Ninguém dos antigos trabalhadores ou
responsáveis entrevistados pelo P2 soube dizer
quanto custou. Deram-no ao patriarca da família, quando este festeja 73 anos, a 29 de Setembro.
Albano Æca “espantado”. Manuel Vieira lembra-se que alguns acalentavam a esperança de
uma retribuição, uma semana de salário. “Ele
ia dizer qualquer coisa, mas o guarda-livros
travou-o e disse-lhe, ali no meio de todos: ‘Sr.
Albano, não abra a boca. Senão, para a próxima vamos dar-lhe um avião.’ O Albano Æca
meio tonto e responde: bom, uma vez que é
assim, meus queridos trabalhadores, o carro
não é meu, é vosso. Se me encontrarem em
qualquer lado, chegai-vos a mim que haverá
sempre lugar para vós no carro.”
O carro ainda existe. Pelo menos o registo
continua activo, embora sem seguro ou inspecção válida, como apurou o P2.
Adelino Coelho Lima garante que o pai “nunca teve a ambição de ter um Mercedes”. “Ele
até começou a conduzir muito tarde. Tivemos
um Renault, depois um Citroën. Essa oferta faz
parte das coisas mais emotivas da Coelima.
Tem a ver com a época. Hoje não será possível”, alega, apontando que “os tempos são
outros” e o “paternalismo” já não tem lugar.
Virgílio Bento Pereira também invoca o “paternalismo” no estudo sobre Pevidém e que
deu origem ao livro Os Vincados Padrões do Tecido Social (Afrontamento, 1999). Porque esse
modelo relacional entre classes, com raízes
históricas na região, ajuda a explicar “a reduzida eÆcácia do discurso e acção sindicais”.
Na Coelima, nem sindicatos, nem Estado
Novo tiveram grande acção. “A Coelima sempre
teve paz social”, assinala Belarmino Fortes,
director comercial em 1971-1972 e director Æ#
nanceiro de 1972 a 1980.
Fortes recorda um episódio ilustrativo: o
plenário para formar uma comissão de trabalhadores pós-25 de Abril. É ele quem preside
à reunião magna que, segundo outro ex-quadro
da empresa, Jaime Marques, “é um momento
clariÆcador sobre o poder interno”.
“O Bourbon Sampayo convida-me a presidir
à mesa. Eu aceito mas vou de férias com a família para o Algarve, mantendo contacto por
telefone. Certo dia, informam-me que a reunião está marcada para tal dia, às 15h. Contra
a vontade da minha mulher, no dia marcado,
levantei-me de madrugada, meti-me no carro,
atravessei o país e à hora marcada estava em
Pevidém.”
Jaime Marques também vai de propósito até

à Coelima. Estava em serviço militar, mas faz
questão de ir ao plenário, no qual intervém.
“Disse que não concordava muito com o modelo proposto. Em vez de uma lista com nomes
defendi que a proposta deveria prever lugares
por sectores da empresa.”
A votação é feita de braço no ar. A proposta
que Bourbon Sampayo defende é chumbada,
para desagrado dele.
Tal rejeição não signiÆca que a Coelima é um
mar de rosas. Havia problemas – Bourbon, que
entrou aos 19 anos, queixa-se de ter sido perseguido durante dez anos, a partir do momento em que regressa à contabilidade e depois de
uma tentativa falhada de cheÆar a cooperativa
de consumo.
A rejeição da comissão de trabalhadores teria outras razões. Como por exemplo as regalias sociais praticadas na empresa. Ou, como
recorda Jaime Marques, o contexto polémico
das nacionalizações. Em 1975, a grande Têxtil
Manuel Gonçalves, de Famalicão, é nacionalizada. A decisão gera revolta entre operários e

Olhando para trás,
e vendo aonde se
chegou, é legítimo
perguntar se teria
sido melhor deixar
cair a Coelima em
1991. Não estou a
dizer que se deveria
ter deixado cair,
mas é legítimo fazer
essa pergunta
Jorge Seabra

conduz ao cerco e ocupação do Centro de Trabalho do PCP em Famalicão, em Agosto.
Há rumores de que a nacionalização da Coelima foi abordada no período do gonçalvismo.
Mas tal nunca se conÆrmou. E a verdade é que
não aconteceu. Pelo contrário, até havia sinais
de que a Coelima era uma empresa com boas
ligações ao regime saído da Revolução. As práticas internas ajudavam a manter uma certa
reputação favorável à esquerda.
Adelino Coelho Lima recorda que Santos
Simões, Ægura de proa do MDP/CDE, visitou a
empresa várias vezes depois do 25 de Abril,
sempre com palavras de incentivo: “Vocês não
parem, não parem.”
Desbravando novos caminhos, a empresa
cria os 5.º e 6.º turnos, que ninguém até ali
praticava. São turnos de Æm-de-semana, que
pagam 80% do salário.
“Foi a nossa solução para rentabilizar as máquinas sem mais investimentos signiÆcativos”,
justiÆca Belarmino Fortes.
Para trabalhadores de outros sítios, e da lavoura, foi uma hipótese de terem uma segunda fonte de rendimento. Para outros, foi a
oportunidade de estudar à semana e ganhar o
salário ao sábado e ao domingo.
Além disso, a Coelima abre um centro de
formação que “teve um impacto extraordinário”. “Era um centro certiÆcado, o maior centro de formação têxtil do país. Serviu toda a
indústria da região, formou todo o tipo de proÆssionais”, elogia Jorge Seabra.
A partir da fábrica nasceram novas empresas. “Foi uma diversiÆcação errada”, avalia
Adelino Coelho Lima. No auge, o grupo tinha
18 empresas, oito do sector têxtil, oito de informática e duas no sector agro-alimentar.
Duas delas, a Sopsi (computadores) e a Friminho (congelados), deram “um enorme rombo
nas contas quando a situação já era difícil”,
reconhece Adelino. Diz que ainda sondou Alexandre Soares dos Santos, que conhecera enquanto jovem no colégio, para uma eventual
compra, que este declinou.
Mas depois de 1974, a metamorfose da Coelima perde o encanto das larvas que dão lugar
a borboletas e começa a assemelhar-se a um
carro desgovernado num Ælme de David Lynch:
toda a gente adivinhava, toda a gente viu, mas
ninguém entendeu.
Em 99 anos, a Coelima só falhou uma vez o
pagamento dos salários. Foi em Março de 1991.
Quando a notícia estava prestes a rebentar, a
gestão da empresa já quase não pertencia à
família. Num ímpeto contrário à reputação
construída durante sete décadas, tentam travar

a difusão da novidade. Oferecem-se para comprar toda a edição de um semanário local que
tinha a notícia. O gesto foi recusado.
As coisas corriam mal há demasiado tempo.
De 1980 e 1985, a Coelima soma prejuízos.
Outras tentativas de corrigir a trajectória tinham falhado. Pensou-se no Citibank, que fez
um estudo de viabilidade e acabou por desistir.
Sondou-se a Westpoint Pepperell, que chegou
admitir comprar 40% do capital. Aí foi a família que desistiu, com receio de um aumento de
capital que redundaria num takeover por parte desse investidor dos EUA.

A hipótese Belmiro
Às tantas surge a hipótese Belmiro de Azevedo.
Desde 1990 que há notícias sobre uma possível
venda da Coelima. O empresário e engenheiro
químico está interessado. Pensa Æcar com tudo,
levar a Efanor para Guimarães, onde a Coelima
tinha muitos terrenos, mas exige o acordo de
todos os credores, e dá um prazo.
A Caixa Geral de Depósitos, que tinha uma
enorme exposição à Coelima, diz não. O prazo é ultrapassado. O engenheiro que viabilizara a SONAE (e Ænanciou o PÚBLICO desde a
primeira hora) recua quando a assembleia-geral da Coelima já está convocada.
As notícias regressam ao tom dramático.
“Coelima em ruptura, Belmiro desiste” é a
manchete do semanário O Povo de Guimarães a 1 de Março de 1991. A facturação anual
da Coelima era quatro vezes maior do que orçamento municipal de Guimarães. Toda a imprensa nacional segue o caso.
Nesse ano, há duas eleições nacionais. Mário Soares tinha sido reeleito em Janeiro para
a Presidência da República e Cavaco Silva
seria julgado nas urnas em Outubro, almejando manter-se como primeiro-ministro e
repetir a maioria absoluta conquistada em
1987. Entre uma eleição e outra, surge a

Público • Domingo, 20 de Junho de 2021 • 9
seguir o mesmo caminho”.
Elisa Ferreira, actual comissária europeia
com a pasta da Coesão, presidiu à comissão
executiva da Operação Integrada de Desenvolvimento do Vale do Ave nos anos 90. A crise
do têxtil era um tema recorrente, “mas havia
nessa altura um grande debate nacional sobre
o perÆl industrial do país, o que é que fazia
sentido nós valorizarmos”, recorda.
Têxtil e calçado não tinham futuro, o aeroespacial sim. Em vez de fazer o que sabia, o país
tinha de passar a fazer o que queria. Era este
o debate. “Íamos dar um salto para novas indústrias, para fazer satélites, por exemplo.
Havia até uma certa presunção de que se poderia descartar sectores inteiros como maus,
em vez de olhar para segmentos onde até seria
possível acrescentar valor.”
O documento que a Coelima leva a Lisboa
tocava nesse contexto. “As indústrias alternativas de alta tecnologia não arrancarão de um
dia para o outro e os quadros necessitarão também de um período longo para a sua formação”, defendem.

A solução de Cavaco

“bomba-relógio” chamada Coelima.
Gorada a solução Belmiro de Azevedo, três
representantes da Coelima vão a Lisboa e entregam ao Governo e à Presidência um documento. A carteira de encomendas Ærmadas
valia quatro milhões de contos (20 milhões de
euros), mas não havia dinheiro para salários e
matéria-prima.
O “problema mais grave e angustiante” é
outro: “2260 trabalhadores vão Æcar no desemprego e com eles serão arrastados automaticamente 10.000 pessoas, que fazem parte do
agregado familiar.” Era um risco sistémico que
se estendia a outras fábricas do Vale do Ave, a
quem a Coelima dava trabalho. “Socialmente,
se o Governo não lançar mão imediatamente
do problema da Coelima, vai iniciar-se uma
onda de miséria, uma mancha de pobreza,
cada vez mais aumentada, com toda a têxtil a

O director, a obra e o operário
Belarmino Fortes (no topo, à
esquerda) foi director financeiro
(1979-80) durante o mais forte
período de expansão, alavancado
em investimento com grande risco
cambial e em crédito bancário.
A fotografia aérea já permite
perceber a grandeza da Coelima,
mas não espelha esse crescimento.
Vê-se a antiga casa da família, junto
à entrada sul (mais ou menos a meio
da foto), junto à Rua do Trabalhador
Têxtil. Em baixo, Manuel Vieira,
operário que entrou na Coelima em
1955, a ganhar 23,50 escudos

Ao Æm de sete meses surge uma solução política. Com legislativas à porta, e a pressão intensa do então Governador Civil de Braga,
Fernando Alberto Ribeiro da Silva (Ægura inÇuente no PSD), o Governo de Cavaco Silva
envolve a IPE, as sociedades de capitais de risco Norpedip e Sulpedip (que compram os créditos à banca) e a Caixa Geral de Depósitos,
que disponibiliza um empréstimo de quatro
milhões de contos (20 milhões de euros).
Muitos empresários do Ave contestam aquela ajuda. Exaltam-se. Ameaçam deixar de pagar
ao Estado. Um deles chega a confrontar um
ministro, na Exponor. Acusa o Governo de “beneÆciar o infractor” e “desvirtuar a concorrência”. Há vozes a avisar que outras empresas
irão exigir ajuda igual.
Semanas antes, o próprio Fernando Alberto
pagara anúncios de meia página na imprensa
local a dizer que não competia ao Governo resolver o problema privado de empresas. Mas
a Coelima era grande de mais para falir. O governador recuou. Meses antes das eleições,
empenhou-se. O governo de Cavaco justiÆca a
decisão em seis palavras: “ajudar empresas
cujo negócio é viável”.
É nesse contexto que Jorge Seabra é chamado. A família é afastada. “Para nós, a solução
era pacíÆca. Tratava-se de trocar as nossas acções pelos avales que tinham sido dados. Ficávamos sem nada, mas a Coelima continuaria”,
anota Adelino Coelho Lima.
A empresa tinha muita dívida. O empréstimo
sai caro: a CGD cobra 19%.
Também Artur Soutinho se queixa de elevados custos de Ænanciamento. Um problema
que, diz, foi levantado sucessivas vezes durante o seu mandato, mas que, segundo acrescenta, nunca foi resolvido. A TAEG rondou os 8%,
garante, em anos em que o mercado se caracterizou por taxas baixas, “de um ou dois por
cento”. Uma realidade que agravou os resultados líquidos, sempre negativos entre 2011 e
2020 em todas as empresas do grupo.
Aliás, a banca sempre foi acusada de vampirizar a Coelima. No tal documento entregue a
Cavaco e Soares em 1991, os trabalhadores
questionavam os “27 milhões de contos pagos
em juros entre 1980 e 1990”.
As taxas altas reÇectiam a política monetária
pública, a banca estava nacionalizada. E a Coelima cresce à custa de capital alheio. A dada
altura, pagava mais juros do que ordenados.
“Não se pode diabolizar a banca. Ninguém

teve uma pistola apontada à cabeça para aceitar empréstimos. São opções de gestão. Talvez
reÇictam uma realidade portuguesa – empresas
pouco capitalizadas e falta de capital de risco
na verdadeira acepção da palavra”, comenta
Seabra.
Quando este assume a gestão, a empresa já
se livrara do peso das 18 empresas que a Coelima criara quando se transformou num grupo.
Seabra decide que se deixa de vender Æo e telas cruas. Aposta em produtos de maior valor
acrescentado, como Æos tintos.
Quatro anos depois, compra a empresa
num management buyout. Apesar de alguns
anos bons, a dívida continua a pesar. Há investimentos que são necessários mas não são feitos. E outros em que se aposta e não dá certo.
Em 2011, a Coelima está outra vez ligada à máquina. Os sindicatos falam num passivo de 120
milhões de euros.
Essa é a segunda crise da Coelima. A banca
é novamente a mais exposta. Cria um Fundo
de Recuperação que Æca com os créditos maus.
Os bancos limpam os balanços. Para a Coelima,
é um novo beco sem saída.
No próximo sábado, vai voltar-se a evocar o
pai Albano. O busto e o monumento pagos pelos trabalhadores em 1989 serão reinaugurados
no largo da entrada leste, para onde foram
transferidos após um arranjo urbanístico pago
pela freguesia.
O debate em Pevidém, de forma compreensível, tem girado à volta das culpas.
Para os da década de 80 e 90 é dos “engenheiros que vieram de fora” (contratados pela
família, na fase Ænal, e que eram transportados
de e para o Porto num autocarro baptizado
jocosamente “a engenheira”)
Os mais recentes culpam Jorge Seabra e Artur Soutinho que, por ser o último, é o alvo
favorito. Acusam-no de vender as “jóias da
Coelima” (os melhores pavilhões), de “transferir o ouro” (os acabamentos e alguns clientes)
para a António Almeida & Filhos (AAF). O gestor diz compreender quem conteste a mudança dos acabamentos, mas salvaguarda que foi
uma decisão sustentada em estudos. “O edifício da Coelima era melhor do que o da AAF,
mas neste último tínhamos dois motores de
cogeração a gás e na Coelima era um motor a
fuelóleo, que gerava prejuízos mensais. Fez-se
o estudo com o apoio do Citeve e outros consultores e concluiu-se que a melhor opção para
o grupo era essa mudança.”
Quanto às contas, garante que o passivo foi
reduzido em 32 milhões de euros sob a sua
gestão, tendo recuperado seis milhões de lucro
antes de impostos, amortizações e juros
(EBITDA). “Em 2018 e 2019 atingimos o breakeven no EBITDA recorrente. Mas depois veio
2020 e aconteceu o que sabemos, com as receitas da Coelima a caírem 60%”.
Garante também que estava a trabalhar
numa nova solução accionista, que poderia ser
industrial, quando percebeu que aÆnal ele e o
accionista actual já não se entenderiam.
“Custou-me muito renunciar. Dei muito de
mim a este projecto. As empresas estavam
pré-insolventes e conseguimos reerguer aquilo. A nossa visão era criar o maior grupo integrado de têxtil-lar com base em Portugal.
Foi nisso que nós apostamos e foi nisso que
as pessoas acreditaram. Aliás, não consigo
perceber isto que está a acontecer agora…
Como se pode destruir tanto valor em tão
pouco tempo? Por que se está focado numa
solução para a Coelima, quando por vontade
do accionista, ela faz parte de um grupo em
que depende tanto da AAF como a AAF depende da Coelima? Não deveria ser pensada
uma solução integrada?”
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Diamang
O colonialismo
português cabe
neste retrato
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Em Braga mostra-se pela primeira vez uma parte do arquivo da
Companhia de Diamantes de Angola, combinando a fotograÄa feita na
Lunda nas últimas décadas do império português com a arte
contemporânea que reÅecte sobre a experiência colonial. Trabalhos
forçados, segregação racial, feridas abertas na paisagem e na memória
numa exposição que não foi feita para doutrinar, mas para emocionar
Por Lucinda Canelas

U

m homem olha directamente para a câmara fotográÆca tendo nas mãos
três pimentos e um enorme repolho que terá acabado de colher da terra.
Ao lado deste retrato que
parece inusitado, dado o
contexto em que foi feito, há muitas outras
imagens que, à partida, julgaríamos difíceis
de encontrar nos relatórios oÆciais de uma
empresa de extracção de diamantes. São imagens que dão conta da criação de ovelhas,
porcos e perus, que mostram mulheres a
moer cereais e crianças na escola, a pintar,
que documentam o funcionamento de clubes
de pessoal e de unidades de saúde, entre elas
uma maternidade. Noutras há abacaxis siameses e orquídeas elegantes, como se o fotógrafo quisesse, apenas, registar uma raridade do mundo natural ou dedicar-se a um
exercício meramente estético.
Contudo, na parcela do arquivo da Diamang – Companhia de Diamantes de Angola
(1917-1975) que está a ser estudado pela Universidade do Minho, o que é inusitado depressa se torna familiar e aquilo que é expectável pode ganhar contornos muito particulares. A fotograÆa, bem o sabemos, tem quase
sempre várias camadas de leitura, mas, quando ela é feita em contexto colonial, essas camadas multiplicam-se, adensam-se, e, com
o tempo, vão desencadeando e reconÆgurando memórias, interpelando quem para
ela olha, inquietando.
“Não quisemos contar a história da Diamang e muito menos gloriÆcá-la. Também
não tentámos passar uma cartilha sobre o
que estas imagens signiÆcam nem dizer como
se deve sentir quem aqui vem. O que queremos é que as pessoas se disponibilizem a
olhar à sua maneira, com a bagagem que trazem, e, se possível, que se emocionem”, diz
Fátima Moura Ferreira, comissária da exposição O Silêncio da Terra – Visualidades
(Pós)Coloniais Interceptadas pelo Arquivo Diamang.
Esta exposição que leva à Galeria do Paço
da Reitoria da Universidade do Minho (UM,
até 30 de Junho) e ao Museu Nogueira da
Silva (MNS, até 11 de Setembro), ambos em
Braga, 560 fotograÆas que documentam a
actividade da maior empresa do Império Português e a vida no mundo que ela criou no
distrito da Lunda, no Nordeste de Angola,
até à independência do país, cruzando-as
com o trabalho de vários artistas contemporâneos que têm vindo a reÇectir sobre a experiência colonial, é uma primeira apresentação pública de dois espólios que foram

doados à cidade.
O primeiro, com cerca de 30 mil impressões e 30 mil negativos, foi conÆado à universidade em 1998 pelo último administrador
da Diamang, o geólogo Bernardo Reis, hoje
provedor da Santa Casa da Misericórdia de
Braga; o segundo, contendo relatórios técnicos, mapas, tabelas de pessoal, plantas e
outros documentos em papel, foi entregue
em 2018 pela Sociedade Portuguesa de Empreendimentos e está à guarda do Arquivo
Distrital de Braga, à espera que os investigadores lhe dêem atenção.
“Esta exposição é uma amostra do riquíssimo acervo que aqui temos e que é preciso
continuar a explorar, pondo investigadores
de várias universidades nacionais e estrangeiras, em particular africanas, a trabalhar
em conjunto”, defende Fátima Moura Ferreira, professora de História Contemporânea
da UM que partilha a curadoria de O Silêncio
da Terra com Miguel Bandeira Duarte, Patrícia Leal e Duarte Belo, alertando para o trabalho já feito em torno da Companhia de
Diamantes de Angola por muitos outros his-

toriadores, antropólogos e especialistas em
cultura material, em particular o coordenado por Nuno Porto, que desde 2008 tem vindo a disponibilizar online materiais fonográÆcos, fotograÆas e outros documentos da
empresa que estão na Universidade de Coimbra. “O Projecto Diamang Digital é fabuloso,
tem um manancial de informação imenso e
acessível. O que queremos fazer aqui é contribuir para aprofundar o conhecimento sobre a empresa, o seu território, os seus modos de funcionamento, pondo online os documentos à medida das nossas possibilidades,

O mundo da Diamang
À esquerda, visita de diplomatas
belgas e do governador do
distrito de Benguela a um dos
sectores da mina. Em baixo,
produtos hortícolas recolhidos
numa das muitas explorações
agrícolas que alimentavam o
mundo da Diamang (1971)
JÚLIO PEDRO/ CORTESIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO

para que outros, em qualquer parte, possam
estudá-los.”
A exposição, que se divide em dois pólos,
com Ænanciamento do programa ProMuseus
e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
— o tratamento das fotograÆas e dos negativos
foi feito, e continua a ser, por bolseiros de
investigação do Laboratório de Paisagens,
Património e Território (Lab2PT) da UM no
âmbito do projecto Mapeamento e Sentidos
Críticos do Arquivo FotográÆco da Empresa
de Diamantes de Angola —, resulta do cruzamento de uma selecção das fotograÆas feitas
para relatórios e outros documentos oÆciais
da Diamang com a arte contemporânea para
que, explicam as comissárias, o visitante possa ser exposto a uma contranarrativa ancorada no presente.
“A arte contemporânea permite expor a
estrutura colonial implícita ao arquivo”, diz
Patrícia Leal, curadora responsável pela selecção dos artistas representados, e, ao mesmo tempo, acrescenta Fátima Moura Ferreira, serve de contraponto à visão institucional
promovida pela companhia através da fotograÆa, uma visão que silencia muitas realidades, que deixa muita coisa por dizer.
“Nada aqui foi feito com o propósito de
doutrinar, mas sabemos que tudo isto é político e passível de múltiplas apropriações
ideológicas. Estimular o pensamento, o imaginário, à volta destas imagens passa também
por dar a conhecer o lastro que o contexto
em que foram produzidas está a deixar na
arte que se faz hoje”, sublinha a professora
de História Contemporânea.

Um mundo à parte
Chegou a ter concessionada uma área de 52
mil quilómetros quadrados, o equivalente a
mais de metade do território português, e a
ter perto de 30 mil trabalhadores, integrando o ranking das cinco maiores diamantíferas
do mundo. A Diamang era, à medida do Império Português, um gigante nascido em 1917
para substituir a PEMA – Companhia de Pesquisas Mineiras de Angola, criada cinco anos
antes, depois de descobertos os primeiros
diamantes na Lunda, região pouco povoada,
terra de contrabando.
Com capitais portugueses e estrangeiros
(franceses, belgas e norte-americanos) e escritórios em Lisboa, Bruxelas, Londres e
Nova Iorque, a Diamang mantém de início
uma ligação umbilical à belga La Forminière
– Societè Forestière et Minière du Congo que
a Ælia, pode ler-se no livro-catálogo de O Silêncio da Terra, no chamado colonialismo
cientíÆco. Esta corrente justiÆca a conc
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quista, a dominação e a ocupação dos territórios ultramarinos com uma missão civilizadora que se propõe substituir aquilo que
os europeus deÆnem como a barbárie e as
práticas primitivas dos povos locais por um
progresso assente no conhecimento, na racionalidade, que lhes é imposto sem preocupações em respeitar as suas culturas e
criando brutais assimetrias entre as populações branca e negra.
A Diamang celebra o primeiro contrato
com o Estado em 1921, um documento que
lhe permite Æcar com os direitos exclusivos
da mineração diamantífera em Angola, assegurar benefícios Æscais nas importações de
bens e equipamentos, determinar o que se
comercializa na área que lhe foi concessionada e aceder a condições especiais para a
contratação de mão-de-obra. Passa, também,
a ser responsável pela gestão dos seus territórios e pela segurança das populações, sem
afrontar, naturalmente, a administração colonial. Em troca dos privilégios que lhe são
concedidos, que muitos na colónia e na metrópole consideram excessivos, entrega
anualmente ao Governo de Lisboa 40% dos
seus lucros, número que sobe para 50% em
contratos posteriores.
“Um dos grandes desaÆos que a empresa
enfrentava, talvez o maior, era a Æxação de
mão-de-obra, já que a região não tinha, de
origem, grande população e o trabalho de
extracção era duríssimo”, acrescenta Moura
Ferreira, lembrando que, a partir de 1937,
Salazar exige que 70% dos quadros técnicos
da empresa sejam portugueses.
Embora se aÆrmasse como uma empresa
moderna, a Diamang continuou a apoiar a
sua actividade na força humana porque, defende o norte-americano Todd Cleveland,
que estudou a estrutura laboral da companhia, era muito mais barato. “É preciso ver
se, nos papéis do arquivo distrital, não há
nada que rebata esta explicação do Cleveland... Certo é que os trabalhadores africanos
eram mal pagos e nunca passavam das posições intermédias. Os chamados ‘assimilados’
podiam chegar a ajudantes dos enfermeiros
ou dos administrativos, mas não tinham
maiores responsabilidades nem recebiam
formação para ter outras ambições, e isso
vê-se bem nas fotograÆas da exposição. Eles
estavam sempre em funções subalternas e a
hierarquia era muito estática.”
Até ao início da década de 1960, as crianças
brancas não se misturam com as africanas
nas escolas, a vida é muito segregada. Há,
resume a comissária, um apartheid não declarado, e uma imobilidade social mesmo
dentro da comunidade branca da Diamang.
“Não são só os brancos que não se misturam
com os negros, são também os engenheiros
brancos que não se misturam com os mecânicos brancos”, diz, explicando que os trabalhadores africanos se dividem em três ordens: os já referidos “assimilados”, “os mais
próximos dos europeus e com funções um
nadinha mais diferenciadas”; os voluntários
e os contratados, estes últimos recrutados à
força.
“A lei colonial não permite o trabalho escravo, mas o trabalho forçado é uma constante na Diamang até Ænais da década de
1960. E ele não se faz só na mineração, faz-se
também nos campos agrícolas, onde mulheres e crianças trabalham para alimentar milhares de pessoas.”
Com o crescimento acelerado da empresa,
sobretudo a partir dos anos 1950, também a
população da Lunda aumentou. Assegurarlhe habitação, alimentação, educação e cui-

dados de saúde era a única forma de manter
a força de trabalho indispensável à actividade da empresa.
Os relatórios mensais e anuais que se faziam acompanhar das fotograÆas agora expostas em Braga, mas também de mapas,
tabelas e desenhos, davam conta da actividade da companhia e das transformações no
território, e, embora prestassem especial
atenção aos dados quantiÆcáveis relativos à
exploração mineira, continham também informação sobre as populações. E é porque
nos dão a possibilidade de ver como se vivia
nesta bolha criada pela diamantífera que as
imagens testemunham as condições infrahumanas em que trabalhavam muitos dos
africanos, a segregação racial evidente e a
assimilação forçada num território altamente controlado.

Proibido fotografar
Nas estações centrais de escolha, onde se
separavam os diamantes dos outros resíduos
de rocha, o trabalho não era tão duro, mas
as fotograÆas destes recintos que lembram
campos de concentração e onde, por lei, os
trabalhadores só podiam Æcar até três meses
sem contacto com o exterior, período que
podia ser facilmente ultrapassado, dão conta de outras formas de violência colonial.
Numa das fotograÆas da central de Andrada, um dos pólos vitais da Diamang, vêem-se
dois homens negros de costas, nus, e não há
como não pensar quase de imediato nas representações dos escravos de outros tempos
do império.
“Para impedir o roubo e o tráÆco de diamantes, os homens deixavam a central ao
Æm de meses assim, nus. A vigilância era
apertadíssima e admitia este controle que
nos parece completamente indigno, mas que
ainda hoje se repete em muitas partes do
mundo”, acrescenta a professora de História
Contemporânea.
É também de uma destas centrais outra
das imagens que maior desconforto podem
causar nesta exposição. Documenta a passagem pela Lunda do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, que em 1951-52 e a convite do
então ministro do Ultramar, Manuel Sarmento Rodrigues, visita a Guiné, Cabo-Verde,
Angola, Moçambique e a Índia.
Nela o arauto do luso-tropicalismo — a investigadora Cláudia Castelo, autora de “O
modo português de estar no mundo”: o lusotropicalismo e a ideologia colonial portuguesa,
deÆne-o como uma “quase-teoria” que defende a aptidão natural dos portugueses para
se adaptarem aos trópicos, usada, em parte,
pelo Estado Novo como uma das formas de
legitimar a presença em África — assiste com
outros convidados e funcionários da empresa a um momento de lazer em que trabalhadores africanos dançam uns com os outros.
Separa-os uma rede que parece transformar
numa jaula o pátio onde decorre o “baile”.
“Imagens como estas podiam constar dos
relatórios porque, na altura, não tinham nada
de polémico, eram normais”, diz Duarte
Belo, comissário a quem foi conÆada a selecção das fotograÆas, em estreita colaboração
com Fátima Moura Ferreira.
As imagens que vemos nas paredes — os
comissários optaram por não usar provas
vintage por serem muito pequenas, fazendo
ampliações sem truques digitais e apenas
com pequenos ajustes em relação ao formato dos negativos, quando necessário — são,
na sua maioria, da autoria de três técnicos
do laboratório da empresa, que tinha no Dun-

Não quisemos
contar a história da
Diamang e muito
menos glorificá-la.
Também não
tentámos passar
uma cartilha sobre
o que estas imagens
significam nem
dizer como se deve
sentir quem aqui
vem
Fátima Moura
Ferreira

do a sua sede administrativa: Renato Amorim
(que fotografou entre 1943-1947), Agostiniano Oliveira (1948-1964) e Júlio Silva Pedro
(1964-1975).
Estes fotógrafos tinham liberdade para fotografar o que quisessem, de acordo com
Júlio Silva Pedro, que Belo e Moura Ferreira
chegaram a entrevistar, mas era à empresa
que competia escolher o que constava do
relatório. “Havia certamente uma autocensura. Eles tinham noção do retrato que a Diamang procurava. Talvez por isso não haja no
arquivo imagens de acidentes, nem do interior das casas dos africanos, nem de reminiscências das suas culturas”, diz o comissário, que na exposição quis reunir uma amostra do arquivo capaz de dar conta de múltiplos
aspectos da vida no território da Diamang.
“Encontrei imagens fortíssimas da expressão do colonialismo e com uma qualidade
incrível”, garante o fotógrafo que ao longo
da sua carreira muito tem documentado o
território, em particular a relação entre a
arquitectura e a paisagem. Para este projecto, Duarte Belo começou por pegar nas 30
mil fotograÆas impressas que a equipa do
Lab2PT tinha já digitalizado (os 30 mil negativos Æcaram de fora, à espera da próxima
oportunidade) à procura das mais expressivas, das que lhe permitiam montar uma “narrativa coerente”.
De selecção em selecção, uma estratégia
que começou por reduzir o lote de 30 mil
imagens para 10 mil e, depois, para 942,
Duarte Belo passou à sua distribuição por 30
tipologias (mineração, maquinaria, desporto, agricultura…), chegando, assim, às cerca
de 300 que hoje vemos na Galeria do Paço
da Universidade do Minho, organizadas em
sete núcleos temáticos, que vão dos imaginários ligados ao processo colonial, à mãode-obra nas minas e nas centrais de escolha
dos diamantes, passando, por exemplo, pelas estratégias de ocupação e de ordenação

Público • Domingo, 20 de Junho de 2021 • 13
AGOSTINIANO OLIVEIRA/CORTESIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO

SEM AUTOR/ CORTESIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO

ADRIANO MIRANDA

Ontem e hoje
Em cima, à esq., auxiliar do Serviço de
Protecção e Assistência à Mão-de-Obra
Indígena explica às mulheres que
trabalham a terra o que fazer com cada
uma das culturas (Andrada, 1948); em
cima, trabalhadores da companhia
(Dundo, 1929); à esq., Fátima Moura
Ferreira, comissária da exposição,
junto do trabalho de Délio Jasse; em
baixo, instalação Memórias de uma
Língua Cão (2019), da moçambicana
Marilú Mapengo Námoda

ADRIANO MIRANDA

do território concessionado à empresa.
“A fronteira entre o documental e o artístico é aqui, como em toda a parte, muito artiÆcial, mas quero acreditar que quem vir a
exposição Æcará com a ideia de que estes homens sabiam o que faziam e que há um cuidado na composição destas fotograÆas, há
um cuidado ao olhar…” Algo que é tanto mais
singular quanto mais pensarmos que estas
imagens se destinavam a registos burocráticos da actividade da companhia.
Esse “cuidado no olhar” que se traduz na
qualidade das fotograÆas também se reÇecte,
acrescenta Fátima Moura Ferreira, no que
era ou não fotografado, numa certa higienização da imagem, na edição que, mentalmente, o fotógrafo faz antes de disparar.
“Todos eles conhecem a política da empresa, sabem que retrato querem que chegue
lá fora. E a Diamang tem consciência do poder da fotograÆa, utilizada por todos os impérios desde as últimas décadas do século
XIX”, sublinha a comissária, lembrando que,
no território concessionado, só os fotógrafos
da companhia eram autorizados a recolher
imagens. “Nem os mais altos funcionários
europeus da Diamang podiam fotografar ou
Ælmar. Se queriam fotograÆas de um casa-

mento ou de uma festa de aniversário, tinham de chamar um técnico da empresa. É
por isso que o que aqui temos em centenas
de fotograÆas forma um gigantesco retrato
— é a imagem que a Diamang quis passar para
o exterior. E é, ao mesmo tempo, um retrato
do colonialismo português.”

O que pode a arte
Quando foi convidada a integrar a equipa de
curadores de Silêncio da Terra, Patrícia Leal
conhecia apenas algumas das imagens disponibilizadas pelo Diamang Digital, de Coimbra, mas vieram-lhe à cabeça, quase de imediato, os trabalhos de Kiluanji Kia-Henda e
de Mónica de Miranda que podemos ver na
exposição em duas fotograÆas. Na primeira,
Lunda in the Sky with Diamonds I (2007), KiaHenda mostra uma das cicatrizes que a Mina
da Catoca, uma das maiores jazidas de kimberlitos diamantíferos do mundo, impôs à
paisagem da região da actual Lunda Sul; na
segunda, Springboard (2007), Miranda documenta o estado em que hoje se encontra
uma piscina pública, uma das muitas infraestruturas deixadas pelo colonialismo tardio
português.
A produção artística de Ângela Ferreira,
de Filipa César e de Catarina Simão, presente com os vídeos Adventures in Mozambique
and the Portuguese Tendency to Forget (2015),
Mined Soil (2012-2014) e Effects of Wording
(2014), respectivamente, está também entre
as que, logo à partida, esta curadora quis ver
representados na exposição.
Com uma pergunta principal em mente
— Como é que se pode “descolonizar” um
arquivo através das práticas artísticas? — e
a preocupação de garantir uma diversidade
de meios (fotograÆa, escultura, desenho, vídeo, instalação) e um equilíbrio de géneros
e de origens geográÆcas (Portugal, Cabo-Verde, Angola, Moçambique e São Tomé
c
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e Príncipe) no lote de autores escolhidos,
Patrícia Leal começou a contactar museus,
galerias e outras instituições para reunir o
naipe diversiÆcado de peças que, entre as
fotograÆas do arquivo, vão confrontando o
visitante.
Kiluanji Kia-Henda, já o dissemos, correlaciona as cicatrizes que a exploração mineira deixa na paisagem e a “ferida colonial”;
com uma pintura sobre catanas, Francisco
Vidal (Cotton n’Katanas, 2021) refere-se directamente à revolta dos trabalhadores dos
campos de algodão da Cotonang, brutalmente reprimida pelas autoridades portuguesas,
em 1961; Ângela Ferreira critica as políticas
coloniais fazendo zoom sobre o papel das
missões etnográÆcas na “ocupação cientíÆ#
ca” dos territórios; Alida Rodrigues (The Secret History of Plants, 2014-2019) reÇecte sobre a representação estereotipada do africano, do outro, ao anular a identidade dos
ocidentais brancos numa série de velhos retratos, substituindo as suas cabeças por sementes e Çores.
“Procurei juntar obras que levassem as
pessoas a pensar no que é isto da contemporaneidade e como é que ela se relaciona com
a herança colonial nos países que já Æzeram
parte do Império Português”, diz Leal, referindo-se ainda à capacidade que as peças
seleccionadas têm de desconstruir a narrativa que o arquivo da Diamang propõe ao
ajudarem a recuperar a história a partir do
lado africano, quase sempre invisível, quase
sempre subalternizado.
Délio Jasse, o escolhido para a única residência artística promovida pela exposição,
concorda: “A nossa história está mal contada
por nós porque continuamos a deixar que
outros países, sobretudo Portugal, sobreponham a sua voz à nossa, muitas vezes sem
dizer a verdade, sem falar do que realmente
aconteceu. A ideia de que o que Æzeram foi
um colonialismo manso, suave, benévolo,
está ainda na cabeça de muitos portugueses,
embora as coisas tenham vindo a mudar nos
últimos anos, devagar.”

Ver a diferença que
havia entre a vida
dos negros e a vida
dos brancos, pensar
que algumas
daquelas
desigualdades
ainda existem num
país [Angola] que é
independente há
décadas…
Délio Jasse

O convite a Jasse para que criasse a partir
deste espólio da Diamang foi óbvio, reconhece Leal, uma vez que o artista angolano nascido em 1980, que fez as suas primeiras exposições em Lisboa, onde se Æxou aos 18
anos, e que hoje vive em Itália, está habituado a trabalhar com a fotograÆa, e em particular com a fotograÆa de arquivo, institucional ou familiar, que vai encontrando online
ou em mercados e lojas de rua.
“Délio Jasse domina muitíssimo bem a manipulação do suporte material, físico, da fotograÆa. E eu sabia que o arquivo da Diamang
lhe ia interessar porque tem muitas camadas
e é preciso escavá-lo, despi-lo”, acrescenta.
Os “materiais fotográÆcos encontrados,
cheios de caras anónimas”, sempre lhe interessaram porque encerram a possibilidade
de recontar ou de inventar histórias, explica
o artista. “Costumo dizer que compro imagens como quem compra verduras. Trago as
que me enchem o olho por algum motivo.
Aqui escolhi o que mexia mais comigo.”
E o que escolheu denuncia, por exemplo,
a forma como a exploração diamantífera ou
as estradas e pontes, barragens e centrais
eléctricas construídas pela administração
portuguesa alteraram para sempre a paisagem da Lunda; expõe com ironia as muitas
estratégias de assimilação forçada nas imagens que, impressas em tecido de bandeira,
constantemente em movimento, mostram a
população negra a mimetizar os comportamentos da população branca em cerimónias
de baptizado ou casamento.
Partindo das obras que se podem ver no
MNS, e que incluem retratos de sobas em
cianotipia encenados pelo colonizador, em
trajes tradicionais que não usavam e que fazem com que pareçam “artistas de stand-up”,
Délio Jasse insiste nos ecos que este passado
tem no presente do seu país, lembrando que
a exploração mineira com recurso ao trabalho forçado continua e que muitos dos “assimilados” estão hoje no Governo do MPLA.
“A mesa mudou, mas os convidados sentados
nas cadeiras são quase os mesmos”, defende

este artista que se emocionou ao mergulhar
no arquivo da Diamang. “Chorei. Era impossível olhar para todas aquelas imagens de
homens a trabalhar como se fossem escravos,
homens que podiam ter sido da minha família, e não Æcar comovido. Ver a diferença que
havia entre a vida dos negros e a vida dos
brancos, pensar que algumas daquelas desigualdades ainda existem num país que é independente há décadas…”
Essa diferença nota-se, também, nalguns
dos papéis oÆciais expostos, como o quadro
de pessoal dos europeus, que é nominal — os
funcionários têm apelidos como Campos,
Eusébio, Davies ou Bishop —, ao passo que o
dos africanos é, a avaliar pelos documentos
consultados até agora, apenas quantitativo.
“Não quer dizer que tenha sido sempre assim. Só no seguimento da investigação poderemos apurar”, diz Fátima Moura Ferreira,
sem esconder que gostaria de chegar aos nomes dos trabalhadores negros.
“Muitas das pessoas que virão têm memórias, directas ou indirectas, deste passado
colonial recente. Não podemos ilidir a exis-

Público • Domingo, 20 de Junho de 2021 • 15
AGOSTINIANO OLIVEIRA/CORTESIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO

AGOSTINIANO OLIVEIRA/CORTESIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO

JÚLIO PEDRO/ CORTESIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Segregação e controlo
Em cima, da esquerda para
a direita, encontro de
voleibol no Dundo, sede
administrativa da Diamang
(1941); visita do sociólogo
Gilberto Freyre à Estação
Central de Escolha de
Andrada (1951); controlo
sanitário dos trabalhadores
na central de escolha de
Andrada (1973). Ao lado,
antiga ambulância
Volkswagen adaptada à
exibição de cinema,
também ela carregando um
exemplo explícito da
segregação racial (1955)

tência dessas memórias. Seria bom que nos
disponibilizássemos a olhar estas fotograÆas
sem as ignorar.”
E se a mão férrea da empresa controla o
retrato que do seu território é feito, deixando de fora a hipererotização dos corpos, os
acidentes de trabalho ou a violência sobre
as mulheres, também pode excluir os hábitos
das culturas locais que coexistiam com a imposição de práticas europeias, bem como a
forma como essas culturas inÇuenciaram,
também, os brancos que viviam no mundo
da Diamang, adverte a professora da UM. “O
que é que havia para além das camadas de
ocidentalização impostas pelos europeus?
Será que o desígnio de domesticação das populações locais, por vezes com uma violência
extrema, coexistiu com uma identidade de
matriz africana? É preciso fazer uma leitura
mais Æna de toda esta documentação sem
medo de expormos o que há de terrível no
colonialismo tardio português, mas também
sem recearmos mostrar que entre portugueses e africanos a relação pode ter sido mais
dialógica do que aquilo que pensamos.”
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Da esq. para a dir., cardeal
Cerejeira, Salazar, Costa
Leite, ministro das
Finanças, e Duarte
Pacheco, ministro das
Obras Públicas

O milagre da economia
sem política
Opinião Na sequência da polémica suscitada em torno da intervenção
de Nuno Palma na reunião do Movimento Europa Liberdade, o
historiador Fernando Rosas rebate as teses do professor da
Universidade de Manchester na área da História Económica
Por Fernando Rosas

C

onsidero ser um exercício
com utilidade pedagógica
discutir a substância da
intervenção do
economista Nuno Palma
na reunião do Movimento
Europa Liberdade (MEL)
ocorrida há dias. Para o
dizer com franqueza, não por ser um oásis
no deserto de ideias que marcou o restrito
encontro das direitas, mas porque creio que
lhe subjaz uma abordagem geral à história
económica e política do Estado Novo
merecedora de análise.
É claro que conviria previamente
ultrapassar dois obstáculos. O da erupção
da ignorância atrevida com que certos
heróis das redes sociais tentam cavalgar
questões sérias, disfarçando o seu penoso
vazio de conhecimento sob torrentes de
fraseado pomposo acerca de “ditaduras da
memória” e tenebrosas conspirações. Em
segundo lugar, a vitimização delirante com
que os publicistas neoconservadores
procuram recompor-se das desgraças da
política e da miséria das ideias reagindo em
gritaria contra os “vigilantes da memória do
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positivo e superior ao da democracia que se
esforça por ocultar esta realidade através de
uma “indústria de falsiÆcações e
deturpações” de que o economista Nuno
Palma seria uma vítima emblemática.
É claro que Pacheco Pereira tem toda a
razão no seu artigo de 5 de junho neste
jornal: o subtexto essencial deste discurso é
separar e com isso marginalizar a
“execranda política” do regime do seu
modelo económico para poder apresentar
este último como de exemplar atualidade.
Seguramente que Nuno Palma encontrará,
entre os seus colegas de congresso, quem
não deixe de aproveitar esta “objetividade
cientíÆca” para defender que as maravilhas
da economia estado-novista valem bem o
sacriÆciozinho de aceitar a “inaceitável
política”. O que não é sequer uma hipótese
especulativa. A ideia de que a “barrela”
económica e social de que o país precisa é
incompatível com a subsistência da
democracia está aí bem presente no debate
público. O que se evita dizer é com o que
ela é compatível.

… e a antítese

Estado Novo”. Ficamos a perceber que para
uma certa direita lusitana o sagrado valor
da liberdade de expressão só se aplica a ela
mesma. Perante a crítica alheia perdem a
cabeça. E não perceberem que o ridículo
mata é o sintoma mais evidente do impasse
em que se encontram.

A tese…
Se bem entendi, a tese do economista Nuno
Palma plasmada nos dois textos que
produziu na presente polémica resume-se
ao seguinte: o Estado Novo foi, “no plano
político”, um regime “indefensável”, mas,
no plano económico, “correspondeu a um
período de rápida convergência económica
com a Europa ocidental”. A “narrativa” que
associa o atraso económico do país ao
Estado Novo não passaria de uma falsidade
“facilitada pela natureza revolucionária de
Abril” e construída pelo regime
democrático com propósitos de
autolegitimação e de ocultação dos seus
“gravíssimos fracassos atuais”. Isto é,
política à parte, a ditadura teve um
desempenho económico e até social

De uma forma necessariamente sintética, a
versão de Nuno Palma sobre a economia
sem política do Estado Novo suscita-me as
seguintes observações.
1. O economista Nuno Palma saberá que o
Estado Novo, considerando unicamente a
vigência da Constituição de 1933, durou 41
anos. E que relativamente a um tão longo
período em que se veriÆcaram condições
tão distintas, não é possível falar da
economia do regime como um todo
imutável. É sabido que entre o Ænal dos anos
20 (Salazar torna-se o “ditador das Ænanças”
em 1928) e o termo da II Guerra Mundial a
economia portuguesa conhece um
desenvolvimento económico medíocre,
com os vários cálculos da capitação das
taxas médias de crescimento anual do PIB a
variarem entre o 1% e os 2%, com queda dos
salários reais, pobreza extrema,
desemprego, taxa de analfabetismo acima
dos 40% em 1950, cavados contrastes
sociais. Essa realidade deveu-se a
circunstâncias várias a que não são alheios
fatores externos (Grande Depressão de 1929,
efeitos do segundo conÇito mundial), mas
em que são determinantes os fatores de
ordem política interna: o peso económico e
político do ruralismo bloqueador da
industrialização, a fuga preferencial dos
capitais para a especulação na Bolsa de
Londres ou no imobiliário no Brasil, a dura
repressão sobre o movimento operário, o
recuo obscurantista das políticas
educativas, etc… Ou seja, é a política, o
“saber durar” salazarista que comanda a
economia e arbitra os interesses quer
quanto aos efeitos estagnantes, quer nos
surtos modernizantes. A natureza política
da ditadura é inseparável das estratégias
económicas e sociais que a sustentam.
2. Dito isto, é certo que no pós-guerra,
sobretudo a partir da segunda metade dos
anos 50 até início dos anos 70, a economia
regista um crescimento sem precedentes.
Será, na história recente do país, como
vários autores têm salientado, o período em
que se veriÆcou uma aproximação real em
relação às outras economias do Ocidente
europeu. Esse processo, no entanto,
conÆgura um típico modelo de
modernização conservadora, isto é, de
crescimento económico sem democracia

Ficamos a
perceber que
para uma certa
direita lusitana
o sagrado valor
da liberdade de
expressão só se
aplica a ela
mesma. Perante
a crítica alheia,
perdem
a cabeça. E não
perceberem que
o ridículo mata
é o sintoma mais
evidente do
impasse em que
se encontram

política, sem justiça social e sem
sustentabilidade a prazo. A acumulação
pública e privada fruto da guerra viabilizou a
multímoda intervenção do Estado
corporativo, promovendo a concentração
dos grandes grupos Ænanceiros, impondo
salários baixos, protegendo os mercados
nacionais e coloniais com pautas umbrosas,
assegurando as rendas da sobre-exploração
colonial, cartelizando empresas e
concessionando indústrias em regime de
monopólio ou oligopólio através do
condicionamento industrial. Este processo
de reconstituição oligárquica assentou na
intervenção discricionária do Estado, na
suspensão e repressão das liberdades
públicas, na proibição dos partidos políticos,
na ilegalização da greve e dos sindicatos
livres e na supressão censória de qualquer
tipo de crítica ou de Æscalização política. Ao
contrário do que sugere o economista Nuno
Palma, a violência política antidemocrática e
anti-social está no centro do modelo de
modernização económica tardia do regime.
3. Por isso mesmo, os efeitos do modelo
não são só os que os números agregados das
estatísticas revelam. A verdade é que a

economia continuou a depender
principalmente das indústrias tradicionais,
principais beneÆciárias da explosão das
exportações para os países da EFTA, mas
com baixa produtividade e escasso valor
acrescentado devido à obsolescência
tecnológica, ao peso do analfabetismo e à
falta de formação da mão de obra mal paga,
o seu principal fator de competitividade.
Mesmo nas novas “indústrias de base”,
protegidas pela supressão da concorrência,
o seu arranque é marcado por pesadas
ineÆciências. O certo é que este gigante
oligárquico garantido administrativamente
pelo Estado através do condicionamento
industrial, do protecionismo pautal, do
cartel corporativo, da Guerra Colonial e da
ação central da polícia política, tinha pés de
barro. Quando os trabalhadores
reconquistaram a liberdade e com ela novas
condições de remuneração e de trabalho,
quando o império colonial desabou e as
antigas colónias se tornaram países
independentes, quando a economia
autárcica foi confrontada com a
concorrência externa e interna, o modelo
político-económico estado-novista — já
fortemente debilitado pelos efeitos da
Guerra Colonial e da crise petrolífera — ruiu
como um baralho de cartas, lançando o
pesado lastro da sua insustentabilidade
sobre a democracia nascente.
4. Mais surpreendente é que o economista
Nuno Palma tente apontar a melhoria das
condições de vida como um sucesso da
economia estado-novista e que o faça
através da ocultação pueril das estatísticas
relevantes. Precisamente uma das
características marcantes desta
modernização conservadora é que o
crescimento global do produto e do
rendimento não impediu a manutenção de
profundas desigualdades sociais a todos os
níveis, só explicáveis pela natureza
económica e política do regime. Ao chegar a
1973, o salário médio nacional era 25% do
alemão, 29% do francês e menos de metade
do espanhol; as famílias mais ricas (4,9 % do
total) concentravam um quarto do
rendimento familiar global; um terço das
famílias portuguesas não dispunha de
rendimento anual mínimo para satisfazer as
necessidades elementares; 36% dos
alojamentos familiares não tinham luz
elétrica e 41% não dispunham de
saneamento básico. A taxa de mortalidade
infantil rondava os 50% (permilagem) e era
a mais alta da Europa. Com cerca de 29% de
analfabetos em 1970, Portugal só era
ultrapassado pela Turquia. Entre 1960 e
1973 emigram mais de um milhão e meio de
portugueses, fugindo à pobreza ou à guerra.
Não são invenções do período
revolucionário. É o resultado da
modernização conservadora e tardia
promovida por uma ditadura oligárquica e
antidemocrática.
A única mentira que constatei neste
debate foi a de se procurar escamotear
estes e outros dados no balanço do modelo
de modernização do Estado Novo. A única
“cortina de fumo”, a de tentar apontá-lo
como solução respeitável e quiçá atual
através do artifício da sua despolitização.
Como se fosse possível, por estranha magia,
separar a economia do regime salazarista
da ditadura que pesou sobre o país durante
quase meio século do século XX.
Historiador. Professor emérito
da Universidade Nova de Lisboa
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Semana de lazer
Por Sílvia Pereira
lazer@publico.pt
GUIMARÃES Banhos Velhos
De 24 de Junho a 18 de Setembro
(mais informações:
www.facebook.com/banhosvelhos)
Grátis

Festa

Verão a Banhos (Velhos)
Em 2010, um antigo complexo termal vimaranense foi restaurado e foi-se
afirmando como pólo cultural: os Banhos Velhos de Caldas das Taipas. O
caminho trilhado desde então é agora celebrado com uma festa de meses. Entre
Manel Cruz (na imagem), que se encarrega da abertura, e os Clã, que hão-de
fechar a função, há concertos por conta de David Bruno, Bruno de Seda, Sensible
Soccers, Noiserv e JP Simões. Neste Verão cabem também tertúlias, uma noite
de astronomia, outra de fados, um ciclo de cinema, visitas guiadas e uma oficina

Teatro

Um clown,
um encenador
e um casal
Suspense, absurdo, comédia. Uma criatura entre o
rato e o ser humano, numa rota desviante pautada
por uma certa infantilidade trágica. Eis Hamster
Clown, a primeira colaboração entre o encenador
Ricardo Neves-Neves e o actor-clown Rui Paixão.
Mesmo sem ter texto, consegue falar “de sonhos e
de pesadelos, de conÆnamentos e de libertações”,
assegura a sinopse. Mostra-se primeiro no São
Luiz, em Lisboa, de onde seguirá para Loulé, Ovar,
Odivelas, Braga e Ílhavo. Não é a única estreia da
semana na sala lisboeta. Antes, revelam-se as Cenas
da Vida Conjugal escritas por Ingmar Bergman,
levadas à cena por Rita Calçada Bastos. Katrin
Kaasa e Ivo Canelas protagonizam este tratado
sobre as aparências, na pele de um casal assaltado
por dúvidass e fa
fantasmas,
antassma
as, enquanto vai projectando
a realidade
desejada.
realidad
de de
d
seja
ada
d .

LISBOA
São Luiz Teatro
Municipal
Hamster Clown:
De 23 de Junho a 4 de
Julho. Quarta a sábado,
às 20h; domingo,
às 17h30.
Bilhetes de 12€ a 15€
Cenas da Vida Conjugal:
De 22 de Junho a 4 de
Julho. Terça a sábado, às
19h30; domingo, às 16h.
Bilhetes a 12€

Festival

Inside Out para
(f)estivaleiros
É Tónan Quito quem põe primeiro
os pés no Inside Out. Trata-se de
um novo festival em que a
Culturgest fecha a temporada
abrindo os vários espaços
lisboetas da fundação – jardim,
átrio, galerias, anfiteatro – a uma
série de acções movidas pel’A
Grande Magia. É este o tema da
primeira edição e também o título
da peça de Quito, construída a
partir do texto homónimo do
italiano Eduardo De Filippo. Nos
dias seguintes, há conversa sobre
Ficção e Fake entre o encenador e
a investigadora Joana Gonçalves
Sá, sessões de curtas-metragens
(28 no total), visitas guiadas à
colecção da CGD e aos seus

bastidores, e concertos especiais
do Quarteto Lopes-Graça e do
acordeonista João Barradas, sem
esquecer o acesso gratuito às
exposições ao fim-de-semana.
LISBOA Culturgest
De 24 de Junho a 10 de Julho
(programa detalhado em
www.culturgest.pt).
Bilhetes a 7€ (concertos) e 8€
(peça); entrada livre para as
restantes actividades

juntam-se à galeria. Fazem parte
da comitiva chamada a desenhar
o Wool — Covilhã Arte Urbana no
ano em que o festival celebra uma
década. Além das intervenções
murais que constituem a parte
mais visível da programação,
inclui residências artísticas,
exposições, visitas guiadas,
acções comunitárias, um roteiro
sonoro e o filme centenário
Covilhã Industrial, Pitoresca e
Seus Arredores musicado pelos
First Breath After Coma.
COVILHÃ Vários locais
De 26 de Junho a 4 de Julho
(mais informações: www.
facebook.com/woolfest). Grátis

Arte urbana

Uma década a olhar
para a parede
A paisagem urbana da Covilhã já
se habituou a viver enfeitada por
criações de artistas como Vhils,
Bordalo II, Pantónio ou Francisco
Bosoletti (na imagem, o seu
Arrebatamento). Este ano, o
Colectivo Licuado, Marta Lapeña,
Daniel Eime e The Caver

Festival

Artes às ca
capelas
Que regressem os concertos – e o
Capelas Imperfeitas.
público – às Ca
O Artes à Vila torna
t
a fazer-se
ouvir a partir d
do momento em que
ecoarem no M
Mosteiro da Batalha
os cantares algarvios
alg
a cappella
das Moçoilas (n
(na imagem). O trio
abre caminho a um primeiro dia
de festival em que actuam
Remexido, Ovo Mau, Labaq &
Yosune e Telmo Pires. No
segundo, cabe a Filipe Sambado,
Benjamim, Não Simão, JP Simões
e Dulce Pontes dar música ao
público presen
presente e a quem quiser
acompanhar o
online. À margem
dos concertos,
concertos é possível fazer
uma visita guiada
guia às gárgulas do
mosteiro e outra
out às Quinze
Pinturas Primit
Primitivas num Retábulo
Imaginado por Almada Negreiros
para a Capela d
do Fundador, com o
curador da exp
exposição, Simão
Palmeirim.
BATALHA Mosteiro
Mos
Dias 25 e 26 de Junho (programa
detalhado: ww
www.artesavila.pt).
Grátis, excepto visita guiada às
gárgulas (5€)
ONLINE Site e redes sociais do
P
festival e RTP Palco.
Dia 26 de
Junho, a partir das 17h. Grátis

Público • Domingo, 20 de Junho de 2021 • 19

Dia de sair

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

CINEMA
Lisboa
Cinema City Alvalade
Av. de Roma, nº 100. T. 218413040
Prazer, Camaradas! M12. 17h25; O
Pecado M12. 12h55, 15h25,
19h55; Nomadland 18h, 20h10; Minari M12.
17h50; Cruella M12. 15h20; Raya e o Último
Dragão M6. 11h15 (V.Port./2D); Quo Vadis,
Aida? M14. 13h15; Entre a Morte M14.
20h; Spirit Invencível M6. 11h25 (V.
Port./2D); Fantasmas do Império M12.
13h30; O Espião Inglês M12. 13h25, 15h35,
20h15; A Candidata Perfeita M12. 17h55; Os
Flofos M6. 11h15, 15h40 (V.Port./2D)
Cinema City Campo Pequeno
Centro de Lazer. T. 217981420
Um Lugar Silencioso 2 M14. 20h30; Peter
Rabbit M6. 11h25, 15h40 (V.Port./2D); Mais
Uma Rodada 20h25; Cruella M12. 13h15,
15h10, 17h40, 20h; Tom e Jerry M6. 11h40 (V.
Port./2D); Raya e o Último Dragão M6. 11h15,
15h30, 17h45 (V.Port./2D); Spirit
Invencível M6. 11h20, 13h30, 15h50 (V.
Port./2D); The Conjuring 3 - A Obra do
Diabo M16. 15h45, 20h20; Chaos Walking O Ruído M12. 17h20; O Espião Inglês M12.
13h30, 18h10, 20h05; Os Flofos M6. 13h35,
13h40, 15h20, 18h (V.Port./2D); Demon
Slayer M14. 11h, 13h25, 17h30, 19h50; O
Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 11h45, 15h15, 17h55, 20h10
Cinema Ideal
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295
O Movimento das Coisas M12. 11h30,
16h30, 20h30; As Andorinhas de
Cabul 14h45; Miss Marx M12. 18h30
Cinemas Nos Alvaláxia
Estádio José Alvalade. T. 16996
Um Lugar Silencioso 2 M14. 20h20; Peter
RabbitM6. 11h, 13h40, 16h35 (V.Port./2D); O
Amigo de Sempre M12. 13h15, 16h, 19h; O
Pai M12. 20h20; Missão Inesperada M14.
13h50, 17h20, 20h05; Godzilla vs.
Kong M12. 13h55, 16h50; Cruella M12.
19h35; Tom e Jerry M6. 11h30, 13h50 (V.
Port./2D); The Conjuring 3 M16. 13h45,
16h40, 19h30; Ao Ritmo de Washington
Heights M12. 13h20, 16h20, 19h40; Chaos
Walking - O Ruído M12. 14h10, 17h, 19h50; O
Espião Inglês M12. 14h, 16h55,
20h10; Lassie de Volta a Casa M6. 10h50,
13h35; A Candidata Perfeita M12. 14h30,
17h10, 19h55; Os Flofos: Viagem no
Tempo M6. 10h30, 13h10, 15h40, 18h10 (V.
Port./2D); Demon Slayer M14. 13h35, 16h45,
19h45; O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 13h30, 16h30, 19h25
Cinemas Nos Amoreiras
Av. Eng. Duarte Pacheco. T. 16996
Um Lugar Silencioso 2 M14. 16h40,
19h30; Peter Rabbit: Coelho à Solta M6.
10h40, 13h, 15h10 (V.Port./2D); O
Pecado M12. 19h50; Nomadland 13h40; O
Pai M12. 14h30; O Pai M12. 17h30,
20h20; Cruella M12. 13h30, 16h30,
19h40; Um Homem Furioso M16. 17h20,
20h10; Ao Ritmo de Washington
Heights M12. 14h; O Espião Inglês M12.
14h10, 17h10, 20h; Supernova M14. 17h,
20h30; Os Flofos: Viagem no Tempo M6.
13h20, 15h30, 17h40 (V.Port./2D)
Cinemas Nos Colombo
Av. Lusíada. T. 16996
Um Lugar Silencioso 2 M14. 13h20, 15h50,
18h20, 20h45; Peter Rabbit M6. 10h50,
13h10, 15h20 (V.Port./2D); Cruella M12. 14h,
17h, 20h; Um Homem Furioso M16. 17h40,
20h20 ; The Conjuring 3M16. 13h, 15h30,
18h, 20h25; Ao Ritmo de Washington
Heights M12. 13h30, 16h50; Chaos Walking
M12. 20h35; O Espião Inglês M12.
20h05; Os Flofos M6. 10h10, 13h40, 16h,
18h10 (V.Port./2D); Demon Slayer M14. 11h,
14h10, 17h30, 20h10; O Guarda-Costas e a
Mulher do Assassino M16. 13h50, 16h40,
19h50; Chaos Walking - O Ruído M12. Sala
IMAX - 12h50, 15h10, 17h50, 20h30

Os Flofos: Viagem no Tempo

Cinemas Nos Vasco da Gama
Parque das Nações. T. 16996
Um Lugar Silencioso 2 M14. 13h30, 16h,
18h20, 19h10, 20h40; Peter Rabbit: Coelho
à Solta M6. 10h40, 13h, 15h20 (V.
Port./2D); Cruella M12. 13h40, 16h40,
20h; Tom e Jerry M6. 12h20, 15h, 17h40,
20h20; O Espião Inglês M12. 17h35,
20h10; Os Flofos: Viagem no Tempo M6.
11h, 13h20, 15h40, 17h50 (V.
Port./2D); Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba
- O Filme: Comboio Infinito M14. 19h40; O
Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 11h30, 14h, 17h, 19h50
Nimas
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213574362
Ladrões de Bicicletas 15h30; A
Pianista 20h; O Criado M12. 11h; Prisão
Maior M12. 13h30; O Grande Mestre 17h30;
UCI Cinemas - El Corte Inglés
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 213801400
Um Lugar Silencioso 2 M14. 14h35,
19h25; Peter Rabbit: Coelho à Solta M6.
11h30, 14h15, 17h (V.Port./2D); O
Pecado M12. 13h25; Nomadland 16h35,
19h30; O Amigo de Sempre M12. 11h10, 14h,
19h45; O Pai M12. 11h25, 13h50, 16h20,
20h20; Estados Unidos Vs Billie
Holliday M14. 16h55; Mais Uma
Rodada 13h30; Raparigas M12.
13h40; Cruella M12. 10h50, 14h45, 16h45,
19h40 (V.Port./2D); Spirit Invencível M6.
10h40, 14h20, 16h15 (V.Port./2D); The
Conjuring 3 M16. 17h35, 20h15; Miss
Marx M12. 11h05, 14h05, 17h20, 19h55; Ao
Ritmo de Washington Heights M12. 16h25,
19h35; Chaos Walking - O Ruído M12. 16h10,
19h15; O Espião Inglês M12. 11h20, 14h10,
16h50, 19h50; A Candidata Perfeita M12.
10h45, 20h05; Supernova M14. 10h55,
17h15, 20h; Os Flofos: Viagem no
Tempo M6. 11h, 13h35, 16h30 (V.
Port./2D); Demon Slayer M14. 13h20,
19h20; O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 11h15, 15h10, 17h40, 20h10

Almada
Cinemas Nos Almada Fórum
Vale de Mourelos. T. 16996
Um Lugar Silencioso 2 M14. 12h40, 15h15,
17h30, 19h40, 22h; Peter Rabbit M6. 13h20,
15h30 (V.Port./2D); Spiral M18. 21h55; O
Amigo de Sempre M12. 13h20, 18h55,
21h35; O Pai M12. 18h, 20h50; Missão
Inesperada M14. 19h45, 22h15; Godzilla vs.
Kong M12. 21h25; Cruella M12. 10h30,
12h30, 15h20, 18h15, 21h10; Tom e Jerry M6.
10h50, 14h30, 17h, 19h (V.Port./2D); Raya e o
Último Dragão M6. 11h20, 13h40, 16h15,
17h40 (V.Port./2D); Um Homem
Furioso M16. 16h20, 21h45; The Conjuring 3
- A Obra do Diabo M16. 11h, 13h30, 16h,
18h40, 21h40; Ao Ritmo de Washington
Heights M12. 13h15; Chaos Walking M12.
19h30, 22h10; O Espião Inglês M12. 12h50,
15h45, 18h10; A Candidata Perfeita M12.
16h10; Supernova M14. 13h05, 15h25,
19h45, 22h10; Os Flofos M6. 10h45, 13h,

15h10, 17h15, 19h20 (V.Port./2D); Demon
Slayer M14. 10h40, 12h55, 15h50, 18h30,
21h15; O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 10h30, 13h10, 15h40, 18h20,
21h20; O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. Sala 4DX - 11h50, 14h10,
16h30, 19h10, 21h45

Amadora
Cinema City Alegro Alfragide
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030
Um Lugar Silencioso 2 M14. 22h10; Peter
Rabbit M6. 11h40, 13h40, 18h20
(V.Port./2D); Nomadland 21h45; Missão
Inesperada M14. 15h25, 19h55,
21h55; Godzilla vs. Kong M12. 13h10
(V.Port./2D); Cruella 15h45; Cruella M12.
11h15, 15h20, 18h40, 21h15; Tom e Jerry M6.
11h30, 17h35 (V.Port./2D); Raya e o Último
Dragão M6. 11h35, 15h15, 17h30
(V.Port./2D); Um Homem Furioso M16.
21h50; Spirit Invencível M6. 11h45, 13h35,
15h50 (V.Port./2D); The Conjuring 3 M16.
13h15, 17h30, 21h30; Ao Ritmo de
Washington Heights M12. 21h20; Chaos
Walking - O Ruído M12. 19h20; O Espião
Inglês M12. 15h35, 17h40,
19h40; Supernova M14. 13h50, 15h45,
17h45, 19h50, 21h45; Os Flofos: Viagem no
Tempo M6. 11h20, 13h45, 15h20, 17h20
(V.Port./2D); Demon Slayer 11h30, 13h30,
15h40, 17h55, 21h40; O Guarda-Costas e a
Mulher do Assassino M16. 13h15, 15h30,
18h30, 19h35, 21h25
UCI Ubbo
Venteira.
Velocidade Furiosa 8 18h20; Peter Rabbit
11h, 13h30, 16h10, 19h35 (V.P.); Missão
Inesperada M14. 19h05,
21h40; Cruella M12. 13h40, 15h30, 16h40,
21h20, 21h45; Spirit Invencível M6. 11h30,
14h, 16h25 (V.Port./2D); The Conjuring
3 M16. 13h50, 16h30, 19h10, 21h50; Ao
Ritmo de Washington Heights M12. 15h10,
21h25; O Espião Inglês M12. 21h35; Os
Flofos: Viagem no Tempo M6. 11h15, 14h10,
16h20, 18h45 (V.Port./2D)

18h50, 21h15; Peter Rabbit M6. 11h, 13h,
15h10 (V.Port./2D); Cruella M12. 15h40,
18h40, 21h35; Tom e Jerry M6. 11h
(V.Port./2D); Um Homem Furioso M16.
17h40, 20h30; The Conjuring 3 - A Obra do
Diabo M16. 14h, 17h, 19h30, 22h; Ao Ritmo
de Washington Heights M12. 12h35; Chaos
Walking - O Ruído M12. 21h50; O Espião
Inglês M12. 10h30, 12h45, 15h20, 17h50; Os
Flofos: Viagem no Tempo M6. 10h45,
13h20, 16h, 18h, 19h55 (V.Port./2D); Demon
Slayer M14. 20h45; O Guarda-Costas e a
Mulher do Assassino M16. 12h50, 15h30,
18h10, 21h; O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. Sala IMAX - 13h30, 16h,
18h30, 21h30
O Cinema da Villa - Cascais
Avenida Dom Pedro I.
T. 215887311
Peter Rabbit: Coelho à Solta M6. 11h, 15h15,
17h10 (V.Port./2D); Cruella M12. 11h, 13h45,
16h20, 18h55; Tom e Jerry M6. 11h
(V.Port./2D); Raya e o Último Dragão M6. 11h
(V.Port./2D); Miss Marx M12. 14h35, 17h15,
19h20; O Espião Inglês M12. 13h, 15h10,
17h20, 19h30; Lassie de Volta a Casa M6.
11h (V.Port./2D); A Candidata Perfeita M12.
13h10, 19h25; Supernova M14. 13h50,
15h45, 17h40, 19h35

Carcavelos
Atlântida-Cine
CC. Carcavelos. T. 214565653
Nomadland 17h45; O Amigo de
Sempre 15h; O Espião Inglês 15h, 17h45

Sintra
Cinema City Beloura
Beloura Shopping, R. Matos Cruzadas, EN 9,
Quinta da Beloura II, Linhó. T. 219247643
Cruella M12. 15h25, 17h50; Raya e o Último
Dragão M6. 11h25 (V.P.); Spirit
Invencível 11h40, 13h50, 15h40 (V.P.); The
Conjuring 3 M16. 21h35; Ao Ritmo de
Washington Heights M12. 21h20; O Espião
Inglês M12. 15h35, 21h40; Os Flofos:
Viagem no Tempo M6. 11h30, 13h40, 15h30,
17h30 (V.P.); Demon Slayer M14. 11h35, 18h,
21h25; O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 11h15, 13h30, 15h45, 18h30,
19h15, 21h30
Castello Lopes - Alegro Sintra
Loja 2.21 - Alto do Forte. T. 219184352
Um Lugar Silencioso 2 M14. 14h40, 16h55,
21h35; Peter Rabbit: Coelho à Solta M6.
11h05 (V.Port./2D); Cruella M12. 11h
(V.Port./2D), 10h50, 13h, 16h10, 18h,
20h50; Tom e Jerry M6. 11h15, 15h30, 21h
(V.Port./2D); Raya e o Último Dragão M6.
11h, 13h25 (V.Port./2D); Um Homem
Furioso M16. 13h35, 16h15, 18h50,
21h25; The Conjuring 3 - A Obra do
Diabo M16. 16h30, 19h, 21h30; Chaos
Walking - O Ruído M12. 19h10; Os Flofos:
Viagem no Tempo M6. 11h, 15h55, 19h
(V.Port./2D); Demon Slayer M14. 15h50,
18h25, 21h; O Guarda-Costas e a Mulher
do Assassino M16. 11h05, 16h10, 18h45,
21h20

Barreiro

Leiria

Castello Lopes - Fórum Barreiro
Campo das Cordoarias. T. 212069440
Peter Rabbit: Coelho à Solta M6. 13h10
(V.Port./2D); Cruella 10h50 (V.Port./2D),
13h50, 18h20, 21h10; Raya e o Último
Dragão M6. 11h15 (V.Port./2D); The
Conjuring 3 - A Obra do Diabo M16. 13h50,
16h20, 18h50, 21h20; Os Flofos: Viagem no
Tempo M6. 11h, 14h20, 16h20, 16h40
(V.Port./2D); Demon Slayer M14. 18h40,
21h15; O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 13h40, 16h15, 18h50, 21h25

Cinema City Leiria
Ponte das Mestras. T. 244845071
Um Lugar Silencioso 2 M14. 13h30; Peter
Rabbit: Coelho à Solta M6. 11h45, 15h45
(V.Port./2D); Cruella M12. 17h45; Tom e
Jerry M6. 11h20 (V.Port./2D); Um Homem
Furioso M16. 21h35; Spirit Invencível M6.
11h30, 15h35 (V.Port./2D); The Conjuring 3
M16. 21h45; Ao Ritmo de Washington
Heights M12. 19h; Os Flofos: Viagem no
Tempo M6. 11h40, 13h25, 15h30, 17h15
(V.P.); Demon Slayer M14. 13h20, 17h20,
21h50; O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 15h40, 18h30, 19h35, 21h30
Cineplace - Leiria Shopping
CC Leiria Shopping, IC2. T. 244826516
Peter Rabbit: Coelho à Solta M6. 14h30
(V.Port./2D); Missão Inesperada M14.

Cascais
Cinemas Nos CascaiShopping
Alcabideche. T. 16996
Um Lugar Silencioso 2 M14. 13h50, 16h20,

18h50, 21h20; Cruella M12. 15h30, 18h20,
21h10; Tom e Jerry M6. 14h20
(V.Port./2D); Spirit Invencível M6. 14h
(V.Port./2D); The Conjuring 3 - A Obra do
Diabo M16. 16h20, 19h10, 21h40; Chaos
Walking - O Ruído M12. 16h10; A Candidata
Perfeita M12. 21h45; Supernova M14.
19h40, 21h50; Os Flofos: Viagem no
Tempo M6. 13h40, 15h40, 17h40
(V.Port./2D); Demon Slayer - Kimetsu No
Yaiba - O Filme: Comboio Infinito M14.
16h40, 19h15; O Guarda-Costas e a Mulher
do Assassino M16. 16h30, 19h, 21h30

Loures
Cineplace - Loures Shopping
Quinta do Infantado, Loja A003.
Um Lugar Silencioso 2 M14. 18h30;
O Amigo de Sempre M12. 16h20,
21h20; Missão Inesperada M14.
21h15; Cruella M12. 15h30, 18h20,
21h10; Raya e o Último Dragão M6. 14h20
(V.Port./2D); Spirit Invencível M6. 14h30,
16h40 (V.Port./2D); The Conjuring 3 - A
Obra do Diabo M16. 19h10, 21h40; Chaos
Walking - O Ruído M12. 18h50; Os Flofos:
Viagem no Tempo M6. 13h10, 15h10, 17h10,
19h15 (V.Port./2D); Demon Slayer M14. 16h,
21h; O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 16h30, 19h, 21h30

Montijo
Cinemas Nos Alegro Montijo
C. C. Alegro Montijo. T. 16996
Um Lugar Silencioso 2 M14. 16h20, 18h40,
21h; Peter Rabbit: Coelho à Solta M6. 11h10,
13h40, 16h (V.Port./2D); Cruella M12. 12h50,
15h40, 18h30, 21h20; Cruella M12. 10h40,
12h50, 15h40, 18h30, 21h20; Um Homem
Furioso M16. 18h10, 20h50; The Conjuring
3 - A Obra do Diabo M16. 10h50, 13h10,
15h50, 18h20, 21h45; Ao Ritmo de
Washington Heights M12. 13h30; Os Flofos:
Viagem no Tempo M6. 11h, 13h, 15h10,
17h15, 19h20 (V.Port./2D); O Guarda-Costas
e a Mulher do Assassino M16. 10h50, 13h30,
16h20, 18h50, 21h30

Odivelas
Cinemas Nos Odivelas Strada
C.C. Strada Shopping. T. 16996
Um Lugar Silencioso 2 M14. 15h50, 18h20,
22h; Peter Rabbit: Coelho à Solta M6. 11h,
13h30 (V.Port./2D); Cruella M12. 13h45, 17h,
21h30; The Conjuring 3 - A Obra do
Diabo M16. 14h, 16h30, 19h, 21h45; Chaos
Walking - O Ruído M12. 21h50; Os Flofos:
Viagem no Tempo M6. 10h50, 13h, 15h,
17h15, 19h20 (V.Port./2D); O Guarda-Costas
e a Mulher do Assassino M16. 13h, 16h,
18h40, 21h15

Oeiras
Cinemas Nos Oeiras Parque
C. C. Oeirashopping. T. 16996
Um Lugar Silencioso 2 M14. 16h45, 19h15,
22h10; Peter Rabbit M6. 11h15, 13h10, 15h30
(V.Port./2D); Cruella M12. 13h20, 17h50,
21h; The Conjuring 3 - A Obra do Diabo M16.
13h30, 16h15, 19h, 21h45; O Espião
Inglês M12. 22h; Supernova M14. 14h,
16h30, 18h45, 21h15 ; Os Flofos: Viagem no
Tempo M6. 11h, 13h, 15h, 17h20, 19h30
(V.P.); O Guarda-Costas e a Mulher do
Assassino M16. 13h15, 15h45, 18h30, 21h30

Torres Novas
Castello Lopes - TorreShopping
Bairro Nicho - Ponte Nova. T. 249830752
Cruella M12. 13h15, 15h45, 21h10; Raya e o
Último Dragão M6. 11h (V.Port./2D); Spirit
Invencível M6. 11h10 (V.Port./2D); The
Conjuring 3 - A Obra do Diabo M16. 18h20,
21h; Os Flofos: Viagem no Tempo M6.
13h40, 16h10 (V.Port./2D); Demon Slayer
M14. 18h35; O Guarda-Costas e a Mulher
do Assassino M16. 13h25, 16h, 18h40, 21h15
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Dia de Äcar
CINEMA
Adam
TVCine Edition, 20h15
Estreia em longa-metragem da
marroquina Maryam Touzani que,
para escrever o argumento, se
inspirou numa situação real,
vivida na sua infância. Desde que
o marido morreu que Abla cuida
sozinha de Warda, a Ælha de oito
anos. As duas vivem da confecção
de pão e bolos que vendem a
partir de casa. Um dia, tocam à
campainha. É Samia, uma jovem
grávida desesperada por trabalho.
Chappie
AXN Movies, 21h10
Num futuro próximo, a polícia
está convertida numa força
opressora robotizada que defende
os interesses governamentais, sem
olhar às injustiças e aos dramas da
população. Neste contexto, é
criado um robô mais avançado
que, para além dos poderes
sobre-humanos, tem sentimentos
e inteligência própria. Chappie
“nasce” assim para a vida como
uma criança, capaz de aprender,
improvisar e transformar-se a
cada dia. Realizado por Neill
Blomkamp (que também
co-escreve o argumento com Terri
Tatchell), o Ælme conta com os
actores Hugh Jackman, Sigourney
Weaver, Dev Patel e Sharlto Copley
(voz de Chappie) e com os rappers
Yo-Landi Visser e Ninja.

Televisão

Os mais vistos da TV
Sexta-feira, 18

% Aud. Share

Inglaterra X Escócia
Amor, Amor
Festa e Festa

SIC
SIC
TVI

12,7
12,6
11,5

26,5
25,7
23,4

A Serra
Bem Me Quer

SIC
TVI

10,9
9,8

26,0
22,1

FONTE: CAEM

Aquaman
Hollywood, 22h
Com realização de James Wan e
argumento de David Leslie
Johnson-McGoldrick e Will Beall,
uma história de acção e aventura
que pega numa das mais
carismáticas personagens do
universo DC Comics. Com Jason
Momoa a interpretar o papel de
Arthur “Aquaman” Curry, o Ælme
conta também com a participação
de Amber Heard, Willem Dafoe,
Patrick Wilson, Dolph Lundgren,
Yahya Abdul-Mateen II e Nicole
Kidman.

MÚSICA

11,5%
%
1,1
21,2
15,9

RTP1

RTP2

TVCINE TOP

6.30 Espaço Zig Zag 8.00 Bom Dia
Portugal Fim de Semana 10.30
Eucaristia Dominical 11.31 Património
Mundial da Unesco - A Cápsula do
Tempo da Humanidade 12.32 Unidos
ao Clube 12.59 Jornal da Tarde 14.25
Faz Faísca 15.29 Aqui Portugal

7.00 Euronews 7.59 Espaço Zig Zag
14.52 Folha de Sala 15.00 Desporto 2
16.58 Caminhos 17.26 70x7 17.53
Nicolas Le Floch 18.44 As Caraíbas
Escondidas com Joanna Lumley: de
Havana ao Haiti 19.32 Europa Minha
19.53 Ottilie Von Faber-Castell - Uma
Mulher Ousada

FOX MOVIES

19.59 Telejornal
nal

20.25 Folha de Sala

35,6

17.40 Midway 19.55 O Carrasco 21.30
The Empty Man 23.50 Teia de
Corrupção 1.30 A Ex da Porta ao Lado

17.34 6 Balas 19.29 Filho do Crime 21.15
Die Hard 4.0 - Viver ou Morrer 23.22 Die
Hard: Nunca É Bom Dia para Morrer 0.57
Bad Ass 2.20 Estado Crítico

HOLLYWOOD
21.22
Got Talent Portugal
ortugal

21.30 Jornal 2
21.48 Página 2

18.35 Rampage - Fora de Controlo
20.25 Maggie 22.00 Aquaman 0.20
The Nun - A Freira Maldita 2.00 Freddy
contra Jason

Chucho Valdés — Tributo a
Irakere
RTP2, 23h05
Valdés é um dos maiores vultos do
jazz latino. Neste concerto de
2015, o veterano pianista e
compositor cubano surge rodeado
da sua banda, The Afro-Cuban
Messengers, numa homenagem ao
Irakere, o grupo inovador que
fundou nos anos 1970.

DESPORTO
Futebol: Euro 2020
TVI, 17h
Directo. As selecções da Itália e do
País de Gales medem forças no
Estádio Olímpico de Roma. A
squadra azzurra lidera o grupo A
com seis pontos, enquanto os
galeses estão em segundo, com
três, seguidos da Suíça e da
Turquia. O árbitro romeno Ovidiu
Hategan dirige a partida.

22.04 Voos Turbulentos

AXN
23.05 Chucho Valdés - Tributo a
Irakere
1.54 Euro 2020 - Os Dias do Euro

0.41 Cinemax 1.53 Euronews

SIC

TVI

6.15 Camilo, o Presidente 6.40
Guardiões da Galáxia: Missão Evasão
7.00 Uma Aventura 9.05 Olhá SIC!
12.10 Vida Selvagem 13.00 Primeiro
Jornal

6.00 Curious George 6.30 Todos
Iguais 6.55 O Bando dos Quatro 7.40
Diário da Manhã 9.00 Vida Animal
10.00 Querido, Mudei a Casa! 11.00
Missa 12.30 Mesa Nacional 13.00
Jornal da Uma 14.00 Somos Portugal

14.10 Fama Show

14.30 Domingão

17.00
0
Futebol:
bol:
Euro 2020 Itália
x Gales
es

19.00 Somos Portugal
19.57 Jornal da Noite
19.57 Jornal das 8
21.40 Quem Quer Namorar com o
Agricultor?

1.00 O Espião Sou Eu

18.09 Red: Perigosos 20.04 Milagre no
Rio Hudson 21.55 Snowden 0.24 O
Segredo dos Seus Olhos 2.19 Vida
Inteligente

FOX

2.07 Noites do Euro

3.32 Faz Faísca

Snowden
AXN, 21h55
Assinado por Oliver Stone, um
Ælme biográÆco sobre Edward
Snowden, o homem que, em 2013,
revelou uma teia de espionagem à
escala mundial perpetrada pelos
serviços de espionagem
norte-americanos. Além de Joseph
Gordon-Levitt no papel titular,
conta com Shailene Woodley,
Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom
Wilkinson, Scott Eastwood, Logan
Marshall-Green, Timothy
Olyphant, Ben Schnetzer, LaKeith
Lee StanÆeld e Nicolas Cage.

RTP1
RTP2
SIC
TVI
Cabo

21.45 All Together Now

23.45 Mulheres 1.00 Diário do Euro
1.15 Transformers: O Último Cavaleiro
3.45 Fascínios

19.11 Batalha do Pacífico: A Revolta
21.20 A Lenda de Tarzan 23.26
Assassin’s Creed 1.23 Planeta dos
Macacos

DISNEY CHANNEL
17.10 Coop &Cami 17.30 Casa da Coruja
18.20 Anfibilândia 19.10 Os Vingadores
da Marvel: Caos Climático20.50
Miraculous - As Aventuras de Ladybug

DISCOVERY
17.05 Barnwood Builders 19.05 O
Segredo das Coisas 21.00 À Pesca de
Ouro 22.55 A Febre do Ouro 0.40 À
Pesca de Ouro

HISTÓRIA
17.53 A História do Universo em Duas
Horas 19.22 Big Bang 20.50 A Maldição
de Oak Island 22.57 O Ouro Perdido da II
Guerra Mundial 1.36 Cola Wars

ODISSEIA
17.46 A História dos Felinos 18.39 A
Minha Vida no Zoo 19.32 A Onda Verde
20.29 Viver Mais e Melhor 21.10 A
História dos Emirados 22.08 Mestres da
Engenharia 23.01 Engenharia Letal
23.47 Superestruturas 0.40 Mestres da
Engenharia 1.34 Engenharia Letal

DOCUMENTÁRIO
As Caraíbas Escondidas com
Joanna Lumley
RTP2, 18h44
A actriz e activista Joanna Lumley
é a condutora desta viagem, com
um cunho pessoal, por duas ilhas
caribenhas: Cuba e Haiti. A
jornada começa em Havana, entre
uma academia de boxe e o show
de cabaré do Hotel Nacional.

INFANTIL
Abelha Maia: Os Jogos do Mel
(V. Port.)
Nos Studios, 9h20
A rainha de Buzztropolis decide
convocar Maia para os Jogos do
Mel. A pequena abelha não cabe
em si de contente, mas depressa
percebe que foi colocada numa
equipa de desajustados. Mas sabe
que, se quiser salvar o mel que
tanto se esforçaram por fabricar
durante o Verão, o seu grupo tem
de se sagrar vencedor.
Salma e o Grande Sonho
(V. Port.)
TVCine Emotion, 10h20
Salma vive na cidade mexicana de
Santa Clara com a sua amável
família adoptiva. Não chegou a
conhecer os pais biológicos, que
faleceram, mas nunca perdeu a
esperança de os reencontrar no
tradicional festival do Dia dos
Mortos. Um dia, depara-se com
um livro mágico que lhe pode dar
a oportunidade por que esperou
tantos anos.
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Jogue também online.
Palavras-cruzadas,
bridge e sudoku em
www.publico.pt/jogos

Totoloto

9

15

23

27

48

Jogos

6

1.º Prémio 3.800.000€
Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios

CRUZADAS 11.377

TEMPO PARA HOJE

HORIZONTAIS: 1. Hoje é o Dia
Mundial do (...). 2. Fio metálico. A
rainha Isabel II fez-lhe lembrar a
sua mãe. 3. «Cada um só goza a
(...) que o vizinho quer». Abertura
pela qual o vulcão expele as lavas.
4. Sem acento, não define um
campeão. Ruminante bovídeo.
Eles. 5. Perverso. Post-scriptum
(abrev.). 6. País que proibiu a
divulgação de conteúdos sobre
LGBT junto de menores de idade.
Também não. 7. Utilize. Haste de
plantas. 8. Centenas de pessoas
andam à procura deles no litoral
norte da África do Sul. 9. Agarrar.
Ligue. 10. Hora canónica
corresponde às 15 horas. Admitir
em sua casa ou companhia. 11.
Impõe. Caldo gordo.

PORTUGAL

VERTICAIS: 1. Comilão (fam.).
Compassivo. 2. Já deslocou mais
de 10 milhões de pessoas.
Debaixo de (prep.). 3. Realiza.
Amaciar. 4. A unidade. Falha num
programa informático que
provoca mau funcionamento.
Seguir até. 5. Osga. Caminho
numa povoação. Prata (s. q.). 6.
Relações Internacionais. Espécie
de padiola para transporte de
doentes. 7. Rebordo do chapéu.
Que ou aquele que é amigo da
paz e do sossego. 8. Expressões.
Desejo ardente. 9. Cânticos.
Nomenclatura de Unidade
Territorial. Hectolitro (abrev.). 10.
Érbio (s. q.). O maior e mais
pesado órgão do corpo.
Interjeição designativa de
surpresa, admiração e
chamamento. 11. Juntem.
Reverência que se faz ao
cumprimentar.

PRÓXIMOS DIAS
Segunda-feira, 21

Viana do Castelo
Bragança

17º
15 º
Braga
16 º
14 º

11 º
Vila Real

Porto
18 º
15º

17º
2,0m

Viseu
17 º
14º

Aveiro
19º
16 º

Guarda
18º
9º

Quarta-feira, 23

Santarém

15º

12º

Solução do problema anterior:
HORIZONTAIS: 1. Árvores. Dez. 2. Geoso. Afina. 3. Uso. Da. Roer. 4. Io. Segregar.
5. Alto. Roto. 6. Vouzela. 7. Bem. Dala. 8. Er. Camboja. 9. Perua. OIT. 10. Juro. Ria. NE.
11. AAA. Coalhar.

Mauna Loa, Havai

22 º

Partes por milhão
(ppm) na atmosfera
Valores por semana

VERTICAIS: 1. Águia. Beija. 2. Resolver. UA. 3. Voo. Tom. Pra. 4. Os. Sou. CEO.
5. Rode. Zoar. 6. Agre. Muro. 7. SA. Rol. Baia. 8. Fretado. AL. 9. Diogo. Ajo. 10. Enea.
Plaina. 11. Zarro. Ter.

Semana de 6 Jun.

Évora

13º

19º

Beja

Sines
17º
1,5m

20º
15º

12 º

419,55

Há um ano

416,54

Há dez anos

393,69

Nível de segurança
Nível pré-industrial

21º

350
280

QUALIDADE DO AR
Solução do problema 10.527

Portugal

Sagres

16º

15º

20º

21º

Faro

Açores
Corvo

21º
1,0m

18º
0,8m

Graciosa

Flores
22º
19º

São Jorge

16º

19º
1,2m

21º Terceira

Faial
Pico

Problema 10.529
Dificuldade: Muito difícil

20º
1,0m

17º

22º

São
Miguel

Madeira
21º
1,0m

Porto Santo

23º
18º

Madeira

18º

21º
0,5m

23º

Funchal

Solução do problema 10.526

MARÉS
Leixões

Baixa-mar

Preia-mar

m

Cascais

Porto

Muito Bom

Coimbra

Bom

Lisboa

Médio

Évora

Fraco

Faro

Mau

SOL

Ponta Delgada
Sta Maria

© Alastair Chisholm 2008 and www.indigopuzzles.com

419,47

Semana de 30 Mai.

SUDOKU

Problema 10.528
Dificuldade: Fácil

29º

17º

MEDIDOR DE CO2

Lisboa

23 º
15º
Setúbal
23º
15º

Quinta-feira, 24

22 º

Portalegre

23 º

23º

16º

Índ. UV Extremo Índ. UV Extremo
Vento
Fraco Vento
Fraco
Humidade 65% Humidade 50%

Castelo Branco

12º

26º

16º

Coimbra
21º
14º
Leiria
20º
15º

Terça-feira, 22

Índice UV M. Alto Índ. UV Extremo
Vento
Fraco Vento
Fraco
Humidade 69% Humidade 59%

17º

11º

23º

15º

17º

LISBOA

m

*de amanhã

Faro

Nascente

Poente

06h12

21h04

LUA
Cheia

24 Jun.

18h40

Minguante

01 Jul.

21h11

Nova

10 Jul.

01h17

Crescente

17 Jul.

10h11

m

05h36

1,0

05h13

1,1

05h09

1,0

11h54

3,0

11h31

3,0

11h36

2,9

17h58

1,1

17h35

1,2

17h34

1,1

00h15*

3,1

23h52

3,1

00h00

3,1

Nascente

Poente

16h14

03h29*

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

*de amanhã
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Estar bem
ARTBESOURO/GETTY IMAGES

Catarina explica à Teresa
porque foi à psicóloga
Muitas vezes, o psicólogo precisa de intervir fora do consultório e ir conhecer os contextos (a casa, a escola)
em que esses problemas se manifestam para escolher as melhores estratégias para os solucionar
Eva Delgado-Martins
Explicar o que o psicólogo pode
trazer às crianças e jovens é muito
importante.
Catarina: Sabes, Teresa, quando
eu era pequenina tinha muito medo
do escuro e perdi o medo porque
os meus pais levaram-me a uma
psicóloga que me ajudou muito.
Teresa: O que é uma psicóloga?
Catarina: É alguém que nos ajuda
quando temos um problema, que
nos ajuda a resolvê-los e nos faz
sentir melhor connosco, com a nossa família e com os nossos amigos.
Lembras-te quando eu caí da bicicleta e tive de ir ao médico, ele ligou-me o braço e eu Æquei a sentirme melhor?
Teresa: Sim.
Catarina: Lembras-te quando tu
Æcaste cheia de febre e os teus pais
te levaram ao médico, ele deu-te
um remédio e Æcaste melhor?
Teresa: Sim, lembro-me. Mas Ca-

tarina tu tinhas um problema?! Se
tinhas um problema, porque é que
não me contaste? Sabes que eu sou
muito tua amiga e gosto muito de ti.
Catarina: Não contei a ninguém
porque tive medo que gozassem
comigo.
Teresa: Não contaste o quê?
Catarina: Sabes, Teresa, à noite
eu tinha medo do escuro e os meus
pais levaram-me a uma psicóloga,
eu contei-lhe e em conjunto encontrámos uma solução para eu deixar
de ter medo. Expliquei-lhe que tinha medo de ir sozinha, à noite, à
casa de banho.
Depois de pensarmos que medo
era esse, percebi que era medo do
escuro. Então, ela disse-me a mim
e aos meus pais para encontrarmos
uma luzinha para ter no quarto e,
assim, não ter medo de ir sozinha
a casa de banho. Mas eu continuei
a ter medo. Então, eu e a psicóloga

pensámos noutra solução, que foi
pedir aos meus pais para deixar a
luz da casa de banho aberta, deixar
a minha luzinha da estrela na mesa
de cabeceira, pensando que talvez
assim fosse mais fácil eu ir à casa
de banho, sem medo do escuro.
Mas eu continuei a ter medo. Depois de muito pensarmos, falarmos
em conjunto, eu, os meus pais e a
psicóloga, ela perguntou-me se eu
gostaria que ela fosse a minha casa,
à hora de dormir, para me poder
ajudar melhor. Fiquei muito contente por ela ir a minha casa, ir conhecer o meu quarto, ver a minha
luzinha em forma de estrela na minha mesa de cabeceira para à noite
o meu quarto não Æcar escuro, conhecer o meu irmão, e o meu cãozinho. Quando a psicóloga chegou
a minha casa, mostrei-lhe a minha
luzinha, mostrei-lhe o meu quarto,
mostrei-lhe onde era a casa de ba-

nho e qual era a luzinha da casa de
banho que os meus pais deixavam
aberta à noite. No caminho para a
casa de banho, ela disse-me a mim
e aos meus pais que nunca lhe tínhamos contado que, do meu quarto à casa de banho, havia um corredor tão grande e escuro.
Teresa: Agora percebo-te melhor,
Catarina, porque mesmo tendo a
luzinha da estrela na tua mesa de
cabeceira e deixando a luz da casa
de banho aberta, tinhas um caminho muito longo e escuro que era
muito difícil, porque não vias o caminho, e isso fazia-te sentir
medo.
Catarina: Pois foi. Então eu e a
psicóloga encontrámos uma solução. Fomos à caixa das coisas de
natal e retiráramos as luzinhas que
todos os anos pomos na nossa árvore e colocamo-las ao longo de
todo o corredor, iluminando o es-

paço com cores. Depois disso deixei
de ter medo, à noite, quando ia à
casa de banho, porque já não estava escuro e seguia as luzinhas.
Frequentemente, existe acerca
da Psicologia uma ideia que não
coincide com a realidade e está
cheia de falsos mitos, o que faz com
que as pessoas, nomeadamente os
pais, tenham medo e vergonha de
pedir ajuda aos psicólogos. Quem
nunca ouviu dizer que “a Psicologia
é para os loucos?”, ou “quem vai
ao psicólogo é fraco?” Essas expressões reÇetem alguns dos mitos do
senso comum que contribuem para
uma representação errada da intervenção do psicólogo.
A Psicologia é fundamental para
a construção do bem-estar pessoal
e social, como promoção da saúde
geral de todos. O bem-estar baseado na harmonia entre as diversas
emoções, como o medo, o prazer,
a dor, a alegria, a tristeza, a raiva…
e não na fuga às emoções mais negativas ou dolorosas.
Em Psicologia, a conversa no consultório ou em casa é uma das formas de identiÆcar as necessidades
particulares de cada criança ou
adolescente, ou de cada família, ou
de alguém, pessoa ou instituição,
com responsabilidades educativas,
que apresenta um problema e pede
auxílio. Nessas circunstâncias, a
função do psicólogo é observar e
analisar os problemas reais a partir
dos pedidos de ajuda, porque nem
sempre quem o faz, os consegue
verbalizar esclarecidamente, para
o que é necessário ajudar quem
apresenta o pedido a tomar consciência da situação, das suas expectativas e da disponibilidade para
resolver os problemas que estão na
origem do seu pedido de ajuda.
Muitas vezes, o psicólogo precisa
de intervir fora do consultório e ir
conhecer os contextos (a casa, a
escola) em que esses problemas se
manifestam para escolher as melhores estratégias para os solucionar. Os problemas da educação e
desenvolvimento das crianças e jovens resultam das relações entre os
indivíduos e o meio físico, social e
cultural em que vivem. Os psicólogos devem adaptar a sua atuação a
cada caso concreto, elaborando
estratégias de avaliação adequadas.
Se as sugestões não resultarem na
prática, tem de identiÆcar que fatores que diÆcultaram a sua implementação e deÆnir outras estratégias ate se encontrar uma que
se ajuste à especiÆcidade da situação. O papel do psicólogo é o de
assegurar um contínuo ajustamento de estratégias de resolução dos
problemas para alcançar o bemestar do indivíduo na sua vida quotidiana.
Psicóloga e terapeuta familiar
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Obituário
MARIA JOÃO FRAGATEIRO

Um homem livre
e que não fazia
cerimónia com
as palavras
As palavras eram a matéria-prima de
António Torrado, um homem livre
que gostava de ser lido e de uma boa
gargalhada. Morreu a 11 de Junho
Rita Pimenta
Os companheiros de escrita e os
contadores de histórias que
recorrem aos seus textos
invocam-no como “o Andersen
português” e “o príncipe António
Torrado”. Pelo talento, criatividade
e elegância no trato.
Ninguém se lembra de o ver
triste, excepto quando Matilde
Rosa Araújo foi a enterrar. “Já não
temos fada-madrinha, estamos por
nós. Agora, parece que o patriarca
sou eu”, disse-nos em 2010.
Num cenário mais feliz, dois
anos antes, na XVIII Conferência
de Literatura Infantil da
Gulbenkian, em Lisboa, António
Torrado divertiu a plateia numa
comunicação que intitulou: “No
tempo em que os arco-íris eram a
preto e branco.” Aí, anunciou com
ar triunfal e destemido: “Vou usar
pela primeira vez um powerpoint.”
Para logo lhe atribuir outra
designação: “Um zingarelho.”
Traduzindo: um objecto ou
aparelho que serve, espera-se, para
nos facilitar a vida: “Como um
abre-latas.” Nessa conferência, em
que mostrou livros antigos e
monocromáticos e onde pintou
algumas imagens, como O Livro das
Crianças, de António Botto,
aparecia uma página em que dois
coelhos olhavam para um arco-íris
picotado. Torrado apenas pintara
uma parte da vegetação. Não se
recordava se “por preguiça ou por
não ter mais lápis”. Noutro
desenho, pintou uma criança com
“calças à golfe”. Enquanto a
mostrava, dizia: “Como eu gostava
de ‘calças à golfe’. Na próxima
conferência, prometo, venho com
umas.” Mais uma gargalhada
arrancada à assistência, decerto a
imaginá-lo nessa figura.
Já em 2012, quando Portugal foi

país convidado da Feira do Livro
Infantil e Juvenil de Bolonha
(Itália), António Torrado comoveu
quem estava presente com uma
caixinha de música e uma
declaração emotiva sobre um neto
acabado de nascer. Sempre foi
reservado em relação à família,
pelo que apenas aqui diremos que
tem dois filhos: André e Filipe.
Sabemos que gostava muito de ser
avô e que tinha grande ternura por
Maria João Fragateiro, que muito o
fotografou. E bem. Também
podemos dar conta de que Lourdes
Fragateiro foi a sua companheira
durante muitos anos e que dele
cuidou até ao fim, assegurando
que, apesar da doença de
Parkinson, teve uma “boa
qualidade de vida”.
Proporcionou-lhe muitas visitas
virtuais, via Zoom, de vários
amigos na fase de confinamento.
Entre eles, a contadora de histórias
Cristina Taquelim e a jornalista
Inês Fonseca Santos.
As conversas com esta última
resultarão num livro editado pelo
Pato Lógico, numa nova colecção
da editora, História Natural do
Livro. “Essa conversa será a base, o
coração, do livro. Haverá também
fotografias e um conjunto de
depoimentos sobre António
Torrado”, conta Inês. E desvenda
um pouco mais: “Um aspecto
sobre o qual Torrado falava sempre
era a vontade que tinha de escrever
as suas memórias. Até já tinha
título para esse livro, que nunca
leremos… O resto foi em torno da
literatura e da oratura, dos livros,
da infância, da escola, da vida em
ditadura, dos golpes frustrados.”
O editor, André Letria, aponta
para que o livro seja lançado em
Novembro, “numa colecção sobre

António
Torrado
1939-2021
Escritor e
dramaturgo
o ecossistema da edição, uma
espécie de taxonomia dos ‘seres’
que contribuem para a produção
dos livros”, diz o filho de José Jorge
Letria, amigo de António Torrado
durante mais de 50 anos. O
director da SPA lembra como
Torrado fazia sempre por
“apaziguar conflitos e encontrar
soluções”. E diz: “Eu sempre fui
mais combativo e intempestivo.
Era ele que me acalmava e me
levava a ponderar as decisões e a
suavizar as discussões. Estivemos
juntos nos momentos mais
importantes das nossas vidas.”
António Torrado nasceu em
Lisboa. Seguiu Económicas, para
ajudar o pai, mas não teve jeito.

Tentou Direito, mas fez-lhe sono.
Acabou por estudar Filosofia. Dizia
sempre que não a praticava, mas
não era verdade. Tornou-se
escritor e, segundo Leonor
Riscado, professora de Literatura
para a Infância e Juventude na
Escola Superior de Educação de
Coimbra (falecida poucos dias
antes do autor): “Um criador de
primeiríssima água. Sherazade dos
tempos modernos, alia à sólida
cultura do filósofo a prodigiosa
imaginação de um Andersen. A
capacidade única de criar enredos
surpreendentes é sustentada por
palavras enxutas, envoltas em
marcas de oralidade. Na sua
escrita, gerida com mão hábil de
um dramaturgo residente, as
contas do colar vão-se juntando no
fio com que constrói contos,
poemas e textos dramáticos.”
Peças de teatro, letras de fados,
argumentos para filmes e séries de
televisão, poesia e textos para a
rádio têm a sua assinatura, ironia e
liberdade. Não vamos aqui repetir
os títulos que muitos já conhecem,
apenas recordar o que nos disse
em 2010: “Já escrevi sobre tudo e
mais alguma coisa.” Continuou a
fazê-lo enquanto pôde. Ainda bem.

Em 2018, no Museu do Aljube,
pôs em palco a sua peça Maio de
58, “sobre a farsa eleitoral que
levou o general Humberto Delgado
às urnas”. Várias linguagens, mas
sempre os mesmos propósitos: a
leitura, a cultura, a liberdade de
expressão e a alegria.
Chamámos-lhe “convencidão”,
quando nos disse que, na
homenagem que lhe estavam a
preparar nas Palavras Andarilhas,
ia “ser uma chumbada, todos a
dizerem bem” dele. Gostou da
palavra com que brincámos,
repetiu-a enfaticamente e ainda
sugeriu outra: “Vaidosão”!
Atender uma chamada de
Torrado ou aceitar um convite para
almoçar obrigava a ter tempo e
atenção. Perdia-se no discurso e
era preciso orientá-lo para que
uma história não ficasse a meio.
Outras se interpunham, apartes
surgiam, detinha-se numa palavra
que o reenviava para outra história,
outros amigos, muitos afectos.
Uma delícia. E muitas gargalhadas
sonoras. Das que obrigam a cabeça
a inclinar-se para trás. O prato
arrefecia cá fora, a história aquecia
cá dentro. Sentia-se acarinhado
pelos leitores. E nós por ele.

NEM NA TERRA DO NUNCA
SE VIU UMA SININHO ASSIM
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Peter Pan reencontra-se com os seus amigos na ilha para por fim partilharem alguns momentos de paz e boa
disposição. Mas a história de Loisel está longe de ser um conto de fadas. Entre um herói duvidoso, uma
Sininho endiabrada e um crocodilo esfomeado, o mal espreita a cada esquina. Há um trágico destino à espera
de cumprir-se, só resta saber de quem. Dia 24 de Junho, com o Público, não perca o último volume (inédito em
português) da magistral recriação de Peter Pan para adultos, do aclamado autor Régis Loisel.

