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D
e acordo com um re-

latório da Global 

Burden of Disease 

(Carga Global de 

Doença) de 2019, o 

alto consumo de car-

ne vermelha, o baixo consumo de 

cereais integrais e de leguminosas e 

a elevada ingestão de sal foram os 4 

fatores de risco alimentares que mais 

contribuíram para o total de mortes 

e de maior perda de anos de vida 

saudável da população portuguesa. 

Por outro lado, apenas 36% dos jo-

vens, 27% dos adultos e 22% dos ido-

sos são sicamente ativos, colocando 

Portugal entre os países mais seden-

tários da Europa. 

O relatório identi ca que entre 

nós as doenças cardiovasculares são 

as patologias dominantes, sendo 

responsáveis por mais de um terço 

de toda a mortalidade, seguidas de 

cancro, patologias respiratórias e 

diabetes — que, sendo doenças não 

transmissíveis, (DNT) se devem 

maioritariamente a consumos e es-

tilo de vida. Se a média mundial de 

DNT é de 73%, em Portugal, o nú-

mero ascende a 89%. 

Dado este quadro, que impacta 

negativamente o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) vale a pena olhar para a 

Finlândia e para o Projeto Carélia do 

Norte, uma campanha de saúde pú-

blica realizada entre 1972 e 1977. A 

Carélia era uma zona pobre e rural, 

mas, a seguir à Segunda Guerra Mun-

dial, a indústria de laticínios desen-

volveu-se, tirando a região da pobre-

za e dando origem a uma dieta as-

sente em leite, queijo, manteiga, 

natas e proteína animal, de que a po-

pulação se orgulhava e que dava por 

saudável. No entanto, o índice de 

mortalidade por doenças coronárias 

e AVC não parava de crescer, vitiman-

do pessoas cada vez mais jovens, de 

40 e 50 anos de idade, fazendo da 

Carélia uma das zonas da Finlândia 

com menos esperança de vida. 

Quando a região pede ajuda ao 

Governo nlandês para se perceber-

em as razões desta incidência, os 

resultados dos estudos epidemioló-

gicos sugerem relações de causalida-

de forte entre a dieta existente e as 

doenças coronárias. Foi doloroso 

para os nlandeses reconhecer que 

o seu tipo de alimentação era uma 

das principais razões para as eleva-

das taxas de mortalidade. Entre ou-

tros, a campanha deu os seguintes 

conselhos à população: aumentar a 

ingestão de cereais integrais; aumen-

tar o consumo de legumes, raízes, 

oleaginosas, bagas e frutos; escolher 

carnes magras e peixe; moderar o 

consumo de lacticínios; reduzir o 

consumo de sal; fazer exercício físico 

e não fumar. 

Durante o período da campanha, 

foram publicados 340 artigos em jor-

nais e foram distribuídos mais de 100 

mil folhetos. Organizaram-se cente-

nas de seminários de formação que 

atingiram 12 mil trabalhadores, da 

saúde, da restauração e da educação. 

Associações locais de donas de casa 

organizaram em vilas e cidades “fes-

tas especiais para uma vida longa”, 

onde cozinhavam e serviam refeições 

saudáveis. A alimentação tornou-se 

um tópico central em revistas, jor-

nais, programas de televisão e de 

rádio. Como resultado, cinco anos 

mais tarde, a taxa de mortalidade por 

doenças cardíacas e AVC apresenta-

va um declínio de 40% em relação a 

1972, tanto na Carélia como nas res-

tantes regiões do país. A prevenção 

baseada em mudanças no consumo 

e estilo de vida revelou-se uma forma 

e caz e sustentável de prevenir as 

DNT. Para Portugal e para o resto do 

mundo, o projeto nlandês é uma 

lição poderosa. 

A Finlândia tem 5 milhões de ha-

bitantes, o que signi ca que uma 

campanha em território nacional 

envolveria o dobro do esforço, mas, 

sem que o trabalho de prevenir seja 

feito, podemos continuar a remediar 

o SNS, sem grandes efeitos práticos. 

Os ditados populares têm tantas ve-

zes razão.

Realizadora

Alegações  
finais

A seguir
Julgamento de militares da GNR acusados de maus tratos

O caso dos maus tratos a 

imigrantes perpetrados por 

militares da GNR em Odemira 

entra na fase nal, com as 

alegações nais do julgamento 

agendadas para amanhã, no 

Tribunal de Beja. Os arguidos 

estão acusados de 33 crimes, 

como sequestro e agressão. Em 

causa estão os crimes de ofensa 

à integridade física e ofensa à 

integridade física quali cada, 

abuso de poder e sequestro. 

Segundo a acusação do MP, o 

processo envolve quatro casos 

de sequestro e agressão de 

imigrantes por militares da 

GNR, então colocados no Posto 

Territorial de Vila Nova de 

Milfontes, ocorridos em 2018 e 

2019. Este processo teve origem 

quando a Polícia Judiciária 

apreendeu os telemóveis de 

cinco militares suspeitos desses 

maus tratos a imigrantes, tendo 

encontrado vídeos e fotogra as. 

No início deste ano os sete 

militares envolvidos neste caso 

foram suspensos 

preventivamente de funções 

pela então ministra da Justiça e 

da Administração Interna, 

Francisca van Dunem. As 

vítimas são oriundas do 

Bangladesh, Nepal e Paquistão, 

e trabalhavam nas estufas em 

Odemira. Os militares fariam 

emboscadas a estas pessoas com 

recurso a falsas operações de 

scalização de trânsito.

Prevenir e remediar Desalinho
Cristina Sampaio

Protopia
Graça Castanheira
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A eutanásia  
é uma escolha. 
É uma decisão 
pessoal. É algo 

que implica 
apenas com  

a própria 
pessoa (razão 

pela qual  
o referendo  
me parece 

disparatado).  
É uma questão 

de liberdade
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C
omeçaram com 

pezinhos de lã e, diria 

até, um bocadinho 

cobertos de ridículo. 

O famoso cartaz do 

“não matem os 

velhinhos”, empunhado por uma 

miúda, parecia tão-somente uma 

piada de mau gosto que depressa 

se converteria em fundo perfeito 

para memes de rede social. E eu 

encolhi os ombros porque, maldita 

ingenuidade, acreditei que os 

protestos não passariam muito 

daquilo. 

Acontece que nas últimas 

semanas, de repente, aqueles que 

procuram que a morte 

medicamente assistida não seja 

despenalizada em Portugal 

ganharam uma força e um vigor 

que nunca considerei possíveis. 

Agarrados a casos extremos 

ocorridos no Canadá, Bélgica e 

Países Baixos, transformaram-se 

numa espécie de profetas da 

desgraça que, do alto da sua 

pretensa moralidade, invadiram os 

media social com vaticínios de um 

triste m para todos os velhos, 

pobres e doentes deste país. E o 

pior é que o ruído foi de tal ordem 

e a organização tão coordenada 

que conseguiram exactamente 

aquilo que pretendiam: deitar à 

terra a semente do medo. E agora 

deleitam-se enquanto a vêem 

crescer. 

Ainda esta semana, uma vizinha 

já na casa dos 80 me dizia que 

sempre tinha sido a favor da 

eutanásia, mas que agora se sentia 

receosa. “Já viu se nos começam a 

fazer como naqueles países onde 

dão guia de marcha a tudo o que 

são velhos e doentes?” E eu, que 

até tinha pressa para ir buscar os 

miúdos, acabei por travar a marcha 

e por lhe explicar, ponto por 

ponto, que o projecto de lei 

aprovado na Assembleia da 

República é bastante seguro, 

burocrático como se quer nestes 

casos, e com todos os possíveis 

cenários acautelados. Bem 

blindado, diria eu. E porquê? 

Em primeiro lugar, porque é tão 

claro como a água que a morte 

medicamente assistida em Portugal 

só poderá acontecer por decisão 

da própria pessoa. Então não, não 

teremos lhos a pedir a eutanásia 

para os seus pais debilitados nem 

cônjuges cansados de serem 

cuidadores a pedi-la para os 

companheiros. O que teremos são 

maiores de idade, mentalmente 

saudáveis (sempre avaliadas por 

psiquiatria em caso de dúvida), em 

sofrimento, com doença grave e 

incurável, a decidirem que não 

querem viver assim. 

E antes de continuar deixem-me 

dizer uma coisa simples, mas que 

continuadamente vejo ser mal 

interpretada: a eutanásia nunca foi 

sobre a morte. A eutanásia não se 

relaciona em nenhum ponto com a 

forma como a pessoa decidiu 

morrer. A eutanásia é uma questão 

de vida, mais especi camente da 

vida como a pessoa a deseja viver. 

É poder escolher como se vive. É 

poder decidir, assim exista essa 

capacidade comprovada, até que 

ponto é possível tolerar a dor, o 

desconforto ou a dependência dos 

cuidados de outrem. 

 

S
abem, há sempre quem 

que surpreendido 

quando me vê, com tão 

poucas dúvidas, do lado 

dos que defendem a 

despenalização da morte 

medicamente assistida. E não raras 

vezes o argumento do “tu és 

católica” vem à baila, entre o 

espanto e a condenação. Mas como 

já escrevi várias vezes, não sei se 

não terei já ultrapassado a linha 

que separa os católicos das pessoas 

que simplesmente têm fé. E tendo 

cruzado essa fronteira, é-me 

francamente difícil não defender o 

direito à autodeterminação de cada 

indivíduo. Se eu alguma vez teria 

coragem de pedir a eutanásia? 

Provavelmente não. Se acho que é 

um imperativo que essa seja uma 

opção para todos os que a 

consideram? Seguramente sim. 

“Todas as pessoas têm 

dignidade, independentemente da 

situação em que se encontram”, 

dizia-me alguém, há dias, num 

canal de televisão. E eu respirei 

fundo porque não entendo este 

“dignidómetro” social. A dignidade 

do ser humano, e lamento se 

esbarro com mil teorias losó cas 

aqui, é sempre aquela que é 

autopercebida. Se eu vivo de uma 

forma que não considero digna, de 

pouco me vale a dignidade que os 

outros, que moram fora da minha 

pele, acham que eu tenho. 

E já que entrei por este caminho, 

deixem-me dizer-vos que essa ideia 

da dignidade da morte é todo um 

mito. Nos 13 anos que levo como 

enfermeira vi morrer largas 

dezenas de pessoas e garanto-vos 

que a morte é a coisa mais certa, 

mas menos digna, que existe neste 

mundo. O momento em que o 

nosso coração para, em que os 

tecidos repuxam, em que nos 

tornamos pardacentos e em que 

um enfermeiro começa a 

tamponar todas as nossas 

cavidades só é digno nos lmes e 

nas novelas. No mundo real a 

dignidade está na vida que 

vivemos. No mundo real não são os 

segundos que antecedem a morte 

que contam, mas todos os anos 

que vivemos até lá chegar. 

E aqui entra aquele argumento 

que, de tanta vez dito, quase se 

tornou uma verdade absoluta, mas 

que é absolutamente falacioso. Os 

cuidados paliativos não eliminam a 

necessidade de despenalizar a 

morte medicamente assistida. E 

sabem porquê? Porque há dor que 

não cede nem ao mais forte dos 

analgésicos e, mesmo 

inconscientes devido à elevada 

quantidade de opióides, há 

doentes que continuam a fazer 

esgares profundos de dor de cada 

vez que lhes tocamos. E não há 

nada que os cuidados paliativos 

possam fazer, por exemplo, para 

evitar a progressão de algumas 

doenças degenerativas. É possível 

que retirem a dor a estes doentes, é 

possível que lhes ofereçam 

conforto psicológico, é possível 

que lhes ofereçam alento. Mas 

impedir que quem totalmente 

dependentes nas actividades de 

vida diárias? Não. E volto ao ponto 

inicial: se eu não quiser viver a ser 

constantemente aspirada, 

algaliada, com uma fralda suja de 

fezes e presa numa cadeira sem 

controlar qualquer parte do meu 

corpo, porque é que não posso ter 

esse direito? 

 

D
e qualquer forma, e 

para que que claro, 

o artigo 4.º do 

capítulo II do 

projecto de lei 

aprovado diz 

claramente que “ao doente que 

peça eutanásia é sempre garantido 

o acesso a cuidados paliativos”. E 

como o processo (entre o pedido e 

a sua realização) nunca pode ser 

inferior a dois meses, seguramente 

que a pessoa terá tempo para 

perceber se a paliação é uma 

solução satisfatória para si ou se, 

ainda assim, a sua opção de não 

continuar a viver se mantém. 

Todas as pessoas que pedirem 

eutanásia em Portugal serão 

acompanhadas por um psicólogo 

durante o processo. Serão também 

avaliadas por dois médicos 

diferentes e por um psiquiatra 

sempre que haja dúvidas 

relativamente à sua capacidade de 

decidir de forma livre e 

esclarecida. Imediatamente antes 

da administração do fármaco letal, 

a pessoa deve con rmar se 

mantém a vontade de parar de 

viver (algo que acontece várias 

vezes no decorrer do processo). E, 

de uma vez por todas, a decisão de 

optar pela morte medicamente 

assistida é pessoal e indelegável. 

É uma escolha. É uma decisão 

pessoal. É algo que implica apenas 

com a própria pessoa (razão pela 

qual o referendo me parece 

disparatado). É uma questão de 

liberdade. 

Quem somos nós para decidir 

qual o peso que os outros devem 

carregar? Quem somos nós para 

decidir quanta dor devem 

suportar? Quem somos nós para 

decidir o que é a dignidade? 

(Nós não somos ninguém…)

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

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

Quem somos nós?

Tanto faz  
não é resposta

Carmen Garcia

Enfermeira
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Análise “A Rússia está desesperada 
por encontrar uma saída airosa  
para o beco em que se meteu”, 
escreve o historiador António Telo, 
que é especialista em defesa  
e relações internacionais

António TeloPor

A
s guerras são o grande 

acelerador da História. As 

que se destacam pela sua 

intensidade e dimensão 

são também normalmente 

pontos de viragem, 

charneiras na evolução 

histórica. O con ito na 

Ucrânia, a mais intensa guerra que a Europa 

conheceu nos últimos 77 anos, con rma isto, 

ao mudar o continente e o mundo em pouco 

tempo. 

Raras vezes encontramos uma guerra que 

seja tão clara de um ponto de vista ético e 

moral. Na Ucrânia temos um agressor 

animado da mística do império, que pensa 

resolver a guerra em poucos dias e que falha 

estrondosamente, indo (passados dez meses) 

no 5.º plano operacional, apesar de praticar 

crimes de guerra e contra a humanidade em 

larga escala. A Rússia perdeu já mais de 

A guerra  
que mudou  
o mundo

P

2022/2023 Balanços e antevisões 
Os temas e as figuras que marcaram o ano do regresso da guerra. As imagens 
que não vamos esquecer. Os estilhaços que sobram para 2023, numa série de 
grandes entrevistas que nos ajudam a pensar o futuro próximo 
 
Acompanhe em publico.pt/balancos-2022
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bombardeamentos de alvos civis, destruição 

das redes energéticas e de transportes, 

milhares de crimes de guerra, de que só se 

conhece uma pequena parte, deportações 

em larga escala da população, adoções 

forçadas de crianças raptadas às famílias, 

censura interna, controlo da informação, 

completo desrespeito pelos mais 

elementares direitos humanos de todos os 

opositores, uso de armas proibidas, etc... 

Que falhou então? Houve muitos erros 

colossais. 

O primeiro foi ignorar a determinação e 

vontade nacional da Ucrânia, que a Rússia 

encarava como um “Estado arti cial”, 

dividido e sem coesão. O agredido provou 

ser justamente o contrário, começando por 

surpreender os seus aliados nas primeiras 

horas, ao recusar a retirada dos órgãos de 

soberania e ao montar uma resistência rme 

e inteligente, tal como planeava desde 2014. 

exclusivamente aérea, com conquista do 

domínio do ar, o que signi ca que a força 

aérea e a defesa antiaérea do inimigo são 

eliminadas. A Rússia foi incapaz de o fazer, 

obtendo meramente uma supremacia aérea 

local. Nas guerras dos EUA, a fase posterior é 

a manobra terrestre, apoiada a partir do ar, 

com uma concentração das forças 

mecanizadas para um ponto decisivo, com o 

apoio logístico bem planeado. A Rússia 

dispersou os meios e criou um pesadelo 

logístico, sem ter o domínio do ar. 

Em todas as guerras dos EUA, quando 

começam, o inimigo está isolado do 

exterior, de onde não pode receber um 

apoio signi cativo e dividido, com o seu 

opositor interno apoiado pelas forças 

especiais e pelo poder aéreo americano, 

para criar um governo alternativo. A Rússia 

permitiu uma ajuda externa em larga escala 

à Ucrânia e não aproveitou as divisões c

Entrincheirado  
Soldado ucraniano protege-se  
de um ataque russo de helicóptero 
perto de Demydiv, em Março

O segundo foi pensar que o Ocidente 

estava demasiado fraco e dividido, para 

reagir com qualquer coisa que não fosse a 

condenação moral e umas sanções 

simbólicas. 

O terceiro foi pensar que a China e muitos 

outros Estados (como a Índia) apoiariam a 

agressão. 

O quarto foi pensar que as forças armadas 

russas estavam motivadas e moralizadas 

para esta guerra e que a oposição interna era 

negligenciável. 

O quinto foram os irrealistas planos 

militares. 

Em todas as guerras que os EUA venceram 

desde 1990, a primeira fase foi quase 

MAKSIM LEVIN/REUTERS

metade do território inicialmente ocupado, 

estando desesperada por encontrar uma 

saída airosa para o beco em que se meteu. 

Isto, apesar de a Rússia ter todas as 

vantagens militares: rodeia a Ucrânia por 

três dos quatro lados, tem uma 

superioridade numérica de pelo menos três 

para um em todos os tipos de unidades 

militares, tem uma vantagem tecnológica e 

industrial esmagadora, tem capacidades 

exclusivas, desde o arsenal nuclear a mísseis 

e aviação de longo alcance, domínio do mar 

Negro, domínio do espaço com densas redes 

de satélites, autonomia energética e na 

maioria das matérias primas, para além de 

amplas redes diplomáticas, de informações e 

ligações políticas em muitos Estados, raro 

sendo aquele que não conta com pelo menos 

um partido “amigo da Rússia”. 

Acresce ainda que a Rússia não hesita em 

adotar meios brutais, desde 
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internas numa escala nacional, criando 

ainda um clima de ódio contra o invasor 

pela política de genocídio. Foram todos 

colossais erros político-militares, ligados a 

planos operacionais irrealistas (quatro 

falharam até agora). 

 

A mudança do mundo 

A guerra mudou a Ucrânia, com uma onda 

de patriotismo e de coesão à volta do seu 

Governo, com uma liderança política forte, 

com um crescente poder militar e com uma 

inovadora interpretação da tradicional 

“guerra do povo”. Tudo animado por uma 

doutrina militar de ação infocentrada em 

rede, que surpreendeu tudo e todos. 

A guerra mudou a Europa. O sonho 

europeu e os seus valores renascerem pela 

mão da Ucrânia. A União Europeia (UE) 

uniu-se no essencial (25 dos 27 Estados) e 

aceitou a liderança estratégica dos EUA, 

dando um novo papel à NATO, que se vai 

alargar a dois novos membros (Suécia e 

Finlândia). As políticas de Bruxelas mudaram 

radicalmente, a começar na defesa e 

segurança, mas num movimento mais amplo. 

A UE compreendeu nalmente que precisa 

de reindustrializar a Europa (o que implica 

rever as políticas pautais e económicas), que 

precisa de reforçar o poder executivo (o que 

implica uma Europa a duas velocidades), que 

precisa de rever as políticas sociais (para 

responder à convulsão fomentada pela 

in ação), que precisa de rever as políticas de 

coesão entre norte e sul (o que implica 

mudar as políticas monetárias e nanceiras), 

que precisa de uma nova política agrícola. 

Praticamente a única política que se mantém 

e reforça é a ambiental, o único campo em 

que a UE seguia uma estratégia correta. 

É necessário acrescentar que os principais 

Estados da UE, com a Alemanha à cabeça, 

favoreceram o estalar da guerra, com o 

aprofundar da dependência estratégica em 

relação à Rússia durante mais de 20 anos e 

com um desarmamento. A UE tem aqui a 

grande oportunidade de renascer com nova 

pele e corrigir os imensos erros do passado 

recente, o maior dos quais é a falta de uma 

visão estratégica do seu papel no mundo. 

A guerra mudou o mundo, principalmente 

devido à alteração da grande estratégia dos 

EUA. O dilema americano é relativamente 

simples. O seu adversário potencial de 

médio prazo é a China, que tem já uma 

economia dez vezes maior do que a Rússia. A 

dúvida está em saber se é possível manter 

uma política de rivalidade pací ca e cordial 

A pequena Ucrânia, com  
o seu espírito indomável, 
desencadeou um processo 
que excede em muito  
a sua dimensão aparente.  
Muita coisa depende de 
como a guerra terminar

com a China, ou se é necessário criar uma 

bipolarização prematura, o que implica 

acabar com o mercado global aberto, o 

segredo do rápido crescimento da China nas 

últimas décadas. Será bom não esquecer que 

este começou com uma aposta estratégica de 

Nixon (em 1973): trazer a China para a 

economia ocidental, de modo a enfraquecer 

a URSS. A exível estratégia americana nos 

últimos meses explora as duas opções, não 

havendo ainda uma decisão nal. 

Os EUA começaram por unir a NATO à 

volta de uma política de apoio à Ucrânia, 

tendo como limite o envolvimento direto de 

forças próprias. Apontaram em seguida para 

uma bipolarização, ameaçando a China com 

o alargamento das sanções e estendendo os 

seus acordos ao Indo-Pací co, 

nomeadamente com o grupo de Ramstein e 

os entendimentos de defesa com o 

Japão-Coreia do Sul-Austrália e Taiwan. 

A China entendeu a mensagem e, como 

sabe que necessita do mercado global livre 

nas próximas décadas, não apoiou 

abertamente a Rússia, inclusive em termos 

militares. A China disse que a guerra tinha de 

terminar e que não reconhecia a anexação 

dos territórios ucranianos pela Rússia. Toda 

a questão estava em saber se era possível um 

acordo sobre os interesses vitais de médio 

prazo entre os EUA e a China. Embora a 

situação continue volátil e em aberto, há 

múltiplos sinais de que esse acordo geral foi 

obtido. Isto signi ca que a China continua a 

não apoiar militarmente a Rússia e pressiona 

para que esta termine com uma guerra que é 

uma imensa ameaça para os planos 

estratégicos próprios. É este o principal 

motivo por que a Rússia está desesperada 

para chegar a um acordo de paz. 

No processo, a NATO a um novo conceito 

estratégico que muda muita coisa. A 

principal mudança, ao contrário do que 

parece, não é a de identi car a Rússia como 

a ameaça principal e a China como um 

desa o. A principal mudança é que aponta 

para uma visão da defesa diferente do 

passado. Nela a defesa surge inserida num 

“quadro geral de segurança”, que tem um 

componente essencial na resposta às 

“mudanças climáticas”, no combate ao caos 

e à instabilidade que vem do Sul da Europa, 

na ideia que é a estratégia e não a economia 

que escolhe os mercados e os parceiros. 

Tudo isto obriga a NATO a um reforço da 

sua posição global, a um aumento dos 

orçamentos de defesa, a um crescimento da 

investigação para recuperar o terreno 

perdido, a um reforço da defesa das 

JUAN MEDINA/REUTERS

SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/REUTERS
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comunicações marítimas. Os EUA, em 

resumo, mudam o conceito da NATO e 

reforçam a aliança, ameaçam com a 

formação de novas NATO no Indo-Pací co, 

mas não avançam por enquanto com essa 

opção, de modo a deixar em aberto a relação 

futura com a China. 

O novo conceito da NATO salienta 

igualmente que isto não é uma guerra entre 

“democracias e ditaduras”, como certas 

visões simplistas e redutoras, movidas pelas 

ideologias do passado, insinuam ou dizem. É 

muito mais complexo. 

Estamos perante uma mudança do mundo 

de grande envergadura, com novos valores e 

conceitos, onde os EUA assumem a 

inevitável liderança de um Ocidente que não 

é geográ co e que já não tem o centro na 

Europa, onde a UE tem a janela de 

oportunidade de renascer, desde que reveja 

drasticamente as suas principais políticas, 

onde tanto podemos caminhar para uma 

bipolarização prematura, como para um 

entendimento de fundo EUA-China, base de 

uma rivalidade pací ca nas próximas 

décadas. É uma encruzilhada. A mudança de 

fundo é certa e inevitável, mas os caminhos 

continuam em aberto. Não por muito tempo. 

Para a UE o grande dilema é o de saber se 

aproveita a janela de oportunidade para se 

renovar radicalmente, ou se continua a 

caminhar para a implosão, tal com acontecia 

em Fevereiro de 2022. Já repararam que 

todos os responsáveis de peso que falam Historiador

Ensaio 
Caminhamos para 
uma nova era de 
guerra? A guerra  
é inevitável? São 
perguntas do 
historiador Yuval 
Noah Harari, que 
neste texto nos 
guia pelas razões 
de se fazer a paz  
e de calar a guerra

Yuval Noah HarariPor

O m da 
Nova Paz

H
á alguns anos publiquei 

um livro intitulado 21 

Lições para o Século 

XXI, e dediquei um dos 

capítulos ao futuro da 

guerra. Sob o título 

“Nunca subestimem a 

estupidez humana”, 

nesse capítulo argumentava que as 

primeiras décadas do século XXI tinham 

sido a era mais pací ca da História humana, 

e que entrar em guerra já não fazia muito 

sentido, nem economicamente, nem 

geopoliticamente. Mas se esses factos de 

forma alguma garantiam a paz, “a estupidez 

humana é uma das forças mais signi cativas 

da História” e “até líderes racionais 

frequentemente acabam a fazer coisas 

muito estúpidas”. 

Apesar destas re exões, em Fevereiro de 

2022 quei chocado quando Vladimir Putin 

tentou conquistar a Ucrânia. As 

repercussões expectáveis, para a própria 

Rússia e para a humanidade em geral, eram 

tão destrutivas que parecia uma manobra 

pouco provável, até para um 

megalomaníaco sem coração. Mas ainda 

assim o autocrata russo decidiu acabar com 

a era mais pací ca da História da 

humanidade e empurrá-la em direcção a 

uma nova era de guerra que poderá ser pior 

do que tudo o que já vimos antes. De facto, 

poderá ameaçar a própria sobrevivência da 

nossa espécie. 

Isto é uma tragédia, especialmente 

porque as últimas décadas mostraram que a 

guerra não constitui uma inevitável força da 

natureza. É uma escolha humana, que varia 

de local para local e conforme o tempo. 

Desde 1945 ainda não assistimos a um único 

caso de guerra entre grandes potências, 

nem a um único caso de um Estado 

reconhecido internacionalmente ser 

aniquilado através de conquista por 

estrangeiros. Con itos regionais e locais 

mais limitados mantiveram-se relativamente 

comuns: eu vivo em Israel, pelo que sei 

perfeitamente isso. Mas, exceptuando a 

ocupação israelita da Margem Ocidental, os 

países raramente têm tentado expandir de 

forma unilateral as suas fronteiras através 

de meios violentos. É por essa razão que a 

ocupação israelita tem estado tanto no 

centro das atenções e originado tantas 

críticas. Algo que fora o habitual ao longo de 

milhares de anos de História imperial 

tornara-se um anátema. 

Mesmo levando em linha de conta 

guerras civis, revoltas e terrorismo, c

sobre o futuro da integração (como 

Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Ursula von 

der Leyen e mesmo António Costa) 

salientam sempre a necessidade de reformas 

radicais, embora não estejam de acordo 

sobre os seus contornos exatos? Passados 

vão os tempos em que quem falava de 

reformas de fundo na Europa, como eu fazia, 

era acusado de “antieuropeísta” ou pior. 

E agora? 

O mundo mudou, mas ainda não de forma 

estável. A pequena Ucrânia, com o seu 

espírito indomável, desencadeou um 

processo que excede em muito a sua 

dimensão aparente. Muita coisa depende de 

como a guerra terminar. 

Se terminar com uma vitória clara da 

Rússia, todo o processo recua; a 

bipolarização prematura será quase 

inevitável; a Europa terá de apostar num 

rearmamento apressado; o descrédito do 

Ocidente no mundo será imenso; a Europa 

cai na vertical e mergulha na divisão 

profunda. O mais importante é que uma 

guerra maior será muito provável a curto 

prazo. Os falsos paci stas, que pressionam a 

Ucrânia para aceitar as condições de uma 

paz vergonhosa, tal como a Rússia pretende 

impor, deviam re etir nesta visão mais geral. 

Uma vitória clara da Rússia será um novo 

acordo de Munique e, tal como aconteceu 

com o de 1938, a guerra global é provável a 

curto prazo. Nas imortais palavras de 

Churchill: “Tiveram de escolher entre a 

ignomínia e a guerra. Escolheram a 

ignomínia. Vão ter a guerra!” 

O ideal seria a guerra terminar com uma 

mudança do regime da Rússia, imposto por 

forças internas. Sejamos realistas. Não é 

provável que isto aconteça, embora seja uma 

possibilidade real. 

A Rússia está perante uma forte pressão 

para terminar a guerra. Está em recuo de um 

ponto de vista militar no terreno, tendo-se 

revelado incapaz de montar uma grande 

ofensiva mecanizada em Dezembro, a sua 

melhor oportunidade para inverter a 

situação. Tudo vai depender da capacidade 

da Ucrânia de aguentar o terrível castigo a 

que será submetida no Inverno, com o 

ataque sistemático a alvos civis. Se aguentar, 

como tudo indica, as operações militares na 

Primavera serão decisivas. Não tenhamos 

dúvidas: as condições da paz vão depender 

principalmente da situação militar no 

terreno, como tem acontecido sempre. É 

importante reforçar o apoio humanitário e 

militar à Ucrânia neste Inverno. 

O Ocidente tem de continuar a apostar 

numa paz baseada na ética, na moral e no 

direito internacional, mesmo que só a 

consiga obter parcialmente. O essencial é 

evitar uma vitória clara da Rússia que reforce 

a sua tendência imperialista. Há o perigo de 

uma escalada? Há, tal como acontece desde 

o começo da guerra. É por isso que se 

colocam limites no apoio, nomeadamente 

evitando o empenhamento direto de 

unidades da NATO. Isso não justi ca, porém, 

que se ceda à chantagem nuclear para 

aceitar uma paz vergonhosa, que trará uma 

guerra maior a curto prazo. Caso contrário, 

então mais vale o Ocidente desistir de 

qualquer defesa e fazer um ato de submissão 

à Rússia. Os falsos paci stas são os reais 

cavaleiros do apocalipse. Nada de novo — 

sempre assim foi. 

 

Lisboa, 12 de Dezembro de 2022

MAKSIM LEVIN/REUTERS

Teatros de guerra 
Em cima, à esq., Vladimir Putin e Xi 
Jinping no Uzebequistão, em 
Setembro; no topo, soldado morto 
sem insígnias, em Kharkiv 
(Carcóvia), a 24 de Fevereiro; em 
cima, Volodymyr Zelensky num 
encontro da NATO em Madrid, em 
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nas últimas décadas as guerras causaram a 

morte de muito menos pessoas do que o 

suicídio, os acidentes de viação ou as 

doenças relacionadas com a obesidade. Em 

2019, cerca de 70 mil pessoas foram mortas 

em con itos armados ou tiroteios com a 

polícia; cerca de 700 mil pessoas 

cometeram suicídio; 1,3 milhões de pessoas 

morreram em acidentes rodoviários; e 1,5 

milhões de pessoas morreram por causa da 

diabetes. 

Mas a paz não é apenas uma questão de 

números. Talvez a mais importante 

alteração das últimas décadas tenha 

ocorrido ao nível psicológico. Ao longo de 

milhares de anos, paz signi cava “a 

temporária ausência de guerra” — por 

exemplo, entre as três Guerras Púnicas 

entre Roma e Cartago houve décadas de 

paz, mas todos os romanos e todos os 

cartagineses sabiam que esta “paz púnica” 

poderia a qualquer momento ser 

estilhaçada. A política, a economia e a 

cultura eram moldadas pela constante 

expectativa do regresso da guerra. 

Durante o nal do século XX e o início do 

século XXI o signi cado da palavra “paz” 

alterou-se. Enquanto a Velha Paz signi cava 

apenas “a temporária ausência de guerra”, 

a Nova Paz passou a signi car “a 

improbabilidade de guerra”. Em muitas 

(mas não todas) regiões do mundo, os 

países deixaram de recear que os seus 

vizinhos pudessem invadi-los e derrotá-los. 

Os tunisinos deixaram de temer uma 

invasão italiana, os costa-riquenhos já não 

pensavam que o Exército da Nicarágua 

poderia fazer uma incursão até San José, e 

os samoanos não receavam que uma frota 

de guerra jiana pudesse subitamente 

surgir no horizonte. Como podemos 

a rmar que os países não estavam 

preocupados com estas coisas? Olhando 

para os seus orçamentos do Estado. 

Até recentemente, esperava-se que a 

Defesa fosse o primeiro item do Orçamento 

de cada império, sultanato, reino ou 

república. Os governos gastavam pouco em 

sistemas de Saúde ou na Educação, porque a 

maior parte dos seus recursos se destinava a 

pagar a soldados, a construir muros e navios 

momento, é a coisa mais razoável a fazer. 

Os orçamentos do Estado na era da Nova 

Paz permitem uma leitura com muito mais 

esperança do que qualquer tratado paci sta 

jamais escrito. No início do século XXI, as 

despesas estatais com a Defesa foram, em 

média, de 6,5%, e até mesmo os Estados 

Unidos, a superpotência dominante, apenas 

gastaram cerca de 11% para manter a sua 

supremacia. Dado que as pessoas já não 

viviam com o terror de uma invasão 

externa, os governos podiam investir muito 

mais dinheiro na Saúde, na Segurança 

Social e na Educação do que nas Forças 

Armadas. A despesa média com a Saúde, 

por exemplo, tem sido de 10,5% dos 

Orçamentos do Estado, ou seja, cerca de 1,6 

vezes o orçamento da Defesa. Atualmente, 

para muitas pessoas, o facto de as verbas 

para a Saúde serem superiores ao 

orçamento para as forças militares não 

causa estranheza. Mas se olharmos para a 

Nova Paz como um dado adquirido, e como 

tal a negligenciarmos, em breve a 

perderemos. 

Conquistar, o negócio que deixou de 
ser lucrativo 

A Nova Paz foi o resultado de três factores 

principais. Em primeiro lugar, as alterações 

tecnológicas, e, acima de tudo, o 

desenvolvimento das armas nucleares 

aumentaram signi cativamente o custo da 

guerra, sobretudo entre superpotências. A 

bomba atómica transformou a guerra entre 

A Nova Paz não foi o 
resultado de um milagre 
divino. Foi alcançada por 
seres humanos, tomando 
melhores opções e 
construindo uma ordem 
global que funcionasse

de guerra. O Império Romano despendia 

entre 50% e 75% do seu Orçamento com os 

militares; este valor era de cerca de 80% no 

Império Sung (China, 960-1279); e de cerca 

de 60% no Império Otomano no nal do 

século XVII. De 1685 a 1813, a fatia destinada 

ao setor militar nas despesas do Governo 

britânico nunca baixou dos 55%, e andou 

por uma média de 75%. 

Durante os grandes con itos do século 

XX, tanto as democracias como os regimes 

totalitários se enterraram em dívidas para 

nanciarem as suas metralhadoras, os seus 

tanques e submarinos. Quando receamos 

que os nossos vizinhos podem invadir, 

pilhar as nossas cidades, escravizar o nosso 

povo e anexar a nossa terra a qualquer 

KAI PFAFFENBACH/REUTERS
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superpotências num louco acto de suicídio 

colectivo, razão pela qual as superpotências 

não entraram directamente em guerra 

umas contra as outras desde Hiroxima e 

Nagasáqui. 

Em segundo lugar, as alterações 

económicas reduziram signi cativamente 

os lucros da guerra. Antigamente os 

principais activos económicos eram 

recursos materiais que podiam ser 

conquistados pela força. Quando Roma 

derrotou Cartago nas Guerras Púnicas, 

enriqueceu pilhando a sua rival derrotada, 

vendendo o seu povo como escravos, e 

apoderando-se das minas de prata na 

Hispânia e dos campos de trigo no Norte de 

África. Mas nas décadas mais recentes os 

conhecimentos cientí cos, técnicos e 

organizativos tornaram-se, em muitos 

locais, os activos económicos mais 

importantes. Em Silicon Valley não existem 

minas de silício. Empresas de milhares de 

milhões de dólares como a Microsoft e a 

Google são construídas sobre o que vai na 

cabeça dos engenheiros e dos 

empreendedores, e não sobre o que se 

encontra no solo, sob os seus pés. E se 

ocupar minas de prata pela força é fácil, 

não se consegue adquirir conhecimento 

dessa maneira. Esta realidade económica 

conduziu a um acentuado declínio nos 

lucros das conquistas. 

Apesar de as guerras relativas a recursos 

materiais continuarem a caracterizar 

determinadas partes do mundo — o Médio 

Oriente, por exemplo —, as grandes 

economias do período pós-1945 cresceram 

sem conquistas imperiais. A Alemanha, o 

Japão e a Itália viram os seus exércitos 

desmantelados e os seus territórios 

reduzidos, mas após a guerra as suas 

economias cresceram exponencialmente. O 

milagre económico chinês foi alcançado 

sem a intervenção em qualquer grande 

con ito desde 1979. 

Na altura em que escrevi estas linhas, 

inícios do mês de Novembro, soldados 

russos andavam a pilhar a cidade ucraniana 

de Kherson, enviando para a Rússia 

camiões cheios de tapetes e torradeiras que 

haviam roubado de casas ucranianas. Isto 

não tornará a Rússia rica, e não compensará 

os russos pelos enormes custos desta 

guerra. Mas, como a invasão da Ucrânia por 

Putin veio provar, as alterações tecnológicas 

e económicas por si só não foram 

su cientes para criar a Nova Paz. Alguns 

líderes são tão ávidos de poder e tão 

irresponsáveis que podem iniciar uma 

guerra, mesmo que esta seja ruinosa para o 

seu país a nível económico e empurre toda 

a humanidade em direcção a uma catástrofe 

nuclear. E, insistindo neste ponto, o terceiro 

pilar essencial da Nova Paz tem sido o 

cultural e institucional. 

As sociedades humanas foram durante 

muito tempo dominadas por culturas 

militaristas que viam a guerra como algo 

inevitável, e até mesmo desejável. 

Aristocratas em Roma e Cartago 

acreditavam que a glória militar era o 

pináculo dos feitos da sua vida e a via ideal 

rumo ao poder e à riqueza. Escritores como 

Virgílio e Horácio concordavam, dedicando 

os seus talentos à apologia das armas e dos 

guerreiros, glori cando batalhas sangrentas 

e imortalizando conquistadores brutais. 

Ao longo da era da Nova Paz os artistas 

redireccionaram os seus talentos para a 

denúncia dos horrores da guerra, enquanto 

os políticos procuraram deixar a sua marca 

lançando reformas dos sistemas de Saúde, e 

não pilhando cidades estrangeiras. Líderes 

de todo o mundo — in uenciados pelo 

receio de uma guerra nuclear, pelas 

mudanças na natureza da economia e pelas 

novas tendências culturais — juntaram 

forças para construir uma ordem global que 

funcionasse e permitisse que os países se 

desenvolvessem paci camente, enquanto 

restringia os líderes sedentos de guerra que 

ocasionalmente surgissem. 

Esta ordem global tem-se baseado nos 

ideais liberais e humanistas, 

nomeadamente em que todos os seres 

humanos merecem as mesmas liberdades 

fundamentais; em que nenhum grupo 

humano é inerentemente superior a todos 

os outros; e que todos os seres humanos 

partilham experiências, valores e interesses 

fundamentais. Estes ideais encorajavam os 

1910, com a Primeira Guerra Mundial, a 

Revolução Bolchevique, as leis de 

segregação racial nos Estados Unidos, e os 

impérios europeus a explorar brutalmente 

a maior parte de África e da Ásia? Talvez os 

anos 1810, com Napoleão no pico das suas 

campanhas sangrentas, os camponeses 

russos e chineses esmagados pelos seus 

senhores aristocratas, a Companhia das 

Índias Orientais a assegurar o controlo da 

Índia, e a escravidão ainda legal nos Estados 

Unidos, no Brasil e na maior parte do 

mundo? Talvez sonhe com os anos 1710, 

com a Guerra da Sucessão de Espanha, a 

Grande Guerra do Norte, as guerras de 

sucessão do Império Mongol, e um terço 

das crianças a morrer de má nutrição e 

doenças antes de atingirem a idade adulta? 

 

Os oponentes da ordem global 

A Nova Paz não foi o resultado de um 

qualquer milagre divino. Foi alcançada por 

seres humanos, tomando melhores opções 

e construindo uma ordem global que 

funcionasse. Infelizmente, demasiadas 

pessoas tomaram este feito como um dado 

adquirido. Talvez achassem que a Nova Paz 

estava garantida, nomeadamente através de 

forças tecnológicas e económicas, e que 

poderia sobreviver até sem o seu terceiro 

pilar — a ordem global liberal. 

Consequentemente, essa ordem foi 

primeiro negligenciada, e depois atacada 

com uma ferocidade crescente. 

O ataque iniciou-se através de 

Estados-pária como o Irão e líderes-pária 

como Putin, mas sozinhos não seriam 

su cientemente fortes para acabar com a 

Nova Paz. O que de facto minou a ordem 

global foi que tanto os países que mais 

bene ciaram com ela (incluindo a China, a 

Índia, o Brasil e a Polónia) como os países 

que iniciaram a sua construção 

(nomeadamente o Reino Unido e os 

O argumento de que Putin 
foi empurrado, contra a sua 
vontade, para invadir a 
Ucrânia e assim antecipar-se 
a um ataque por parte do 
Ocidente é propaganda  
sem qualquer sentido

líderes a evitar as guerras e a, em vez disso, 

trabalhar em conjunto para proteger os 

nossos valores comuns e avançar nos nossos 

interesses comuns. A ordem global liberal 

juntava a crença em valores universais ao 

funcionamento pací co de instituições 

globais. 

Apesar de esta ordem global estar longe de 

ser perfeita, melhorou a vida de muita gente, 

não apenas em antigos pólos imperiais, 

como o Reino Unido ou os EUA, mas 

também em muitas outras partes do mundo, 

da Índia ao Brasil e da Polónia à China. 

Países em todos os continentes bene ciaram 

do crescimento dos investimentos e do 

comércio global, e quase todos os países 

recolheram dividendos da paz. Não foram 

apenas a Dinamarca e o Canadá a desviar 

recursos da compra de tanques para 

formação de professores — a Nigéria e a 

Indonésia zeram a mesma coisa. 

Qualquer pessoa que discurse acerca das 

falhas da ordem liberal global deveria antes 

responder a uma simples pergunta: 

consegue indicar uma década na qual a 

humanidade tenha estado em melhor 

condições do que nos anos 2010? Que 

década é a sua época dourada? Os anos 

c

MIGUEL MANSO
Sentimentos  
Em baixo, Olga abraça o namorado, 
Vlodomyr, em Lviv, Ucrânia, antes  
do destacamento deste para uma 
das linhas da frente da guerra; ao 
lado, caricaturas de Vladimir Putin na 
Feira do Livro de Odessa, em Março
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EUA) lhe voltaram as costas. O voto pelo 

“Brexit” e a eleição de Donald Trump em 

2016 simbolizaram esta viragem. 

Os que desa aram a ordem global liberal, 

em geral, não desejavam a guerra. Eles 

apenas queriam avançar naquilo que 

acreditavam ser os interesses do seu país, e 

argumentavam que cada Estado-nação 

devia defender e desenvolver a sua 

identidade e tradições sagradas. O que 

nunca chegavam a explicar é como todas 

essas diferentes nações iriam lidar umas 

com as outras na ausência de valores 

universais e instituições globais. Os 

oponentes da ordem global não ofereciam 

qualquer alternativa clara. Parecia que 

pensavam que, de alguma forma, as várias 

nações iriam apenas dar-se bem e que o 

mundo iria tornar-se uma rede de fortalezas 

muradas, mas amistosas. 

Mas as fortalezas raramente são 

amistosas. Cada fortaleza nacional quer um 

pouco mais de terras, de segurança e de 

prosperidade para si própria, à custa dos 

seus vizinhos, e sem a ajuda de valores 

universais e de instituições globais as 

fortalezas rivais não conseguem chegar a 

acordo em relação a qualquer regra 

comum. O modelo de rede de fortalezas era 

um caminho para o desastre. 

E o desastre não demorou a surgir. A 

pandemia demonstrou que, na ausência de 

uma cooperação global e caz, a 

humanidade não se consegue proteger de 

ameaças comuns, como os vírus. Então, 

talvez por ter observado como a covid-19 

diminuiu ainda mais a solidariedade global, 

Putin concluiu que poderia levar a cabo o 

golpe de misericórdia, quebrando o maior 

dos tabus da era da Nova Paz. Putin pensou 

que se conquistasse a Ucrânia e a absorvesse 

na Rússia, alguns países poderiam 

mostrar-se espantados e indignados e 

condená-lo — mas que ninguém tomaria 

alguma acção efectiva contra si. 

O argumento de que Putin foi empurrado, 

contra a sua vontade, para invadir a Ucrânia 

e assim antecipar-se a um ataque por parte 

do Ocidente é propaganda sem qualquer 

sentido. Alguma vaga ameaça ocidental não 

é uma razão legítima para destruir um país, 

pilhar as suas cidades, violar e torturar os 

seus cidadãos, e in igir tamanho sofrimento 

a milhões de homens, mulheres e crianças. 

Quem quer que acredite que Putin não tinha 

outra alternativa deve dizer o nome do país 

que se estava a preparar para invadir a 

Rússia em 2022. Acha que o Exército alemão 

estava a reunir forças para passar a fronteira? 

Imagina que Napoleão se levantou do 

túmulo para mais uma vez liderar a Grande 

Armée até Moscovo, e que Putin não tinha 

outra alternativa a não ser antecipar-se ao 

massacre iminente por parte dos franceses? 

E lembre-se de que, na verdade, Putin já 

invadira a Ucrânia em 2014, e não em 2022. 

Putin preparou a sua invasão ao longo de 

muito tempo. Nunca aceitou o 

desmantelamento do Império Russo, e 

nunca viu a Ucrânia, a Geórgia ou qualquer 

das repúblicas pós-soviéticas como nações 

independentes e legítimas. Enquanto — 

como referi antes — os gastos com as Forças 

Armadas eram, em média, de 6,5% dos 

orçamentos dos governos pelo mundo fora, 

e de 11% nos Estados Unidos, na Rússia têm 

sido muito mais elevados. Não sabemos 

exactamente quanto mais elevados, porque 

são um segredo de Estado. Mas algumas 

estimativas põem o número algures pelos 

20% por cento, e poderá até chegar a mais 

de 30%. 

Se a aposta de Putin for bem sucedida, o 

resultado poderá ser o colapso nal da 

ordem global e da Nova Paz. Autocratas um 

pouco por todo o mundo irão perceber que 

guerras de conquista são de novo uma 

possibilidade, e as democracias também 

serão forçadas a militarizarem-se para se 

protegerem. Já vimos que a agressão da 

Rússia levou a um aumento imediato das 

verbas para a Defesa em países como a 

Alemanha, e a que países como a Suécia 

voltassem a impor o serviço militar 

obrigatório. O dinheiro que devia ser 

destinado a professores, enfermeiros e 

assistentes sociais irá para a compra de 

tanques, mísseis e ciberarmas. Aos 18 anos, 

jovens de todo o mundo irão cumprir o 

serviço militar obrigatório. O mundo inteiro 

irá car parecido com a Rússia — um país 

com um Exército desmesuradamente 

grande e hospitais com falta de pessoal. O 

resultado será uma nova era de guerra, 

pobreza e doença. Mas há uma alternativa: 

se Putin for parado e punido, a ordem 

global não será destruída por aquilo que ele 

fez, mas reforçada. Quem quer que tivesse 

ideias perceberia que simplesmente não 

pode fazer coisas destas. 

Qual destes dois cenários irá 

concretizar-se? Felizmente para todos nós, 

e apesar de todos os seus preparativos 

militares, Putin estava imensamente mal 

preparado para uma coisa crucial: a 

coragem do povo ucraniano. Os ucranianos 

repeliram os russos numa série de 

espantosas vitórias perto de Kiev, Kharkiv 

(Carcóvia) e Kherson. Mas até agora Putin 

tem-se recusado a reconhecer o seu erro, e 

reage à derrota com crescente brutalidade. 

Ao ver que o seu Exército não consegue 

vencer os soldados ucranianos na frente de 

batalha, Putin está a tentar matar de frio os 

civis ucranianos nas suas casas. É 

impossível prever como vai acabar esta 

guerra, tal como o destino da Nova Paz. 

 

O assalto das forças populistas 

A História nunca é determinista. Após o 

nal da Segunda Guerra Mundial, muita 

gente acreditou que a paz era inevitável, e 

que iria manter-se, mesmo que 

negligenciássemos a ordem global. Após a 

Rússia ter invadido a Ucrânia, alguns 

viraram-se para o extremo oposto. Agora 

a rmam que a paz sempre foi uma ilusão, 

que a guerra é uma incontrolável força da 

Natureza, e que a única escolha que os seres 

humanos têm é ser a caça ou o caçador. 

Ambas as posições estão erradas. A guerra 

e a paz são decisões, não são 

inevitabilidades. As guerras são feitas por 

pessoas, não por uma lei da Natureza. E tal 

como os seres humanos fazem a guerra, 

também podem fazer a paz. Mas fazer a paz 

não é uma decisão isolada. É um esforço a 

longo prazo para proteger normas e valores 

universais, e para criar instituições de 

cooperação. 

Reconstruir a ordem global não signi ca 

regressar ao sistema que se desintegrou nos 

anos 2010. Uma nova e melhor ordem 

global deveria atribuir papéis mais 

destacados a poderes não ocidentais que 

estejam dispostos a fazer parte dela. 

Também deverá reconhecer a importância 

das lealdades nacionais. A ordem global 

desintegrou-se principalmente devido ao 

assalto das forças populistas, que 

argumentam que as lealdades patrióticas 

são incompatíveis com a cooperação global. 

Os políticos populistas declaram que 

quem é patriota deve opor-se às instituições 

globais e à cooperação global. Mas não existe 

qualquer contradição intrínseca entre 

patriotismo e globalismo, porque 

patriotismo não signi ca odiar os 

estrangeiros. Patriotismo signi ca amar os 

nossos compatriotas. E no século XXI, se 

queremos proteger os nossos compatriotas 

da guerra, pandemias e colapso ecológico, a 

melhor forma de o fazer é cooperando com 

os estrangeiros. 

 

Tradução Eurico Monchique

Autor dos livros Sapiens e Homo Deus e 
do livro para crianças Indomáveis

Ao ver que o seu Exército 
não consegue vencer  
os soldados ucranianos  
na frente de batalha,  
Putin está a tentar matar  
de frio os civis ucranianos 
nas suas casas

MIGUEL MANSO

Tentativas falhadas 
Habitantes de Braishivka, arredores de 
Kiev, um dos muitos pontos por onde  
o Exército russo tentou tomar a capital
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Opinião “As crises têm impactos persistentes negativos nas 
empresas, nos empregos e nos jovens”, lembra Joana Silva, 
professora, investigadora e economista do Banco Mundial

 Joana Silva Por

O
 ano de 2022 foi difícil: 

vivemos uma recuperação 

a um ritmo lento, 

testemunhámos o 

desenrolar de uma guerra 

na Europa que espoletou 

uma crise energética 

global, observamos 

aumento da pobreza e fraco crescimento. 

Apesar de a in ação começar a baixar e a 

conjuntura global aos poucos mostrar sinais 

de melhoria, continuamos a viver num 

contexto de grande incerteza e bastante 

sombrio. A nal, 2022 não deixa de ser o ano 

em que uma parte signi cativa das 

economias do mundo entraram em recessão. 

Neste cenário, quais as perspectivas 

socioeconómicas para 2023? Não são 

ótimas. O crescimento económico previsto 

pelo FMI para Portugal é de 0,7% — ainda 

que seja o dobro da média europeia, 

signi ca pouca melhoria na economia real. 

Mantendo este ritmo de crescimento, 

Portugal levaria 60 anos a chegar ao PIB per 

capita da Alemanha de hoje. 

O baixo crescimento não é o único 

obstáculo. Este ano, segundo o FMI, a 

in ação terá sido cerca de 7,9% em 

Portugal. No próximo ano, as previsões 

apontam ainda para uma taxa de in ação à 

volta de 4,7%. Sem aumentos salariais da 

mesma proporção, podemos esperar uma 

perda de poder de compra dos 

portugueses. Um forte crescimento 

económico (do tipo certo) e aumento de 

produtividade são fundamentais para um 

aumento signi cativo de salários sem 

perder competitividade. Infelizmente, o 

percurso de Portugal nas últimas duas 

décadas não é particularmente animador: o 

crescimento médio anual do rendimento 

real médio em Portugal entre 2000 e 2019 

foi abaixo de 1%. 

Para além disto, temos assistido ainda ao 

aumento das taxas de juro, que é 

especialmente preocupante, dado o elevado 

endividamento do setor privado, e o 

inesperado aumento do encargo nanceiro 

2023: ano difícil ou 
ponto de viragem?

que signi ca para as famílias com créditos à 

habitação, muitas vezes rondando as 

centenas de euros mensais. 

Um forte aumento do custo de vida não é 

uma boa notícia para a população de um 

país no qual um em cada cinco 

trabalhadores vive abaixo do limiar da 

pobreza, onde mais de metade dos 

trabalhadores assalariados ganha menos de 

950 euros por mês e apenas 10% auferem 

mais que 2200 euros por mês. 

Como quebrar então esta tendência de 

estagnação persistente que temos vivido 

nas últimas décadas? 

Não há uma resposta única. Por um lado, 

acredito que temos de apostar em políticas 

sociais e cazes que promovam o emprego, 

apoiem os mais vulneráveis, e quebrem 

ciclos de pobreza. Mesmo que Portugal 

cresça acima das expectativas e a in ação 

não volte a subir, sabemos que as crises têm 

impactos persistentes negativos nas 

empresas, nos empregos, e nos jovens. Por 

outro lado, é imperativo fomentar 

investimento em áreas com elevado 

potencial, e promover programas que 

estimulem a inovação e, particularmente, 

que valorizem e incentivem o talento 

português. Todos os dias trabalho com 

jovens excepcionais, que são galardoados 

com prémios para as melhores teses, 

entram nos melhores doutoramentos do 

mundo e conseguem empregos de topo em 

concursos internacionais. Eles merecem 

que 2023 seja o ano deles. 

2023 ainda vai a tempo de ser o início de 

uma nova trajetória, ao invés de apenas um 

“ano difícil”. Para tal, este ano tem de ser 

um ponto de viragem. De viragem de duas 

décadas marcadas por baixo crescimento e 

muitas crises. É tempo de fazer algo de 

diferente e prosperar. É tempo (e ainda 

vamos a tempo) de fazer as escolhas certas 

e dar o nosso melhor.

Um forte aumento do custo 
de vida não é uma boa 
notícia para a população  
de um país no qual um em 
cada cinco trabalhadores 
vive abaixo do limiar  
da pobreza

Universidade Católica Portuguesa, 
Católica Lisbon School of Business 
and Economics

DANIEL ROCHA
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Notícias de um fantasma 

Feira Popular de
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e Lisboa

D
as duas, uma: as feridas 

abrem-se de propósito ou 

por acidente. É um truís-

mo que pode ajudar-nos a 

navegar brevemente por 

uma ferida emblemática 

de Lisboa, que já leva qua-

se 20 anos exposta e ainda 

sem cicatrização a curto prazo — os terrenos 

da antiga Feira Popular, em Entrecampos. 

A identidade do “primeiro cirurgião” que 

em 2003 apontou o bisturi àquele pedaço de 

cidade ainda hoje é difusa. Mas a operação 

que a Câmara de Lisboa, então liderada por 

Pedro Santana Lopes, queria levar por diante 

tem um nome conhecido: permuta. A troca 

de terrenos do Parque Mayer, detidos pela 

Bragaparques, pelos de uma parte da antiga 

Feira Popular tinha como objectivo, suposta-

mente, a reabilitação daqueles dois membros 

do corpo urbano de Lisboa, que estariam em 

gangrena avançada, ou já moribundos. 

A intenção da operação parecia boa. Só que 

as câmaras municipais não são hospitais. E os 

autarcas não fazem juramentos a Hipócrates. 

O que se sabe é que depois daquele corte in-

tencional (e profundo) de 2003, o pós-opera-

tório deu para o torto e as hemorragias foram 

várias, resultando em processos judiciais, ten-

tativas de suborno, demissões de altos cargos 

camarários, acusações em modo variado, pe-

didos de indemnização, pedidos de compen-

sação por megaprojectos não realizados, pa-

gamentos compensatórios pelo negócio do 

divertimento que já não divertia, tudo soman-

do muitos milhões de euros (e todos exigindo 

a todos muitos milhões de euros). 

Valter Vinagre (1954) tem tendência para fo-

tografar feridas, quer estejam mais ou menos 

expostas. E não é de agora. “Gosto de olhar 

para as coisas através das feridas. Uma ferida 

é um processo, abre-se, começa a cicatrizar e 

o buraco ca tapado.” Mas nem sempre é as-

sim. Neste caso, a ferida que foi rasgada pela 

“operação permuta” dos terrenos da antiga 

Feira Popular de Lisboa interessou-lhe porque 

era “política e ideológica”. E também porque 

era o exacto momento em que se podiam res-

gatar os últimos traumas, os últimos sinais, os 

últimos murmúrios daquele lugar. 

Em 2007, quando a polémica sobre o negó-

cio estava ao rubro (o presidente da câmara 

de então, Carmona Rodrigues, apresentou a 

demissão por causa dela), e depois de meses 

a pedir autorizações a vários destinatários 

para entrar na “sala de operações” de Entre-

campos (o novelo judicial estava tão emara-

nhado que nem se sabia ao certo quem era o 

proprietário, quem mandava no quê), Vinagre 

consegue um salvo-conduto de um mês e pas-

sa várias noites e dias no meio dos despojos 

da feira que antes fazia vibrar e rir os “po- c

Um livro e uma exposição reavivam as lembranças (e os fantasmas) de um espaço 
emblemático de Lisboa, que acabou em 2003. Despedido quer ser um alerta para 
processos de destruição de memória colectiva e uma re exão sobre a cidade

Sérgio B. GomesPor

FOTOGRAFIA: CORTESIA VALTER VINAGRE 
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pulares”, e onde se enrolava algodão-doce 

sem parar. 

Por ali, mais metro, menos metro, onde 

antes havia pistas de carrinhos de choque com 

condutores em ziguezague a tentar fugir (ou 

ir de encontro) ao outro, já só era entulho e 

chão levantado; onde se erguia a montanha-

russa e se ouviam gritinhos de êxtase, contor-

ciam-se os ferros numa dança macabra; talvez 

aqui, ao lado desta parede escaqueirada, pas-

sasse o comboio-fantasma, com partidas re-

gulares rumo aos medos, aos sustos, e à im-

pressão que fazia as teias de aranha a desliza-

rem pela cara; ou aqui ainda, ao lado deste 

monte muito alto de entulho, talvez girasse 

um carrossel para crianças, com cavalinhos 

pintados de cores também muito garridas. 

À primeira vista, o que Valter Vinagre tinha 

pela frente na antiga feira de Entrecampos já 

só eram restos, cascalho, escombros e lixo. 

Mas conhecendo o lugar como ele conhecia, 

e voltando a ele uma e outra vez, ainda era 

possível encontrar muitos sinais, pequenos 

fogachos, do que fora a vida, o burburinho 

daquele lugar, que antes explodia de arreba-

tamento todos os dias e que agora sucumbia 

aos bulldozers, rumo ao loteamento para no-

vos empreendimentos, novas edi cações ris-

cadas por arquitectos famosos. 

 

Duas ruínas 

Até que, depois de uma fotogra a muito a-

shada em direcção a mais uma pilha imensa 

de restos de Feira Popular de Lisboa, encon-

trou as “ chas de identi cação dos emprega-

dos nas diversões” da empresa Divertimentos 

Mecânicos Águia, Lda. Eram muitas e tinham 

os dados pessoais de cada um, com fotogra as 

tipo passe agrafadas a um cartão alaranjado. 

E eis que surgiam os rostos dos antigos traba-

lhadores da antiga feira, ou seja, alguns dos 

“danos colaterais” da “operação permuta”. 

“Quando decidi olhar para este espaço, quis 

registá-lo quase vazio, mas ainda com algumas 

coisas de pé, alguns indícios. Era a destruição 

que me interessava, mais do que o não-lugar, 

que é um conceito estimulante do ponto de 

vista intelectual, mas que não me interessa 

explorar no meu trabalho. No meio da des-

truição, encontrei vários vestígios do que exis-

tia antes e, por sorte, encontrei chas com os 

retratos de pessoas que trabalharam na feira. 

Tudo mudou, quando os encontrei — aquilo 

que era para ser o trabalho sobre uma ruína, 

passou a um trabalho sobre duas ruínas, a 

humana e a edi cada.” 

Vinagre recolheu aquelas chas, mas não se 

sentiu confortável com elas, em guardá-las, 

como se aqueles rostos fossem capazes de o 

perseguir como fantasmas, como se todos 

aqueles dados pessoais (morada, telefone, 

liação, número e bilhete de identidade…) lhe 

queimassem nas mãos. Depois de fotografar 

as pequenas fotogra as livrou-se delas, ou acha 

que se livrou: “Não sei onde estão os originais 

— acho que os deitei fora. Não queria car com 

eles. Podia haver sempre a tentação de ir à 

procura destas pessoas e eu não queria. Ras-

guei as chas onde havia dados pessoais, só 

cou aquela.” E aponta para uma das paredes 

da galeria lisboeta Narrativa, onde está a foto-

gra a de um dos cartões, que faz parte da ex-

posição Despedido (até 22 de Dezembro). 

A caligra a manuscrita da palavra “despe-

dido” que surge no topo da cha de um dos 

trabalhadores da empresa Águia (hoje extinta) 

foi reproduzida como título do livro editado 

ao mesmo tempo que a exposição. Num jogo 

entre o mostrar e o esconder, é este cartão 

rasurado — o objecto burocrático que a nal 

Tudo mudou, 
quando encontrei 
[as fichas de 
identificação]— 
aquilo que era para 
ser o trabalho sobre 
uma ruína, passou 
a um trabalho 
sobre duas ruínas, 
a humana e a 
edificada  
Valter Vinagre

procura para este tipo de parques de diversão 

dentro das cidades”, nem “promotores” que 

queiram investir “neste tipo de coisas” (Carlos 

Moedas). Donde, regressar neste momento à 

antiga Feira Popular de Lisboa é um gesto com 

uma carga política, não é? Valter Vinagre: 

“Creio que é o meu trabalho mais político. 

Claro que todos os trabalhos têm um lado po-

lítico, mas acho que este tem mais esse pendor 

e uma força que, infelizmente, lhe pode ser 

atribuída pelo momento que atravessamos 

enquanto sociedade, tanto do lado laboral, 

como do lado da especulação imobiliária. São 

os dois sinais que quero enviar: que há gente 

despedida muito facilmente; que a cidade 

pode ser arrasada muito facilmente. Eu não 

tenho medo do político.” 

Nas sete fotogra as de destruição da feira 

escolhidas por Vinagre — as mesmas, tanto para 

o livro (edição da Pierrot Le Fou, com ensaio 

de Emília Tavares), como para a exposição — só 

se vislumbram pormenores em segundos pla-

nos que identi cam Lisboa. Este “fotografar 

de dentro para dentro” foi uma opção delibe-

rada na tentativa de provocar “mais curiosida-

de” e de alargar o campo de discussão. “Ao 

fechar estas imagens, posso falar mais ampla-

mente sobre destruição de memória colectiva, 

porque não as vemos apenas como fotogra as 

de entulho da antiga Feira Popular, mas de 

qualquer processo de destruição de memória 

colectiva. Claro que elas pertencem a uma geo-

gra a, mas eu quero falar de um problema que 

é mundial, sobretudo das grandes cidades.” 

 

Um espaço popular e interclassista  

Valter Vinagre começou a frequentar a Feira 

Popular antes do 25 de Abril, quando foi in-

corporado na Marinha, em Lisboa. Regressou 

a ela regularmente depois da Revolução, so-

bretudo por causa dos restaurantes que fun-

cionavam dentro da feira. No percurso que 

fez com o P2 pela exposição, lembra como, 

enquanto fotografava em 2007, conseguia 

perceber onde cavam alguns desses lugares, 

carrega uma vida, uma identidade e um tem-

po — a peça central deste trabalho de Vinagre: 

a imagem que liga os rostos ao espaço que 

nele existiam, os rostos que lhe davam vivên-

cia; a imagem que separa a apropriação de 

fotogra a da fotogra a captada pelo fotógra-

fo; a imagem que mais politiza o conjunto, ao 

levantar questões laborais, eventuais conse-

quências pelo m de um espaço de trabalho, 

que também era de encontro popular e mo-

rava no imaginário da cidade. 

Mas, num gesto que oblitera a individuali-

dade (mais presente na exposição do que no 

livro), estes rostos surgem como um parado-

xal fantasma colectivo, como um todos-ne-

nhum a pairar sobre o manto de detritos da 

feira, potenciado a memória, aumentando a 

incomodidade do murmúrio. “Interessou-me 

resgatar alguma coisa do espaço em si, mas 

em abstracto. E não tanto explorar o lado do-

cumental, informativo ou os detalhes de cada 

pessoa. Apesar de toda a decadência social e 

cultural de que a Feira Popular já padecia, 

achei que a violência com que acabou foi enor-

me, também pelo que este espaço chegou a 

representar para a cidade. Naquela altura, 

percebeu-se logo que o que estava em causa 

era uma grande operação imobiliária e que o 

resto não tinha qualquer importância.” 

Escondendo ao máximo a envolvência da 

feira, a cidade que a rodeava, e também a pró-

pria identidade explícita do espaço, a ideia 

de Vinagre era trabalhar sobre “o processo de 

destruição de uma memória colectiva”. Quan-

do tropeçou nas chas dos trabalhadores, esse 

objectivo não só cou mais enriquecido como 

acabou por funcionar como a peça que falta-

va para fechar um círculo, conjugando a nos-

sa memória (ou imaginação) com a presença 

e a memória dos outros. 

E porquê levantar agora a memória da Fei-

ra Popular de Lisboa, quando, apesar da fe-

rida ainda aberta, os outdoors em Entrecam-

pos, as promessas políticas e as do novo dono 

de parte dos terrenos, a companhia de segu-

ros Fidelidade, já anunciaram “soluções ci-

catrizantes”? Um mar de operações integra-

das, masterplans, visões de conjunto, equi-

pamentos, arruamentos, pontes pedonais, 

árvores, relva, arte pública, edi cado envi-

draçado ou espelhado, “um centro de escri-

tórios de alta qualidade”, “projectos arqui-

tectónicos de elevadíssima qualidade” (Fer-

nando Medina), habitação, da social, com 

renda acessível, e da outra, também com 

rendas acessíveis, mas tangidas pelos apeti-

tes do mercado? “Há trabalhos que não per-

dem nada se carem à espera, a marinar 

durante algum tempo. (…) A questão é que, 

15 anos depois, os problemas que me inco-

modaram e me levaram a fazer estas fotogra-

as em 2007 são muito mais prementes hoje: 

o usufruto da cidade, que hoje é muito mais 

exclusiva e restritiva; os direitos laborais. 

Apesar de muita legislação aprovada em am-

bos os universos, há um retrocesso no direi-

to à cidade colectiva e no direito ao trabalho. 

É estranho que, tendo leis supostamente 

mais defensoras de uma e outra coisa, este-

jamos pior. Há sempre um PIN [projecto de 

interesse nacional], um layoff — há sempre 

uma justi cação para destruir, sempre.” 

A interrupção na continuidade do tecido 

corpóreo da cidade, a ferida urbanística de 

Entrecampos, foi aberta por cirurgiões cama-

rários e outros com negócios diversi cados, 

incluindo imobiliários, já o dissemos. Os mes-

mos que foram prometendo uma nova feira 

popular de Lisboa, incluindo em Carnide, já 

nos arrabaldes. Os mesmos que há poucos 

meses a “desprometeram”, por “não haver 
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nagem, um presidente, um vereador. E não é 

por acaso que muitos, dentro e fora do Porto, 

se referem ao actual Super Bock Arena — Pavi-

lhão Rosa Mota como “Palácio de Cristal”. 

Será um sinal de que as cidades são as pessoas, 

o usufruto que delas fazem, carregado com os 

seus imaginários, os seus quotidianos? Que 

cidade é Lisboa agora? É de ruínas que ainda 

falamos? “É. Quando olho para a cidade hoje, 

sobretudo a cidade que foi despejada, vejo-a 

cheia de cores, mas o que está à minha frente 

parece um lme — o que nos é dado a ver, por-

que já só quase vemos a cidade de fora —, é 

como se fosse um cenário. Os que viveram a 

cidade antes não conseguem abstrair-se do que 

existia. Por muito que gostemos de ver os bair-

ros de Lisboa sem a decrepitude ou com con-

dições de habitabilidade infra-humanas, aqui-

lo que aconteceu é que deixou de ser isto para 

ser um artifício, um lugar a que não se tem 

acesso — ou melhor, só se entra nele se for para 

trabalhar, não para viver, porque não há poder 

económico para viver na cidade.” 

Quando a possibilidade de uma nova feira 

foi atirada para as calendas, surgem ainda 

mais perguntas. Como esta: fará sentido hoje 

construir uma feira em Lisboa onde temos 

rédea solta para celebrar tudo o que é popu-

lar, popularucho, kitsch ou pimba? Para Vina-

gre, faz sentido, mas desde que não seja uma 

tentativa de copiar aquilo que existia, porque 

essa Feira Popular de Lisboa “acabou, por 

uma série de razões sociais, culturais, econó-

micas e de mentalidades”. “Acho que faz sen-

tido ter um ou mais espaços de divertimento 

popular numa cidade como Lisboa — faz par-

te da convivência dos cidadãos com o seu es-

paço e da possibilidade de as várias culturas 

se poderem juntar.” 

Não sabemos se algum dia haverá uma nova 

feira popular em Lisboa. O que parece certo 

é que não será erguida nos “antigos terrenos 

da Feira Popular de Lisboa”, o nome pelo qual 

poderá car popularmente conhecida a feri-

da de Entrecampos, que pode tornar-se cró-

nica na memória dos lisboetas — e não só.

em alguns casos ajudado pelos desenhos nos 

bocados de parede que restaram em pé. “Há 

aqui paredes de restaurantes aonde eu ia. 

Aquele, por exemplo, tinha uma boa cachupa; 

naquele havia fados. Nestas imagens há tam-

bém sinais da destruição de um ideal idílico 

de cidade. (…) Elas podem ter importância 

para muita gente, porque pela feira passaram 

pelo menos três gerações — era um espaço 

realmente popular e interclassista.” 

Num desses casos, o “idílico” a que Vinagre 

se refere pode ser lido também com ironia: 

por baixo de uma faixa de azulejos típicos de 

restaurante, surge esplendorosa a Costa do 

Castelo voltada para a Baixa, com a românti-

ca pensão Ninho das Águias a um canto, e uma 

das encostas da Mouraria com prédios em 

tons azulados, como se o Tejo neles vivesse. 

Uma cidade perfeita, uma cidade de encanto, 

não fosse um bloco de cimento, qual Ulisses, 

a trespassar na diagonal tanta harmonia. Tudo 

muda, as cidades também: “As cidades, como 

todo o tecido urbano, devem ter mutações, 

isso por si não é negativo. Ver um edifício novo 

no meio de um bairro antigo não me choca. 

O problema é a dimensão da transformação 

que vem acontecendo em cidades como Lis-

boa e Porto. Foi muito rápido e muito violen-

to. E continua a ser.” 

Se se perguntar hoje porque é que a Feira 

Popular de Lisboa acabou (ou foi acabando), 

a resposta pode ser tudo menos evidente ou 

simples. Um pouco como se se perguntar no 

Porto porque é que o antigo Palácio de Cristal 

foi destruído. Aqui, a resposta pode ser: porque 

a cidade não tinha um espaço para organizar 

o Campeonato Mundial e Europeu de Hóquei 

em Patins Masculino de 1952. Mas é sempre 

mais complexo do que um facto, um soluço, 

uma di culdade, a falta de um campo de pati-

Deitados ao lixo  
Foi no meio do monte de entulho da 
imagem de cima que Valter Vinagre 
encontrou os retratos dos antigos 
trabalhadores da Feira Popular (ao lado)

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



16 • Público • Domingo, 18 de Dezembro de 2022

de Caetano. O papel das mulheres, aliás, 

está retumbantemente ausente na maioria 

dos relatos contemporâneos sobre a 

Revolução dos Cravos! A complexa 

exposição de Portugal às guerras de 

libertação levou alguns militares a 

questionar a presença de Portugal em 

África. Incluído neste grupo estava Spínola, 

cujo livro, Portugal e o Futuro, deu voz 

àqueles que sentiam que estas guerras, 

embora militarmente vencíveis, estavam 

politicamente perdidas. Um outro evento foi 

igualmente signi cativo para acelerar o 

processo de desagregação do império, então 

já em curso: a revelação das atrocidades 

portuguesas em Wiriyamu, que quebrou a 

credibilidade do silêncio global do regime 

do Estado Novo relativamente aos abusos 

dos direitos humanos cometidos por 

Portugal em África. 

Na verdade, é justo dizer que o m do 

domínio português em África começou e 

terminou com violência de massas. Em 

Moçambique, começou com o massacre de 

manifestantes que exigiam melhores 

salários e condições de trabalho, em Mueda, 

no Norte de Moçambique, em 16 de junho 

de 1960. E terminou após o massacre de 

pelo menos 385 civis, no dia 16 de dezembro 

de 1972, suspeitos de abrigar insurgentes em 

Wiriyamu. 

São vários os trabalhos que abordam a 

história de Wiriyamu — e a cronologia da sua 

F
az quase meio século que 

Portugal deixou a África, 

tendo lutado contra uma 

insurreição armada em 

Angola, Guiné-Bissau e 

Moçambique. Enquanto a 

luta em Angola atraiu 

rivalidades da Guerra Fria 

entre as superpotências e seus 

representantes, a luta em Moçambique 

tornou-se brutal, quando os insurgentes 

cruzaram o poderoso Zambeze. Em janeiro 

de 1973, Amílcar Lopes Cabral foi 

assassinado, o que resultou na intensi cação 

do con ito na Guiné-Bissau. Pouco tempo 

depois, a ditadura portuguesa cometeu o 

Seppuku, que matou duas narrativas falsas 

de uma só vez. A primeira foi a negação da 

realidade vivida nas colónias, através de 

falsidades informacionais “para inglês ver”. 

A outra era fantasmática, e consistia em 

alimentar continuadamente os cidadãos 

brancos portugueses com um mingau de 

imperialismo idealizado, ou seja, lmes 

contrafactuais, fotogra as e narrativas 

impressas sobre as “províncias 

ultramarinas” — agora facilmente acessíveis 

em fundos de arquivo à guarda da Torre do 

Tombo e de outros repositórios igualmente 

importantes. 

Obras históricas contemporâneas 

consideram que o Movimento das Forças 

Armadas (MFA) libertou Portugal das garras 

Massacre de 
Wiriyamu 
As negações acabaram, 
as verdades não
Opinião O historiador Mustafah Dhada, que há mais de 20 anos 
estuda o massacre português de Wiriyamu, ocorrido a 16 de 
Dezembro de 1972 em Moçambique, responde ao texto “Wiriyamu:  
as mentiras e os equívocos”, publicado no Observador

Mustafah DhadaPor

produção e publicação merece uma breve 

nota. Os primeiros textos baseavam-se em 

fontes primárias e documentos publicados. 

Após a revelação do massacre no The 

London Times, em 1973, foram levados a 

cabo alguns trabalhos académicos, até à 

década de 1980. A partir de então, as 

narrativas factuais deram lugar a obras de 

cção, que preencheram as lacunas dos 

trabalhos do padre Adrian Hastings, da 

investigação realizada pelo Comité da ONU, 

bem como de outras narrativas produzidas 

por historiadores e jornalistas britânicos e 

grupos de ativistas anticoloniais. 

 

Um livro, três objectivos 

Os discursos militares e de ex-combatentes 

oscilam entre a negação e a busca de 

redenção – como bem ilustra um inquérito 

jornalístico que, uma vez publicado, 

estimulou a produção de uma série de 

trabalhos de cção subsequentes, após a 

década de 1990. Um outro trabalho, 

publicado em 2010, colocou os 

acontecimentos num pano de fundo de 

convivência entre colonialistas e seus 

adversários, atentando no quotidiano da 

região pouco antes de Wiriyamu se 

transformar em cinzas. 

Na sequência do 25 de abril de 1974, em 

Portugal, as vozes de Wiriyamu caram em 

silêncio — e por boas razões. A história tinha 

servido o seu propósito. Expôs a conduta de 

Portugal nas guerras de África e contribuiu 

para derrubar Caetano. O padre Hastings foi 

instruído a calar a boca e a deixar Lisboa, 

onde deveria testemunhar o desenrolar da 

revolução. Consequentemente, a atenção do 

público diminuiu e o massacre desapareceu 

da memória institucional portuguesa, 

enquanto experiência vivida. O espaço 

deixado vago pela entropia histórica foi 

rapidamente preenchido com textos de 

negação e dúvida. Em certo sentido, 

Wiriyamu compartilhou o destino de casos 

semelhantes de violência em massa 

pré-colonial, colonial e pós-colonial em 

África, na medida em que a sua narrativa 

desapareceu da vista do público. 

Em 2016, surgiu uma pequena monogra a 

na imprensa académica inglesa sobre o 

massacre de Wiriyamu. A obra foi um 

empreendimento colossal. Levou mais de 

20 anos de obsessão rankiana para juntar 

tudo. Misericordiosamente, em outubro do 

mesmo ano, a editora Tinta da China 

publicou a monogra a em português e 

enviou uma cópia para o gabinete do 

primeiro-ministro. O objetivo da edição 

inglesa era reintroduzir Wiriyamu na 

historiogra a da libertação africana. Mas 

não era esse o objetivo da edição 

portuguesa. Aqui o objetivo era triplo: 

colocar o Wiriyamu no arquivo português 

como uma experiência indelével e 
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autenticar a veracidade de Wiriyamu na 

imaginação do público. 

O terceiro objetivo era ambicioso e 

temerário: galvanizar Portugal para 

enfrentar seu passado doloroso, e assim 

conciliar a verdade do massacre com o seu 

apagamento memorialístico. Em minha 

defesa, eu tinha motivos para ser 

imprudente. Soube através dos meus 

contactos na ONU que, dois meses após a 

publicação da edição portuguesa, António 

Guterres se tornaria o nono secretário-geral 

desta organização. Certamente, com ele 

nesse posto, os sencientes entre nós agora 

teriam uma hipótese de exercer pressão 

direta na ONU para que o governo português 

reconheça o cialmente Wiriyamu. Um 

proeminente sociólogo a quem con ei essa 

esperança advertiu-me com este mot juste: 

“Vamos esperar para ver!” 

A edição em inglês superou os seus 

objetivos. Ganhou reconhecimento. 

Seguiu-se uma monogra a recentemente 

publicada sobre relatos de testemunhas 

oculares. Este ano, Wiriyamu ganhou uma 

entrada permanente na Oxford Research 

Encyclopedia of African History. Na história 

mundial, o massacre português de 

Wiriyamu no Moçambique colonial é agora 

um facto e também uma memória dolorosa 

de uma experiência vivida. 

Cinco anos volvidos sobre a edição 

portuguesa, esta não conseguiu atingir os 

seus objetivos trifurcados. Não tenho 

certezas, mas posso tentar explicar esse 

fracasso. Com a institucionalização do 

Estado Novo, de Salazar, em 1933, Portugal 

abandonou a historicidade epistémica. A 

ditadura, seja ela orwelliana ou kafkiana, 

geralmente é mais e caz, quando pode 

suplantar realidades vividas por paisagens 

imaginadas. O Portugal salazarista foi uma 

dessas ditaduras. O seu aparato estatal 

estava empenhado em localizar grupos de 

interesse em silos corporativistas, enquanto 

as redes de repressão do regime sugavam a 

autodeterminação de parte da sociedade 

civil portuguesa. 

 

Trauma, redenção e cura 

Durante quase meio século, Portugal viveu 

fora das páginas da história e fora de uma 

cultura de evidência para discutir tanto o 

seu passado pré-salazarista como o seu 

continuum com o presente vivo. Os mais 

suscetíveis absorveram as paisagens 

imaginadas fornecidas pelo regime. Dito de 

outra forma, quando o Estado Novo acabou, 

a propaganda do regime tinha sido bem 

sucedida, na medida em que induziu alguns 

elementos da sociedade civil portuguesa a 

temer verdades históricas dolorosas e a 

procurar reconforto em dogmas, 

preconceitos e narrativas que não se 

baseiam em evidências. 

Ultimamente, tenho pensado em dois 

fatores adicionais para explicar por que 

motivo pode ser doloroso confrontar as 

memórias de um passado sangrento, 

sistematicamente documentado. Um no 

campo do trauma vicário e socializado; o 

outro relacionado com a redenção e cura. A 

literatura no campo do trauma socializado 

sugere que a negação assídua da violência 

de massas pode bem ser uma decorrência 

do trauma vicário, do medo de o reconhecer 

e na ameaça que tal reconhecimento 

representa em termos de perda de uma 

determinada visão do passado, 

particularmente aquele que é habitado por 

subalternos que agora podem falar. 

A redenção e a cura, por outro lado, só 

podem ocorrer quando a dor e o 

desconforto de um passado se xam na 

alma — veja-se a recente instalação em 

memória das atrocidades coloniais em 

Angola. Desenvolvimentos recentes visando 

transformar os campos de extermínio do 

Ruanda num empreendimento sustentável 

ilustram também este ponto, assim como 

testemunhos publicados e lmes que 

documentam a frequência e natureza 

sistemática dos massacres na história 

contemporânea. Portanto, é apenas pelo 

recontar constante que é possível combater 

a amnésia histórica na esfera pública e, por 

implicação, induzir o engajamento em 

processos de redenção e cura. 

 

Erosão de conhecimento 

Recontar Wiriyamu é ainda mais imperativo, 

dada a escassez de arquivos 

contemporâneos. A resistência à amnésia 

memorial, portanto, pode bem repousar na 

leitura ampla e frequente de relatos em 

primeira mão desse massacre. Caso 

contrário, o conhecimento sobre Wiriyamu 

e casos semelhantes de violência colonial de 

massas em África será vítima da erosão. Foi 

exatamente isso que os meus textos 

tentaram fazer — evitar tal erosão de 

conhecimento. 

Tudo o que o texto recente “Wiriyamu: as 

mentiras e os equívocos” faz é citar 

materiais secundários. Alude aos três 

inquéritos realizados, mas, excetuando um 

registo de operações militares, não aponta 

quais os dados neles contidos. O meu 

trabalho, recentemente publicado sobre a 

história oral de Wiriyamu, ainda não 

disponível em Portugal, fornece amplos 

dados, com os quais se pode situar 

adequadamente a narrativa de Wiriyamu na 

história colonial de Portugal. 

Por que motivo textos negando, 

apagando, lançando dúvidas e 

escarnecendo de fatos relacionados com 

Wiriyamu despojam de dignidade pessoal 

funcionários legitimamente eleitos, para 

defender uma mentira insustentável? Como 

cidadão português nascido em Moçambique 

e agora a viver no estrangeiro, acho isto 

absolutamente desconcertante. Entendo 

perfeitamente que essa prática era o modus 

operandi inspirado pela PIDE antes da 

Revolução de Abril de 1974. Mas agora 

somos um país democrático e pluralista, 

uma nação so sticada de cidadãos 

pensantes. Independentemente da cor da 

nossa pele, é tempo de abandonar a 

discussão acerca da autenticidade das 

evidências, deixar para trás o partidarismo e 

os ataques pessoais a guras públicas, a m 

de marcar uma posição. Em última análise, 

as negações acabaram, as verdades não...

O espaço deixado 
vago pela entropia 
histórica foi 
rapidamente 
preenchido  
com textos de 
negação e dúvida   
Mustafah Dhada 

Memória 
Uma camponesa passa junto de uma 
placa evocativa ao massacre de Wiriyamu 
onde se lê: “Neste local situava-se a 
antiga aldeia de Wiriyamu onde no dia 
16/12/1972 tropas coloniais portuguesas 
assassinaram mais de 450 pessoas”

ANTÓNIO SILVA/LUSA
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Música  

Bettencourt num ritual especial 
Anos pandémicos à parte, está a tornar-se uma tradição natalícia ver Tiago 
Bettencourt tocar no centro do Coliseu dos Recreios. O ritual volta a cumprir-se com 
o mesmo formato 360º, mas renovado pela entrada em cena da Orquestra Clássica 
do Centro, vinda da Coimbra natal do cantautor. Com ela (e com a sua banda), 
Bettencourt leva também ao Porto os novos arranjos para as suas canções, bem como 
a promessa de estrear uma acabada de compor. E assim abre um novo ciclo: a 
comemoração de 20 anos de carreira, contados desde os Esquissos dos Toranja.

lazer@publico.pt

PORTO Casa da Música  
Dia 18 de Dezembro, às 21h. 
Bilhetes a 28€  
LISBOA Coliseu dos Recreios 
Dia 22 de Dezembro, às 21h. 
Bilhetes de 18€ a 40€

Sílvia PereiraPor
Semana de lazer

Circo combinado com música, teatro, dança 

e outras artes. Elegância, rigor e atenção ao 

pormenor. E a fantasia sempre aos 

comandos. A fórmula do Cirque du Soleil já 

foi aplicada a formigueiros, inspirações 

orientais, paradas festivas e milhentas 

criaturas fantásticas. Desta vez, manifesta-se 

em Crystal. Dezenas de acrobatas, 

bailarinos, músicos, actores e atletas, 

oriundos de 11 países, deslizam em patins 

neste espectáculo em forma de “experiência 

de gelo revolucionária”. Na arena instala-se 

um “novo playground congelado onde, de 

forma veloz e uida, desa am (...) as leis da 

gravidade com acrobacias nunca antes 

vistas”, assegura a troupe. Tudo para contar 

a história de uma jovem que cai num mundo 

paralelo, onde tudo parece estar de pernas 

para o ar, mas onde há-de reencontrar a sua 

criatividade e identidade.

Novo circo 

Crystal em patins

LISBOA Altice Arena 
De 22 de Dezembro a 1 de Janeiro. Dias 22 e 27, às 21h; 
dias 23, 26, 28, 29 e 30, às 17h e 21h; dia 25, às 17h30; 
dia 1, às 14h. Bilhetes de 40€ a 89€

Música 
Memórias do cinema 
Há bandas sonoras capazes de 
nos transportar imediatamente 
para o imaginário de um filme ou 
de toda uma saga. Hans Zimmer e 
John Williams (na imagem) 
compuseram boa parte delas. Os 
dois mestres preenchem as 
partituras dos concertos que a 
Hollywood Symphony Orchestra 
traz a esta quadra, com A Melhor 
Música do Cinema. Mas a 
orquestra europeia (não 
confundir com a homónima 
norte-americana) vem também 
tocar outras memórias: as da 
infância animada por 
personagens como Mickey, Mogli, 
Woody ou Mary Poppins, no 
espectáculo Walt Disney in 
Concert; e as de super-heróis 

como Batman, Homem-Aranha, 
Flash ou Super-Homem, em 
Marvel DC. 
LISBOA Coliseu dos Recreios 
Dias 28 de Dezembro, às 17h30 
(Walt Disney in Concert), 29 de 
Dezembro e 4 de Janeiro, às 
21h30 (A Melhor Música do 
Cinema), e 21 de Janeiro, às 21h30 
(Marvel DC). Bilhetes de 17€ a 45€ 
PORTO Coliseu Porto Ageas 
Dias 16 de Janeiro (Walt Disney in 
Concert) e 20 de Janeiro (A 
Melhor Música do Cinema), às 
21h30. Bilhetes de 30€ a 45€  
 
Humor 
Solrir é o melhor 
remédio  
No Algarve, já se faz a contagem 
decrescente para o ano novo e o 
caso é para Solrir. O festival chega 

imagem), Luís Filipe Borges e 
Vasco Correia.  
ALBUFEIRA Palácio de 
Congressos do Algarve 
Dias 30 de Dezembro e 1 de 
Janeiro, às 21h30. 
Bilhetes a 15€; passe a 28€ 

Música 
Gisela em jazz 
Habituada a tocar com gente 
como Pedro Abrunhosa, Ana 
Bacalhau, Camané, Maria João, 
António Zambujo, Luísa Sobral 
ou Jorge Palma (como se pode 
ouvir no álbum Dez, lançado há 
um ano), a Orquestra Jazz de 
Leiria acolhe, este ano, Gisela 
João. Ela própria não se inibe de 
deixar o talento transbordar para 
fora do fado. Muito menos é 
estranha à companhia de um 
grande agrupamento. Basta 
lembrar, por exemplo, Uma Noite 
de Natal (2018), em que 

enveredou pelo cancioneiro 
norte-americano com a 
Filarmonia das Beiras e um 
trio de jazz. Com o grupo 
leiriense, a voz de Aurora tem 
estado a ensaiar canções em 

arranjos originais para big 
band, feitos à medida da 

ocasião pelos músicos 
que a compõem. 

LEIRIA Teatro José 
Lúcio da Silva 
Dia 20 de 
Dezembro, às 
21h30.  

Bilhetes a 20€ 

à 16.ª edição com dois dias de 
comédia. O cartaz, que costuma 
ser 100% nacional, este ano deixa 
entrar piadas noutro tom. Que se 
levante, então, o brasileiro Abdiás 
Melo. Tornou-se conhecido por cá 
quando foi entrevistado pela RTP, 
enquanto passageiro 
“preso” em voos 
cancelados, e vem 
capitalizar essa entrevista 
viral com o espectáculo 
Uma Aventura no 
Aeroporto de Lisboa. Actua 
a 1 de Janeiro, data em que 
Hugo Sousa também 
sobe ao palco. 
Antes, a 30 de 
Dezembro, o 
stand-up fica a 
cargo de 
António 
Raminhos (na 

enveredou pelo
norte-america
Filarmonia da
trio de jazz. C
leiriense, a v
estado a ens

arranjos origi
band, feito

ocasiã
que 
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Lisboa  

Cinema City Alvalade 
Av. de Roma, 100. T. 214221030 
Triângulo da Tristeza M12. 21h35; Alma 
Viva M14. 13h10; Toda a Gente Gosta de 
Jeanne M12. 17h40; O Trio em Mi 
Bemol M12. 17h25; Estranho Mundo M6. 
11h10 (VP); Decisão de Partir M14. 
15h; Corsage - Espírito Inquieto M14. 
15h05, 22h55; Lobo e Cão M14. 19h40;  
O Gato das Botas: O Último Desejo M6. 
11h30, 15h15, 18h50 (VP); Annie Ernaux  
- Os Anos Super 8 M12. 11h40, 13h35, 
20h; Avatar: O Caminho da Água M12. 
15h10, 17h30, 21h, 21h15; Avatar: O Caminho 
da Água M12. 17h30, 21h15; Gaza, Meu 
Amor M12. 11h20, 13h25   
Cinema City Campo Pequeno 
Centro de Lazer. T. 214221030 
O Amigo Crocodilo M6. 15h30 
(VP); Amesterdão M12. 15h50; Triângulo  
da Tristeza M12. 20h50; Black Panther: 
Wakanda para Sempre M12. 15h40, 
21h20; Um Sonho em Paris M12. 13h15; Ela 
Disse M12. 13h10, 18h50 (VP); Yakari - A 
Grande Aventura M6. 11h10 (VP); Estranho 
Mundo M6. 11h30, 15h, 17h55 (VP); O 
Menu M14. 13h20, 15h35, 22h; Meus Ricos 
Filhos M12. 11h10, 13h25, 18h55, 24h; O Gato 
das Botas: O Último Desejo M6. 10h, 13h40, 
15h10, 17h20 (VP); Avatar: O Caminho da 
Água M12. 16h, 18h20, 19h20, 21h10, 21h40, 
23h10 (VP), 15h10, 17h30, 21h, 21h30 
(3D); Memórias de Paris M12. 11h   
Cinema Ideal 
Rua do Loreto, 15/17. T. 210998295 
Corsage - Espírito Inquieto M14. 
14h15; Lobo e Cão M14. 17h45, 21h15; Annie 
Ernaux - Os Anos Super 8 M12. 16h30, 20h   
Cinemas Nos Alvaláxia 
R. Francisco Stromp. T. 16996 
A Luz do Diabo M16. 19h35, 
21h55; Sorri M16. 19h10, 22h; One Piece 
Film: Red M12. 13h25, 16h15; Black Panther 
13h40, 17h10, 20h40; Devotion - Uma 
História de Heróis M12. 13h15, 
16h25; Estranho Mundo M6. 11h20, 14h05, 
16h35 (VP); Noite Violenta M16. 13h20, 
16h05, 18h50, 21h40; Poker Face M14. 
18h55, 21h25; O Menu M14. 13h20, 15h55, 
18h30, 21h10; Lobo e Cão M14. 13h50, 
16h40; Meus Ricos Filhos M12. 13h25, 
15h50, 18h15, 20h50; O Gato das Botas: O 
Último Desejo M6. 11h, 13h40, 16h10, 18h40 
(VP), 21h20 (VO); Última Noite M12. 19h25, 
21h45; Avatar: O Caminho da Água M12. 
13h10, 17h, 21h (3D), 13h30, 15h, 17h30, 19h, 
21h30 (2D)   
Cinemas Nos Amoreiras 
Av. Engº Duarte Pacheco. T. 16996 
Black Panther: Wakanda para Sempre M12. 
13h40, 17h, 20h20; Estranho Mundo M6. 
10h50, 13h30, 15h50, 18h20 (VP); O 
Menu M14. 14h, 16h40; Corsage - Espírito 
Inquieto M14. 21h20; Meus Ricos 
Filhos M12. 13h10, 15h30, 18h, 21h; O Gato 
das Botas: O Último Desejo M6. 10h40, 
13h10, 15h40, 18h30 (VP); Avatar: O 
Caminho da Água M12. 13h30, 17h30, 21h30 
(3D), 15h, 19h10, 20h40, 21h10, 23h20 (2D)   
Cinemas Nos Colombo 
Av. Lusiada. T. 16996 
A Luz do Diabo M16. 21h50, 00h10; Black 
Panther: Wakanda para Sempre M12. 13h10, 
17h, 21h, 00h20; Estranho Mundo M6. 
11h10, 13h40, 16h10, 18h50 (VP); Noite 
Violenta M16. 18h40, 21h10, 23h50; Poker 
Face M14. 14h, 16h20; Meus Ricos 
Filhos M12. 13h20, 15h50, 18h20, 20h50, 
23h15; O Gato das Botas M6. 10h40, 11h30, 
13h, 15h50, 18h10 (VP), 20h40 (VO); Avatar: 
O Caminho da Água M12. 11h, 13h30, 15h30, 
17h30, 19h30, 21h30, 23h, 23h30 (2D), 
10h30, 14h30, 18h30, 22h30 (3D) ; Avatar:  
O Caminho da Água M12. Sala IMAX - 12h30, 
16h30, 20h30, 00h30 (3D)   
Cinemas Nos Vasco da Gama 
Parque das Nações. T. 16996 
O Amigo Crocodilo M6. 15h40, 18h15 
(VP); Black Panther: Wakanda para 

Sempre M12. 20h50; Estranho Mundo M6. 
10h40, 13h20, 16h, 18h30 (VP); O Menu M14. 
21h30, 00h10; Ossos e Tudo M16. 21h15, 
00h20; O Gato das Botas: O Último 
Desejo M6. 10h50, 13h40, 16h30, 19h 
(VP); Avatar: O Caminho da Água M12. 11h, 
13h50, 15h30, 17h50, 19h30, 21h50, 23h30 
(2D), 12h50, 16h50, 21h (3D)   
Medeia Nimas 
Av. 5 Outubro, 42B. T. 213142223 
Ossos e Tudo M16. 19h; Ruído Branco M12. 
11h; Os Irmãos de Leila M12. 16h; Poeta M12. 
14h; Regresso ao Pó M12. 21h45   
Sala Fernando Lopes 
Universidade Lusófona 
Cp. Grande. T. 217515500 
A Criada M18. 19h; Decisão de Partir M14. 
16h30; Futura, Ou o Que Está Por Vir M12. 
14h30; Polícia Mauzão, Polícia 
Bonzão 21h45   
UCI Cinemas - El Corte Inglés 
Av. Ant. Aug. Aguiar, 31. T. 213801400 
Amesterdão M12. 19h05, 22h05; Triângulo 
da Tristeza M12. 14h30, 21h25; Black 
Panther: Wakanda para Sempre M12. 
18h30, 21h50; Estranho Mundo M6. 10h50, 
13h35, 16h10 (VP); O Menu M14. 10h50, 
13h30, 16h15, 19h25, 22h; Ossos e Tudo M16. 
13h25, 21h45; Decisão de Partir M14. 16h05, 
18h55; Corsage - Espírito Inquieto M14. 
10h30, 13h55, 16h40, 19h10, 21h55; Meus 
Ricos Filhos M12. 11h20, 14h20, 16h50, 
19h20, 21h35; O Gato das Botas: O Último 
Desejo M6. 11h10, 14h, 16h35, 19h (VP), 
21h20 (VO); Última Noite M12. 13h50; Os  
Irmãos de Leila M12. 15h, 18h; Avatar: O  
Caminho da Água M12. 11h, 13h45, 16h30, 
17h50, 21h15, 21h45 (2D), 13h40, 14h05, 16h, 
17h35, 18h05, 21h, 21h30, 22h (3D); Memórias  
de Paris M12. 11h30, 14h15, 16h45, 19h15, 
21h40; Por Detrás da Moeda M14. 14h10   

Almada  
Cinemas Nos Almada Fórum 
R. Sérgio Malpique 2. T. 16996 
Mínimos 2 16h40 (VP); O Amigo 
Crocodilo M6. 10h30,  13h45, 16h15 
(VP); Black Adam M12. 12h55, 15h30, 18h20, 
21h20, 00h15; Black Panther M12. 13h30, 
17h10, 20h40, 24h; Estranho Mundo M6. 
11h15, 13h40, 16h10, 18h50 (VP); Noite 
Violenta M16. 14h20, 19h10, 21h40, 
00h10; Poker Face M14. 22h20, 00h30; O 
Menu M14. 13h20, 15h50, 18h40; Meus 
Ricos Filhos M12. 12h50, 15h15, 17h30, 
19h40, 21h50, 00h05; O Gato das Botas: O 
Último Desejo M6. 10h45, 13h10, 15h40, 
18h10 (VP), 20h50, 23h20 (VO); Última 
Noite M12. 21h10, 23h30; Avatar: O 
Caminho da Água M12. 11h, 12h, 13h, 14h, 
14h30, 15h, 16h, 17h, 18h, 18h30, 19h, 21h, 
21h30, 22h, 22h30, 23h; Avatar: O Caminho 
da Água 4DX - 12h30, 16h20, 20h, 23h40   

Amadora  
Cinema City Alegro Alfragide 
C.C. Alegro Alfragide. T. 214221030 
Mínimos 2: A Ascensão de Gru M6. 11h30 
(VP); Bilhete Para o Paraíso M12. 15h50, 
22h; O Amigo Crocodilo M6. 11h25, 15h15, 
17h35 (VP); Black Adam M12. 13h35, 

Dia de sair

16h10; Black Panther 11h15, 15h25, 18h35, 
21h45; Devotion - Uma História de 
Heróis M12. 21h55; Estranho Mundo M6. 
11h10, 13h30, 15h20, 17h30, 19h40 
(VP); Noite Violenta M16. 13h10, 17h25;  
O Menu M14. 13h10, 15h20, 18h50, 
21h50; Meus Ricos Filhos M12. 15h40, 
19h50, 21h45; O Gato das Botas: O Último 
Desejo M6. 11h10, 13h25, 15h10, 17h20, 
19h30 (VP), 19h45(VO); Avatar: O Caminho 
da Água M12. 19h20, 23h10; Avatar: O 
Caminho da Água 11h20, 11h30, 16h, 18h20, 
21h10 (2D), 15h10, 17h30, 21h, 21h30 (3D)   
UCI Cinemas - Ubbo 
C.C. da Amadora, Estrada Nacional 249/1. 
O Amigo Crocodilo M6. 11h10, 14h10, 16h40 
(VP); Black Adam M12. 13h35, 16h15, 19h05, 
21h55; Black Panther 14h15, 18h, 
21h35; Estranho Mundo M6. 10h50, 13h50, 
16h10, 18h35 (VP); Noite Violenta M16. 
19h30, 21h50; O Menu M14. 19h10, 21h40;  
O Gato das Botas: O Último Desejo M6. 11h, 
14h, 16h25, 18h55 (VP), 21h20 (VO); Avatar: 
O Caminho da Água M12. 10h50, 11h, 11h10, 
13h30, 13h45, 15h30, 16h30, 17h30, 17h50, 
21h45, 21h, 21h15, 21h30, 21h45   

Barreiro  
Castello Lopes - Fórum Barreiro 
Campo  das Cordoarias. T. 212069440 
O Amigo Crocodilo M6. 10h55 (VP); Black 
Panther: Wakanda para Sempre M12. 17h, 
20h10; Estranho Mundo M6. 11h, 13h45 
(VP); Meus Ricos Filhos M12. 14h30, 16h35, 
18h40, 20h45; O Gato das Botas 11h10, 
14h45 (VP); Avatar: O Caminho da 
Água 10h45, 13h15, 16h, 17h, 19h45, 20h45   

Cascais  
Cinemas Nos CascaiShopping 
Alcabideche. T. 16996 
Black Panther 14h, 17h45, 22h; Estranho 
Mundo M6. 11h, 13h15, 15h30, 18h 
(VP); Noite Violenta M16. 21h; O Menu M14. 
20h15, 22h45; Meus Ricos Filhos M12. 
13h45, 16h, 18h15, 20h45, 23h; O Gato das 
Botas: O Último Desejo M6. 10h30, 12h45, 
15h, 17h30 (VP); Avatar: O Caminho da 
Água M12. 13h, 14h30, 17h, 18h45, 21h, 
22h30, 23h30 (2D), 12h30, 16h30, 20h30 
(3D); Avatar: O Caminho da Água M12. Sala 
IMAX - 10h, 13h30, 17h30, 21h30    
O Cinema da Villa - Cascais 
Avenida Dom Pedro I. T. 215887311 
O Amigo Crocodilo M6. 11h (VP); Black 
Panther 11h, 13h05 (VP); Yakari  11h 
(VP); Estranho Mundo M6. 11h, 13h05 
(VP); O Menu M14. 15h10, 17h15, 19h20, 
21h30; Corsage M14. 14h45, 17h, 19h15, 
21h30; Meus Ricos Filhos M12. 19h30, 
21h25; O Gato das Botas: O Último 
Desejo M6. 11h, 13h05, 15h10, 17h15 
(VP); Avatar: O Caminho da Água M12.  
11h, 13h45, 17h20, 20h55; Memórias de 
Paris M12. 15h15, 17h20, 19h25, 21h30   

Caldas da Rainha  
Cineplace  La Vie 
C.C. La Vie. 
Black Panther: Wakanda para Sempre M12. 

21h50; Estranho Mundo M6. 13h05 (VP);  
O Gato das Botas: O Último Desejo M6. 
15h10, 17h50, 19h30 (VP); Avatar:  
O Caminho da Água M12. 13h15, 13h45,  
14h, 17h, 17h30, 17h40, 21h, 21h20, 21h45   

Carcavelos  
Atlântida-Cine 
CC. Carcavelos. T. 214565653 
Um Sonho em Paris M12. 17h45; Ela 
Disse M12. 17h45; Corsage - Espírito 
Inquieto M14. 15h; Ruído Branco M12. 15h   

Sintra  
Castello Lopes - Alegro Sintra 
Alegro Sintra, Alto do Forte. T. 219184352 
Bem-vindo ao Mundo dos Ogglies M6. 
11h25 (VP); O Amigo Crocodilo M6. 10h55 
(VP); Black Adam M12. 14h30, 16h50, 19h10, 
21h30;  Cinderela e a Pequena 
Feiticeira M6. 11h05 (VP); One Piece Film: 
Red M12. 11h15; Black Panther M12. 13h50, 
17h, 20h10; Estranho Mundo M6. 11h10, 
13h25, 15h40, 17h55 (VP); Noite 
Violenta M16. 14h30, 16h50, 19h10, 
21h30; Meus Ricos Filhos M12. 21h30;  
O Gato das Botas: O Último Desejo M6. 11h, 
13h15, 18h05, 20h35; Avatar: O Caminho  
da Água M12. 11h20, 13h45, 16h, 17h30, 
19h45 (2D), 13h15, 17h, 20h45 (3D)   

Leiria  
Cinema City Leiria 
Ponte das Mestras. T. 244845071 
O Amigo Crocodilo M6. 11h20, 15h15 
(VP); Black Panther: Wakanda para 
Sempre M12. 15h20; Estranho Mundo M6. 
10h, 11h30, 15h30, 17h40 (VP); Noite 
Violenta M16. 21h55; O Menu M14. 
18h50; Meus Ricos Filhos M12. 11h35, 
13h20, 13h35, 15h35, 17h35, 22h; O Gato das 
Botas: O Último Desejo M6. 10h, 11h25, 
13h40, 15h10, 17h20, 19h30 (VP), 19h50 
(VO); Avatar: O Caminho da Água M12. 
11h25, 13h40, 16h, 18h20, 19h35, 21h10, 
21h40 (VP), 11h15, 15h10, 17h30, 21h, 21h30 
(3D); Memórias de Paris M12. 11h (VP)   
Cineplace - Leiria Shopping 
C.C. Leiria Shopping. T. 244826516 
O Amigo Crocodilo M6. 12h30 (VP); Black 
Panther: Wakanda para Sempre M12. 15h15, 
18h20, 21h30; Estranho Mundo M6. 14h30, 
16h40 (VP); Corsage - Espírito 
Inquieto M14. 19h20; Meus Ricos 
Filhos M12. 21h55; O Gato das Botas:  
O Último Desejo M6. 14h45, 15h, 16h50, 
17h10, 19h (VP), 21h10 (VO); Ruído 
Branco M12. 18h50; Avatar: O Caminho  
da Água M12. 11h30, 13h15, 13h45, 17h, 
17h30, 21h, 21h20 (2D), 14h, 17h45, 21h45 
(3D); Memórias de Paris M12. 21h50   

Loures  
Cineplace - Loures Shopping 
Quinta do Infantado, Loja A003.  
Black Panther M12. 17h50, 21h15; Estranho 
Mundo M6. 13h30, 15h40 (VP); Meus Ricos 
Filhos M12. 21h40; O Gato das Botas: O 
Último Desejo M6. 15h, 15h20, 17h10, 17h30, 
19h20, 19h40 (VP), 21h50 (VO); Avatar: O 
Caminho da Água M12. 11h30, 13h10, 14h, 
17h, 17h40, 21h, 21h30   

Odivelas  
Cinemas Nos Odivelas Strada 
Estr. da Paiã. T. 707 CINEMA 
Black Panther 14h30, 18h, 21h45; Estranho 
Mundo M6. 13h15, 15h40, 18h15 (VP);  
O Menu M14. 20h40; O Gato das Botas:  
O Último Desejo M6. 10h45, 13h35, 16h10, 
18h40 (VP); Avatar: O Caminho da 
Água M12. 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h, 21h30   

Oeiras  
Cinemas Nos Oeiras Parque 
C. C. Oeirashopping. T. 16996 

Black Panther: Wakanda para Sempre M12. 
21h30; Estranho Mundo M6. 11h10, 12h40, 
15h10, 18h (VP); O Menu M14. 13h40, 
18h50; O Menu M14. 20h50; Corsage - 
Espírito Inquieto M14. 16h15; O Gato das 
Botas: O Último Desejo M6. 11h, 13h20, 
15h50, 18h20 (VP); Avatar: O Caminho da 
Água M12. 11h30, 13h, 13h45, 15h30, 17h, 
17h45, 19h30, 21h10, 21h50, 23h20, 23h50   

Torres Novas  
Castello Lopes - TorreShopping 
Bairro Nicho - Ponte Nova. T. 249830752 
Estranho Mundo M6. 11h (VP); Meus Ricos 
Filhos M12. 14h30, 16h35, 18h40, 20h45; O 
Gato das Botas: O Último Desejo M6. 
10h55, 13h10, 15h20, 17h30 (VP); Avatar: O 
Caminho da Água M12. 10h45, 13h15, 17h, 
19h40, 20h45   

Setúbal  
Cinema City Alegro Setúbal 
CC Alegro Setúbal. T. 214221030 
O Amigo Crocodilo M6. 15h35 (VP);  
Black Adam M12. 15h40; Black Panther: 
Wakanda para Sempre M12. 11h30, 15h25, 
17h50, 18h35, 21h45; Yakari - A Grande 
Aventura M6. 11h30 (VP); Estranho 
Mundo M6. 11h, 11h15, 13h25, 15h20, 17h30, 
19h40 (VP); Noite Violenta M16. 15h15, 
17h25, 22h; O Menu M14. 13h10, 
21h50; Meus Ricos Filhos M12. 18h50;  
Meus Ricos Filhos M12. 13h30, 15h30;  
O Gato das Botas: O Último Desejo M6. 
11h25, 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h25 (VP), 
13h30 (VO); Avatar: O Caminho da 
Água M12. 11h20, 15h10, 17h25, 21h, 21h30 
(3D), 16h, 19h35, 18h20, 21h10, 21h40, 23h15 
(2D); Cinderela e o Príncipe Secreto M6. 
11h20, 13h20 (VP)   

Seixal  
Cineplace Rio Sul Shopping - Seixal 
C.C. Rio Sul Shopping.  
Black Panther: Wakanda para Sempre M12. 
21h50; Estranho Mundo M6. 14h30 (VP);  
O Gato das Botas M6. 13h15, 15h20, 17h30, 
19h40 (VP); Avatar: O Caminho da 
Água M12. 14h, 17h, 17h40, 21h, 21h30   

Faro  
Cinemas Nos Fórum Algarve 
C.C.  Fórum Algarve. T. 289887212 
Black Panther: Wakanda para Sempre M12. 
21h50; Estranho Mundo M6. 10h50, 13h15, 
15h35 (VP); O Menu M14. 18h, 
20h55; Corsage - Espírito Inquieto M14. 
19h10; O Gato das Botas: O Último 
Desejo M6. 10h30, 12h40 (VP), 19h50 
(VO); Avatar: O Caminho da Água M12. 11h, 
13h, 15h15, 17h, 17h55, 21h05, 21h40, 23h30 
(2D), 12h10, 16h, 22h10 (3D)   

Albufeira  
Cineplace AlgarveShopping - Albufeira 
Estrada Nacional 125 - Vale Verde.  
Black Panther: Wakanda para Sempre  
M12. 17h50, 21h10; Estranho Mundo M6. 
14h30, 16h40 (VP); Corsage - Espírito 
Inquieto M14. 21h50; Meus Ricos 
Filhos M12. 19h40; O Gato das Botas:  
O Último Desejo M6. 13h30, 15h, 15h40, 
17h10, 19h20 (VP); Avatar: O Caminho da 
Água M12. 11h10, 13h15, 13h45, 14h, 17h, 
17h30, 17h45, 21h, 21h20, 21h45, 21h30   

Tavira  
Cinemas Nos Tavira 
R. Almirante Cândido dos Reis. T. 16996 
Black Panther: Wakanda para Sempre M12. 
14h40, 18h; Estranho Mundo M6. 10h50, 
13h10, 16h30, 18h10 (VP); O Gato das Botas: 
O Último Desejo M6. 11h, 13h20, 15h40, 
18h20 (VP); Última Noite M12. 21h15; Avatar: 
O Caminho da Água M12. 13h, 17h, 21h, 
21h30 (2D), 16h, 20h, 20h30 (3D) 

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

Avatar: O Caminho 
da Água 
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Dia de car

6.05 Todas as Palavras 6.30 Zig Zag 
8.00 Bom Dia Portugal Fim de Semana 
10.30 Eucaristia Dominical 11.32 O 
Bisonte Europeu: O Senhor da Floresta 
Antiga 12.37 Hora dos Portugueses 
12.59 Jornal da Tarde 13.45 RTP Qatar 
2022 
 
 
14.51 Futebol: Argentina x França  
(Mundial 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.45 Eu Faço Tudo por Amor 
 
 
19.59 Telejornal 
 
 
21.23 The Voice Portugal 
0.35 Qatar 2022 - Noites do Mundial  
2.05 Janela Indiscreta 2.57 Adolfo

6.25 Uma Aventura 7.10 Minutos 
Mágicos 8.10 Não Há Crise 9.05 Olhà 
SIC! 12.10 Vida Selvagem 13.00 
Primeiro Jornal 14.15 Fama Show 
14.45 Domingão 19.58 Jornal da Noite 
 
 
 
21.45 Isto É Gozar com Quem Trabalha 
 
 
22.20 All You Need Is Love Especial  
de Natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.35 Esperança Especial Natal 
 
 
1.00 Quem Quer Namorar com o 
Agricultor?

7.00 Euronews 8.00 Espaço Zig Zag 
15.03 Folha de Sala 15.10 Desporto 2 
17.11 Caminhos 17.42 70x7 18.09 Folha 
de Sala 18.13 No País de Alice 19.59 
Temos Programa 20.28 Folha de Sala  
20.32 Scroll 
 
 
                21.30 Jornal 2  
 
 
21.48 Página 2  
 
 
22.02 Selvagens 
 
 
22.01 Folha de Sala  
 
 
23.06 Mythos  
 
 
23.39 Um Deus no Seu Jardim  
 
 
1.25 A Série 1.58 Voz do Cidadão 2.16 
Cinemax 3.13 Euronews

6.00 Todos Iguais 6.30 Diário da 
Manhã 6.45 Viva o Rei Juliano! 7.15 O 
Bando dos Quatro 8.00 Inspector Max 
10.00 Querido, Mudei a Casa! 11.00 
Missa 12.15 Mesa Nacional  
 
 
13.00 Jornal da Uma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 Diário do Mundial 2022  
 
 
14.15 Somos Portugal 
 
 
19.58 Jornal das 8 
 
 
21.30 Big Brother 2.00 Louco Amor

RTP1 RTP2

TVI

TVCINE TOP 

18.10 Venom: Tempo de Carnificina 
19.45 Resident Evil: Bem-vindo a 
Raccoon City 21.30 O Crime de 
Georgetown 23.10 Actividade 
Paranormal - Parentes Directos  0.50 
Madrasta Suspeita 2.20 Tony  
 
 
FOX MOVIES 

17.37 xXx: O Regresso de Xander Cage 
19.29 Upgrade: Máquina Assassina 
21.15 Jack Reacher 23.32 Jack Reacher: 
Nunca Voltes Atrás  1.35 Colateral 
 
 
HOLLYWOOD 

17.40 Equipa de Assalto 19.05 O 
Estranho Caso de Benjamin Button 
22.00 O Assassínio de Jesse James pelo 
Cobarde Robert Ford 0.35 Boyka: 
Undisputed IV 2.10 O Último Reduto 2  
 
 
AXN 

19.24 Bad Boys 2 21.55 No Limite do 
Amanhã 23.52 Salt 1.38 2012 
 
 
FOX 

18.44 Kingsman: O Círculo Dourado 
21.20 Robin Hood 23.42 Rei Artur: A 
Lenda da Espada 1.53 Ben-Hur 
 
 
DISNEY CHANNEL 

17.35 A Maldição de Molly McGee 18.25 
Os Green na Cidade Grande 19.35 
Anfibilândia 20.50 Miraculous - As 
Aventuras de Ladybug 
 
 
DISCOVERY 

17.10 Aventura à Flor da Pele XL 20.05 
Uma Viagem pela Índia 21.00 A Febre do 
Ouro 22.00 A Febre do Ouro: Bastidores 
- A História de Hoffman 22.55 A Febre 
do Ouro 
 
 
HISTÓRIA 

17.16 O Preço da História 20.43 
Strangest Things 23.51 A Maldição de 
Oak Island 1.54 Oak Island: Mais Além 
 
 
ODISSEIA 

18.41 Vozes Protectoras da Terra 19.25 À 
Descoberta com… 20.12 Viver Mais e 
Melhor 20.53 A Viver na Natureza 21.45 
Austrália:Caçadores de Serpentes 
22.30 A Odisseia dos Animais 23.23 
Tecnologia Animal

Televisão

SIC

Kingsman: Serviços Secretos 
Fox, 16h08 
Durante uma missão ultra-secreta, 

o agente Harry Hart assiste, 

impotente, à morte de um colega. 

Ao visitar a viúva e o seu lho 

pequeno, Eggsy, dá-lhes um 

número de telefone para ligarem, 

se precisarem de ajuda. Anos 

depois, Eggsy mete-se em sarilhos 

e lembra-se de ligar àquele 

estranho. É então que Harry o 

apresenta ao mundo dos serviços 

secretos. Uma comédia de acção 

realizada por Matthew Vaughn, 

com Colin Firth, Michael Caine, 

Taron Egerton e Samuel L. 

Jackson. A história continua em 

Kingsman: O Círculo Dourado, que 

vai para o ar logo a seguir. 

 

O Estranho Caso de Benjamin 
Button 
Hollywood, 19h05 
A partir do conto de F. Scott 

Fitzgerald, David Fincher dirige a 

peculiar história de um homem 

que nasce com 80 anos e vai 

regredindo na idade. Ganhou três 

dos 13 Óscares para que foi 

nomeado. Uma dessas indicações 

foi para a interpretação de Brad 

Pitt no papel principal. Hoje, Pitt 

faz 59 anos e, por isso, tem direito 

a uma sessão dupla: a seguir, 

aparece a contracenar com Casey 

A eck n’O Assassínio de Jesse 

James pelo Cobarde Robert Ford, de 

Andrew Dominik. 

 

Fragmentado 
Cinemundo, 00h25 
Diagnosticado com transtorno 

dissociativo de identidade, Kevin 

tem 23 personalidades distintas. 

Um dia, rapta três raparigas que 

aprisiona numa cave. Depois de 

tentarem fugir, elas percebem que 

só entendendo cada uma das 

facetas de Kevin poderão 

encontrar forma de sair dali com 

vida. Mas ele parece esconder 

uma 24.ª personalidade... Com 

James McAvoy, Anya Taylor-Joy, 

Betty Buckley, Haley Lu 

Richardson e Jessica Sula, um 

thriller psicológico escrito e 

realizado por M. Night Shyamalan. 

INFANTIL 

O Gato das Botas (v. port.) 
AMC, 15h55 
Aventura animada com realização 

de Chris Miller, sobre o passado 

do felino sedutor (e com olhinhos 

comoventes) revelado em Shrek 2. 

As suas qualidades são postas à 

prova ao cruzar-se com Kitty Patas 

Fofas, uma misteriosa gata 

mascarada. 

DESPORTO 

Futebol: Argentina x França 
RTP1, 14h51  
Directo. O Mundial de 2022 no 

Qatar culmina neste encontro da 

Argentina de Leonel Messi com a 

França de Kylian Mbappe. Ambas 

as selecções chegam à nal com a 

ambição de erguer a terceira taça 

do mundo da sua história. O 

árbitro polaco Szymon Marciniak 

dirige a partida, no Estádio 

Nacional Lusail. 

MÚSICA  

Um Deus no Seu Jardim 
RTP2, 23h39 
Em 2020, Gilberto Gil decidiu dar 

música ao con namento com um 

concerto transmitido a partir da 

sua casa no Bairro de Araras 

(Petrópolis, Rio de Janeiro). No 

seu jardim, com a noite a cair ao 

fundo, cantou e tocou na 

companhia dos lhos Bem, José e 

Nara, e de uma artista-revelação: a 

neta Flor, de 11 anos. 

DOCUMENTÁRIOS 
Olivier Rousteing: Menino 
Prodígio 
TVCine Edition, 10h15 
Retrato de Olivier Rousteing, o 

prodigioso designer de moda que, 

aos 25 anos, se tornou um dos 

mais jovens directores criativos de 

uma maison parisiense — a 

Balmain —e o único homem negro 

e gay à frente de uma grande 

marca de moda francesa. Mais do 

que uma narrativa sobre a 

trajectória pro ssional e a 

ascensão meteórica, traça a 

imagem intimista e até 

confessional de alguém que foi 

abandonado à nascença e que 

continua numa demanda pessoal 

pelas suas origens e identidade. 

Realizado por Anissa Bonnefont, o 

lme recebeu a Menção Especial 

do Júri do Festival de Cinema de 

Tribeca, onde esteve também 

indicado para o prémio de melhor 

documentário (categoria em que 

também foi nomeado para um 

César).  

 

No País de Alice  
RTP2, 18h13 
Deambulação intergeracional 

realizada por Rui Simões na 

companhia da lha, a pequena 

Alice. Durante meses, percorrem 

Portugal de lés a lés. Nessas 

andanças — pautadas por música 

dos Dead Combo — vão-se 

cruzando com pessoas, 

explorando lugares, conhecendo 

costumes e tradições. 

CINEMA

FONTE: CAEM

RTP1

RTP2

SIC
TVI

Cabo

12,7%

0,7

15,2
14,6

40,8

Os mais vistos da TV
Sexta-feira, 16

RTP1
SIC

RTP1
TVI
TVI

9,4
8,9
8,2
8,1
7,9

Aud.% Share

22,0
18,8
18,2
18,3
16,6

O Preço Certo
Jornal da Noite
Direito de Antena
Festa é Festa V
Jornal das 8

de Natal

a Uma 
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CRUZADAS 11.921

SUDOKU

Horizontais: 1. Foi eleito pela 
revista Nature como uma das 
pessoas que “ajudaram a moldar 
a ciência”. Nome da 21.ª letra do 
alfabeto grego. 2. Levantara. 
Canal. 3. Ir descendo pouco a 
pouco. Automóvel de praça 
munido de taxímetro. 4. 
Elemento de formação de 
palavras que exprime a ideia de 
ombro. Da voz ou a ela referente. 
5. Rebuçado (Brasil). 
Numeração romana (200). 6. 
Imensidade (fig.). Prodigiosa 
civilização pré-colombiana que 
habitava na América Central. 7. 
O satélite da NASA vai mapear 
toda a água da Terra a partir do 
espaço. Designação formada 
por dois termos ou palavras. 8. 
Computador Pessoal. Respeito. 
Alternativa. 9. Árvore-da-judeia. 
Símbolo de nordeste. 10. 
Doença que seca os grãos dos 
cereais. Perdeu título de “mais 
rico do mundo” para Bernard 
Arnault. 11. Atordoar. Pequeno 
povoado. 
Verticais: 1. “Guarda prado, 
criarás (...)”. Conjunto de bolhas 
que se formam à superfície dos 
líquidos em fermentação ou 
agitados. 2. Doutor teólogo, 
entre os Árabes e os Turcos. 
Water closet. Gume. 3. Torno de 
pau. Molibdénio (s. q.). Vazio. 4. 
Época. Mosteiro da (...), inspirou 
jogo que chega ao Japão, 
Alemanha e países nórdicos. 5. 
Ter raiva. Tombar. 6. Lista. 
Cavalo de pelagem cor de ouro. 
7. Espera deferimento (abrev.). 
De Cam, filho de Noé. 8. 
Esquadro de peças móveis para 
traçar ângulos. Espaço de 12 
meses. Símbolo de miliampere. 
9. Elemento químico (número 
20 da classificação periódica). 
Desguarnecidos. 10. É agora 
presidida por John Ray III. 

Problema 11.614 
Dificuldade: Fácil

Solução do problema 11.612

Solução do problema  11.613

Qualificativo de muitas variedades de maçãs. 11. Brinquedo universal. Que lhe 
pertence. Símbolo de quilolitro. 
Solução do problema anterior 
Horizontais: 1. Madeira. ABC. 2. Alonso. Acra. 3. Lis. Coito. 4. Tasco. Nardo. 
5. El. Mu. Dez. 6. Alimentos. 7. TT. Vi. De. AC. 8. Orto. Galego. 9. Ror. Peça. 
UE. 10. Goês. Lã. Mas. 11. Sem. Ombro. 
Verticais: 1. Malte. Torga. 2. Alia. Atroo. 3. Dossel. Três. 4. EN. Clivo. Se. 5. 
Isco. Mi. 6. Roo. Me. Gel. 7. Inundação. 8. Ata. Tela. 9. Acordo. MB. 10. Br. 
Desaguar. 11. Caboz. Coeso. 

Problema 11.615 
Dificuldade: Muito difícil

PORTUGAL

Açores

Madeira

Leixões Cascais Faro

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

Ponta Delgada

Funchal

Corvo
Graciosa

Faial
Pico

Terceira
São Jorge

São
Miguel

Madeira

Porto Santo

Sta Maria

Flores

m m m

Viana do Castelo

Braga

Porto
Vila Real

Bragança

GuardaViseu

Aveiro

Coimbra

Leiria

Santarém Portalegre

Lisboa

Setúbal
Évora

Beja

Castelo Branco

Sines

Sagres

Faro

Semana de 27 Nov.
Semana de 20 Nov.
Há um ano
Há dez anos

Nível de segurança
Nível pré-industrial

417,74
418,53
416,02
394,14

350
280

SOL

LUA

MARÉS Preia-mar Baixa-mar

de amanhã

1,5m
16º

4,2m
17º

6,2m
17º

1,8m
21º2,5m

21º

3,5m
18º

04h08 1,4
10h23 2,8

16h49 1,2
23h05 2,8

03h44 1,5
10h00 2,8

16h24 1,3
22h42 2,8

03h41 1,4
10h10 2,7

16h20 1,2
22h47 2,7

Nascente Poente

Nascente Poente

QUALIDADE DO AR

MEDIDOR DE CO2

Partes por milhão
(ppm) na atmosfera
Valores por semana

Mauna Loa, Havai

Portugal

7h29 17h17

02h06 13h50

Nova

Minguante

Cheia

Crescente

23 Dez. 10h17

30 Dez. 01h20

7 Jan. 00h10

15 Jan. 02h10

Porto

Coimbra

Lisboa

Faro

Évora

Nota: as actualizações dos dados
foram suspensas a 29 de Novembro 
devido à erupção do vulcão Mauna 
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14

13
6

14
8

14

12 7

12

8
13

13 9

14

15
10

14 11

16
15

15 12

15

18

18

16

16
12

17
13

17

15 11

16

14
17

17 14

17

17
16

18 17

19
18

17 16

18

22

21

º
º

º

º
º

º

º

ºº

º

º

º º

º

º
º

º º

º

º
º

º º

º
º

º

ºº

º
º

º

ºº

º
º

º

ºº

º

º
º

º
º

º

º

º

º

º
º

º

*de amanhã

Segunda-feira, 19

PRÓXIMOS DIAS LISBOA

15º 17º

Índice UV
Vento
Humidade

Baixo
Fraco
85%

Terça-feira, 20

12º 18º

Índice UV
Vento
Humidade

Baixo
Moderado

85%

Quarta-feira, 21

12º 17º

Índice UV
Vento
Humidade

Baixo
Fraco
87%

Quinta-feira,22

12º 18º

Índice UV
Vento
Humidade

Baixo
Fraco
90%

Bom

Médio

Fraco

Mau

Sem dados

Muito Bom

TEMPO PARA HOJE

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

Paulo Freixinho 
palavrascruzadas@publico.pt

© Alastair Chisholm 2008  
www.indigopuzzles.com
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Natal, uma  
época de amor  
ou… conflito?
Os problemas natalícios na família não nascem  
no Natal. São apenas um re exo das nossas diferenças 
e con itos acumulados ao longo dos anos

Tânia Graça

Estar bem

FOTOSEARCH/GETTY IMAGES

quando é que nos casamos porque 

já estamos a car para tias e a nossa 

irmã que é mais nova “já está despa-

chada”. Ou, se formos casadas, aque-

la prima que pergunta todos os anos 

“Então e os bebés, para quando?”. 

Comentários e conversas que podem 

gerar desconforto e con itos, quer 

por diferenças de crenças e valores, 

quer por nos fazerem sentir insegu-

ras/os e desajustadas/os pelo nosso 

modo de vida. 

Posto isto, ca bastante claro que 

os problemas natalícios não nascem 

no Natal. São apenas um re exo das 

nossas diferenças e con itos acumu-

lados ao longo dos anos. 

Tudo isto afecta o clima e a satis-

fação familiar, assim como o nosso 

bem-estar social. 

E, atenção: con itos são naturais, 

fazem parte das interacções huma-

nas e potenciam, inclusive, transfor-

mação e crescimento dos indivíduos 

e das suas relações. No entanto, este 

resultado depende muito dos estilos 

de comunicação e estratégias de ges-

tão emocional utilizadas. E sendo 

certo que não podemos controlar o 

comportamento de ninguém, pode-

remos, sim, fazer a nossa parte. 

Assim sendo, aqui cam seis su-

gestões para enfrentar os desa os 

relacionais desta época natalícia. 

1. Definir o tempo de convívio 
Não temos de passar todo o dia 

em família. Conhecer os nossos li-

mites e pô-los em prática é essencial 

para a nossa saúde mental e, conse-

quentemente, para a das nossas re-

lações. Neste seguimento, pense-

mos: com que timing me sinto con-

fortável? Vou só jantar? Pre ro antes 

ir almoçar no dia 25? A que horas 

chego e vou embora? De nir e co-

municar esses limites. 

2. Manter os tópicos de conver-
sa neutros e procurar pontos co-
muns 

Sabendo quais são os temas frac-

turantes na família, talvez possa ser 

bené co trazer outros mais leves. 

Algo relacionado com trabalho, com 

alguma viagem que zemos, com 

interesses em comum. Estes são lu-

gares que, não só previnem o con i-

to, como têm potencial para estreitar 

relações, se assim o desejarmos. 

3. Ouvir com empatia e com 
foco na solução 

Sendo espoletado algum con ito, 

é muito importante que o foco seja 

na sua resolução e não propriamen-

te em de nir quem tem razão. Bem 

sei que nem sempre é fácil porque, 

na maioria das vezes, quando discu-

timos é porque acreditamos e que-

remos fazer valer o nosso ponto de 

vista. No entanto, respirar fundo e 

empatizar com o outro pode ajudar 

a sair da situação mais depressa. Algo 

como “Eu entendo que te sintas as-

sim, e lamento ainda que não me 

sinta da mesma forma/não concorde 

comigo”. 

4. Expressar aquilo que senti-
mos 

Obviamente que acolher o que o 

outro sente não signi ca não valori-

zar ou expressar aquilo que estamos 

a sentir. No entanto, temos respon-

sabilidade pela forma como expres-

samos as nossas emoções, até porque 

ela vai ter impacto no modo como o 

con ito escala ou não. Uma boa ma-

neira é utilizar as estratégias da co-

municação não violenta de Marshall 

B. Rosenberg*. E são elas: observar 

sem julgamento; nomear o sentimen-

to; expressar a necessidade; e fazer 

um pedido especí co. Exemplo: 

“Tia, quando à mesa de Natal me 

perguntas sobre ter lhos (observa-

ção), eu sinto-me exposta e descon-

fortável (sentimento) porque é algo 

que ainda não sei se quero e que gos-

tava que fosse respeitado (necessida-

des). Se quiseres falar comigo sobre 

isso, pedia-te que o zesses indivi-

dualmente (pedido).” 

Psicóloga clínica e sexóloga

“It’s the most wonderful time of the 

year” ou, na língua de Camões, “É 

a melhor época do ano”, já diz a mú-

sica. Uma época de amor, de afecto, 

de juntar a família à volta de uma 

mesa. Família essa que, muitas ve-

zes, não vemos já desde o ano pas-

sado, e de quem poderemos matar 

saudades. 

Mas será realmente assim? A ver-

dade é que nem sempre. Para muitas 

pessoas, o Natal e estes reencontros 

familiares têm uma conotação muito 

pesada, de stress, ansiedade, de de-

veres e convívios aos quais nos for-

çamos porque “tem de ser”, porque 

a nal de contas “é Natal”. 

Aquele tio que tem sempre um co-

mentário machista para fazer. Aque-

la avó que está sempre a perguntar 

Para muitas 
pessoas, o 
Natal tem uma 
conotação 
muito pesada

5. Time out 
Quando as discussões começam 

a subir de tom e intensidade, pode 

ser útil ter um momento de time out, 

em que nos retiramos do contexto 

da conversa, respiramos pausada-

mente, por exemplo contando as 

respirações, e depois então regres-

samos. 

6. Não temos de estar “em fa-
mília”! 

Por último, acho importante refe-

rir que é absolutamente legítima a 

escolha de não estarmos com a famí-

lia (ou alguns dos seus membros) no 

Natal ou em qualquer outro momen-

to do ano. Não temos de nos relacio-

nar com pessoas com quem não nos 

sentimos bem, apenas por serem 

“sangue do nosso sangue”, para 

cumprir convenções sociais, se isso 

não é positivo para nós. Normalize-

mos escolher quem faz parte da nos-

sa vida, sendo que isso vale para 

qualquer pessoa! Inclusive membros 

da família. 

Posto isto, desejo a todas/os aqui-

lo que, para vocês, seja um feliz 

Natal! 

 

* Rosenberg, Marshall B. (2006). Co-

municação não Violenta. Técnicas 

para aprimorar relacionamentos pes-

soais e profissionais, 1.ª ed., São Pau-

lo: Summus. ISBN 9788571838260
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Ele procurou 
“diferentes 
maneiras de 
exprimir humor”

Lee Lorenz  
1932-2022 
Cartoonista

O ilustrador, que esteve ligado à revista New 
Yorker desde os anos 1950 e lhe trouxe muito 
novo talento como editor, morreu aos 90 anos

Rodrigo Nogueira

In Memoriam

 BROWNIE HARRIS/CORBIS/GETTY IMAGES

Um desenho de 1984. Está um 

casal sentado numa sala com 

um ecrã gigante, colunas 

gigantes e tudo o que aparenta 

ser tecnologicamente avançado 

(para os padrões da altura). Na 

legenda: “Acabei de perceber, 

Howard, que tudo o que há 

neste apartamento é mais 

so sticado do que nós.” Outro, 

de 1998: um grupo de 

camponeses olha para a 

brutalidade de vikings a cavalo, 

com cabeças em espetos, e 

comenta: “Segundo percebo, 

isto faz parte da transição para 

uma economia de mercado 

livre.” Estes são apenas dois dos 

cerca de 1800 cartoons que Lee 

Lorenz, que morreu a 8 de 

Dezembro, aos 90 anos em 

Norwalk, no Connecticut, fez 

para a revista New Yorker, em 

que também ilustrou inúmeras 

capas. 

Foram quase 60 anos de 

ligação à revista que o 

empregou em 1958 e com a qual 

colaborou pela última vez em 

2015. Tinha começado a 

publicar nela em 1956, numa 

altura em que, admitia em 

entrevistas, ainda nem tinha um 

estilo próprio desenvolvido. O 

contributo de Lorenz para a 

revista, e o que o torna uma 

gura memorável, não se cinge 

aos seus desenhos e piadas, 

assentes numa ideia de autoria 

de todo o cartoon numa época 

em que isso não era obrigatório. 

Na New Yorker, foi também 

editor de arte e de cartoons, 

entre os anos 1970 e 1990, 

dando espaço a desenhadores 

que eram bem menos 

convencionais do que ele. Ou 

seja, não só foi responsável pela 

sua própria arte, como também 

escolheu e conduziu os artistas 

além dele que poderiam 

publicar.  

Do lado de fora da revista, 

publicou igualmente vários 

livros, não só colectâneas dos 

seus cartoons, mas também 

livros infantis por ele escritos e 

ilustrados, como A Weekend in 

the Country e A Weekend in the 

City, foi ilustrador de livros de 

outras pessoas, como de Bruce 

Feirstein, e ainda The Art of the 

New Yorker, 1925-1995, um olhar 

extenso para a imagem, não só 

cartoons, na revista a que a sua 

carreira cou sempre associada, 

isto a propósito do seu 70.º 

aniversário.  

Lee nasceu em Hackensack, 

Nova Jérsia, em 1932. O pai 

trabalhava na YMCA 

(Associação Cristã da Mocidade) 

e andava de um lado para o 

outro com a família. A mãe, 

dona de casa, queria ter sido 

escritora ou poeta e subscrevia 

a New Yorker. No liceu, 

descobriu o mundo dos 

cartoons, graças ao jeito para 

desenhar e às recomendações 

que recebeu. Mas, na altura, 

aquilo que mais apreciava era 

música, mais especi camente 

jazz. Não é por acaso que se 

tornou, também, tocador de 

cornetim, tendo bandas como 

Eli’s Chosen Six ou Creole 

Cookin’ Jazz Band, uma 

formação que se manteve 

durante muito tempo. 

Depois disso, já ao estudar 

artes, um interesse que 

começou no liceu, na Carnegie 

Tech —  hoje Carnegie Mellon 

— ,em Pittsburgh, Pensilvânia, 

e no Pratt Institute, em 

Brooklyn, quis ingressar no 

mundo do expressionismo 

material”, continuava. 

Num tributo publicado no dia 

15 no site da New Yorker, a 

cartoonista Roz Chast, com um 

estilo muito diferente de 

Lorenz, publicou uma série de 

quadradinhos sobre o editor. 

Neles, diz que este só fazia 

sugestões quando estas 

melhoravam o trabalho, 

reparava em pormenores 

errados e chamava a atenção ou 

ensinava algo sobre eles. No 

m, conclui: “Lee adorava arte 

e adorava cartoons. Ele queria 

saber dos cartoonistas. Dava-me 

orientação e con ança, e 

mudou a minha vida 

imensuravelmente para melhor. 

Espero que ele soubesse o quão 

frequentemente pensava nele 

com afeição e gratidão.” 

Liza Donnelly, outra 

cartoonista que Lorenz trouxe 

para a revista no nal dos anos 

1970, publicou na plataforma 

Substack outra homenagem. “O 

momento em que ele disse que 

queria comprar o meu primeiro 

cartoon pôs em marcha uma 

viagem incrível, uma 

trajectória, uma vida com que 

sonhei em miúda.” Fala da 

conduta gentil do seu antigo 

editor, bem como do seu sorriso 

encantador. “Tinha um riso 

inclusivo que explodia 

silenciosamente dele de tempos 

a tempos.” Tal forma de estar, 

parece-lhe, era uma forma de 

“acalmar e inspirar o seu 

rebanho de cartoonistas e, de 

certa forma, criou algo como 

uma comunidade de que eu 

tanto desfrutei e bene ciei 

durante os anos dele como 

editor”. 

O facto de se citarem duas 

mulheres para cujas carreiras o 

editor foi importante não é 

acidente. Donnelly realçou que, 

como editor, este “foi 

responsável por trazer 

mulheres cartoonistas depois 

de uma longa seca de 

nenhumas mulheres 

desenharem cartoons na 

revista”. A autora entrevistou-o 

para um livro, Very Funny 

Ladies, em que lhe perguntou 

se ele estava à procura de 

mulheres. Este respondeu que 

não, que só procurava 

“diferentes maneiras de 

exprimir humor”, e foi isso que 

o levou a encontrar mais 

diversidade no rol de artistas 

por ele escolhidos. 

abstracto. Tinha professores 

que navegavam por esse 

universo. Mas foi nos cartoons 

que fez carreira. Publicou um 

pela primeira vez em 1956, na 

revista Collier’s, e passou por 

várias publicações, tal como a 

Playboy e seus imitadores. Ao 

início, o que lhe interessava no 

meio era o uso da cor — 

ironicamente, a generalidade 

das ilustrações da New Yorker 

éa preto e branco. 

Ao New York Times, em 1997, 

disse, numa entrevista citada no 

seu recente obituário, que 

tentava “reagir a coisas que” lhe 

“pareciam ridículas no mundo 

que nos rodeia”. “Desde que se 

seja sensível a essas coisas —  

mostrar às pessoas o quão 

pouco pensante o 

comportamento delas se tornou 

— nunca se vai car sem 
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É possível uma 
viagem 

constituída por 
tantos desvios e 
passos em falso 

chegar a um 
destino legível? 
Talvez não seja 

um acidente 
que a viagem 
termine em 
Formentera

Cormac: pela estrada fora

A
o contrário do que 

acontece a outros 

ilustres reformados, 

o romancista não 

costuma ter direito a 

uma despedida 

o cial. Salvo as raríssimas 

excepções em que um 

septuagenário entediado anuncia 

que não voltará a escrever 

(promessa quebrada metade das 

vezes), nunca há uma cerimónia 

formal: o equivalente ao jantar de 

gala com placa comemorativa, ou 

ao jogo de despedida com o 

estádio cheio. O que existe, no 

lugar destes rituais, são tabelas de 

esperança média de vida, e a 

suspeita (partilhada pelo público) 

de que, a partir de certa altura, 

cada livro pode ser o último. 

Não havia motivos óbvios para 

pensar que Este País não É para 

Velhos (publicado em 2006) seria 

o último. Mas o tempo foi 

passando e a possibilidade ganhou 

forma. Ao vídeo clandestino 

colocado no YouTube em 2015, 

mostrando o autor a ler um 

manuscrito original, seguiu-se 

novo silêncio prolongado, e a 

gradual convicção de que 

qualquer novidade seria póstuma. 

Até que, em Março deste ano, foi 

anunciada a publicação não de 

um, mas dois novos romances. 

Cormac McCarthy tem 89 anos. 

Os dois livros — O Passageiro e 

Stella Maris — não parecem ter 

sido escritos por alguém com 89 

anos, provavelmente porque não 

foram (uma combinação de rumor 

e conjectura permite concluir que 

estamos perante material com 

várias décadas). Também 

sabemos, por hábito e 

experiência, o que esperar de 

últimas obras: uma súmula, uma 

reiteração nal de preocupações 

de longa data, um esforço de 

concisão para transformar o 

último fôlego em algo inteligível. É 

possível encontrar isso aqui, mas 

as mesmas expectativas também 

provocam a maior surpresa, que é 

a de um autor consagrado a 

chegar ao m da linha com o 

desejo aparente de escrever um 

livro de um dos seus 

contemporâneos. 

A maior novidade é o peso da 

“Ciência”, em caixa alta. Onde os 

protagonistas de romances 

anteriores nunca encontravam 

nada mais complexo do que um 

jipe, uma espingarda ou uma 

alfaia agrícola, agora estão 

apetrechados para longos 

colóquios sobre física quântica. 

Será em parte uma consequência 

da longa estadia de McCarthy no 

Santa Fé Institute (o exótico 

recreio multidisciplinar fundado 

por Murray Gell-Mann), mas os 

efeitos notam-se a vários níveis. 

Com a sombra de um colaborador 

de Oppenheimer, epigramas sobre 

partículas subatómicas e 

digressões sobre o assassinato de 

Kennedy, O Passageiro poderia 

passar por um romance de Don 

DeLillo. Mesmo a predilecção 

antiga de McCarthy por metáforas 

orgânicas é regenerada: um trecho 

descritivo em que uma cidade 

vista de um avião é comparada a 

uma motherboard evoca um 

trecho semelhante em O Leilão do 

Lote 49, quando Oedipa Maas 

compara San Narciso a um circuito 

integrado. 

Outros aspectos do universo 

permanecem familiares, incluindo 

o velho truque de montar uma 

armadilha inicial a partir dos 

adereços de uma fórmula 

genérica. O Passageiro começa 

quase como um thriller de 

aeroporto. A cena inicial mostra 

mergulhadores pro ssionais à 

procura dos destroços de um 

avião privado, no meio dos quais 

encontram apenas sete dos oito 

cadáveres esperados, e descobrem 

que a caixa negra desapareceu. 

Não há explicação para os 

desaparecimentos, nem para o 

súbito interesse das várias 

misteriosas agências 

governamentais que começam a 

acossar o protagonista. 

 

O
 que poderia sugerir 

uma nostálgica 

cção paranóica dos 

anos 70 é revelado 

como ilusionismo — 

o autor a 

mostrar-nos precisamente o livro 

que não vai escrever. A mudança 

de embraiagem leva a narrativa 

para outro modo: um pretexto 

para en ar o enredo num 

carro, descrevendo o que vê 

pelo caminho, conversando 

com quem vai encontrando, 

reexaminando memórias 

antigas. 

Os pontos fortes de O 

Passageiro (mais difuso e 

desigual, mas também mais 

interessante do que Stella Maris) 

encontram-se nesse percurso, e 

não nos interlúdios em que a 

outra personagem central dialoga 

com a personi cação demoníaca 

da sua consciência (um mutante 

com barbatanas no lugar das 

mãos, que comunica 

exclusivamente através de 

malapropismos, e que será, na 

sua função enquanto 

inevitabilidade inacessível, o 

“passageiro” do título). McCarthy 

sempre foi melhor na descrição 

optimizada de paisagem, 

trabalho, acção e reacção, do que 

nos ocasionais transportes de 

misticismo, e nunca dedicou 

muito espaço à re exão das 

personagens. A preferência pode 

ter sido um reconhecimento 

instrumental das suas virtudes e 

defeitos, mas também respeita 

um programa mais amplo: a 

crença de que a ideia de “captar 

a vida interior” em palavras é 

uma peculiar ilusão literária 

(numa entrevista antiga, 

confessou que os autores 

canónicos que menos 

compreendia e apreciava eram 

Proust e Henry James: uma 

declaração de enfática 

consistência). Se existe um tema 

central nestes dois livros, será 

essa impossibilidade. O percurso 

pela estrada fora é também o 

invertido trajecto conradiano: até 

à fonte, onde aquilo que se 

encontra é a derradeira 

impossibilidade de saber o que 

quer que seja. 

Há muito tempo que um dos 

instrumentos críticos predilectos 

para avaliar McCarthy é 

distinguir os seus dois modos 

retóricos: a sonoplastia 

neobíblica, feita de cadências 

líricas no limite da coerência; e a 

prosa utilitária e minimalista. 

Outra distinção poderia ser 

ensaiada entre os seus dois 

modos públicos de explicar “o 

que não pode ser explicado”. Por 

um lado, as oportunidades que a 

celebridade literária tardia lhe 

proporcionou, nomeadamente 

para ser entrevistado por Oprah 

em horário nobre 

(respondendo a perguntas 

solenes da escola Campos 

Ferreira como “Cormac… acredita 

em Deus?”); por outro, as rotinas 

arquetípicas do “autor recluso”, 

cuja vocação o obriga comunicar 

obliquamente através de “livros 

difíceis”. O Passageiro e Stella 

Maris, vacilando entre o óbvio e o 

obscuro, serão a síntese possível 

destas duas exigências. 

É possível uma viagem constituída 

por tantos desvios e passos em 

falso, e animada por tamanha 

reticência, chegar a um destino 

legível? Talvez não seja um 

acidente que a viagem termine em 

Formentera, e que uma das 

derradeiras imagens seja a do 

protagonista (um homem 

chamado Western, para 

simpli car) en ado num moinho, 

que garante conhecer a um nível 

prático, sem ilusões. Será o 

símbolo mais óbvio do derradeiro 

território a que pertence (o 

romance moderno, e o seu objecto 

fundador), e que serve também 

para representar, sem 

ressentimentos, um dos seus 

muitos limites práticos. 

 

P
or outro lado, talvez 

seja um acidente, e o 

moinho em Espanha 

talvez seja apenas um 

moinho em Espanha — 

mais um ponto de 

fuga, como podia ser uma barraca 

na Sicília ou um T0 em Quarteira. 

Há uma diferença entre o desejo 

de nos reconciliarmos com a 

derradeira impossibilidade de 

encontrar signi cado, e querer 

fazê-lo criando uma coisa tão 

empenhada nesse objectivo que se 

torna insigni cante. McCarthy 

continua a escrever demasiado 

bem para que a conclusão seja tão 

desolada. A distância será 

semelhante à que existe entre a 

velha suspeita sobre a 

insu ciência da linguagem 

gurativa, e a dogmática certeza 

de que qualquer esforço para a 

utilizar é intrinsecamente 

fraudulento. A implausível (e 

fundamentalmente 

desinteressante) personagem 

principal de Stella Maris percorreu 

essa distância, mas há motivos 

para acreditar que o autor de 

obras-primas como Suttree ou 

Meridiano de Sangue, mesmo 

perto do m, não a quis 

acompanhar.

Crónica

Trabalhos de casa
Rogério Casanova
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