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*Exemplo para Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 cv Life. Prestação Mensal de 139€ e oferta da manutenção preventiva. 

Contrato para 60 meses e 50.000 km. PVP recomendado 20.887,04€. Entrada Inicial 5.785€. MF -  Montante Financiado de 

15.102,04€ e **Valor Final Garantido 8.019,34€. MTIC de 16.742,87€. TAN 1,85% e TAEG 2,92%. 125€ de comissão de 

abertura em Crédito Automóvel Open Options financiado por Volkswagen Financial Services, uma marca Volkswagen Bank 

GmbH, Sucursal em Portugal. Exclusivo para Concessionários que atuam como Intermediários de Crédito a título acessório. 

Campanha válida até 30/11/2021. **Valor Final Garantido – última prestação do contrato que pode ser liquidada contra a 

entrega do veículo, desde que observadas as condições indicadas em www.vwfs.pt. Imagem não contratual. Consumo médio 

(l/100 km): 5,22; Emissões de CO2 (g/km): 118. Valores sujeitos a alterações em função do equipamento opcional escolhido.

volkswagen.pt

Por 139€/mês*
TAEG: 2,92%
EI: 5.785€
VFG: 8.019,34€**
Prazo: 60 meses
50.000 km
MF: 15.102,04€*

Novo Polo
Prova que podes
Querer é poder. E tu podes contrariar quem diz ser 

impossível ter tecnologia de ponta num automóvel citadino. 

O Novo Polo, equipado com Digital Cockpit, Travel Assist 

IQ.Drive e Faróis LED Matrix IQ.LIGHT, é a prova 

que te faltava. Desafia-te e chega mais longe.
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Interdita a reprodução, mesmo parcial, 
de textos, fotografias ou ilustrações sob 
quaisquer meios, e para quaisquer fins, 

inclusive comerciais.

28   Jorge Sampaio, o Presidente irmão
Escolhemos 15 momentos-chave no percurso de um homem que se 
confunde com o da História portuguesa da segunda metade do século XX
 

42    Mulheres: o sexo forte da Medicina
Elas vivem mais e o seu sistema imunitário é mais forte – resistem melhor 
a certas doenças infecciosas e têm uma resposta mais eficaz à vacinação
 

52   Economia: que retoma é esta?
Um crescimento recorde no segundo trimestre, emprego em máximos  
e exportações de bens ao nível pré-pandemia. Esta retoma é sólida?
 

58    Duelos autárquicos
Lisboa e Porto já foram palco de alguns dos combates eleitorais mais 
empolgantes da história do poder local. Recorde-os aqui

64   “Chega” para cantar vitória?
Sinais de desintegração e dissidências no partido de André Ventura 
enquanto se avolumam os casos com candidatos autárquicos

70   O que pensam os cães
Seguem o nosso pensamento mesmo sem ordens verbais  
e são inteligentes a obter aquilo que querem. Só falta falarem?

10  Entrevista: Isabel Castro 
Henriques
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os procedimentos mais 

eficazes



4    V I S Ã O  1 6  S E T E M B R O  2 0 2 1

Já nas bancas

World Press Photo VISÃO leva o melhor 
da fotografia mundial a Oeiras
A exposição que junta 
as melhores fotografias 
de 2021 do World Press 
Photo já inaugurou e 
está patente, até 15 de 
outubro, no Parque 
dos Poetas, em Oeiras 
(entrada Templo da 
Poesia). Com organização 
da VISÃO, em parceria 
com a Câmara Municipal 
de Oeiras, a mostra reúne o que de melhor se produziu, no ano que passou, 
no fotojornalismo mundial, das questões fraturantes aos momentos 
cruciais, naquela que é a 64ª edição do concurso anual. Além da fotografia 
e da história do ano (The First Embrace, de Mads Nissen, e Habibi, de 
Antonio Faccilongo, respetivamente), o júri presidido por NayanTara 
Gurung Kakshapati selecionou vencedores em oito categorias: Problemas 
contemporâneos, Notícias gerais, Ambiente, Projetos de longo prazo, 
Natureza, Spot News, Desporto e Retratos.
A entrada no recinto da exposição é grátis e as imagens vencedoras serão 
exibidas, pela primeira vez, num espaço ao ar livre. Até 30 de setembro, 
estará em vigor o horário de verão, de segunda a domingo, das 9h às 23h; 
em outubro, passará a estar aberto apenas entre as 10h e as 20h. 

Aos sábados, workshops grátis
Tal como tem sido hábito, paralelamente à exposição, a VISÃO organiza 
também um conjunto de workshops com fotógrafos de renome em diversos 
estilos de fotografia. As sessões vão decorrer aos sábados, das 15h30 às 
17h30. As inscrições devem ser feitas, no Templo da Poesia, no próprio dia 
em que decorrer cada workshop e são limitadas a 25 pessoas por atividade. 
Os workshops têm início já no próximo sábado, 18, com uma sessão 
dedicada ao Retrato e orientada por Arlindo Camacho (colaborador da 
VISÃO e da Prima). No sábado seguinte, 25, o tema será Lifestyle, com 
Gonçalo F. Santos. Em outubro, no dia 2, será a vez do Fotojornalismo, 
com Marcos Borga (repórter da VISÃO) e, a 9, Rita Ferro Alvim (autora de 
Retratos à Porta e do podcast N’a Caravana) dedica-se à Fotografia de 
Família. 

TRABALHO
Vamos voltar  
ao escritório?

CENTENÁRIO DO 
NASCIMENTO
Recordar Maria 
Judite de Carvalho

NOVO ANO LETIVO
Regresso às aulas

Li com muito interesse a 
entrevista a Miguel Sousa 
Tavares. Não podemos 
esquecer o que fez pelo 
jornalismo português!
Maria da Graça Ramos, Lisboa
 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Assinante e leitor da VISÃO, leio sempre 
as crónicas de Mafalda Anjos com muito 
interesse, como foi o caso da incluída na 
edição 1487 [Infelizmente, um banho de 
realidade não chega]. Estando de acordo 
com o que diz e com a responsabilidade 
que a cada um cabe, a verdade é que a 
mensagem tem dificuldade em passar 
quando se vê que muitos Estados, com 
os governos atuais que têm, continuam 
as suas políticas de desenvolvimento 
com o lema: primeiro nós e os outros  
que se amanhem. 
J. Ezequiel Santos

CORREÇÃO
Por lapso, no sumário da última edição 
(V1488), nas referências à Bolsa de 
Especialistas VISÃO, não saiu a foto 
correta de Henrique Costa Santos. 
Na mesma edição, na entrevista à 
investigadora Irina Gorodetskaya, onde 
se lê “a subida do nível do mar (...) pode 
ir de mais de meio metro a três metros 
nos próximos 100 anos”, deveria ler-se 
“a subida do nível do mar (...) pode ir 
de mais de um metro a três metros até 
2300”. Finalmente, o primeiro relatório 
do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC) é de 1988 
e não de 1998. Pelos erros, as nossas 
desculpas aos visados e aos leitores. 

CORREIO: Rua da Fonte da Caspolima  
– Quinta da Fonte,  
Edifício Fernão Magalhães, 8,  
2770-190 Paço de Arcos 

NOVA MORADA

visao@visao.pt
As cartas devem ter um máximo  
de 60 palavras e conter nome, morada  
e telefone. A revista reserva-se  
o direito de selecionar os trechos  
que considerar mais importantes.

Contactos

  LINHA DIRETA Correio do leitor
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O caráter forte, a estrutura e os aromas complexos, 
a intensidade que apura uma celebração, 
a longevidade que pede um brinde.

Tudo o que é especial tem uma origem 
e esta é Monção e Melgaço.
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O caráter forte, a estrutura e os aromas complexos, 
a intensidade que apura uma celebração,
a longevidade que pede um brinde.

Tudo o que é especial tem uma origem 
e esta é Monção e Melgaço.
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As musas  
do poeta
P O R  J O S É  E D U A R D O  A G U A L U S A
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C
amões dormia estendido de costas numa estei-
ra. A brisa fresca trazia o eco distante de pes-
cadores cantando. Galinhas ciscavam em volta, 
ampliando a paz. Susilo varria o chão de terra 
batida, absorto, pensando na sua ilha remota. 
Bárbara empurrou a grande porta em pau-fer-
ro, muito bem cinzelada, que era em toda a casa 
o único objeto com valor – e entrou:

– Onde está o teu senhor? – perguntou a 
Susilo.

O javanês apontou para a esteira:
 – Bêbedo...
A mulher riu-se, numa gargalhada clara que faiscou 

no ar lavado da manhã. Depois subiu os panos acima dos 
joelhos, num gesto gracioso, e agachou-se na areia, diante 
da esteira do poeta. Susilo parou de varrer para melhor 
a admirar. Bárbara não devia ter mais de 15 anos. Tinha 
um corpo ágil, a pele brilhante, olhos largos e pensativos. 
Parecia uma menina, mas os olhos eram os de uma mulher 
segura e serena. O poeta sentiu-lhe a 
presença. Ergueu a cabeça e sorriu:

– Chegou o sol!
– O sol já chegou faz muito...
Camões tentou levantar-se de um 

salto, mas tropeçou nos próprios pés, e 
teria caído para a frente, de bruços, se 
Susilo não o tivesse agarrado a tempo.

– Mais uma vez me salvaste, meu 
fiel Jau...

– Jau não é nome...
– Bem sei, mas toda a gente te cha-

ma assim...
– O meu nome é Susilo. Sou pes-

soa...
Camões suspirou. Já haviam tido 

aquela mesma conversa por inúme-
ras vezes. Susilo nascera na ilha dos 
jaus, Java, numa família de prósperos 
comerciantes de especiarias. Numa 
viagem para Ceilão, o barco em que 
seguiam fora atacado por piratas, que 
o venderam, a ele e à família, a mari-
nheiros portugueses. E assim se achara na Índia, despoja-
do de tudo, e até de si próprio. Camões encontrou-o em 
Candolim, num mercado de escravos, e ali o comprou por 
bom preço, pois o anterior proprietário achava-o rebelde e 
perigoso e tinha medo dele.

– O que há para comer? – quis saber o poeta.
Susilo atirou a vassoura para o chão:
– Sem prata, não há comida...
– E essas galinhas?
– Essas galinhas não são nossas!
– Vai então pedir nas ruas desta bela Ilha de Moçambi-

que, meu Jau. Algum justo terá por certo piedade de nós.
– Não!
– Não?!
– Não! Não vou!
Camões suspirou, enfadado:
– Não me coube a mim organizar o mundo. E neste 

em que penamos, tu és escravo, e eu o teu senhor. Faz 

o que te digo.
Bárbara interveio, conciliadora:
– Eu mesma mato e cozinho uma dessas galinhas. Direi 

à minha senhora que ela fugiu para a rua e um cão a co-
meu...

– Cães somos – conformou-se Camões. – Uns mais 
cães do que outros, e todos ferozes.

Dando o assunto por encerrado, sentou-se à sombra 
duma figueira-da-índia, que havia no quintal, a escrever o 
seu Parnaso. Dali podia ver Bárbara que, depois de matar 
a galinha, torcendo-lhe o pescoço, estava agora ocupada 
em escaldá-la para melhor a depenar. Fazia tudo isso com 
infinita graça e leveza, como se bailasse. Jau, ainda de mau 
humor, ocupava-se a lavar, numa barrica, a pouca roupa 
que os dois usavam. “Se começasse a chamá-lo pelo seu 
verdadeiro nome”, pensou o poeta, “não poderia continuar 
a tê-lo como escravo”. Uma coisa é uma coisa. Uma pes-
soa, uma pessoa. Lembrou-se dum pobre bispo que fora 
caçado em Sines por piratas da Berbéria e vendido mais 

tarde a um príncipe etíope, ao qual se 
afeiçoara, e este a ele, de tal forma que 
o português acabou renegando Cristo 
e convertendo-se ao Corão. Então, 
o seu senhor o alforriou, pois não 
suportava ter como servo alguém tão 
semelhante a si.

Também Bárbara não se chamava 
Bárbara e, sim, Amina, e continuava 
sendo fiel a Maomé, embora fingisse 
ser cristã, traindo depois ambas as fés 
ao cultuar os ancestrais e ao frequen-
tar um velho mago, que tinha a sua 
capela no interior de uma enorme 
cabaceira, ou imbondeiro, numa praia 
da costa. Ela mesma lhe apresenta-
ra um dia ao tal quimbandeiro, um 
sujeito alto e magro, com olhos febris 
e uma espessa e intrincada cabeleira. 
O homem mostrou-lhe um pequeno 
saco de couro:

– Vendo ventos e brisas.
O poeta riu-se:

– E para que quero eu ventos e brisas? A mim bastam-
-me os que a Natureza me oferece.

Então o quimbandeiro apurou a voz e a figura: que não, 
disse, não eram brisas e ventos comuns, senão vozes an-
tigas que sopravam aos ouvidos de quem portasse o saco, 
misteriosos cantos e encantamentos.

– Musas, pois! – esclareceu o poeta, estendendo ao de-
miurgo alguns vidros coloridos que por ali valiam até mais 
do que ouro ou prata. – Musas cativas.

E ali estava agora, com aquele saquinho de prodígios 
amarrado ao pescoço, como um qualquer gentio. Por ve-
zes, aproximando o ouvido, sim, podia escutar algo como 
uma brisa, e dentro dela a tessitura delicada de múltiplas 
vozes sussurrando rezas.

Camões sorriu. Um primeiro verso se formou no papel 
tão branco. E logo outro: “Presença serena/ Que a tormen-
ta amansa;/ Nela, enfim, descansa/ Toda a minha pena.”  
visao@visao.pt

Sentou-se à sombra 
duma figueira-da-
índia, que havia no 
quintal, a escrever o 
seu Parnaso. Dali podia 
ver Bárbara que, depois 
de matar a galinha, 
torcendo-lhe o pescoço, 
estava agora ocupada 
em escaldá-la para 
melhor a depenar. 
Fazia tudo isso com 
infinita graça e leveza, 
como se bailasse
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Por quanto tempo perdura  
a memória dos homens bons?

O 
coro de elogios a Jorge Sampaio, 
na hora do seu desaparecimento 
físico, revelou como os valores da 
sinceridade, da verdade e da auten-
ticidade são os mais importantes 
para se construir a memória que 
guardamos das pessoas, quer elas 
nos sejam próximas ou não. Peran-

te estes, tudo o resto passa a ser secundário 
e até supérfluo, em relação ao que vamos 
recordar daí em diante. E a verdade é que ao 
longo da sua longa vida pública, nos mais 
diversos combates e causas, Jorge Sam-
paio teve sempre a virtude de se mostrar 
exatamente como era, sem precisar de es-
conder nada do seu passado, dissimular as 
suas convicções ou arvorar-se em algo com 
que não se sentisse bem. Por isso, mesmo 
aquelas que, a partir de certa altura, muitos 
apontavam como as suas maiores fragilida-
des – como a ponderação exacerbada, antes 
de tomar uma decisão, ou as declarações 
um pouco redondas, imunes a sound bites 
bombásticos – acabaram, no final, por se 
revelar as forças que nos permitem também 
recordá-lo agora como um homem autên-
tico, para quem a verdade era sempre mais 
relevante do que o joguinho político.

Mais importante ainda – Jorge Sampaio 
foi um homem de ação, toda a vida. Um 
homem livre que soube escolher os seus 
combates, mesmo quando eles podiam nem 
ser os mais mediáticos ou os mais benéficos 
para uma carreira política. A importância do 
seu exemplo está no facto de toda a sua vida 
ter sido marcada pela necessidade de agir, 
de tentar ajudar os outros, de procurar con-
tribuir para a criação de um mundo mais 
justo e solidário. Fê-lo em ditadura, quando 
era preciso coragem física para enfrentar 
a polícia política e a repressão, e fê-lo em 
democracia, blindado pela força mental das 
suas ideias e convicções. 

Se há lição que Sampaio nos deu é a de 
que as indignações e as urgências não são 
todas iguais – como, infelizmente, parece 
ser agora norma, em que nenhuma cau-
sa, por mais importante que seja, parece 
conseguir durar mais do que uma semana, 
sendo logo substituída por outra mais “ur-
gente” e igualmente efémera. 

O seu empenho na luta pela autodeter-
minação de Timor-Leste não se resumiu 
à extraordinária intervenção em direto na 
CNN (que, nesses dias irrepetíveis, era o 

principal meio para amplificar a indignação 
à escala global). Ela foi, isso, sim, o corolário 
visível de um combate mais duro e longo, 
na maior parte do tempo feito longe dos 
holofotes. Não foi uma intervenção – num 
inglês assertivo e de grande fluidez – para 
proporcionar 15 minutos de fama efémera, 
ao nível global, que rapidamente se extin-
guiriam na espuma dos dias. Foi a interven-
ção certa no momento certo e que contri-
buiu para a independência de um país e 
para a liberdade de um povo.

Da mesma maneira, tudo o que Jorge 
Sampaio fez depois de uma década na Pre-
sidência da República foi também movido 
pela sua inquebrável vontade de agir, de 
tentar ser útil à sociedade, de procurar os 
caminhos possíveis para espalhar justiça 
e solidariedade. Mesmo quando podia ter 
ficado em casa a escrever as suas memó-
rias, Jorge Sampaio manteve-se fiel ao seu 
empenho de tentar criar um mundo melhor. 
O seu trabalho como alto representante das 
Nações Unidas para a Aliança das Civili-
zações e o seu desempenho como enviado 
especial do secretário-geral da ONU Para 
a Luta Contra a Tuberculose não tiveram 
como objetivo a vaidade pessoal ou o re-
conhecimento mediático ao nível interna-
cional, somente a sua vontade de ser útil. 
Da mesma maneira, a forma como liderou 
o programa de apoio ao acolhimento de 
estudantes universitários sírios, em fuga da 
guerra, em Portugal – e que pretendia ago-
ra, com urgência, alargar aos afegãos –, não 
teve como objetivo procurar ter um lugar na 
História. Exatamente como também não foi 
esse o motivo por que decidiu avançar, de 
forma surpreendente e quase sozinho, para 
a corrida à Câmara Municipal de Lisboa e, 
mais tarde, para a Presidência da República. 

O que sempre moveu Sampaio não foi o 
seu lugar na História mas o tentar mudar a 
História – e essa é a ambição mais nobre e 
genuína que alguém pode ter e que justifica, 
por si só, todo o coro de elogios feitos a um 
homem bom. Resta-nos saber, agora, por 
quanto tempo vamos guardar o exemplo 
dessa memória, nesta época em que parece 
ser impossível fugir à tentação de estar 
sempre à procura do novo, do inédito, da-
quilo que nunca se viu. A resposta dirá mais 
sobre nós do que sobre Jorge Sampaio – ele 
cumpriu a sua parte, resta-nos, a nós, cum-
prir a nossa.  rguedes@visao.pt

P O R  R U I  T A V A R E S  G U E D E S  /  Diretor-executivo

Numa edição em 
que temos um guia 
colado na capa, as 

dificuldades são 
acrescidas.

É preciso conciliar 
a imagem com o 
título – que tem 
de ficar na parte 
superior da capa.

Esta é a imagem 
mais adequada 

para o tema. Além 
de forte e identifi-
cável, tem espaço 

para o título.
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+ Receba em casa a newsmagazine mais lida do País. 
Aceda a www.loja.trustinnews.pt ou ligue 21 870 50 50

Dias úteis das 9h às 19h. Indique o código promocional COCA1

Edição impressa todas 
as semanas em sua casa

Acesso ilimitado 
aos conteúdos exclusivos, 

no site VISÃO

App mais completa com 
podcasts, newsletters 

diárias, alertas noticiosos

Acesso ao arquivo digital

Cancele quando quiser

Campanha válida até 31/12/2021, na versão impressa ou digital, salvo erro de digitação. Os preços da versão impressa são válidos apenas para Portugal. 
Assinatura paga na totalidade ou em prestações mensais sem juros, TAEG 0%. Consulte todas as opções em loja.trustinnews.pt
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 Todos os monumentos que 
relatam a violência que os 
portugueses exerceram têm de 
ser preservados. Não se elimina 
o preconceito e o racismo 
destruindo e silenciando  
as outras histórias 
  J .  P L Á C I D O  J Ú N I O R      M A R C O S  B O R G A

Isabel Castro Henriques Historiadora
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H
Há meio século que Isabel Castro 
Henriques investiga, ensina e escreve 
para resgatar do esquecimento a 
história de África e dos africanos. 
Doutorada na Sorbonne, em França, 
a historiadora, 75 anos, apresenta-nos 
agora a desconhecida força da presença 
africana em Lisboa. Para isso publicou 
recentemente o livro Roteiro Histórico 
de Uma Lisboa Africana (ed. Colibri, 
96 págs., €10), também disponível 
em versão inglesa. “Se há um grupo 
populacional que deixou marcas na 
cidade, esse é o dos africanos”, diz nesta 
entrevista à VISÃO, em que o funesto 
pioneirismo português no tráfico de 
escravos é tratado sem pruridos.
Os portugueses foram os primeiros 
europeus a traficarem escravos 
africanos. Como começou essa nódoa 
da nossa História?
Na sua Crónica da Guiné, de 1453, 
Gomes Eanes de Zurara, importante 
fonte histórica, conta que o ano de 1441 
marca o início da vinda para Portugal 
dos primeiros dez a 13 “cativos” 
apresados na Costa Norte/Ocidental 
de África, provavelmente populações 
berberes, designadas de “mouros 
azenegues”. Mas as primeiras razias 
em “terra de negros”, relatadas por 
Zurara, deram-se em 1444: caravelas 
portuguesas, carregadas com 235 
cativos, chegaram a Lagos em agosto 
desse ano. Os cativos foram expostos 
e partilhados em lotes na presença do 
infante D. Henrique “em cima de um 
poderoso cavalo”.
Qual era o cenário?
Pela descrição de Zurara, no mercado 
de escravos, em Lagos, a forma como 
eram vendidos implicava a separação de 
mães, de filhos e de pais. E, ao infante 
D. Henrique, organizador das viagens 
efetuadas e detentor do monopólio 
da atividade comercial realizada em 
territórios africanos, era devido “o 
quinto” de todos os ganhos “em aquelas 
terras”. Podia receber, por exemplo, “46 

almas”.
Os escravos comprados pela 
aristocracia e pela burguesia 
permaneceram no Sul do País, em 
trabalhos agrícolas?
Esses escravos eram “consumidos” 
localmente, em particular na 
agricultura. Mas também se viam 
comprados por comerciantes que 
os transportavam para norte, para 
o Alentejo Interior ou Litoral, onde 
eram utilizados nas mais diversas 
tarefas, rurais ou urbanas. Esta situação 
manteve-se até 1460, data da morte do 
infante D. Henrique. Esse monopólio 
comercial passou depois para a Coroa 
portuguesa. Foi centralizado em Lisboa, 
e a capital tornou-se oficialmente, em 
1512, o único porto de desembarque de 
escravos. Houve, no entanto, algumas 
exceções autorizadas, como Setúbal 
e alguns portos algarvios, durante o 
século XVI.
Houve cumplicidade de chefes 
africanos com os portugueses, no 
tráfico negreiro?
Sim. No período da escravatura, que 
vai de meados do século XV até quase 
ao final do século XIX, não podemos 
falar de sistema colonial em África. Os 
africanos eram livres. Havia nações, 
reinos e unidades políticas africanos. 
O que os portugueses faziam era 
a instalação de várias localidades, 
feitorias, fortalezas, no litoral, muitas 
vezes com a permissão dos chefes 
africanos que controlavam essas 
regiões. O que temos é um sistema 
centrado no comércio dos escravos, 
com os chefes africanos como 
parceiros, e essa relação, que era 
violenta, foi de guerra, mas também de 
transações pacíficas. Não a podemos 
confundir com o sistema colonial, que 
veio a instituir-se a partir de finais 
do século XIX, depois das chamadas 
campanhas de pacificação em África, 
quando os portugueses e as outras 
potências europeias se interessaram 
pela ocupação do território africano. Aí 
é que há uma dominação e, no século 
XX, começa o sistema colonial.
Voltando atrás: como eram vendidos 
os escravos em Lisboa?
Ao chegar, eram avaliados enquanto 
mercadoria. Para isso existia a Casa 
dos Escravos, como havia a Casa das 
Madeiras ou a Casa do Trigo. Depois de 
avaliados, eram vendidos nos mercados 
de escravos, sobretudo num situado no 
Terreiro do Paço.
Que trabalhos lhes eram destinados?
As tarefas domésticas, nas casas 

dos senhores da burguesia ou da 
aristocracia que os tinham comprado, 
e os trabalhos desclassificados e 
rejeitados pelos portugueses: a limpeza 
da cidade, o arranjo de calçadas e ruas, 
o transporte de água, a caiação das 
casas... Mas tinham também profissões 
mais técnicas, em oficinas de trabalho 
do ferro ou de tecelagem.
E as escravas abasteciam Lisboa, não 
era?
Sim, trabalhavam muito no comércio. 
Faziam-no ao serviço dos proprietários, 
que ficavam, claro, com os resultados 
das vendas. Percorriam a cidade a pé e 
tinham uma clientela fixa, as freguesas, 
como então se chamavam, que as 
esperavam nos dias estipulados para 
se abastecerem de peixe, pão, bolos, 
verduras, frutas, sal, berbigão, cereais, 
carvão...
Os escravos fazem então parte da 
identidade de Lisboa...
Claro. O meu último livro tem uma 
ideia fundamental que é a de dar a 
conhecer a história africana de Lisboa, 
que na prática desconhecíamos até 
hoje. Se há um grupo populacional que 
deixou marcas na cidade, esse é o dos 
africanos. Representam uma presença 
que começou no século XV, que foi 
continuada, intensa e que não terminou 
nos nossos dias.
Como se explica o desconhecimento 
que refere?
Estamos a falar de escravos negros, 
pobres e miseráveis. E funcionou o 
preconceito para os rejeitar. A História 
não se debruça sobre aqueles que não 
têm relevância. Os escravos negros 
não eram objeto de estudo e de escrita. 
Eram uma espécie de mercadoria com 
a qual não valia a pena perder tempo – 
embora, no século XVI, já constituíssem 
10% da população de Lisboa.
Como eram então vistos na cidade?
Desde o início, criou-se na sociedade 
portuguesa, como noutras do mundo 
em situações mais ou menos paralelas, 
um preconceito que discriminava estes 
homens e estas mulheres. Além de 
escravos, condição que os colocava na 
base da pirâmide social, eram “pretos”, 
“feios”, tinham um “corpo esquisito”. 
Todas as características físicas eram 
vistas de forma negativa. Acrescia o 
preconceito cultural: praticavam rituais 
que os portugueses não entendiam. E 
protagonizavam manifestações culturais 
muito criticadas na música, na dança, 
na família, nas regras, na maneira de 
comer, de estar, de fazer...
E, no entanto, os portugueses 
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também foram os primeiros 
europeus a concederem alforrias 
aos escravos, sobretudo a partir 
do século XVI... O que explica este 
comportamento?
As razões com frequência inscritas nas 
cartas de alforria ou nos testamentos 
dos senhores dão conta de sentimentos 
de reconhecimento da dedicação, da 
bondade, dos bons serviços prestados, 
de laços estreitos e íntimos tecidos ao 
longo de anos de vida em comum. São 
descritos sentimentos de afeição, de 
estima recíproca, quando o escravo 
viveu e foi educado desde criança na 
casa do senhor, e sendo, por vezes, 
filho do senhor. Há ainda casos de 
escravos que socorreram e trataram os 
proprietários. Razões religiosas também 
podem estar na origem da alforria, pois 
a doação da liberdade a um escravo 
era considerada um ato de piedade do 
senhor, que esperava ser recompensado 
no Além. Mas havia igualmente motivos 
menos nobres: escravos velhos e 
doentes, por exemplo, podiam ser 
alforriados pelos senhores, que os 
consideravam um peso económico e 
deles se queriam desfazer.
O que significava a alforria para um 
escravo?
Era a única solução de ascender a 
uma vida certamente difícil, mas livre, 
não sujeita às regras do peso e da 
dureza dos trabalhos que lhes eram 
impostos pelos senhores, dos castigos 
a que estavam sujeitos, da violência 
da discriminação que o seu estatuto 
implicava, e que marcavam a vida 
dos escravos, desde jovens a velhos, 
levando-os a fugir e a ser, na maioria 
das vezes, capturados. Existiam duas 
modalidades de alforria: a mais comum 
era a libertação a prazo ou alforria 
condicionada, que podia ser revogada 
pelo proprietário, por entender que o 
forro tinha violado a regra de gratidão e 
de respeito para com o seu antigo dono, 
família e descendentes. Menos comum 
era a libertação imediata e total, ou 
alforria não condicionada.
Nas suas investigações descobriu um 
bairro em Lisboa apenas habitado 
por alforriados...
Sim, o bairro do Mocambo, termo que 
no angolano Umbundu significa lugar 
de refúgio e de proteção. O Mocambo 
foi um bairro criado por alvará régio do 
final do século XVI, em 1593, e traduziu 
uma articulação entre interesses das 
autoridades – que assim tinham os 
alforriados mais controlados – e 
interesses africanos. Ali, os africanos 

A História não 
se debruça sobre 
aqueles que não têm 
relevância.  
Os escravos negros 
não eram objeto  
de estudo e de escrita. 
Eram uma espécie 
de mercadoria com 
a qual não valia a 
pena perder tempo 
– embora, no século 
XVI, já constituíssem 
10% da população  
de Lisboa

puderam criar uma estrutura própria, 
com as suas regras e os seus rituais. 
Habitando pequenas casas, viviam 
uns com os outros, embora fossem 
diferentes, porque havia ali gente 
oriunda de muitas regiões de África. 
Mas encontraram no Mocambo um 
certo espaço de liberdade. Localizado 
onde é hoje a Madragoa, no princípio 
do século XVII seria integrado 
administrativamente na cidade, como 
sexto bairro de Lisboa. Na segunda 
metade do século XIX, o bairro do 
Mocambo desaparece.
Porquê?
Não sabemos.
Naquele período, todos os 
alforriados viviam no Mocambo?
Não. Em documentos dos séculos 
XVI e XVII, indica-se que sobretudo 
nos bairros antigos de Lisboa, como o 
Bairro Alto, viviam mulheres africanas 
– e como proprietárias das suas casas. 
O que ganhavam nas suas atividades 
comerciais permitia-lhes conseguir 
alguma “riqueza”.
As confrarias também foram locais 
de proteção dos escravos...
Sim. Um exemplo paradigmático é o 
da Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos, criada no 
Mosteiro de S. Domingos, em Lisboa. 
A maioria das confrarias vivia das 
quotizações dos confrades e das receitas 
de peditórios, podia ter também apoios 
financeiros indiretos do Estado, ter 
rendimentos de imóveis deixados 

em testamento ou receber doações 
de beneméritos. Essas verbas eram 
utilizadas no apoio aos confrades forros 
e escravos, garantindo a sua integração 
social e religiosa, a sua participação 
em festas e nos espaços sagrados, e 
contactos e privilégios importantes 
para a sua sobrevivência. E, no caso 
dos escravos, havia verbas destinadas 
à compra das cartas de alforria e à sua 
defesa em situações de poder arbitrário 
dos proprietários.
Em termos latos, diria que os 
portugueses continuam a ver o 
africano como um ser inferior?
Diria, de forma muito sucinta, 
que a força secular do preconceito 
antinegro, organizado em torno de uma 
desvalorização física, social e cultural 
do africano, e consolidado através das 
teorias e da ciência oitocentista de 
hierarquização das raças e das culturas, 
inferiorizando o africano, tem raízes 
muito profundas. Foi alimentado 
e banalizado mediante diferentes 
instrumentos e sistemas de propaganda 
no século XX colonial – ensino, 
exposições, cinema, jornais, revistas... 
–, marcando o imaginário português. E 
a eliminação desse preconceito é uma 
tarefa dura que a sociedade portuguesa 
deve levar a cabo de múltiplas formas 
educativas, formativas e lúdicas, 
reconhecendo, estudando e valorizando 
a história e as culturas africanas.
Como vê a vandalização, e até a 
destruição, de marcas coloniais?
Todos os monumentos, assim como os 
documentos que estão nos arquivos, 
e que relatam a violência que os 
portugueses exerceram, têm de ser 
preservados. São documentos históricos 
que devemos estudar, utilizar para fazer 
a crítica, para desconstruir uma História 
marcada pela ideologia colonial. Não 
se elimina o preconceito e o racismo 
destruindo e silenciando as outras 
histórias, como silenciámos a História 
africana. Há que estudar as histórias, 
procurar ver nelas todos os aspetos 
negativos que as marcaram e criticá-las, 
desconstruí-las, utilizar esses marcos 
coloniais como documentos históricos. 
Se forem demasiado marcantes e 
incomodarem as populações, podem 
ser recolhidos num museu. Mas devem 
ser conservados, como os alemães, 
por exemplo, conservam os campos 
de concentração, apesar de serem de 
uma violência extrema. Vejo-os como 
documentos históricos para refletirmos 
sobre o que foi o nosso passado e não o 
repetirmos.  jjunior@visao.pt



DERMATITE ATÓPICA – PRESENTE  
E FUTURO
A dermatite atópica é uma doença inflamatória de pele que afeta 10-30% das crianças e 2-10%  
dos adultos. Recentemente tem-se assistido ao aparecimento de novas e promissoras terapêuticas  
que prometem mudar (para melhor) a vida destes doentes.

PUBLIREPORTAGEM

E stima-se que em Portugal 
existam cerca de 440000 
pessoas com dermatite 

atópica, sendo que as formas 
moderadas a graves são mais fre-
quentes nos adultos. Trata-se de 
uma doença que se caracteriza 
pelo aparecimento de lesões de 
pele que causam muito prurido 
(comichão), causando um impac-
to enorme na qualidade de vida 
destes doentes, incluindo pertur-
bações do sono. Doentes com for-
mas moderadas a grave da doença 
têm normalmente uma superfície 
corporal maior atingida, bem como 
um grau maior de prurido. Cerca 
de 2/3 destes doentes apresenta 
concomitantemente outras doen-
ças atópicas como asma, rinite 
alérgica ou alergias alimentares. 
Tradicionalmente, o tratamento 
destes doentes era muito focado 
nas terapêuticas tópicas, quer 

porque os tratamentos sistémicos 
existentes não tinham a eficácia 
desejada, ou porque o perfil de 
segurança não era o ideal. 
Recentemente, aliado à in-
vestigação e identificação 
de alvos terapêuticos nes-
ta patologia, têm surgido 
novas terapêuticas para o 
tratamento da dermatite 
atópica, nomeadamente 
para formas moderadas a 
graves, que oferecem uma 
maior eficácia aliada a um ex-
celente perfil de segurança. O ad-
vento de terapêuticas biológicas 
têm melhorado significativamente 
a qualidade de vida de doentes 
com dermatite atópica em todo o 
mundo. Atualmente em Portugal, o 
acesso a estes tratamentos é feito 
apenas através do serviço nacio-
nal de saúde, o que torna o aces-
so a estas terapêuticas por vezes 
moroso para alguns doentes, ao 
contrário do que acontece noutras 
patologias inflamatórias de pele, 
como por exemplo a psoríase. 
Em relação à população pediátri-
ca, espera-se em breve o mesmo 
acesso que na população adulta, 
uma vez que os dados dos estudos 
estão na mesma linha dos adultos 
e já existe indicação formal de 
alguns destes tratamentos para 
esta faixa etária. É por isso es-
sencial transmitir uma mensagem 
de esperança para estes doentes, 
pois estamos a entrar numa era 
de novas terapêuticas para esta 
doença, que prometem melhorar 
muito a qualidade de vida destes 
pacientes, o que em muitos casos 
significa terem (finalmente) uma 
vida “normal” e feliz.

Dr. Fernando Mota
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R A I O  X

Regresso virtual A banda sueca vai regressar, 40 anos depois, aos 
palcos, com os seus elementos representados por 
“abbatars” – como se nunca tivessem parado 

 M A N U E L  B A R R O S  M O U R A  mbmoura@visao.pt

ABBA ARENA
Estrutura temporária 

de 6 700 m2, construída num 

parque de estacionamento, 

com licença para operar 

durante cinco anos, 

e idealizada para ser 

desmontada e reutilizada.

Oferece uma experiência 
imersiva de 360 graus

PALCO 
Quatro hologramas dos ABBA, apelidados 
de “Abbatars”, serão projetados em palco 
e acompanhados, ao vivo, por uma banda 
de 10 elementos de carne e osso

Björn Ulvaeus, Agnetha 
Fältskog, Anni-Frid 
Lyngstad (Frida) e Benny 
Andersson serviram de 
modelos para a criação dos 
avatares, que apresentarão 
o mesmo aspeto e fisionomia 
que os integrantes dos ABBA 
tinham há 40 anos.

ECRÃ 
de plástico invisível 
reflete imagens, dando 
ao público a sensação 
de que os ABBA estão 
realmente em palco

FANTASMA DE PEPPER
Técnica usada desde 1800 nos 
salões de teatro vitoriano para 
criar aparições fantasmagóricas. 
O mesmo conceito será, agora, 
aplicado para projetar modernas 
criações de animação 3D, usando 
uma técnica de reflexos 
semelhante à que é utilizada 
nos telepontos

Capacidade 
para 3 000 
pessoas

ABBATARS
Criados pela ILM, 
empresa de efeitos especiais 
originalmente fundada por 
George Lucas para realizar 
a saga Star Wars

ABBA ARENA 
No Parque Olímpico Rainha Isabel II, 
construído para os Jogos Olímpicos 
de Londres 2012, a dois quilómetros 
da Torre de Londres

ABBA VOYAGE
O primeiro novo álbum do 
ABBA em 40 anos é lançado 
em 5 de novembro de 2021, 
com 10 novas canções

Os espetáculos começam 
a 27 de maio de 2022, com 
preços de ingressos 
a partir de 21 libras, 
cerca de 24,5 euros

Palco

Refletor

Projetor

Ecrãs de vídeo
gigantes

Lugares 
em pé

Lugares 
sentados

Pistas 
de dança

Voyage
COMO SE REALIZA UM CONCERTO VIRTUAL, 

COMO AQUELES QUE TRARÃO DE VOLTA 
A BANDA SUECA, 40 ANOS DEPOIS
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 P O L I T I C A M E N T E  C O R R E T O

P O R  P E D R O  M A R Q U E S  L O P E S  /  Colunista

O público, o privado 
e os direitos LGBT

D
os poucos consensos acerca da assunção pú-
blica da orientação sexual de Paulo Rangel foi 
o de que ainda é preciso coragem para o fazer. 

Coragem é uma boa palavra para início de 
conversa sobre a questão da luta pelos direitos 
humanos. E é desses direitos que falamos 
quando falamos dos direitos LGBT. 

 Tem sido necessária muita coragem para 
travar as batalhas pelos direitos das pessoas 
LGBT. Sendo uma guerra que tem de ser 

combatida por todos os que querem ver os direitos hu-
manos respeitados, independentemente da sua orienta-
ção sexual, não se compara a coragem que é necessária 
a um homossexual para assumir a sua condição, e lutar 
por ela, com a de um hétero que simplesmente quer ver 
respeitados os direitos dos seus irmãos. 

 Tem sido na combinação de testemunhos e de lutas 
por alguns direitos concretos que se têm alcançado vitó-
rias. Melhor, a exibição pública da condição foi impondo 
o reconhecimento de direitos, e esse reconhecimento foi 
ajudando a que mais e mais homossexuais se assumissem 
e pudessem viver num mundo que os respeitasse mais.  

Não chegaremos a agradecer o bastante aos ativistas, 
por exemplo, das paradas gay, como aos que promove-
ram direitos como o casamento ou a adoção por casais 
do mesmo sexo. É sobretudo a estes que se deve o início 
da consciencialização de direitos básicos. É também 
graças a esses que tantos homossexuais que por uma 
razão ou outra não querem tornar visível a sua orientação 
sabem que não estão sozinhos e que nada há de errado 
no que sentem. 

Claro está que o testemunho de gente com amplo 
reconhecimento social e o ativismo de outros, homos-
sexuais ou não, com voz pública e capacidade política 
tiveram e têm um papel vital, não só na normalização da 
condição como no impulso legislativo de normas que po-
nham fim à discriminação. 

 Há quem ajude e quem esteja contra, quem esteja a 
beneficiar da luta e se esconda. Tudo legítimo, mas com 
consequências diretas nos próprios e nos outros. Sim, 
houve e há muitos que lutam pelos direitos de todos e es-
ses merecem todo o nosso agradecimento.

 Vale a pena lembrar que ainda vivemos numa socie-
dade homofóbica. Eu vivo num país onde os homos-
sexuais continuam a ser vítimas de abusos, numa terra 
onde nos liceus rapazes e raparigas LGBT continuam a 
ser insultados, onde instituições relevantes praticam im-
punemente a discriminação, onde pasquins fazem capas 
com títulos do género “crime gay”. Como também con-

vém não esquecer que os direitos humanos LGBT estão 
em franca regressão em vários países europeus – para 
não falar no resto do mundo.  

 Não se nega a ninguém, seja hétero seja homossexual, 
por exemplo, o direito de ser contra o casamento de pes-
soas do mesmo sexo. A questão que se tem de colocar é 
se essa posição ajuda ou não o reconhecimento dos direi-
tos de todos os homossexuais. No mesmo sentido, a não 
assunção pública de homossexualidade sobretudo por 
pessoas com muita relevância social não ajuda a causa. 

 Todos nós temos o direito ou não de sermos ativis-
tas pelas causas em que acreditamos, de divulgar ou não 
aspetos da nossa intimidade, mas também não podemos 
fugir ao julgamento de quem lutou – sabem os deuses 
com que sacrifícios, com que terríveis medos – por direi-
tos que depois nos beneficiam diretamente. 

No mesmo sentido, cada um sabe os fantasmas que 
tem no armário, o que está em causa em termos pessoais 
e ninguém, senão o próprio, será melhor juiz dessa causa. 
Mas também essa decisão tão íntima tem implicações 
para os outros e isso não pode ser ignorado. 

 No fundo, há um ponto importante em toda a dis-
cussão sobre a luta pelos direitos humanos dos ho-
mossexuais: em que medida o direito de não declarar 
publicamente a homossexualidade ou de ser contra 
alguns direitos que ajudam decisivamente na igualda-
de entre as pessoas se sobrepõe à necessidade coletiva 
de esses mesmos direitos serem reconhecidos? E aqui, 
claro, falamos concretamente do testemunho de ho-
mossexuais e não do dever de todos lutarem por esses 
mesmos direitos – não gosto da expressão comunidade 
LGBT porque sugere a divisão entre mundos que não 
podem ser separados. 

 Poderia dizer-se que numa comunidade em que vigo-
rasse uma democracia liberal só depois de determinados 
valores se imporem faria sentido falar em alguns indi-
viduais, o direito à indiferença, por exemplo. Porém, a 
História já nos ensinou o perigo deste tipo de raciocínios. 
Mais, todos os grandes crimes contra a humanidade, to-
dos os abusos, todas as ditaduras, tiveram por princípio o 
predomínio do coletivo sobre o privado. 

 Há uma linha entre direitos individuais e necessida-
des coletivas que andamos a tentar traçar desde há muito. 
São sempre ações individuais, ou a soma delas, a definir o 
interesse coletivo. Onde começa e acaba a esfera do estri-
tamente privado e que tolerância temos de ter para quem 
sacrifica, no limite, o coletivo ao privado – e vice-versa 
– é pergunta para a qual não tenho resposta. Continuo à 
procura.  visao@visao.pt

P O R  P E D R O  M A R Q U E S  L O P E S  /  Colunista
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E AGORA, O QUE FAZER COM  
OS “CHALUPAS”?
No País dos brandos costumes, temos uma típica 
forma de lidar com os problemas. Primeiro, ten-
tamos semicerrar os olhos, encolher os ombros 
e fingir que eles não existem. Muitas vezes, os 
problemas dissipam-se. Outras vezes, avolu-
mam-se e transformam-se em problemas maio-
res. E, muitas vezes, só quando nos entram pelos 
olhos adentro, indisfarçáveis, é que percebemos 
que não dá mais para continuar a ignorá-los. 
Com os vários movimentos inorgânicos nega-
cionistas e antivacinas, foi mais ou menos isso 
que aconteceu. Desvalorizámos o problema, 
porque ele começou por ter pouca expressão. E 
olhando para os números da vacinação, repre-
sentam uma ínfima minoria. Demos, e bem, pri-
mazia à liberdade de expressão destas pessoas, 
que estão no seu legítimo direito de acreditar em 
todas as realidades alternativas que entenderem, 
oscilando entre um anarquismo libertário e as 
ideias mais radicais de conspiração global para 
dominar o mundo com o beneplácito de chefes 
de Estado, cientistas e médicos ou as crenças de 
chips ou produtos tóxicos instalados nas vacinas.    
Desvalorizando e rindo, foram chamados de 
“chalupas”. Algumas situações são, de facto, 
risíveis para todos os que acreditam em factos e 
na Ciência, de tão estapafúrdias as teses, outras 
são evidentes casos clínicos do foro psiquiátrico. 
Acontece que o caso começa a ganhar escala e os 
protestos a tomar contornos cada vez mais ino-
portunos e agressivos. Mais do que “chalupas”, 
agora são ameaças. 
O que começou com ataques sistemáticos e 
organizados nas redes sociais, passou para o 
espaço público. Vimos comentadores na tele-
visão e colunistas em alguns órgãos de comu-
nicação social a propagarem informação falsa. 
Vimos manifestações a amedrontarem crianças 
que aguardavam nas filas de vacinação. Vimos o 
vice-almirante Gouveia e Melo ser recebido com 
insultos e apelidado de assassino. Vimos o ainda  
juiz, embora com funções suspensas, Rui Fon-

seca e Castro a ameaçar e agredir verbalmente 
agentes da PSP que lhe pediram para colocar 
a máscara. Vimos Fernando Nobre, médico e 
candidato à Presidência da República a discur-
sar numa manifestação antivacinas e a dizer que 
se curou da Covid com azitromicina, hidroxi-
cloroquina e ivermectina, fármacos compro-
vadamente ineficazes. Vimos Ferro Rodrigues, 
a segunda figura do Estado português, atacado 
verbalmente num almoço de família com ofen-
sas e ameaças por estes grupos. 
A técnica é sempre a mesma: contestar as me-
didas de luta contra a pandemia e o sistema 
e tudo o que, no seu entender, o representa 
e impor uma narrativa irracional pelo medo, 
pelo histerismo e pela divulgação de mentiras, 
informações falsas e teorias da conspiração 
alucinadas, sem qualquer base científica. Esta 
narrativa, claro está, interessa a outros mo-
vimentos e partidos que se dizem antissiste-
ma – muitos deles, aliás, fazem parte das suas 
fileiras. Tudo o que cause mossa no suposto 
“statu quo” beneficia-os indiretamente (veja-
-se como André Ventura não se quis vacinar 
cavalgando a onda e tentando captar estas 
simpatias).   
Talvez agora a grave ocorrência com Ferro 
Rodrigues tenha feito soar os sinais de alar-
me. Não podemos continuar a lidar com estas 
situações com benevolência, como se os seus 
autores de inimputáveis se tratassem. Não 
estamos, note-se, apenas perante atentados 
contra a honra e o bom-nome particulares de 
cada um dos atingidos. Estamos perante crimes 
que atentam contra os interesses coletivos, a 
paz pública e a realização do Estado de direito. 
Há um manifesto incitamento à desobediência 
coletiva e até à participação em motim. E há 
sinais crescentes de que ganham escala. É, pois, 
preciso consequências, imediatas, rápidas e du-
ras, tal como estipula a lei. Encolher os ombros 
não é mais solução.

D.
R.7

PONTOS DA SEMANA

POR  
MAFALDA ANJOS*
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0,85
Índice de R(t) 
recua
É o valor mais baixo 
desde março. Segundo 
o último boletim 
epidemiológico conjunto 
da Direção-Geral da 
Saúde e do Instituto 
Nacional de Saúde 
Doutor, o R(t) nacional 
está neste momento 
em 0,85. A incidência 
também mostra 
melhoria significativa, 
baixando de 240 para 
208,3 infetados por 
100 mil habitantes nos 
últimos 14 dias. Os bons 
números são explicados 
pela elevada taxa de 
vacinação em Portugal. 

C I Ê N C I A

Ressuscitar 
mamutes 
extintos
Chamam-lhe a ida 
à Lua do século XXI, 
tal não é a ambição 
do projeto. Uma 
equipa de cientistas e 
empresários, reunidos 
na empresa de 
biotecnologia Colossal, 
quer ressuscitar 
geneticamente o 
mamute-lanudo da 
Sibéria e reverter a 
sua extinção. Segundo 
o Público, o processo 
passa por criar um 
híbrido de elefante-
mamute, produzindo 
embriões em 
laboratório que terão 
ADN de mamute.  
O objetivo é salvar  
os elefantes-asiáticos 
da extinção. 

F R A S E

“Vamos tender a voltar à nossa 
vida como era em 2019”
Graça Freitas, diretora-geral da Saúde 
É, provavelmente, o maior desejo coletivo. Voltar  
à velha normalidade, sem máscaras nem cuidados 
acrescidos. Ainda não é para já – continua a ser 
obrigatória em espaços fechados e nos recreios  
das escolas –, mas para lá caminhamos. 

E S C O L A S

Recuperar o tempo perdido 
Esta semana inicia-se um novo ciclo para muitas famílias 
portuguesas. Começam as aulas no ensino nacional, e 
é esta a hora de tentar colmatar algumas das mossas 
que ficaram de dois anos nas escolas fortemente 
abalados pela pandemia. Mais do que a recuperação das 
aprendizagens e das matérias que ficaram por ensinar, 
preocupam-me os outros efeitos, como o agravamento 
das desigualdades sociais, a excessiva dependência dos 
ecrãs, a falta de interação social e contacto humano, o 
isolamento, o aumento da ansiedade. Tudo isto é preciso 
endereçar agora. 

V A C I N A Ç Ã O

Risco de morte 
é 11 vezes 
maior em não 
vacinados
São boas notícias, que 
confirmam o poder da 
vacinação. Quem não 
está vacinado contra a 
Covid-19 ou quem não 
tem a vacinação completa 
corre um risco 11 vezes 
superior de morrer 
se contagiado com a 
variante Delta. O estudo 
é do Centro de Controlo 
e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos, que 
concluiu ainda que o 
risco de infeção por esta 
variante é 4,5 vezes maior 
entre os não vacinados 
e a probabilidade de 
desenvolver doença grave 
após o contágio e de ser 
hospitalizado é dez vezes 
maior. Entre as diferentes 
vacinas, a Moderna é a 
mais eficaz na prevenção 
de hospitalizações.

E L E I Ç Õ E S

Arranca a campanha onde se joga 
mais do que câmaras 
Começou esta semana a 
campanha oficial para as 
autárquicas e os líderes 
dos partidos estão nas 
ruas para fazer a sua parte 
na corrida. Como sempre 
acontece no sufrágio local, 
em jogo estão também 
os equilíbrios das forças 
partidárias no País. Este 
ano, jogam-se algumas 
lideranças. À direita, Rui 

Rio tem de fazer melhor do 
que o desastre conseguido 
em 2017, o pior de sempre 
para o PSD, e Francisco 
Rodrigues dos Santos 
tem de assegurar que o 
partido não está em vias 
de extinção. À esquerda, 
também é preciso fazer 
melhor. Em 2017, a CDU 
perdeu dez câmaras  
e ficou apenas com 24. 
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HO LO FOT E

Sucesso à 
primeira vista
Do kart à natação, 
passando ainda 
pelo ballet e 
pelo golfe, o 
currículo de 
Emma Raducanu 
assemelha-se a 
uma verdadeira 
agenda olímpica. 
Com tendência 
natural para 
o desporto, a 
tenista poderia 
ter-se tornado uma 
daquelas crianças 
que saltitam 
de modalidade 
em modalidade 
até ao início da 
adolescência. 
Porém, por sorte 
ou por ação do 
destino, Raducanu 
cruzou aos 5 
anos as portas 
de um court de 
ténis e, logo aí, se 
apercebeu de que 
nada fazia vibrar 
o seu coração de 
atleta como um 
par de raquetes e 
de bolas verdes. 
Da paixão fez 
talento e, ainda 
criança, mostrou 
o seu potencial: 
em 2011, e com 
apenas 9 anos, 
conquistou o título 
de campeã de 
Inglaterra.

Reta ascendente
Este ano, e já maior 
de idade, Emma 
ganhou o distintivo 
de profissional e 
estreou-se nos 
Grand Slam, os 
torneios mais 
competitivos do 
ténis mundial. 
Depois de chegar 
aos quartos de final 
em Wimbledon 
– desistiu a 
favor da croato-
australiana Ajla 
Tomljanović, devido 
a dificuldades 
respiratórias –, 
surpreendeu tudo 
e todos ao ganhar 
o US Open, com 
apenas 18 anos, no 
passado sábado, 
11. No confronto 
final, encontrou a 
jovem canadiana 
de 19 anos Leylah 
Fernandéz, 
também estreante 
em finais do 
género. Além de 
um tributo ao 
talento jovem, 
a partida foi 
também um 
hino à tolerância 
desportiva: tal 
como Raducanu, 
Leylah vem de 
uma família de 
emigrantes, ao 
ser filha de pai 
equatoriano e de 
mãe filipina.

Recordes
Quando, em agosto 
deste ano, Emma 
chegou à fase de 
qualificação do US 
Open, tinha apenas 
um objetivo: 
ganhar o primeiro 
encontro para, 
com o prémio de 
aproximadamente 
17 mil euros, 
substituir os 
AirPods que 
tinha acabado de 
perder. Só que as 
vitórias foram-se 
acumulando e, 
num piscar de 
olhos, sagrou-se 
campeã do torneio, 
levando para casa 
dois milhões de 
euros e uma série 
de recordes: além 
de ter vencido as 
seis partidas sem 
perder nenhum 
set, foi a primeira 
atleta a vencer a 
competição depois 
de passar pela fase 
de qualificação de 
um torneio Grand 
Slam. A acabar 
o verão no 23º 
lugar do ranking 
mundial (em julho, 
estava em 338º 
lugar), quebrou 
ainda o jejum de 
44 anos do Reino 
Unido em prémios 
desta magnitude: a 
última a vencer um 
Grand Slam tinha 
sido Virginia Wade, 
em Wimbledon 
1977. Os feitos 
já lhe valeram 
uma carta de 
felicitações por 
parte da rainha 
Isabel II.

 A L E X A N D R E  A B R A N T E S  N E V E S

APAIXONADA  
PELAS RAQUETES DESDE 

CRIANÇA, A TENISTA 
QUE TAMBÉM SE FEZ 
ALUNA EXEMPLAR 

SURPREENDEU TUDO  
E TODOS AO SUBIR  
AO TOPO DO PÓDIO  
DO US OPEN COM 
APENAS 18 ANOS 

Emma Raducanu  Chegou, viu e venceu
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de modalidade 
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até ao início da 
adolescência. 
Porém, por sorte 
ou por ação do 
destino, Raducanu 
cruzou aos 5 
anos as portas 
de um court de 
ténis e, logo aí, se 
apercebeu de que 
nada fazia vibrar 
o seu coração de 
atleta como um 
par de raquetes e 
de bolas verdes. 
Da paixão fez 
talento e, ainda 
criança, mostrou 
o seu potencial: 
em 2011, e com 
apenas 9 anos, 
conquistou o título 
de campeã de 
Inglaterra.

Depois de chegar 
aos quartos de final 
em Wimbledon 
– desistiu a 
favor da croato-
australiana Ajla 
Tomljanović, devido 
a dificuldades 
respiratórias –, 
surpreendeu tudo 
e todos ao ganhar 
o US Open, com 
apenas 18 anos, no 
passado sábado, 
11. No confronto 
final, encontrou a 
jovem canadiana 
de 19 anos Leylah 
Fernandéz, 
também estreante 
em finais do 
género. Além de 
um tributo ao 
talento jovem, 
a partida foi 
também um 
hino à tolerância 
desportiva: tal 
como Raducanu, 
Leylah vem de 
uma família de 
emigrantes, ao 
ser filha de pai 
equatoriano e de 
mãe filipina.

num piscar de 
olhos, sagrou-se 
campeã do torneio, 
levando para casa 
dois milhões de 
euros e uma série 
de recordes: além 
de ter vencido as 
seis partidas sem 
perder nenhum 
set, foi a primeira 
atleta a vencer a 
competição depois 
de passar pela fase 
de qualificação de 
um torneio Grand 
Slam. A acabar 
o verão no 23º 
lugar do ranking 
mundial (em julho, 
estava em 338º 
lugar), quebrou 
ainda o jejum de 
44 anos do Reino 
Unido em prémios 
desta magnitude: a 
última a vencer um 
Grand Slam tinha 
sido Virginia Wade, 
em Wimbledon 
1977. Os feitos 
já lhe valeram 
uma carta de 
felicitações por 
parte da rainha 
Isabel II.

E X A N D R E  A B R A N T E S  N E V E S

20 a tudo
Filha de mãe 
chinesa e de pai 
romeno, Emma 
Raducanu nasceu 
no Canadá em 
novembro de 
2002 e desde 
cedo se tornou 
uma cidadã do 
mundo. Não só nas 
experiências – com 
apenas 2 anos, a 
tenista mudou-se 
com os seus pais 
para Bromley, no 
Sul de Londres 
– mas também 
nos gostos, ao 
fazer ponto de 
honra da sua veia 
intercultural na 
escolha da romena 
Simona Halep e 
da chinesa Li Na 
como as suas 
tenistas preferidas. 
Na escola, 
Emma aprendeu 
os sentidos de 
responsabilidade e 
de trabalho árduo 
necessários a 
uma atleta de alta 
competição. Sem 
falhar nenhum 
trabalho de casa 
e aluna de 20 a 
Matemática e 
Economia, a atleta 
nunca abdicou do 
ténis: aos 13 anos, 
e já com duas 
renovações do 
título de campeã 
nacional (aos 9 
e 12 anos), 
venceu 
o seu 
primeiro 
torneio 
interna-
cional.
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I N B O X

C H O Q U E  F R O N T A L

F R A S E  D A  S E M A N A

James Bond 
pode ser 

homem ou 
mulher, 

jovem ou 
velho. Pode 
ser branco, 

negro, 
asiático, 
mestiço

LASHANA LYNCH 
A estrela do novo filme de James Bond 

mantém a dúvida sobre se a sua personagem 
pode ser a próxima 007. Após vários 

adiamentos por causa da pandemia, Sem 
Tempo Para Morrer estreia-se no final do mês

Aos 15 
anos não há 

consentimento. 
Eram pedófilos, 
foi uma violação

ALANIS MORISSETTE 
A cantautora canadiana fez 

esta revelação no documentário 
Jagged, que se estreou no 

Festival Internacional de Cinema 
de Toronto

A cruz não só nos 
convida a enraizar- 

-nos bem, como 
também levanta 
e estende os seus 

braços a todos 
PAPA FRANCISCO 

Na Hungria, o Sumo Pontífice alertou para os 
surtos de ódio e antissemitismo 

Quem faz parte  
do passado não tem 
condições para ser 
uma solução para  

o futuro
JOÃO NORONHA LOPES 

O empresário não vai concorrer 
à presidência do Benfica e não 

apoiará Rui Costa

Para além de libertar 
o País das máscaras, 

temos de ter um 
Orçamento libertador

ADALBERTO CAMPOS 
FERNANDES 

Antigo ministro da Saúde

Este homem ou está 
louco, e portanto é 
doente, ou faz-se 

de louco, ou então 
é um exibicionista. 
Em qualquer das 

circunstâncias, é um 
perigo à solta

LUÍS MARQUES MENDES  
Comentador defende que o juiz 
Rui Fonseca e Castro deve ser 

expulso da magistratura

Não estava a jogar 
e eu necessito de 

fazê-lo
JESUS CORONA 
O jogador do FC 

Porto agradeceu ao 
selecionador do México, 

Tata Martino, ter-lhe 
dado os minutos que 

Sérgio Conceição 
não lhe tem dado nos 

primeiros jogos da 
presente temporada

Nós, no FC 
Porto, também 

precisamos que ele 
jogue mais

SÉRGIO CONCEIÇÃO 
O treinador desvalorizou 
as palavras do jogador, 
mas foi dúbio, dando a 

entender que quer mais 
empenho da sua parte, 

depois do encerramento 
do mercado de 
transferências

M O D É S T I A  À  P A R T E

Fontes: The Guardian, Lusa, Blitz, SIC, Eco, A Bola

PAPA FRANCISCO
Na Hungria, o Sumo Pontífice alertou para os
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Porto, também 
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jogue mais

SÉRGIO CONCEIÇÃO
O treinador desvalorizou 
as palavras do jogador, 
mas foi dúbio, dando a 

entender que quer mais 
empenho da sua parte, 

depois do encerramento 
do mercado de
transferências
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A L M A N A Q U E

Estudos recentes trazem uma nova 
esperança no combate à doença de 
Alzheimer. De acordo com o Indepen-
dent, uma equipa de investigadores da 
Universidade de Tel Aviv, em Israel, 
descobriu que a doença pode ter os 
seus efeitos retardados ou até mesmo 
ser revertida através de oxigenoterapia. 
Segundo este estudo, a terapia estimula 
o funcionamento do cérebro humano 
e, em animais, demonstrou capaci-
dade para combater a acumulação de 
placas amiloides, associadas à doença. 
A experiência consistiu em monitorar 

seis pessoas com mais de 60 anos que 
apresentaram sinais de declínio cogni-
tivo. Após 60 sessões de oxigenoterapia 
hiperbárica ao longo de 90 dias, os 
investigadores registaram que o fluxo 
sanguíneo para o cérebro melhorou, em 
média, 20%, e os resultados dos testes 
de memória mostraram uma melhoria 
média de 16,5 por cento. Ao colocar os 
pacientes em câmaras pressurizadas, os 
cientistas acreditam que mais oxigénio 
pode dissolver-se nos tecidos e imita 
um estado de hipóxia, que é conhecido 
por ter efeitos regenerativos. 

Esperança no combate ao Alzheimer
Investigadores da Universidade de Tel Aviv descobriram que  
a oxigenoterapia consegue retardar, e até reverter, os efeitos da doença 

€6 200
Cada aluno custa, atualmente, 
6 200 euros por ano, segundo 
contas do Ministério da 
Educação, que apontam para 
um aumento da despesa de 
mais de 30% nos últimos seis 
anos. Segundo o ministro da 
Educação, Tiago Brandão 
Rodrigues, em 2015 cada 
aluno custava, por ano, ao 
Estado 4 700 euros. 

638
O português José Mourinho 
realizou, no domingo, 12, o 
milésimo jogo da sua carreira 
como treinador principal de 
futebol, alcançando o 638º 
triunfo, desta vez ao comando 
da AS Roma, que venceu 
o Sassuolo por 2-1, para a 
terceira jornada da Serie A.

14
Pelo menos 14 pessoas da 
mesma família morreram e 
três outras ficaram feridas 
durante uma trovoada, quando 
um raio as atingiu no distrito 
de Torghar, província de 
Khyber Pakhtunkhwa, nas 
montanhas do Noroeste do 
Paquistão.

350 000
A Associação Portuguesa de 
Editores e Livreiros revelou 
na segunda-feira, 13, que, 
entre 26 de agosto e 12 de 
setembro, passaram 350 mil 
pessoas pela Feira do Livro de 
Lisboa, um número que supera 
as expectativas, visto que, 
por causa da pandemia, não 
podiam estar mais de 5 500 
pessoas em simultâneo no 
recinto. Nas últimas edições 
realizadas antes da pandemia, 
em 2018 e 2019, calcula-se 
que tenham passado pela feira 
entre 400 e 500 mil pessoas.

N Ú M E R O S  D A  S E M A N A

G L O B A L  W I T N E S S 

Nunca morreu tanta gente a defender o meio ambiente
De acordo com os novos números divulgados pela Global Witness (ONG internacional que 
trabalha para romper os vínculos entre a exploração de recursos naturais, conflito, pobreza, 
corrupção e abusos dos Direitos Humanos no mundo), os assassínios de defensores do 
meio ambiente e da terra atingiram um número recorde no ano passado. Pelo menos 
227 pessoas foram mortas em 2020 enquanto tentavam proteger florestas, rios e outros 
ecossistemas dos quais dependiam os seus 
meios de subsistência. Todos os ataques mortais, 
exceto um, ocorreram fora da América do Norte, 
Europa e Oceânia. A ONG alerta para o facto de 
os conflitos relacionados com o meio ambiente 
estarem, tal como a crise climática, a afetar 
desproporcionalmente os países mais pobres. 
As comunidades indígenas sofreram mais de 
um terço das mortes, apesar de representarem 
apenas 5% da população mundial.
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T R A N S I Ç Õ E S

Francesco Castelnuovo nasceu a 28 
de outubro de 1936, em Lecco, na 
Lombardia, no seio de uma família 
humilde. Era o mais novo de três 
irmãos. Para ganhar a vida enquanto 
estudava, Nino, como lhe chamavam, 
fez biscates nas obras e como 
mecânico. Mudou-se para Milão, 
onde trabalhou como vendedor e 
começou a estudar na escola de atores 
do Piccolo Teatro. Em 1957, ganhou 
o seu primeiro papel, fazendo de 
mimo num programa infantil para a 
televisão. Seguiram-se vários papéis 
em filmes modestos, até que, em 1960, 
apareceu em Rocco e os Seus Irmãos, 
de Luchino Visconti, ao lado de Alain 
Delon, Annie Girardot e Claudia 
Cardinale. Mas foi, quatro anos depois, 
que surgiu a sua grande oportunidade, 
com o papel de protagonista em Os 
Chapéus de Chuva de Cherbourg, 
realizado por Jacques Demy. Nesse 
que se tornou um filme de culto e 
venceu a Palma D’Ouro de Cannes, 
Nino Castelnuovo brilhou ao lado de 
Catherine Deneuve. Muitos anos mais 

tarde, em 2016, esta obra acabaria 
por servir de grande inspiração para 
Damien Chazelle realizar La La Land, 
vencedor de múltiplos prémios, 
incluindo o Oscar.
Após o êxito ao lado de Deneuve, 
não surgiu o esperado sucesso 
internacional. Nino tornou-se, isso 
sim, um bem-sucedido ator no estilo 
western spaghetti, com destaque 
para Tempo de Massacre, de Lucio 
Fulci (1966), e Os Cinco Bandoleiros, 
de Don Taylor (1969), ao lado de Bud 
Spencer e Peter Graves. Um Mundo 
Novo, de Vittorio De Sica, Camille, 
de Radley Metzger, ou O Chato, de 
Édouard Molinaro, foram outros 
títulos importantes antes da transição 
para uma carreira regular na televisão 
e no teatro. Para o final da carreira, 
em 1996, estava guardado um papel 
de nível internacional, em O Paciente 
Inglês, de Anthony Minghella, 
vencedor nos Oscars desse ano.
Nino Castelnuovo morreu no passado 
dia 6, aos 84 anos, em Roma, vítima de 
um cancro. M.B.M.
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Ator para todos os papéis
Fez de tudo no cinema, na televisão e no teatro,  
das coboiadas às comédias. Mas foi num musical romântico  
ao lado de Catherine Deneuve que mais brilhou 

M O R T E S

A presidente  
do regulador da energia 

(ERSE) faleceu na quarta-
feira, 8, aos 56 anos, de 
forma súbita. Cristina 

Portugal iniciava o último 
ano do mandato. O ministro 

do Ambiente destacou o 
seu papel “decisivo” no 

desenvolvimento do setor 
em Portugal 

O antigo reitor da 
Universidade de Évora, 

Manuel Ferreira Patrício, 
morreu no sábado, 11, aos 
82 anos, no Hospital Santa 
Luzia, em Elvas, no distrito 
de Portalegre, onde estava 
internado. Licenciado em 
Filosofia, pela Faculdade 

de Letras da Universidade 
de Lisboa, doutorado em 

Ciências da Educação, 
especialidade Filosofia 

da Educação, e agregado 
em Teoria da Educação e 

em Axiologia Educacional, 
Ferreira Patrício foi 

condecorado com a Grã-
Cruz da Ordem do Infante 

D. Henrique, em 2012, 
pelo então Presidente da 
República, Cavaco Silva.

O ex-dirigente do PCP 
Carlos Costa, um dos 

protagonistas, com Álvaro 
Cunhal, da fuga de Peniche, 

morreu no passado dia 6, 
em Portimão, aos 93 anos. 

Costa nasceu a 28 de março 
de 1928, em Fafe, viveu no 
Algarve nos últimos anos 
e morreu no hospital de 

Portimão.

O líder histórico da 
derrotada guerrilha maoista 
peruana Sendero Luminoso, 
Abimael Guzmán, morreu 
no sábado, 11, aos 86 anos, 
no Centro de Detenção de 

Segurança Máxima da Base 
Naval de Callao, uma prisão 
de segurança máxima onde 

cumpria pena de prisão 
perpétua por terrorismo 

desde 1992.
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P R Ó X I M O S  C A P Í T U L O S

P E R I S C Ó P I O

Quando Justin Trudeau decidiu antecipar as eleições legislativas 
para a próxima segunda-feira, 20, o seu partido liderava as inten-
ções de voto com uma vantagem a rondar os cinco pontos per-
centuais. Atualmente, os liberais estão encurralados num empate 
técnico com os conservadores, que podem tornar-se o partido 
com mais assentos parlamentares. 
A estratégia do primeiro-ministro, há seis anos no poder, passa-
va por capitalizar a sua gestão da pandemia, o que lhe permitiria 
recuperar a maioria perdida em 2019 e deixar de depender de 
outros partidos para aprovar legislação. Contudo, vários inquéri-
tos mostram que os canadianos não receberam bem a marcação 
de eleições, com dois anos de antecedência, em plena quarta vaga 
da pandemia. Agora, os pequenos partidos podem ser essenciais 
para definir o futuro do atual governo. Por um lado, o partido 
de extrema-direita liderado por Maxime Bernier (que apelidou 

Trudeau de “psicopata fascista”) pode con-
quistar votos à direita (ainda que só eleja 
um ou dois deputados) e prejudicar os 
conservadores, de Erin O’Toole. Por outro, 
o líder do Novo Partido Democrático, 
Jagmeet Singh, é uma estrela em ascensão 
que pode encantar a esquerda e forçar 
uma coligação com os liberais ou mesmo 
com os conservadores, já que não se prevê 
que qualquer um deles consiga formar um 
governo maioritário. Aos 42 anos, Jagmeet 
Singh já foi comparado a Justin Trudeau 
devido ao seu carisma, mas o ex-advoga-
do especializado em Direitos Humanos 
recusa essas semelhanças. O turbante faz 
parte da imagem de marca do político 
nascido no Ontário, filho de imigrantes 
indianos, que soma 800 mil seguidores no 
TikTok. VM

 E L E I Ç Õ E S  N O  C A N A D Á 

As contas difíceis de Trudeau
Após convocar eleições antecipadas, o primeiro- 
-ministro canadiano afundou-se nas sondagens. Agora, 
os pequenos partidos podem definir o seu futuro 

ESTE É O 
MOMENTO EM QUE 

OS CANADIANOS 
PODEM SER 

MUITO CLAROS 
SOBRE A FORMA 

COMO QUEREM 
TERMINAR COM A 

PANDEMIA
JUSTIN TRUDEAU 

Primeiro-ministro  
do Canadá

No início  

da semana,  

a vantagem  

de Trudeau era 

só de 0,6%

 GA F E

Casal Ventoso paga 
direitos de autor
No discurso de 
despedida de 
Jorge Sampaio, o 
primeiro-ministro, 
António Costa, 
cometeu uma gafe 
que não terá passado 
despercebida a João 
Soares: a solução 
para o bairro do Casal 
Ventoso foi uma 
bandeira da exclusiva 
responsabilidade do 
autarca que substituiu 
Sampaio na câmara, e 
não de Sampaio, como 
Costa, que também 
presidiu à CML, deveria 
saber... Mas, enfim, 
num elogio fúnebre 
são permitidos alguns 
exageros...

 M U D E Z

Sócrates sem 
paciência para 
esperar
Um dos convidados 
(por uma vez!) mais 
discretos nos claustros 
dos Jerónimos, 
na cerimónia das 
exéquias de Sampaio, 
foi José Sócrates. O 
Periscópio sabe que o 
ex-primeiro-ministro 

desligou o telefone a 
uma televisão, quando 
teve de esperar alguns 
minutos para deixar 
um depoimento sobre 
a morte do antigo PR, 
mas não deixou de 
prestar a sua – muda... 
– homenagem...

 R EG R ES S O

Carrilho ataca de 
novo
Manuel Maria Carrilho 
volta à carga com um 
novo livro, intitulado 
Sem Retorno (Grácio 
Editor), em que 
carrega nas tintas 
sobre a ineficiência 
da estratégia do 
Governo no combate 
à pandemia e critica 
a alegada inação 
da Presidência 
portuguesa da 
União Europeia. 
“Portugal, que esteve 
tão abúlico na sua 
quarta presidência 
rotativa, podia ter 
criado uma task 
force para (…) definir 
estrategicamente o 
que deverá a Europa 
fazer para que seja 
impossível a repetição 
de uma pandemia 
como a da Covid-19.”

 VOTO S

Isaltino a inovar
É um dos concelhos que têm tido mais 
participação eleitoral, mas Isaltino Morais 
não facilita, em Oeiras. Depreendendo que os 
abstencionistas só não votam porque acham que 
ele “já ganhou”, espalhou cartazes em que, em 
vez de apelar ao voto na sua lista, apela ao voto... 
ponto. F. L.
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O P I N I Ã O

Afinal, vamos pagar 
mais ou menos impostos?

N
as semanas antes da apresentação do 
Orçamento do Estado, são habituais os 
anúncios, promessas e reivindicações 
do Governo e dos vários partidos que 
com ele negociam. Neste ano, as coisas 
estão a correr como é habitual, com a 
diferença de que, com a proximidade 
de eleições, as reivindicações se 
vão tornando mais estridentes 
e as promessas vão perdendo 

completamente a vergonha.
Foi com este pano de fundo que o primeiro-

ministro decidiu lançar uma estranha discussão 
à volta da possibilidade de desdobramento do 
terceiro e do sexto escalões de IRS, que, aliás, 
muito seguiram, passando completamente ao lado 
da questão essencial que tem de ser esclarecida 
o mais depressa possível. É óbvio que o que o 
Governo tem de esclarecer, o mais depressa 
possível, é se vamos ou não pagar mais impostos. 
Ou seja, afinal de contas, a carga fiscal vai diminuir 
ou não? É que se não vai diminuir (e até agora tudo 
indica que não vai), então isso quer dizer que ou o 
IRS se vai manter ou há impostos que vão aumentar 
para compensar as mexidas no IRS.

Convém lembrar que os governos do PS 
prometeram, várias vezes, baixar a carga fiscal, 
sem que tenham cumprido a promessa, tendo 
a carga fiscal aumentado, em vez de descer. Por 
isso, parece-me que é de desconfiar desta ideia de 
discutir os escalões do IRS, em vez de discutir pura 
e simplesmente a descida do IRS.

Vamos falar claro: se o objetivo é baixar o IRS, 
então o caminho mais rápido e óbvio é baixar as 
taxas – seja em alguns ou em todos os escalões. 
Ou seja, as pessoas (ou pelo menos as pessoas 
com alguns rendimentos) teriam de entregar uma 
percentagem mais baixa dos seus rendimentos ao 
Estado, este ano. Simples assim.

Como nem o primeiro-ministro nem os partidos 
que estão a negociar com ele puseram esta hipótese 
em cima da mesa, isso significa que o objetivo da 
mexida nos escalões é bem diferente.

Ter um IRS com cada vez mais escalões e mais 
“classes” de rendimento significa que, de cada vez 
que há um acréscimo de rendimento, o Estado 
vai buscar uma percentagem também maior 
desse rendimento. Ou seja, se, com esforço, com 
sacrifício e com mérito, um contribuinte conseguir 

ganhar um bocadinho mais, então o Estado 
vai buscar-lhe uma percentagem superior de 
rendimento, penalizando o seu esforço e retirando-
lhe parte substancial da recompensa.

Não é por acaso que um sistema com cada vez 
mais escalões de IRS é a grande reivindicação dos 
comunistas. É precisamente porque ela anula a 
ideia de que se pode subir na vida com trabalho 
e com mérito e de que o rendimento que temos 
é fruto desse esforço. E é também precisamente 
por isso que os partidos que querem ser uma 
alternativa a este Governo devem dizer claramente 
que o objetivo tem de ser baixar o IRS, e não fazer 
engenharia social com escalões – e muito menos 
aumentar a anestesia fiscal, aumentando ainda 
mais a quantidade de impostos indiretos, taxas e 
taxinhas sobre tudo e mais alguma coisa.   
visao@visao.pt

Convém lembrar que os 
governos do PS prometeram, 
várias vezes, baixar a carga 
fiscal, sem que tenham 
cumprido a promessa,  
tendo a carga fiscal 
aumentado, em vez de descer. 
Por isso, parece-me que  
é de desconfiar desta ideia  
de discutir os escalões do IRS

P O R  C E C Í L I A  M E I R E L E S  /  Deputada do CDS-PP
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R E G R E S S O  
A O  P A S S A D O

Após a retirada das forças internacionais do Afeganistão  
e da tomada de poder por parte dos talibãs, os relatos e as 

imagens que de lá chegam fazem-nos duvidar de que os últimos 
20 anos tenham, de facto passado. Estas fotos podiam,  

com facilidade, ter sido tiradas antes de 2001

CABUL, AFEGANISTÃO
Esta mulher afegã, totalmente coberta com uma burca, 
caminha com uma criança ao longo de uma degradada 

rua da capital do país, no sábado, 11.

CABUL, AFEGANISTÃO
Um homem procura, 

no domingo, 12, o que 
comprar entre os vários 
artigos domésticos em 
segunda mão, à venda 

numa espécie de Feira da 
Ladra, instalada no bairro 
de Khair Khana, em que 

é possível encontrar todo 
o tipo de bens que muitos 

dos afegãos desesperados 
venderam a preços 

irrisórios para financiar 
as longas viagens para 

fugirem do país ou apenas 
para sobreviverem.
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CABUL, ISTAMBUL
Vários combatentes talibãs ocupavam, no sábado, 11, a sala de estar da casa do “senhor da 

guerra” Abdul Rashid Dostum, no bairro de Sherpur, em Cabul, um dos seus mais ferozes inimigos 
e ex-vice-presidente que se pôs em fuga perante a entrada dos talibãs na capital. 

CABUL, AFEGANISTÃO
Dezenas de estudantes, 

completamente cobertas 
com as suas burcas, 
seguram bandeiras 

talibãs, enquanto 
esperam por um comício 
pró-governamental, na 
Universidade Shaheed 
Rabbani, em Cabul, no 
sábado, 11, dia em que 

se assinalava o 20º 
aniversário dos ataques 

terroristas contra os 
EUA.
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LIUZHOU, CHINA
Milhares de crianças participaram, na sexta-feira, 10, na tradicional primeira cerimónia 

de redação, numa área ao ar livre de uma escola primária de Liuzhou, região autónoma de 
Guangxi Zhuang. Esta é uma das cerimónias que marcam o início do ano escolar na China.

PARIS, FRANÇA
Poucos turistas circulavam, na segunda-feira, 13, 

junto ao emblemático Arco do Triunfo, em Paris, agora 
embrulhado em tecido prateado e azul, resultado de uma 

instalação criada pelo falecido artista norte-americano 
de origem búlgara, Christo, e a mulher Jeanne-Claude. A 

obra estará em exibição até 3 de outubro.

D.
R.

I M P A C T O  
D A S  M U L T I D Õ E S

Seja nos casos de Barcelona, Luanda ou Brasília, em que se juntaram para 
lutar por direitos, seja por serem sempre enormes, como na China, ou até 

por terem desaparecido, como aconteceu com os turistas em Paris, as 
multidões (ou a falta delas) geram sempre imagens impressionantes 

IMAGENS

LUANDA, ANGOLA
Centenas de apoiantes da UNITA – União 

Nacional para a Independência Total de Angola 
– manifestaram-se contra a reforma da lei 

eleitoral, no sábado, 11.



BARCELONA, ESPANHA
Muitos milhares de apoiantes da Independência da Catalunha encheram, no sábado, 11, as ruas de 

Barcelona. O protesto coincidiu com o Dia Nacional da Catalunha, ou Diada, que assinala a queda de 
Barcelona, em 1714, na Guerra da Sucessão Espanhola e a subsequente perda de instituições da região.

BRASÍLIA, BRASIL
Várias centenas de 
índios brasileiros 

montaram um 
acampamento em 
frente ao Supremo 

Tribunal, em Brasília, 
e manifestaram-se, 

na sexta-feira, 10, na 
tentativa de pressionar 
os juízes a decidir a seu 

favor, num processo 
que lhes pode retirar 

a posse das suas 
terras ancestrais. 

Os povos indígenas 
acusam Jair Bolsonaro 

de implementar 
políticas que visam 

retirar-lhes as terras 
para entregá-las aos 
negócios agrários ou 

de mineração.
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O PRESIDENTE 
QUE TINHA  

A CORAGEM  
DE CHORAR

Coube-lhe ser o Chefe de Estado na transição do milénio, 
uma época de radicais mudanças em Portugal e no 

mundo. O líder estudantil duro e indomável advogado dos 
presos políticos da ditadura era, também, um político 

que não escondia a emoção, as lágrimas e a humanidade. 
Um retrato em 15 momentos

 F I L I P E  L U Í S

1 9 3 9  –  2 0 2 1
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JJorge Fernando Branco de Sampaio, que morreu a 10 de se-
tembro, a poucos dias de completar 82 anos, Presidente da 
República (PR) entre 1996 e 2001 e entre 2001 e 2006, teve, 
sobretudo na segunda metade, um dos duplos mandatos 
mais difíceis da democracia. Trabalhou com cinco governos 
e indigitou quatro primeiros-ministros, dois do PS (partido 
de que se manteve militante, mesmo enquanto PR), António 
Guterres (1999) e José Sócrates (2005), e dois do PSD, Durão 
Barroso (2002) e Pedro Santana Lopes (2004). Por duas vezes, 
dissolveu o Parlamento, na primeira forçado pelas circuns-
tâncias (após a demissão de Guterres) e na segunda forçando 
as circunstâncias (desfazendo-se de Santana Lopes). Assistiu, 
mais ou menos impotente, à degradação da situação económi-
ca do País, no início do século. Foi uma voz diplomática forte, 
estabelecendo excelentes relações com algumas das figuras 
mais marcantes da política internacional. O caso Moderna, 
tendo no centro uma guerra entre fações da maçonaria e 
uma empresa de sondagens liderada por Paulo Portas; o caso 
do urânio enriquecido; os 75 vetos políticos e 16 pedidos de 
fiscalização da constitucionalidade; o processo Casa Pia e a 
Operação Furacão; as mortes de grandes figuras nacionais, 
como Amália, Costa Gomes, Melo Antunes ou Álvaro Cunhal; 
a independência de Timor e a transferência de Macau para a 
administração chinesa; dois referendos (interrupção volun-
tária da gravidez e regionalização) e uma revisão constitu-
cional (1997); o 11 de Setembro e a segunda Guerra do Golfo; 
a estreia de Portugal no mapa dos megaeventos (Expo’98 e 
Euro2004), a que se somaram inúmeros problemas de saúde, 
traçam o resumo dos dez anos que mudaram o mundo e o 
País, na transição do milénio. Numa aproximação imediata 
aos seus concidadãos, não evitava as lágrimas sempre que a 
emoção o tocava. Tinha uma lágrima fácil e “certeira” e isso 
humanizou-o como a nenhum outro Chefe de Estado.

Em 2006, Jorge Sampaio despediu-se da Presidência com 
71,6% de opiniões positivas, mais do que o próprio Mário Soa-
res. Logo de seguida, os areópagos internacionais reconhece-
ram a sua estatura de estadista, o seu talento diplomático e a 
sua condição de cidadão do mundo. Experiente, prestigiado, 
poliglota, assertivo, dialogante, culto, foi indicado por Kofi 
Annan como “enviado especial do secretário-geral da ONU 
Para a Luta Contra a Tuberculose”, entre 2006 e 2007. Daí 
para a frente, até 2013, passou a ser o alto representante da 
ONU para a Aliança das Civilizações, uma missão que tinha 
em vista o diálogo entre o Ocidente e, sobretudo, o mundo 
árabe e muçulmano. Senador entre os senadores de Portugal, 
embora sem intervenção política ativa, assistiu, ao vivo, no 
final de 2016, à posse de António Guterres como secretário-
-geral da ONU. Nova Iorque estava, então, no tempo e no 
espaço, muito distante do sótão de Algés, pertencente ao seu 
antigo aliado e, depois, adversário no PS, quando, com Vítor 
Constâncio, Salgado Zenha e outros, todos eles membros do 
ex-secretariado do PS, conspirara contra Mário Soares – fa-
lecido poucos dias depois da cerimónia na ONU.

No culminar de um percurso pessoal que era, também, na-
cional, Jorge Sampaio tinha caminhado muito para chegar ali 
– e o País, também por sua influência, fizera uma caminhada 
paralela de afirmação no mundo. Poderíamos destacar cente-
nas de episódios marcantes, no percurso do homem, que se 
confundem com o da própria História portuguesa da segunda 
metade do século XX. O jornalista José Pedro Castanheira, seu 
biógrafo, teve matéria para concluir dois volumes de mais de 
mil páginas cada um. Escolhemos lançar um olhar sobre 15 
momentos-chave. A começar pelo princípio... Infância feliz O pequeno Jorge, à direita, na foto

1

UMA FAMÍLIA “INGLESA”
Jorge Sampaio era um jovem 
diferenciado. O pai, Arnaldo Sampaio, 
foi diretor-geral de Saúde e fica na 
História sanitária portuguesa como 
o grande pioneiro dos programas de 
vacinação. O jovem Jorge teve como 
cenário de infância as paisagens 
húmidas de Sintra. É verdade que 
nasceu, em setembro de 1939, na Rua 
da Beneficência, em Lisboa, na Clínica 
Bensaúde, fundada por um dos seus 
antepassados, mas a sua “criação” 
passa pelo chalé de família, na vila 
de Byron, rodeado de hortas, jardins, 
bosques e penedias. Aos 8 anos, parte 
com a família para os EUA, reforçando 
a sua costela estrangeirada, acentuada 
por uma mãe, professora de Inglês, que 
fala, em casa, a língua de Shakespeare. 
Este background há de compor a sua 
coroa de glória, muitas décadas depois, 
na fluência e na clareza do discurso, 
numa célebre entrevista à CNN que 
se tornaria, de imediato, uma enorme 
vitória da diplomacia portuguesa. Mas 
não antecipemos.
Nos EUA, o clã acompanha o pai, a 
terminar um mestrado em Saúde 
Pública na Universidade Johns Hopkins, 
em Baltimore. O magnífico inglês que 
já exibe é aplicado, durante um ano, na 
escola pública norte-americana e no 
Conservatório Peabody. No exame final 
de piano, interpreta duas complicadas 
peças de Schumann. No regresso à 
Pátria, passa a viver em casa da avó 
materna, Sarah, em Lisboa, junto ao 
Liceu Pedro Nunes que ele frequenta 
até ao 5º ano.

D.
R.
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Homem  
de Família  
Com a segunda 
mulher, Maria 
José Ritta, mãe 
dos dois filhos, 
André e Vera

Crise estudantil de 1962  
O líder da Reunião  
Interassociações  
chegou a ser detido

2

O LÍDER ESTUDANTIL E A PIDE
Em 1962, o jornalista Augusto Abelaira irá aplicar um 
golpe de rins à censura, numa altura em que qualquer 
referência à crise académica, espoletada pela proibi-
ção do Dia do Estudante, é proibida nos jornais. Abe-
laira cita os grandes oradores da História: “João das 
Regras, padre António Vieira, José Estevão, António 
José de Almeida, Jorge Sampaio...”. Neste bolo, o ilus-
tre desconhecido passa despercebido aos censores. 
Foi a primeira vez que Sampaio viu o seu nome, em 
letra de forma, num jornal diário. O “grande orador”, 
prestes a fazer 23 anos, concluíra o curso um ano 
antes. Presidente da Associação Académica de Lisboa, 
é delegado na RIA (Reunião Interassociações) de que, 
pouco depois, será secretário-geral. A RIA marca o Dia 
do Estudante para 24 de março de 1962. O ministro 
da Educação Nacional, Lopes de Almeida, proíbe a 
realização da iniciativa e o governo fecha a cantina. 
A polícia de choque invade a Cidade Universitária. Os 
estudantes pedem uma explicação ao reitor, Marcelo 
Caetano. Liderada por Sampaio, uma delegação da RIA 
vai a casa de Marcelo que, embora figura da situação, 
se coloca ao lado dos estudantes.
A tensão dura semanas. Sem poder fazer greve, a 
RIA declara “luto académico”. Sampaio mantém as 
hostes mobilizadas. Num relatório, a PIDE refere-se 
à intervenção “do já conhecido Jorge Sampaio” que, 
“antes mesmo de iniciar a sua diatribe, foi longamente 
ovacionado”. É decretada uma greve de fome. A 11 de 
maio, 300 efetivos da PSP cercam a cantina. São pre-
sos mais de mil estudantes. Jorge Sampaio é um dos 
detidos. Está lançada a semente que inspirará muitos 
dos oficiais que, 12 anos depois, farão o 25 de Abril. 

3

O ADVOGADO DOS PRESOS... E DO SIMÕES
Sampaio torna-se um dos principais juristas especializados em 
propriedade industrial. Pro bono, porém, inicia uma carreira e 
uma reputação de defensor de presos políticos, nos tribunais 
plenários. Esta circunstância permitir-lhe-á estabelecer pontes 
com o PCP. Em 1968, é convocado, por Pedro Ramos de Almei-
da, representante do PCP no grupo oposicionista FPLN (Frente 
Popular de Libertação Nacional), baseado em Argel, para uma 
reunião da oposição em Paris. A presidir aos trabalhos encontra-
-se o próprio Álvaro Cunhal, mas, quando percebe que Cunhal 
justifica e aprova a invasão de Praga pelos tanques soviéticos, 
desilude-se. Pelo meio, defende causas mais improváveis, como 
a do jogador do Benfica, António Simões, que tem um diferendo 
com a entidade patronal e fica a um fio de se transferir para o 
(seu, dele, Sampaio) Sporting... Em 1967, casa-se com a antiga 
caloira de Medicina, Karine Dias. Sem filhos, o divórcio acontece 
em 1971. Três anos depois, dá o nó com a algarvia, modelo e 
quadro da TAP, Maria José Ritta, de quem terá os filhos Vera e 
André. Pilar afetivo continua a ser, também, o irmão mais novo, 
o conhecido psiquiatra e escritor Daniel Sampaio. 
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Com Mário Soares Na noite da vitória do 
primeiro PR civil, que substituiria dez anos 
depois. Foi Soares que o levou para o PS

Coligação Por Lisboa 
Em 1989, com o 
comunista Rui Godinho 
e os socialistas João 
Soares e Vasco Franco. 
Uma equipa de betão

4

À PROCURA DE UM PARTIDO 
Líder natural de um grupo que vem dos tem-
pos de escola e da faculdade, inicia os célebres 
almoços semanais do Hotel Florida, em que 
participam, entre outros, João Bénard da Cos-
ta, José Manuel e Miguel Galvão Teles, Nuno 
Brederode Santos, Joaquim Mestre, Vera Jardim 
(sócio de escritório), Jorge Wengorious, Ferro 
Rodrigues, Nuno Portas. O núcleo duro dos 
“sampaístas” discute à mesa os grandes temas. 
No 1º de Maio de 1974, como líder histórico dos 
estudantes de 1962, está inscrito para falar, 
como Mário Soares e Álvaro Cunhal, mas é na 
qualidade de representante do MES (Movimento 
de Esquerda Socialista) que o faz. Só que, quando 
o movimento passa a partido, no final de 1974, 
o MES adota o marxismo-leninismo e Sampaio 
afasta-se. Sempre à procura de uma via alterna-
tiva entre a social-democracia e o comunismo, 
forma o GIS (Grupo de Intervenção Socialista), 
para o qual se transfere a maioria dos amigos do 
Florida. Nessa altura, Sampaio está longe de ser 
um moderado. Embora não preconize a ditadura 
do proletariado, também não opta pela linha do 
socialismo democrático. Melo Antunes leva-o, 
entretanto, para o IV Governo Provisório, em que 
sobraçara a Secretaria de Estado da Cooperação 
Externa. Em 1978, negoceia a sua entrada no PS, 
a convite de Mário Soares, que quer atrair os bons 
quadros do “sampaísmo”. Mais tarde, no grupo 
do ex-secretariado, que também integra António 
Guterres, Salgado Zenha ou Vítor Constâncio, na 
sequência das presidenciais de 1980, Sampaio 
fará a sua travessia do deserto. Em 1986, porém, 
depois de terem apoiado a candidatura de Mário 
Soares contra Salgado Zenha, os contestatários 
do ex-secretariado estão reabilitados. E, em 1988, 
após a demissão de Vítor Constâncio, avança para 
a liderança, derrotando Jaime Gama. 
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UMA CONVERSA COM O ESPELHO 
Foi de manhã, à frente ao espelho, que Jorge Sampaio encontrou o 
candidato do PS à Câmara Municipal de Lisboa, em 1989: “Naturalmente, 
sou eu próprio”, como repetiu, perante os jornalistas, na declaração em 
que anunciou a candidatura. A 17 de dezembro de 1989, as autárquicas 
eram um duro teste à sua capacidade política. Competia-lhe ganhá-las, 
derrotando o poderoso PSD de Cavaco Silva que governava com maioria 
absoluta. O carismático dirigente do CDS, Nuno Krus Abecasis, estava de 
saída, e esta oportunidade lançaria as bases para uma vitória nas legisla-
tivas de 1991. A direita coligada já encontrara um candidato forte, criativo, 
jovem e carismático: Marcelo Rebelo de Sousa. Sampaio passara as últi-
mas semanas à procura de um candidato forte que o PS pudesse apoiar. 
Um a um, todos os “generais” (como António Guterres) declinaram. Outras 
possibilidades, como os arquitetos independentes Nuno Portas (seu ami-
go, que também recusou) ou Gonçalo Ribeiro Telles não entusiasmavam. 
Uma sondagem do Expresso dá Marcelo à frente de todos os candidatos 
apontados pelos jornais como possíveis escolhas do PS, incluindo o filho 
do Presidente, João Soares, que quer chegar-se à frente – e que tem uma 
ideia radical: a de liderar uma coligação que inclua o PCP. Em desacordo 
total está António Costa: o jovem ex-estagiário (28 anos) do escritório de 
Sampaio partilha com Vera Jardim a convicção de que “não há qualquer 
vantagem numa aproximação com o PCP”. 
Jorge Sampaio revê o filme de Vítor Constâncio, quando bateu com a 
porta, sentindo-se boicotado pela linha histórica e soarista: “Não tenho 
generais!”, proclamara o antigo ministro das Finanças de Mário Soares. 
E Sampaio precisa de um golpe de asa. Ninguém lhe apontará a falta de 
generais, quando ele próprio se considerar a melhor solução. E a revela-
ção sentida frente ao espelho há de mudar-lhe o destino. Se queremos um 
trabalho bem feito, temos de ser nós a fazê-lo ou, um dia, outros poderão 
no nosso lugar... chegar a Presidente da República.
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Líder do PS Cartazes de campanha em 
1991. Cavaco aumenta maioria...
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A GERINGONÇA DA ERA ANALÓGICA
Às 18h30 de quinta-feira, 20 de julho de 1989, dois homens, de fato 
escuro, gravata e ar grave, sobem discretamente pelo elevador da 
antiga sede nacional do PS, na Rua da Emenda, ao Chiado, em Lis-
boa. Trata-se de Rui Godinho, candidato da CDU a Lisboa para as au-
tárquicas de dezembro desse ano, e de Luís Sá, dirigente do PCP que 
liderara, em representação dos comunistas, o processo negocial para 
a formação da coligação Por Lisboa. Lá em cima, aguardam o ve-
reador lisboeta do PS, Vasco Franco, o assessor para a Imprensa de 
Jorge Sampaio, António Manuel, o urbanista Fonseca Ferreira, futuro 
autor do planeamento estratégico para a capital, e o arquiteto Nuno 
Portas. Numa salinha ao lado, senta-se o próprio secretário-geral do 
PS e candidato socialista a Lisboa. À mesma hora, na sede do Largo 
do Rato, uma delegação do PS e outra do PRD discutem a eventual 
participação dos renovadores numa candidatura conjunta. Os socia-
listas têm o cuidado de convocar a Imprensa para esta. A manobra de 
diversão quase resulta, mas um órgão, o extinto semanário O Jornal, 
faz a sua manchete, no dia seguinte, com os bastidores do encontro 
do Chiado. Recorde-se o texto de primeira página daquele semanário: 
“Os partidos Socialista e Comunista chegaram a acordo, nas últimas 
horas, acerca dos principais pontos para uma coligação para a câma-
ra de Lisboa. A Comissão Nacional do PS e o Comité Central do PCP 
deverão ratificar, no fim de semana, os termos desse entendimento. 
O Jornal revela os pontos mais difíceis em que ‘esbarrou’ a negocia-
ção e os encontros, muitos deles secretos, que se efetuaram para 
se obter uma plataforma cujo significado ultrapassa o município da 
capital. Quinze anos depois do 25 de Abril, aí está o primeiro acordo 
entre os dois maiores partidos da esquerda portuguesa.” Fazia-se 
História. Mas iriam decorrer mais 26 anos até que António Costa e 
Jerónimo de Sousa imitassem Sampaio e Cunhal...
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1991, UMA CAMPANHA TRISTE
A 19 de julho de 1991, Jorge Sampaio, líder 
do PS, viu o PSD reforçar a maioria absoluta 
obtida em 1987. O País recebia o euromilhões 
europeu, crescia a um ritmo de 8% ao ano 
e prosperava numa febre de obras públicas 
que lhe alteraria a face, para sempre. Cavaco 
Silva estava no auge. A maneira hermética e 
redonda de se exprimir também não ajudou 
um Sampaio demasiado tímido e demasiado 
sério. Palavroso, rebuscado, com linguagem 
de advogado e frases compridas, sem 
preocupação com os sound bites, Sampaio 
não conseguia fazer-se entender pelo homem 
da rua. Ao contrário, com palavras simples 
e mensagens diretas, Cavaco proclamava, 
na Guarda, que, se quisessem “continuar a 
comprar frigoríficos”, as pessoas tinham de 
votar no PSD. A sempre delicada constituição 
das listas de deputados não ajuda. Sampaio 
revela desconhecimento dos hábitos e das 
relações locais de forças, dentro do PS. Sem 
paciência para a pequena política, pouco dado 
aos “negócios de mercearia”, comete, pelo 
caminho, alguns erros crassos. Arredado de 
cabeça de lista, o histórico Manuel Alegre 
vocifera numa manchete: “O PS tratou-me pior 
do que a PIDE!” Com este protesto, consegue 
regressar a nº 1 pelo círculo de Coimbra. Os 
jornais andam semanas entretidos com o 
candidato-mistério que Sampaio anunciara 
para fechar as listas – e que entraria na 
quota do secretário-geral. Um jornal diz que 
o “senhor x” é Sousa Franco, antigo dirigente 
do PPD, mas, quando o verdadeiro nome é 
revelado, declara-se o anticlímax: trata-se 
do desconhecido João Menezes Ferreira, que 
acabaria a contracenar com Artur Albarran 
num popularucho concurso televisivo chamado 
A Cadeira do Poder...
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Em Timor, ano 2000 Com Xanana Gusmão, ao fundo
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CORRER PARA BELÉM
Em fevereiro de 1994, Sampaio 
prepara a resposta que 
deve dar ao Expresso, caso 
fosse interpelado sobre as 
presidenciais de 1996. A frase é 
da autoria do amigo e estratego 
Nuno Brederode Santos: “Há 
um fator de natureza subjetiva 
que, sem ser decisivo, não 
deixaria de ser estimulante 
para a minha decisão: saber 
que me ia confrontar com o 
prof. Cavaco Silva.” Era o pré-
anúncio. Poucos dias antes de 
formalizar a candidatura, em 
fevereiro de 1995, Sampaio 
avisou o secretário-geral 
do PS por telefone. Mário 
Soares, que queria escolher 
um sucessor – e que seriam 
todos menos Sampaio... – nem 
sequer foi avisado. Soares 
tenta convencer Almeida 
Santos, Vasco Vieira de 
Almeida, Carlos Monjardino, o 
procurador-geral da República 
Cunha Rodrigues, o reitor da 
Universidade de Coimbra, Rui 
Alarcão – e até o militante nº 
1 do PSD, Pinto Balsemão, é 
sondado. O rival interno mais 
forte parece ser, entretanto, 
o carismático presidente da 
Câmara Municipal do Porto, 
Fernando Gomes, que também 
Guterres prefere. Mas é tarde. 
Antes de tornar pública a 
decisão, convidara o dirigente 
do PCP Carlos Brito para jantar 
em sua casa. Apenas estiveram 
o comunista e o casal Sampaio. 
Brito comunicou a decisão 
a Álvaro Cunhal que reagiu 
favoravelmente, com o 
pragmatismo de sempre: “É 
o candidato mais à esquerda 
que terá hipótese de ser 
eleito, em Portugal. Temos de 
fazer de tudo para o eleger.” 
É claro que, em 1996, o PCP 
apresentaria um candidato, 
Jerónimo de Sousa, mas este, 
convenientemente, acabou por 
desistir, a favor de Sampaio, 
à boca das urnas. No final, 
a 14 de janeiro de 1996, só 
chegaram ao boletim de voto 
Jorge Sampaio, que obteve 
53,8% dos votos, e Cavaco 
Silva, com 46,2 por cento.

9

AI, TIMOR... E A CNN A SEUS PÉS
Em Belém, o novo Presidente cria um Conselho Económico, com a representação das vá-
rias escolas económicas, junta nomes como Silva Lopes, Miguel Beleza, Teodora Cardoso, 
Teixeira dos Santos, Vítor Bento, Nogueira Leite ou Augusto Mateus. Uma espécie de Bloco 
Central das Finanças. Um comité de sábios que, sem a responsabilidade executiva por 
atos concretos, acaba por condicionar a política económica e orçamental. Nem Eanes nem 
Soares tinham ido tão longe... O estilo interventivo de Sampaio dá frutos diplomáticos na 
saga da libertação de Timor. Após o referendo pela independência do território, a Indonésia 
e as milícias pró-Jacarta trazem o caos e a destruição. António Guterres exerce pressão 
máxima sobre a administração Clinton e chega ao ponto de pôr em causa alguns dos com-
promissos na NATO. Jorge Sampaio convoca o embaixador dos EUA, em Lisboa, Gerald 
McGowan, às cinco da manhã do dia 6 de setembro de 1999. Tem carta-branca do governo: 
neste dossier, o Presidente já firmara os seus créditos e se mostrara decisivo.
Aquando da entrega do Prémio Nobel da Paz a D. Ximenes Belo e a José Ramos-Horta, 
em Oslo, Sampaio dispusera-se perante o pivô da CNN, Jonathan Mann, a participar num 
debate de mais de uma hora sobre a situação de Timor-Leste. Enfrentando em direto 
o embaixador da Indonésia junto das Nações Unidas, Nugroho Wisnumurti, que inter-
vinha a partir de Nova Iorque, o Presidente esmagou, num inglês perfeito e com sólida 
argumentação diplomática, jurídica e humanitária, um a um, todos os argumentos da 
Indonésia. Numa intervenção de repercussão global, o Presidente tinha feito mais por 
Timor do que décadas de diplomacia portuguesa. E o próprio Sampaio confessaria ao seu 
biógrafo, José Pedro Castanheira, ter sido esse “um dos momentos mais altos” da sua 
vida política.
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Quatro primeiros-ministros Trabalhou com Guterres, Durão, Santana e Sócrates, e com cinco governos
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A PNEUMONIA DE MACAU
Em dezembro de 1999, uma doença grave 
interfere diretamente nas obrigações de Estado. 
Em Macau, Jorge Sampaio assiste à cerimónia 
da transferência de soberania do território para a 
China, na noite de 19 para 20 de dezembro, mas 
decide abandonar Macau, noite adentro, logo após 
a transferência: o Presidente não quer acordar num 
território estrangeiro depois de nele ter entrado 
sob administração portuguesa. Inventa-se uma 
visita oficial à Tailândia e dorme, nessa noite, em 
Banguecoque. No dia seguinte, iniciava uma visita 
oficial a Timor-Leste. Só que, na antevéspera, na 
ilha de Coloane, em Macau, Sampaio resolvera 
fazer uma partida de golfe, debaixo de chuva 
miudinha e de algum frio, e aquilo que começou 
como uma constipação acabou em pneumonia. 
Agora, o Presidente da República tinha de ficar 
acamado, num País estrangeiro, por tempo 
indeterminado. Uma crise protocolar inédita. Sem 
contar com o cancelamento do programa em 
Timor-Leste, onde o esperavam já alguns ministros 
da República e empresários. As autoridades 
tailandesas providenciaram um programa oficial 
para a primeira-dama, enquanto o Presidente fazia 
novos exames. Depois de mais dois dias retido, 
Sampaio responsabilizou-se, pessoalmente, pelo 
regresso a Lisboa.
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CHOQUE COM ARMANDO VARA
No final do ano 2000, Fernando Gomes é remodelado e abandona o 
cargo de ministro da Administração Interna, sendo substituído por 
Nuno Severiano Teixeira. Armando Vara, ex-secretário de Estado, é 
promovido a ministro da Juventude e Desporto. E o chefe de Gabinete 
de António Guterres, Luís Patrão, um homem do lóbi socialista da Cova 
da Beira, do distrito de Guterres (Castelo Branco) e amigo pessoal de 
José Sócrates, substitui como secretário de Estado da Administração 
Interna. É neste contexto que surge o escândalo da Fundação para 
a Prevenção Rodoviária, entidade privada destinada a gerir dinheiros 
públicos, para fazer o que o governo deveria fazer diretamente: promo-
ver campanhas de prevenção rodoviária, avolumando-se suspeitas de 
colocações de boys e de favorecimento de empresas amigas fornece-
doras. Sampaio entra em parafuso: está a um mês da própria reeleição 
e vê o principal partido que o apoia a embrulhar-se numa mal explicada 
operação. Guterres é chamado a Belém e, no dia seguinte, Armando 
Vara é forçado a demitir-se (arrastando o sucessor na secretaria de 
Estado, Luís Patrão). Com a determinação dos indecisos, quando “se 
passam”, Sampaio dera um forte puxão de orelhas ao primeiro-minis-
tro, ameaçando-o: “Se não rolarem cabeças, não vou ficar calado!” E 
pede ao assessor e constitucionalista Jorge Novais que prepare uma 
declaração para, se necessário, ser lida a seguir à audiência com o che-
fe do governo e pressionar a demissão de Vara. Ao saber da demissão, 
a Presidência emite um comunicado bem explícito: “As instituições 
públicas e privadas financiadas pelo Estado devem ser constituídas 
com procedimentos insuscetíveis de crítica em Estado de Direito.” E 
os acontecimentos posteriores – a animosidade de Vara em relação a 
Sampaio, refletida de várias formas públicas – têm a sua explicação.
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Quebra de confiança A Cimeira das Lajes foi a causa de uma surda crise institucional entre o PR e o chefe do governo
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CIMEIRA DAS LAJES, ALTA TENSÃO
A 14 de janeiro de 2001, Jorge Sampaio é reeleito com 55,55% dos votos, 
contra os 34,68% de Ferreira do Amaral, apoiado pelo PSD. A 16 de dezem-
bro, na noite eleitoral que ditou a derrota do PS nas eleições autárquicas, 
António Guterres demite-se para evitar “o pântano”. Ouvidos os partidos, o 
Presidente, em vez de convidar o novo líder do PS, o seu amigo Ferro Rodri-
gues, opta pela convocação de eleições antecipadas para 17 de março de 
2002. Um ano depois, Durão Barroso, primeiro-ministro do PSD, é o anfitrião 
da “Cimeira da Guerra”, quando o Presidente norte-americano George W. 
Bush, o primeiro-ministro britânico Tony Blair e o presidente do governo es-
panhol José María Aznar desembarcam nas Lajes, nos Açores, para decidir a 
invasão do Iraque. O líder iraquiano, Saddam Hussein, é acusado de esconder 
dos observadores internacionais um enorme arsenal de armas de destruição 
em massa. Mas uma equipa internacional da AIEA (Agência Internacional de 
Energia Atómica), chefiada pelo sueco Hans Blix, que esquadrinhou o Iraque, 
desmente que elas existam. A Europa divide-se, com o Presidente francês, 
Jacques Chirac, e o chanceler alemão, Gerhard Schröder, a recusarem a in-
tervenção militar ocidental. Mas Espanha e Portugal seguem a linha dura, no 
caso português, contra a opinião e as instruções do Presidente da República 
que, nos termos da Constituição, além de Chefe Supremo das Forças Arma-
das, tem a exclusiva prerrogativa de declarar a guerra ou fazer a paz e possui 
competências na área da política externa. É à última hora, na antevéspera, 
que Durão avisa o Presidente. Segundo posteriores revelações de Sampaio, 
a cimeira é-lhe “vendida” como um último esforço para evitar a guerra. Foi o 
contrário. O Presidente “apenas” dispõe da possibilidade de dissolver o Par-
lamento. Um dos requisitos é o facto de estar em causa o regular funciona-
mento das instituições, o que, neste caso, dada a quebra de confiança, existiu. 
Porque não agiu o Presidente? Indecisão, falta de coragem ou interpretação 
errada da gravidade dos acontecimentos? Terá ponderado fatores de ordem 
política interna? A grave crise económica desaconselhava uma crise política? 
O governo dispunha de uma maioria parlamentar. E os ventos de guerra que 
se sentiam no horizonte não eram propícios a que se “inventasse”.
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O TERRAMOTO DA CASA PIA
Nesse annus horribilis de 2002, em setembro, 
rebenta o processo Casa Pia. O principal arguido 
é o apresentador de televisão Carlos Cruz (que 
viria a ser condenado), mas as suspeitas (que se 
revelariam infundadas) arrastam algumas figu-
ras maiores do PS, entre elas o secretário-geral, 
Ferro Rodrigues. Mais tarde, boatos procurariam 
enlamear o próprio Jorge Sampaio. Sem quais-
quer indícios que comprometessem os principais 
dirigentes do PS ou o Presidente, as autoridades 
acabam por indiciar e deter Paulo Pedroso, um dos 
delfins de Ferro Rodrigues, quadro prometedor do 
partido, ex-ministro e deputado-“estrela”. A sua 
posterior absolvição – e indemnização em 100 mil 
euros por parte do Estado – fornece argumentos à 
tese da “cabala”, segundo a qual o processo Casa 
Pia teria sido orquestrado no sentido de decapitar a 
liderança socialista e remeter o PS para a oposição 
durante muitos anos. Em Belém, Sampaio segue os 
acontecimentos com apreensão. Cartas anónimas 
procuram lançar para a lama os nomes de altas 
figuras do PS, incluindo o de Jaime Gama. Em ja-
neiro de 2006, já no final do mandato, o tabloide 24 
Horas faz uma manchete sobre um certo “envelope 
9”, em que constariam as faturas detalhadas de 
altas figuras do Estado, incluindo as do Presidente 
da República. Em letras garrafais, o jornal escreve: 
“Até os telefonemas de Sampaio foram investiga-
dos no processo Casa Pia”. Afinal, segundo garante 
a PGR, o “envelope 9” apenas contém a faturação 
detalhada do arguido Paulo Pedroso. 
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Últimos anos 
No terreno, como 
enviado especial 
do secretário-
-geral da ONU, 
Kofi Annan. Em 
cima, a cerimónia 
fúnebre, nos 
Jerónimos

14

SANTANA PARA A RUA!
O governo começara mal, logo na 
posse: Paulo Portas não disfarçou 
a expressão de espanto ao ver 
associado o seu nome no cargo 
de “ministro de Estado, da Defesa 
Nacional e dos Assuntos do Mar”. 
Os “Assuntos do Mar” foram sur-
presa, até para ele. A trapalhada 
prosseguiu com o discurso de 
posse, na Assembleia da Repúbli-
ca, uma baralhada incompreen-
sível que o novo primeiro-minis-
tro justificaria com as “falhas 
informáticas” que repetiam frases 
no mesmo print... A mudança de 
pasta de Teresa Caeiro para a 
Secretaria de Estado das Artes 
do Espetáculo, poucas horas após 
ter sido anunciada por Portas 
para a Defesa, surpreendeu 
toda a gente, incluindo a própria. 
Dois meses depois da posse, 
sucessivos erros no concurso de 
colocação de professores dos 
ensinos Básico e Secundário em 
setembro e o consequente atraso 
no arranque do ano letivo não 
encontram qualquer explicação 
plausível da parte do ministério 
tutelado por Maria do Carmo Sea-
bra. Em outubro, o ministro dos 
Assuntos Parlamentares acusa 
o comentador Marcelo Rebelo 
de Sousa de odiar o governo. 
Finalmente, apenas quatro dias 
após ter tomado posse do cargo 
de ministro, Henrique Chaves 
despede-se, acusando o chefe, na 
Lusa, de “falhas de coordenação e 
falta de lealdade”. Precisamente 
na véspera desta demissão, Cava-
co Silva publicara o artigo em que 
criticava o fraco desempenho do 
governo, defendendo ser tempo 
de “os bons políticos afastarem 
os maus políticos” – o célebre 
texto da “boa e da má moeda”. 
Chamado de urgência pelo Pre-
sidente para uma reunião, a 29 
de novembro, Santana soube que 
estava demitido. Sampaio iria dis-
solver o Parlamento. O resultado 
foi a única maioria absoluta do PS 
liderado por José Sócrates. Foi o 
povo que o elegeu, quando podia 
ter reconfirmado Santana. E se 
os portugueses estavam longe 
de imaginar o que se passaria 
depois, porque havia Sampaio de 
o fazer?...
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SECRETAMENTE AMADO?
Em política, é muito mais difícil ser respeitado do que ser popular. Pouco expansivo, 

embora emotivo; com pouca capacidade de comunicação, embora bom orador; pouco 

carismático, embora um líder nato; de convicções inabaláveis e objetivos precisos, 

embora dado ao consenso, Jorge Sampaio nunca foi um político empolgante. A 

ausência de polémica ou de polarização em torno da sua figura não mobilizava as 

massas. E o seu papel na História, pouco histriónico, passa, volta e meia, erradamente, 

por “discreto”. Depois de ter deixado a Presidência da República, não voltou a intervir 

politicamente, mas dedicou-se a causas maiores: enviado especial do secretário-geral 

da ONU (Kofi Annan) Para a Luta Contra a Tuberculose, depois alto representante 

da ONU para a Aliança das Civilizações e vencedor do Prémio Nelson Mandela, e, 

finalmente, empenhado no apoio aos estudantes sírios em Portugal – e, nos últimos dias 

de vida, decidido a repetir a fórmula com as meninas afegãs –, Sampaio viu serem-lhe 

aproveitadas, pelas mais altas instituições mundiais, a sua vocação de homem solidário, 

a sua cultura, o seu fino trato nos areópagos internacionais, o seu sentido diplomático 

e os seus conhecimentos que fazem dele um dos portugueses mais prestigiados da 

História. Notou-se que, de uma certa forma, o elogio fácil que se faz dos mortos teve, 

desta vez, o toque especial de ser sincero e unânime. O funeral de Estado foi uma 

homenagem que entrou pelas casas dos portugueses, provocando recolhimento e 

reflexão interior, envolvido pelo mesmo silêncio, entrecortado de aplausos contidos, que 

se verificou na passagem do cortejo. Talvez ele o não soubesse, mas terá sido discreta, 

secretamente amado pelos seus concidadãos.
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O último ‘adeus’  
e serviço a Portugal 

1. O que foi dito sobre Jorge Sampaio (JS), o muito 
raro grande consenso sobre a sua figura, o seu per-
fil humano, o seu percurso político, a própria for-
ma e qualidade com que decorreram as cerimónias 

de despedida e homenagem após a sua morte – foram 
o último grande contributo que deu ao País, aos valores 
pelos quais sempre se bateu. Acrescendo, assim, ao que 
fez e nos deixa de essencial: o exemplo de humanis-
mo, dignidade, integridade, coerência, serena coragem; 
a porfiada, consistente e sempre inteligente luta pela 
liberdade, solidariedade, democracia; o profundo amor 
a Portugal, sendo em simultâneo empenhado cidadão 
do mundo; a constante atenção aos outros e o apurado 
sentido das responsabilidades e do serviço público; a 
recusa de demagogia, arrogância, populismo de qual-
quer espécie; a sensibilidade para tudo, dos problemas 
sociais às manifestações culturais e artísticas.
 

2. No desgosto do desaparecimento do cidadão e do 
amigo, foi reconfortante ver o unânime reconhe-
cimento da sua personalidade e ação, em tantos 
expressivos testemunhos. Especial destaque para 

as duas intervenções de Marcelo, para a de António 
Costa nos Jerónimos e, de forma superlativa, para a 
evocação pelos filhos, Vera e André, que deram do 
pai um belo, completo e até comovente retrato. Creio 
que tudo isto também contribuiu para um reforço da 
democracia e da imagem dos “políticos” que merecem 
respeito e admiração.

 3. Estranhamente não vi salientado, sequer refe-
rido, que em 2016 foi atribuído a JS, pela ONU, 
o Prémio Nelson Mandela, que visa distinguir a 
“contribuição excecional” de alguém “em prol da 

humanidade”, na esteira de Mandela, “do seu legado em 
matéria de reconciliação, transição política e transfor-
mação social”. É, pois, difícil haver maior honra e con-
sagração internacional do que receber, e logo na sua 1ª 
edição, aquele prémio, do mais alto valor simbólico, e 
talvez por isso só outorgado de cinco em cinco anos. 

Tal mostrará haver tanto a dizer sobre JS que até 
fica esquecida aquela extraordinária distinção... Certo 
é que os média, maxime as televisões, não lhe deram 
o devido relevo, como então assinalei. E muito do 
agora justamente sublinhado a propósito do antigo 
Presidente contrasta com certos anteriores lastimáveis 
apagamentos ou desvalorizações. 

4. Podia, mas não cabem, dar vários testemunhos 
pessoais. Ficam só duas ou três notas. Conheci 
o Jorge há... 60 anos, após a vitória da lista de-
mocrática na Associação Académica de Coimbra 

(AAC), de longe a maior e mais importante do País. E 

logo em 1961 promovemos o I Encontro Nacional de 
Estudantes, decisivo “pontapé de saída” para toda a 
luta estudantil posterior. Na mesa da sessão plenária 
final estavam o secretário-geral da RIA, JS, o presi-
dente da AAC, Carlos Candal, e eu, da organização. E 
nesses tempos difíceis os companheiros de combates e 
de sonhos com quem se tinha mais afinidades torna-
vam-se logo amigos de infância.

Nas lutas estudantis, depois como advogados de 
presos políticos no Plenário, e por aí fora, JS já noto-
riamente se distinguia, em particular pela capacidade 
de liderança. Que não provinha de discursos e atitudes, 
demagogia e métodos à maneira dos condottieri, mas 
sim da preparação e visão, força argumentativa e per-
suasiva, coragem tranquila e tolerante – servidas por 
poder de comunicação, por saber estabelecer diálogos 
e criar pontes, sentido da oportunidade e dos equi-
líbrios necessários para a eficácia face aos objetivos 
a atingir. E pelo mais que ao longo da sua longa vida 
pública mostraria, incluindo a apetência e o gosto pela 
política, que sempre fizeram antever que da “geração 
de 60”, ele seria inelutavelmente quem se lhe dedicaria 
com mais êxito. 

5. Sobre as décadas do JS político, outras tantas 
décadas me pronunciei, mormente como co-
mentador. Uma das críticas, infeliz e injusta, que 
várias vezes lhe foi feita, mesmo que de forma 

velada, foi a de ser de “lágrima fácil”. Ora, para mim, o 
que estava na sua base era umas das maiores quali-
dades de JS: ter, como referi, uma grande atenção aos 
outros – e uma sensibilidade que o fazia sinceramente 
emocionar-se. Ainda bem; um Homem também chora. 
Lembro em particular como isso amiúde ocorreu na 
visita de Estado ao Brasil, em que como seu convidado 
o acompanhei: ele era, muitas vezes, um racionalista 
comovido. 

Tendo, sobretudo como Chefe de Estado, de su-
portar e ultrapassar muitas dificuldades, de tentar 
não ferir ninguém e chegar a consensos até impossí-
veis, o seu persuasivo “verbo” de outrora começou a 
assumir uma forma bastante redonda. Quando lhe fiz 
a sua primeira, e grande, entrevista do segundo man-
dato, aqui para a VISÃO (de 27/9/2001), mudando de 
registo e tratando-o por tu, perguntei ao “velho ami-
go”, a finalizá-la, como é que o homem frontal que 
era compatibilizava isso com as “cautelas” que aquela 
redondez indiciava. E o Jorge respondeu: “Isso é uma 
excelente pergunta. Confesso que me é muito difícil. 
Muitas vezes, tenho de fazer um grande esforço para 
sobrepor ao meu espírito combativo o equilíbrio e a 
serenidade que o cargo de Presidente exige...”   
visao@visao.pt 
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O SUPERPODER 
 DO FATOR XX

Ter dois cromossomas X torna as mulheres geneticamente 
superiores aos homens? A questão ainda é polémica e não 
há conclusões definitivas. É verdade que elas vivem mais e 
o seu sistema imunitário é mais forte – resistem melhor a 

certas doenças infecciosas e têm uma resposta mais eficaz 
à vacinação. Mas nem tudo são rosas e existe o lado negro 
das patologias autoimunes. A Covid-19 também veio expor 

as diferenças entre os sexos. O que nos diz a Ciência
 V Â N I A  M A I A
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T
Tenebrio molitor. Foi esta larva-da-farinha 
que conduziu a cientista Nettie Stevens à des-
coberta do papel desempenhado por um par 
de cromossomas na determinação do sexo das 
espécies. Pela primeira vez, ao fim de séculos 
de especulação, a norte-americana descreveu 
que as fêmeas somam dois cromossomas X, 
enquanto os machos têm um X e um Y (a 
investigadora não usou logo a terminologia 
X e Y, essa convenção só seria adotada mais 
tarde). As suas conclusões revolucionárias 
foram publicadas em 1905. Nettie Stevens 
tinha 44 anos e morreu aos 50, vítima de um 
cancro da mama.

Esta revelação é muitas vezes atribuída a 
Edmund Beecher Wilson, que publicou con-
clusões semelhantes sobre o tema – muito 
menos rigorosas – praticamente ao mesmo 
tempo. Na época, o norte-americano era já 
um geneticista de renome, mas aproveitou os 
resultados de Nettie Stevens para corrigir a 
sua teoria, passando a citar a cientista como 
uma seguidora das suas ideias... Ao contrá-
rio da portadora de dois cromossomas XX, 
Wilson foi convidado a dar uma conferência 
sobre as suas descobertas pouco tempo de-
pois de as anunciar. 

Afinal, ter um cromossoma X e um Y sem-
pre trouxe historicamente mais vantagens 
do que possuir dois iguais, tendo em conta a 
milenar desigualdade de direitos e de opor-
tunidades entre os géneros em todo o mun-
do – basta lembrar que, ao nível da Ciência, 
a britânica Universidade de Cambridge, por 
exemplo, só passou a atribuir às mulheres di-
plomas equivalentes aos dos homens em 1947. 

Agora, à medida que avança a investigação 
em torno do cromossoma X, anedoticamente 
associado ao “sexo fraco”, parece ter chega-
do a altura de as mulheres reclamarem a sua 

“superioridade genética”. É isso mesmo que 
defende o geneticista Shäron Moalem (que 
não só descobriu duas doenças genéticas 
raras, como também um novo composto an-
tibiótico). “Quem não tiver um cromossoma X 
extra, estará sempre em desvantagem”, afirma, 
perentório, o autor do livro A Melhor Metade 
– Sobre a Superioridade Genética da Mulher 
(Temas e Debates). O canadiano acredita que 
o facto de os homens terem mais força física 
dificulta a aceitação da ideia de que as mulhe-
res são biologicamente mais fortes. 

ELAS VIVEM MAIS
Os seres humanos possuem um total de 46 
cromossomas divididos em 23 pares. Eles 
contêm o material genético das células e, 
no fundo, as instruções para a construção 
de tudo o que existe no nosso corpo. O vi-
gésimo terceiro par é composto pelos cro-
mossomas sexuais: o sexo feminino tem dois 
X herdados de cada um dos progenitores, 
enquanto o masculino herda um X da mãe 
e um Y do pai, ou seja, é o homem quem 
define o sexo do bebé. 

Além de estar dependente dos cromosso-
mas, o sexo biológico também é condicionado 
pelo sistema reprodutor, que inclui a genitália 
e as gónadas, e pelas hormonas. O género é 
um conceito mais fluido, que depende da 

56%
HOMENS SOFREM 

MAIS COM  
A PANDEMIA 

Segundo o relatório de 
julho do Projeto Sexo, 

Género e Covid-19, 
64% das pessoas 
hospitalizadas em 

unidades de cuidados 
intensivos são do sexo 

masculino, assim 
como 56% das vítimas 

mortais

Descobertas  
Os níveis de 
estrogénio e de 
progesterona 
existentes no corpo 
das mulheres 
protegem-nas,  
de alguma forma
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expressão da identidade, independentemente 
do sexo genético. Neste artigo, referimo-nos 
aos sexos masculino e feminino e a homens 
e mulheres no sentido biológico.  

Durante muito tempo, acreditou-se que 
a função dos cromossomas sexuais se li-
mitava à reprodução, mas é cada vez mais 
consensual que o seu impacto irá muito 
além disso, sobretudo desde que se confir-
mou que, ao contrário do que se pensava, o 
segundo cromossoma X feminino não está 
totalmente silenciado. 

Em 1961, foi também uma mulher, a ge-
neticista Mary Frances Lyon, quem avançou 
a hipótese de um dos dois cromossomas 
X femininos ser aleatoriamente silenciado 
em cada célula, mas hoje sabe-se que não 
é assim. Até 15% dos genes do X silenciado 
podem continuar ativos. “O que faz o sexo 
feminino com esses genes extra?”, questiona 
Shäron Moalem, ansioso por dar a resposta. 
“Pode combater mais facilmente doenças 
infecciosas ou evitar cancros, por exemplo. 
É como se as mulheres tivessem um motor 
turbo que as ajuda a subir a montanha quan-
do estão em sarilhos”, ilustra.

O canadiano especula que esta vantagem 
genética possa ser a razão para a maior lon-
gevidade do sexo feminino. Na lista dos mais 
velhos centenários desde que há registos, o 
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Elas resistem melhor à Covid-19 
Os homens têm uma probabilidade quase três vezes superior  
à das mulheres de serem internados nos cuidados intensivos, mas, 
habitualmente, elas demoram mais tempo a recuperar da doença

Apesar de o número 
de infeções causadas 
pelo SARS-CoV-2 ser 
bastante paritário (51%, 
no sexo masculino, e 
49%, no feminino), os 
homens destacam-se ao 
nível das complicações. 
O relatório de julho do 
Projeto Sexo, Género e 
Covid-19 revela que 64% 
das pessoas hospitaliza-
das em unidades de cui-
dados intensivos (UCI) 
são do sexo masculino, 
assim como 56% das 
vítimas mortais, a nível 
global. Também em 
Portugal, onde a maioria 
dos casos se regista 
em mulheres (54%), os 
homens morrem mais, 
representando 52% dos 
óbitos – um desfecho 
ao qual não é alheio o 
facto de eles terem uma 
probabilidade quase 
três vezes superior à do 
sexo feminino de serem 
internados em UCI, 
como avança um estudo 
publicado na Nature 
Communications.
Inicialmente, acreditava-
-se que comportamen-
tos de risco associados 
aos homens explicavam 
a desproporção de 
situações graves. Hoje, é 
consensual que existem 
fatores biológicos por 
detrás do impacto mais 
severo da doença no 
sexo masculino.  
Um deles parece ser a 
localização no cromos-
soma X do gene TLR7, 
que desempenha um 
papel essencial na dete-
ção de material genético 
dos vírus de RNA (como 
o SARS-CoV-2), alertan-
do o sistema imunitário 
para a sua presença. 

Como os homens têm 
um cromossoma X e um 
Y, enquanto as mulhe-
res somam dois X, eles 
são mais vulneráveis a 
qualquer mutação de 
um gene importante 
que esteja localizado no 
cromossoma X. 
Uma investigação publi-
cada na revista Science 
Immunology, que ana-
lisou os dados de 1 200 
doentes do sexo mas-
culino com pneumonia 
causada pela Covid-19, 
encontrou mutações no 
gene TLR7 numa fre-
quência muitíssimo mais 
elevada neste universo 
de pessoas do que na 
população geral, o que 
pode explicar, em parte, 
as formas mais graves 
da doença nos homens. 
Também as hormonas 
sexuais femininas, como 
o estrogénio e a proges-
terona, têm um papel 
protetor contra o vírus. 
O estradiol (um tipo de 
estrogénio), por exem-
plo, diminui a expressão 
da proteína ACE2, 
limitando as portas de 
entrada do SARS-CoV-2 
no corpo humano. 
Investigadores da Uni-
versidade de Yale, nos 
EUA, apuraram que as 
mulheres hospitalizadas 
com Covid-19 tinham 
um maior número de 
células T ativadas 
do que os homens, 
reforçando a ideia de 
que elas estarão mais 
protegidas. Por outro 
lado, níveis elevados de 
citoquinas no organismo 
estão associados a uma 
progressão negativa da 
infeção nas mulheres, 
mas não nos homens. 

Estas diferenças sina-
lizam a importância de 
adaptar o tratamento 
a cada doente. O sexo 
masculino poderá be-
neficiar de terapias que 
estimulem as células 
T, enquanto o feminino 
retirará mais vantagens 
de procedimentos que 
diminuam a resposta 
imunitária inata à base 
de citoquinas. No entan-
to, as mulheres podem 
ser mais suscetíveis 
aos sintomas prolonga-
dos, a chamada Covid 
longa, uma vez que têm 
maior propensão para 
sofrerem de doenças 
autoimunes.  
A microbiologista Sabra 
Klein, numa análise pu-
blicada este ano na An-
nual Review of Virology, 
nota que as mulheres 
desenvolvem, geralmen-
te, respostas imunitárias 
mais fortes às vacinas, 
ao mesmo tempo que 
reportam mais efeitos 
secundários. E acres-
centa que, apesar de 
elas conseguirem elimi-
nar os vírus respirató-
rios mais rapidamente, 
sofrem um processo 
inflamatório agravado, 
que pode retardar a 
recuperação. Contudo, 
os cientistas continuam 
pouco atentos às dife-
renças entre os sexos. 
Depois de verificar mais 
de quatro mil ensaios 
clínicos realizados no 
âmbito da Covid-19, ou-
tro artigo publicado na 
Nature Communications 
concluiu que apenas 
4% afirmavam, expli-
citamente, pretender 
incluir o sexo enquanto 
variável.  
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primeiro homem só aparece ao fim de 20 
lugares. Atualmente, a pessoa mais idosa do 
mundo é a japonesa Kane Tanaka, com 118 
anos. É comum a esperança média de vida 
das mulheres ser superior à dos homens. 
Em Portugal, elas costumam viver mais cin-
co anos, chegando aos 83,7 anos, enquanto o 
sexo masculino se fica pelos 78,1, em média. 
Esta diferença é muitas vezes atribuída a 
comportamentos de risco tradicionalmente 
associados aos homens, como desempenha-
rem profissões mais perigosas ou represen-
tarem a maioria dos fumadores, mas é cada 
vez mais evidente que existem características 
biológicas que contribuem para a maior so-
brevivência das mulheres, até porque também 
a mortalidade infantil é superior nos meninos. 

Contudo, não é de todo consensual que 
os responsáveis por este fenómeno sejam os 
dois cromossomas X femininos, já que é difícil 
estabelecer uma relação direta entre eles e a 
maior parte das doenças, como as cardiovas-
culares, uma das principais causas de morte 
no mundo. Outros aspetos genéticos, assim 
como hormonais, determinam igualmente a 
longevidade. Além disso, os hábitos (mais ou 
menos) saudáveis de cada um têm impacto na 
saúde. No entanto, existem algumas patolo-
gias em relação às quais não restam dúvidas 
sobre os benefícios de ter dois X em vez de 
apenas um. 

SISTEMA IMUNITÁRIO MAIS AGRESSIVO
“Do ponto de vista das doenças genéticas 
recessivas [que só se manifestam se houver 
dois cromossomas X disfuncionais], há imen-
sa vantagem em ter um par de X, porque o X 
saudável pode compensar o X afetado”, explica 
a geneticista Luísa Azevedo, investigadora do 
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 
(i3S) da Universidade do Porto. No caso dos 
homens, se o seu único X estiver afetado, a 
doença torna-se dominante e manifesta-se 
na mesma porque não existe um segundo 
X capaz de colmatar a disfuncionalidade do 
primeiro. Esta é uma das razões para “não 
existirem tantas mulheres hemofílicas quanto 
homens”, uma vez que se trata de uma doen-

ça genética recessiva, assim como a distrofia 
muscular. 

Outro dos exemplos prediletos de Shäron 
Moalem é o daltonismo. Visto dois dos três 
genes associados ao daltonismo se encontra-
rem no cromossoma X, é muito mais provável 
os homens serem daltónicos, já que é muito 
raro ambos os cromossomas X das mulheres 
terem essa malformação visual. E, “se um de-
les a tiver, o outro pode corrigir essa falha”, 
clarifica Luísa Azevedo. 

Um estudo conduzido pela agência de 
investigação norte-americana National Insti-
tutes of Health, publicado no Proceedings of 
the National Academy of Sciences, em 2020, 
colocava a possibilidade de os cromossomas 
sexuais também influenciarem a anatomia do 
cérebro, sem a necessidade de as hormonas 
atuarem como mediadoras. Os autores do 
artigo detetaram cromossomas sexuais es-
pecialmente ativos nas zonas cerebrais onde 
os homens têm mais matéria cinzenta do que 
as mulheres, mas tal não é necessariamente 
sinónimo de que os cromossomas sexuais se-

EXISTEM 
CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS QUE 
CONTRIBUEM PARA A 
MAIOR SOBREVIVÊNCIA 
DAS MULHERES

O grande poder 
Durante muito 
tempo, acreditou-
se que a função 
dos cromossomas 
sexuais se limitava 
à reprodução, mas o 
seu impacto vai muito 
além disso
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jam responsáveis por alterações na estrutura 
do cérebro e, muito menos, que existam dife-
renças anatómicas relevantes entre os sexos. 

A neurocientista britânica Gina Rippon 
é uma das grandes defensoras de que os 
cérebros humanos são iguais, tal como os 
estudos mais recentes têm vindo a susten-
tar. No entanto, a sociedade pode interferir 
com a biologia. O facto de os rapazes serem 
particularmente estimulados a brincar com 
brinquedos de construção, por exemplo, 
contribui para que desenvolvam a sua noção 
espacial e a capacidade de resolverem pro-
blemas, o que fomenta o estereótipo de que 
são melhores nessas tarefas.

Não são apenas os genes que contribuem 
para a vantagem imunológica feminina. Há 
cerca de cinco anos, descobriu-se que as 
hormonas sexuais e o sistema imunitário 
estão interligados. Os níveis de estrogénio 
e de progesterona existentes no corpo das 
mulheres protegem-nas de alguma forma. 
Aliás, com o início da menopausa, quan-
do a presença destas hormonas diminui, a 

imunidade feminina também decai. Shäron 
Moalem sublinha que, “quando estão presen-
tes em baixas quantidades, [os estrogénios] 
podem estimular o sistema imunitário; mas 
em concentrações mais altas podem parar ou 
suprimir um ataque imunitário”. Já a testos-
terona, a hormona sexual masculina, inibe o 
sistema imune, e o cromossoma Y não tem 
qualquer função imunitária.

O imunologista Carlos Penha Gonçalves 
hesita em dizer que a imunidade feminina 
é superior à masculina. “As mulheres têm 
um sistema imune mais reativo e, por isso, 
levam vantagem na resposta a várias doen-
ças infecciosas. Por outro lado, o seu siste-
ma imunitário é menos tolerante, volta-se 
mais facilmente contra o seu próprio corpo, 
gerando mais frequentemente doenças au-
toimunes. São duas faces da mesma moeda: 
maior competência a responder a infeções 
pode acarretar menor auto tolerância”, sin-
tetiza o presidente da Sociedade Portuguesa 
de Imunologia (SPI). 

Shäron Moalem reconhece que “o elevado 
preço que o sexo feminino paga por ter uma 
imunidade mais agressiva são as doenças 
autoimunes”. Elas têm uma probabilidade 
três vezes superior à dos homens de as con-
traírem, sendo que 80% das pessoas afetadas 
por estas patologias são mulheres. A artrite 
reumatoide, a lúpus e a esclerose múltipla são 
algumas das mais comuns. Curiosamente, ou 
não, as doenças autoimunes são dos proble-
mas de saúde menos compreendidos.

A forte resposta imunitária feminina tem 
outro senão: “Ainda que as mulheres sejam 
afetadas por menos vírus durante uma infe-
ção, elas tendem a experienciar sintomas mais 
severos da gripe do que os homens”, escreve 
a jornalista britânica Angela Saini – autora de 
Inferior (Desassossego), um livro sobre “como 
a Ciência sempre desvalorizou a mulher”. O 
título de um dos capítulos sintetiza a ideia: 
“As mulheres adoecem com mais gravidade, 
mas os homens morrem com mais facilidade.” 

CIÊNCIA “MACHISTA”
“A humanidade é masculina e o homem 
define a mulher não em si própria, mas por 
relação com ele; ela não é olhada como um 
ser autónomo. […] Ele é o Sujeito, ele é o Ab-
soluto – ela é o Outro”, escreveu a filósofa 
Simone de Beauvoir, em 1949, na sua obra 
O Segundo Sexo (Quetzal). A jornalista e es-
critora Caroline Criado Perez também a cita 
no seu livro Mulheres Invisíveis – Como os 
dados configuram um mundo feito para os 
homens (Relógio de Água), no qual dedica 
um par de capítulos à forma como a Medi-
cina tem desconsiderado a saúde feminina. 
Um dos exemplos de que se socorre é o do 
“ataque cardíaco à Hollywood”. 

60%
AS LÍDERES DAS 

REAÇÕES ADVERSAS
As mulheres foram 

responsáveis por 60,1% 
das notificações  

de efeitos secundários 
causados por 

medicamentos ao longo 
de meio século 

 (1967-2018), de acordo 
com uma investigação 
que avaliou os dados  

de 131 países
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investigação sexual. Só a partir dos anos 1970, 
no mundo ocidental, se começou a estudar 
verdadeiramente a sexualidade feminina”, 
afirma a também obstetra. Ainda hoje, ad-
mite, “muitas mulheres passam demasiado 
tempo a pensar que estão sozinhas nas suas 
disfunções sexuais”. Apesar de atualmente 
existir um maior equilíbrio na investigação 
sobre a sexualidade feminina e masculina, 
Lisa Vicente alerta para a escassez de estudos 
que incluam participantes com diferentes 
orientações sexuais e identificações de género, 
como as pessoas transexuais ou intersexo. 

MEDICAMENTOS DESAJUSTADOS
O projeto Data2x, apadrinhado por Hillary 
Clinton e cofinanciado pela Fundação Bill & 
Melinda Gates, está empenhado em dimi-
nuir a escassez de dados desagregados por 
género, incluindo na saúde. Entre as áreas 
com maior défice de informação inclui a 
saúde das crianças, adolescentes e idosas, das 
pessoas LGBTQIA+, da população feminina 
com necessidades especiais e daquelas que 
se encontram em contextos de emergência 
humanitária. 

“Historicamente, os homens foram sem-
pre mais estudados”, afirma o investigador 
do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) 
Luís Ferreira Moita. “Basta abrir os livros de 
anatomia mais antigos e procurar as imagens 

Ao contrário do sexo masculino, que tem 
habitualmente dores no peito e no braço 
esquerdo, as mulheres podem nem sentir 
aperto no peito quando estão a sofrer um 
ataque cardíaco. Alguns dos seus sintomas 
mais comuns são dores de estômago, falta 
de ar, náuseas, fadiga ou dores que irradiam 
da cabeça até ao peito, que são muitas vezes 
definidas como “atípicas”. “Designação a que 
o British Medical Journal se opôs, num artigo 
de 2016, dizendo que o termo ‘pode conduzir 
a uma subavaliação do risco associado a esta 
apresentação’”, recorda, no seu livro, Caroline 
Criado Perez. De acordo com esta perspeti-
va, os sintomas masculinos são a norma e os 
femininos a exceção. 

A sintomatologia tende a ser diferente 
porque a doença não afeta da mesma forma 
os dois sexos; os homens são mais atingidos 
nos grandes vasos e as mulheres nos peque-
nos. Os medicamentos para a tensão arterial 
funcionam pior nas mulheres, apesar de a 
hipertensão estar especialmente associada à 
mortalidade cardiovascular neste grupo da 
população. 

“A dor física das mulheres é muito mais 
propensa a ser desvalorizada como ‘emocio-
nal’ ou ‘psicossomática’”, escreve a jornalista 
britânica, nascida no Brasil. E aponta uma 
patologia do sexo feminino como reflexo 
disso mesmo: a endometriose, que provoca 
o crescimento de tecido endometrial fora 
do útero, causando dores fortes e, no limite, 
infertilidade. Esta doença demora, em média, 
cerca de oito anos até ser diagnosticada, no 
Reino Unido. Estima-se que uma em cada dez 
mulheres seja atingida por ela. A sua origem 
poderá estar relacionada com uma disfunção 
do sistema imunitário das pessoas afetadas. 

A ginecologista Lisa Vicente também 
inclui a endometriose na lista de “questões 
femininas” às quais a Medicina tradicional-
mente presta menos atenção. A menopausa 
ou o vaginismo (a contração involuntária dos 
músculos pélvicos que dificulta ou impossi-
bilita a relação sexual) são outros dos temas 
desconsiderados. “A Ciência nunca se inte-
ressou pelas mulheres em termos de grande 

4%
INVESTIGAÇÃO 

ASSEXUADA 
Um estudo que 

analisou 4 420 ensaios 
clínicos realizados no 
âmbito da Covid-19, 
concluiu que apenas 
178 (4%) afirmavam, 

explicitamente, 
pretender incluir o 

sexo enquanto variável 
analítica

OS CÉREBROS HUMANOS 
SÃO IGUAIS, SUSTENTAM 
OS ESTUDOS. NO 
ENTANTO, A SOCIEDADE 
PODE INTERFERIR  
COM A BIOLOGIA

Ciência machista? 
Até 1990, era habitual 
o sexo feminino ser 
excluído dos ensaios 
clínicos, o que afetou 
as dosagens dos 
medicamentos, por 
exemplo
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que representam o corpo humano, é muito 
mais provável encontrar uma gravura de um 
homem”, ilustra o especialista em imunidade. 

 Os ensaios clínicos são, muitas vezes, o 
alvo de quem acusa a Ciência de guiar-se 
pelo cânone masculino. Até 1990, era habi-
tual o sexo feminino ser excluído destes tes-
tes. “Temia-se expor as mulheres em idade 
fértil a fármacos experimentais”, justifica 
Luís Ferreira Moita. Até porque ainda estava 
fresco na memória o trauma provocado pela 
talidomida, um medicamento recomendado 
para os enjoos matinais das grávidas na dé-
cada de 60. Seria retirado do mercado ao fim 
de dois anos, depois de nascerem mais de dez 
mil crianças com deficiências provocadas por 
este fármaco. 

As grávidas também não foram incluídas 
nos ensaios clínicos das vacinas contra a 
Covid-19. 

As mulheres tendem a ser vistas como “um 
objeto de pesquisa inconveniente”, escreve 
Caroline Criado Perez, devido aos seus ciclos 
hormonais. Aliás, muitas vezes, tenta-se que 
participem nos estudos no início do ciclo 
menstrual, ou seja, quando os seus níveis 
hormonais estão mais baixos e se aproximam 
dos valores do sexo masculino. 

“É importante compreender da fisiologia 
de ambos os sexos. E estudar as mulheres 
em concreto pode ajudar a conhecer melhor 
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“É muito mais provável chegar aos 
110 anos se tiver nascido mulher”
O geneticista canadiano Shäron Moalem, 44 anos, defende que o sexo 
feminino é geneticamente superior ao masculino. Os cromossomas X 
poderão ser os grandes responsáveis por essa vantagem

Quais os benefícios 
de o sexo feminino ter 
dois cromossomas X?  
Não estarei a exagerar 
se disser que ter dois 
cromossomas X bene-
ficia todos os aspetos 
da sobrevivência. Não 
só torna as mulheres 
praticamente imunes 
a muitos problemas 
genéticos associados ao 
cromossoma X, como 
pode ajudar a combater 
infeções, a resistir à 
fome ou a combater o 
cancro. É muito mais 
provável chegar aos 110 
anos se tiver nascido 
mulher.

Mas um sistema imu-
nitário tão agressivo 
também traz desvan-
tagens...
A grande desvantagem 
é ele voltar-se contra 
si mesmo mais facil-
mente. Cerca de 80% 
das pessoas afetadas 
por doenças autoimu-
nes são mulheres. É 
este o preço que o sexo 
feminino paga pela sua 
superioridade genética.

As diferenças entre 
o sistema imunitário 
masculino e feminino 
deviam ser tidas em 
conta na vacinação 
contra a Covid-19?
Sim, não deveríamos 
estar a dar a mesma 
quantidade de vacina 
a ambos os sexos. 
Provavelmente, os ho-
mens precisam de uma 
dose mais elevada e as 
mulheres de uma dose 
mais baixa. Contudo, 

quando olhamos para 
os estudos que têm 
sido feitos, percebemos 
que eles não permitem 
comparar o efeito das 
vacinas segundo o sexo. 

Defende que os en-
saios clínicos sejam 
desagregados por 
sexo?  
Sem dúvida, só assim 
saberemos como os 
fármacos realmente fun-
cionam; misturar os dois 
sexos permite mascarar 
resultados desagradá-
veis. Se um medicamen-
to tiver uma elevada 
toxicidade nas mulheres, 
mas não nos homens, 
ele pode ser aprovado 
na mesma porque esses 
efeitos adversos ficam 
diluídos entre ambos. 
Outra razão para a resis-
tência das farmacêuticas 
é o aumento dos custos, 
seria necessário pratica-
mente duplicar o esforço 
económico. Por isso, a 
única solução é tornar 
os ensaios clínicos 
desagregados por sexo 
obrigatórios.  

Os cientistas  
interessam-se  
menos pelos proble-
mas que afetam as 
mulheres?  
Não acredito que seja 
uma conspiração da 
Medicina para preju-
dicar as mulheres. A 
biologia e a genética 
femininas são tão 
complexas que é muito 
mais difícil compreen-
dê-las. De certa forma, 
escolheu-se estudar 
os machos, em vez das 
fêmeas, porque eles 
são muito mais simples. 
Só o facto de os órgãos 
reprodutivos femininos 
estarem escondidos 
torna mais complicado 
investigá-los. E obriga 
os médicos a serem 
mais invasivos quando 
precisam de esclarecer 
sintomas. Não se trata 
apenas de as queixas 
das mulheres terem 
sido ignoradas, a verda-
de é que, durante muito 
tempo, não tínhamos as 
ferramentas necessá-
rias para compreender a 
biologia feminina.
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os homens”, sustenta Luís Ferreira Moita. Na 
União Europeia, por exemplo, é obrigatório 
incluir os dois sexos logo nos ensaios pré-
-clínicos com animais. 

De acordo com o investigador do IGC, 
existem diferenças relevantes entre os órgãos 
masculinos e femininos que influenciam, 
sobretudo, a dosagem dos medicamentos 
adequada a cada um. O trânsito intestinal, 
por exemplo, é mais lento nas mulheres, o 
que faz com que os fármacos demorem mais 
a chegar à corrente sanguínea. Por outro 
lado, permanecem na circulação durante 
mais tempo. Também os rins e o fígado fe-
mininos eliminam as drogas mais devagar. As 
mulheres têm menos massa corporal do que 
os homens, mas mais massa gorda (30% a 
40%), o que influencia igualmente a maneira 
como os medicamentos são metabolizados. 
O analgésico paracetamol, por exemplo, é 
eliminado pelo sexo feminino a 60% da ve-
locidade registada no sexo masculino.

Em 2013, a agência do medicamento nor-
te-americana, a Food and Drug Association 
(FDA), tomou uma decisão histórica em rela-
ção ao Ambien, um fármaco utilizado contra 
as insónias, e reduziu a dose recomendada 
para as mulheres em metade, devido à sua 
metabolização mais lenta do zolpidem (o 
principio ativo do medicamento). 

Este exemplo também é invocado por 
Shäron Moalem para sublinhar a relevância de 
os testes clínicos considerarem as diferenças 
entre os sexos. “Não basta incluir as mulhe-
res nos ensaios, os medicamentos devem ser 
aprovados com base em análises desagregadas 
por sexo”, defende. 

Mas não é esse o contexto atual. Por isso, 
a prescrição médica assume ainda maior im-
portância, nota Luís Ferreira Moita: “Mesmo 
quando a dose recomendada é igual para 
ambos os sexos, cabe ao clínico ir ajustando a 
quantidade. Por vezes, as pessoas pensam que 
é aborrecido precisarem de uma receita, mas 
prescrever um fármaco é um ato médico, que 
exige conhecer bem o doente.” O investigador 
do IGC deixa um alerta: “O problema é que há 

cada vez mais medicamentos que não estão 
sujeitos a receita, e que podem ter efeitos 
secundários, mas se a toma for monitoriza-
da por um médico, é muito menos provável 
sofrer essas consequências.” 

Claro que não é apenas o sexo que con-
diciona os resultados dos testes clínicos, 
também a faixa etária, a etnia ou os fatores 
socioeconómicos são variáveis fundamentais. 

AS VÍTIMAS DOS EFEITOS ADVERSOS
Um estudo publicado na revista científica 
The Lancet, que analisou as reações adversas 
a medicamentos registadas em 131 países ao 
longo de meio século (1967-2018), concluiu 
que as mulheres foram responsáveis por 
60,1% das notificações e os homens por ape-
nas 39,9 por cento. É durante a idade repro-
dutiva, entre os 18 e os 44 anos, que o sexo 
feminino mais reporta efeitos secundários. 
Contudo, a proporção de casos graves ou 
fatais é maior no sexo masculino. 

 No que diz respeito às vacinas contra a 
Covid-19, tem-se verificado que também 
são as mulheres quem mais sofre reações 
adversas. Em Portugal, elas são responsáveis 
por 67% das notificações. Shäron Moalem 
acredita que, provavelmente, o sexo femi-
nino está a receber uma dose mais elevada 
da vacina do que necessita e os homens uma 
dose demasiado baixa. “Ao misturarem os 

É MUITO MAIS 
PROVÁVEL OS HOMENS 
SEREM DALTÓNICOS, 
HEMOFÍLICOS OU 
SOFREREM DE DISTROFIA 
MUSCULAR

Desenvolvimento 
Com os seus genes 
extra, as mulheres 
combatem mais 
facilmente certas 
doenças infecciosas  
e evitam cancros.  
“É como se as 
mulheres tivessem 
um motor turbo que 
as ajuda a subir a 
montanha quando 
estão em sarilhos”, 
ilustra o cientista 
Shäron Moalem
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resultados de ambos os sexos, sem terem um 
universo suficientemente representativo de 
cada um deles, as farmacêuticas conseguem 
que as vacinas pareçam ainda mais segu-
ras, porque os homens têm menos efeitos 
secundários; e ainda mais eficazes, porque 
elas funcionam melhor nas mulheres”, acusa. 

O geneticista acredita, até, que muitos 
medicamentos falham nos ensaios clínicos 
porque só funcionam num dos sexos e, as-
sim, não são considerados suficientemente 
eficazes, prejudicando aqueles que poderiam 
beneficiar deles. O investigador Luís Ferreira 
Moita contrapõe que “o número de efeitos 
secundários é maior nas mulheres, mesmo 
quando apenas se tem em conta os medica-
mentos usados por elas”. E esclarece que a 
quantidade de vacina administrada contra a 
Covid-19, em princípio, não está diretamen-
te relacionada com as reações adversas que 
o fármaco pode causar, sublinhando que “o 
sistema imunitário não reage de forma linear 
a um estímulo”.

O imunologista Carlos Penha Gonçalves 
confirma que, habitualmente, as mulheres 
têm uma resposta imunitária mais robusta 
à vacinação, o que não está necessariamente 
relacionado com a dose administrada. No 
caso da vacina da gripe, por exemplo, o sexo 
feminino desenvolve o dobro dos anticorpos 
do sexo masculino. 

“Na vacina da Pfizer [contra a Covid-19] 
estamos a ver que, apesar da queda das hor-
monas femininas com a idade, as mulheres 
têm maior robustez na resposta vacinal, en-
quanto os homens exibem um maior decai-
mento de anticorpos, sobretudo partir dos 70 
anos”, analisa o investigador do IGC. Porém, 
tal não permite concluir que uns estão mais 
protegidos do que outros, já que, além dos 
anticorpos, também concorre para a defesa 
do organismo a imunidade celular (mediada 
por linfócitos T).  

Carlos Penha Gonçalves admite que pu-
desse fazer sentido personalizar a vacina 
contra o SARS-CoV-2 de acordo com o 
sexo: “As mulheres talvez não precisem de 
uma dose tão elevada quanto os homens, 
o que até daria para poupar vacina, mas os 
estudos atuais não permitem esta diferen-
ciação”, constata.

“As diferenças imunológicas entre sexos 
variam ao longo da vida, mas a maior robus-
tez das respostas das mulheres, que também 
se observam após a menopausa, no caso de 
várias vacinas, sugere que esta característica 
depende essencialmente da genética, e não 
apenas das hormonas”, frisa o imunologista.   

É habitual dizer-se que, em Medicina, não 
existe “sempre” nem “nunca”. Este caso não é 
exceção: “Também há algumas vacinas a que 
os homens respondem melhor. Por isso, a 
solução não é simplesmente reduzir a dose 
de uns e aumentar a de outros.” 

Shäron Moalem considera a pandemia uma 
oportunidade de reflexão sobre a pertinência 
de estudar individualmente os sexos, até por-
que se tornou evidente que a Covid-19 tem 
um impacto desigual em homens e mulheres 
(ver caixa Elas resistem melhor à Covid-19). 
“É fundamental compreendermos o que nos 
distingue, para tirarmos partido dessas dife-
renças. Ao estudarmos o que nos diferencia, 
também vamos conhecer melhor as nossas 
semelhanças”, remata. 

Segundo Angela Saini, autora de Inferior, 
a mudança de perspetiva da Ciência tem de 
ser exigida por toda a sociedade. “Quando nos 
apoiamos nos cientistas para obter respos-
tas, assumimos que eles vão ser imparciais. 
Assumimos que o método científico tem de 
ser imparcial e não pode desfavorecer as 
mulheres. Mas estamos errados”, escreveu. 

Luís Ferreira Moita contesta: “A represen-
tatividade é uma preocupação crescente na 
área da Ciência. E tem havido um progresso 
notável”, garante. Todavia, não esconde a 
preocupação por, “muitas vezes”, os dados 
científicos não serem analisados por sexo. “Se 
não estivermos despertos para as diferenças, 
será muito mais difícil encontrá-las.” Mesmo 
que não duvidemos de que será sempre mais 
o que nos une do que aquilo que nos separa.

 vfmaia@visao.pt

As vantagens 
femininas

VIVEM MAIS TEMPO 
As mulheres 

sobrevivem, em média, 
mais quatro a sete anos 
do que os homens. Em 
cada 100 centenários, 

oitenta são do sexo 
feminino

ESCAPAM  
ÀS DOENÇAS DO X 
Como somam dois 
cromossomas X, 

enquanto os homens 
têm um X e um Y, elas 
são menos suscetíveis 
a doenças genéticas 

recessivas, associadas 
ao X

SOFREM MENOS 
INFEÇÕES 

O sistema imunitário 
feminino é mais eficaz 

a combater várias 
doenças infecciosas, 
mas também se volta 

mais facilmente contra 
o seu próprio corpo, 
causando doenças 

autoimunes 

BENEFICIAM MAIS 
DAS VACINAS 

Habitualmente, as 
mulheres têm uma 
resposta imunitária 

mais robusta à 
vacinação. No caso da 

vacina da gripe, por 
exemplo, desenvolvem 
o dobro dos anticorpos 

do sexo masculino

SUPRIMEM MAIS 
TUMORES 

O sexo feminino tem 
mais genes capazes de 

eliminarem tumores. 
Segundo a American 

Cancer Society, os 
homens têm um 

risco 20% superior de 
desenvolverem cancro 

e uma probabilidade 
40% maior de 

morrerem da doença 
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QUE FORCA TEM 
A RETOMA  
PORTUGUESA?
Um crescimento recorde  
no segundo trimestre,  
emprego em máximos 
históricos e exportações  
de bens de regresso ao nível 
pré-pandemia. A economia 
portuguesa começa a 
exercitar os músculos. Mas 
ainda está abaixo de 2019, 
com um turismo moribundo, 
riscos enormes na gestão da 
pandemia e uma preocupação 
chamada moratórias

 N U N O  A G U I A R
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VARIAÇÃO HOMÓLOGA DO PIB
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Economia dá um salto

Turismo muito longe do pré-crise

6 195 912
AGO.

Afinal, uma recuperação em V ainda é possível? 
O desconfinamento permitiu à economia dar 
um salto, ao mesmo tempo que a injeção de 
fundos públicos parece ter sido bem-sucedi-
da na proteção do emprego. Os indicadores 
avançados também sugerem que a retoma 
continuará a bom ritmo, levando a revisões 
em alta das previsões de crescimento. O que 
explica este comportamento da economia 
portuguesa? E que riscos ainda existem?

O número mais comentado chegou há um 
mês, quando foi anunciado que a economia 
portuguesa cresceu uns históricos 15,5% entre 
abril e junho deste ano face aos mesmos meses 
de 2020. Um resultado conseguido porque se 
partia de uma base baixa e que nem sequer 
compensa totalmente a quebra do segundo 
trimestre do ano passado (-16,4%). Muito 
dependente do turismo, Portugal foi das eco-
nomias mais afetadas pela crise e é um dos 14 
países da UE que ainda não regressaram aos 
níveis de produção de riqueza de 2019.

No entanto, ele sinaliza que, à medida que 
as restrições desapareçam, a economia tem 
força para acelerar. Quando se compara com 
o trimestre anterior, depois da maior quebra 
em cadeia, Portugal dá o segundo maior salto 
da Europa (4,9%). Este dinamismo da pri-
mavera, conjugado com outros indicadores 
avançados, está a motivar um maior otimismo 
sobre o crescimento deste ano. O ISEG reviu 
recentemente em alta a sua previsão e o minis-
tro das Finanças espera que as suas próprias 
estimativas sejam superadas em 2021 e 2022. 
Quanto mais o ano avança, mais otimistas as 
instituições têm ficado – Comissão Europeia 
e Banco de Portugal esperam uma variação do 
PIB acima de 5% no próximo ano. 

No pico da crise, já tinha sido assim. Em-
bora tenha sido a segunda maior recessão de 
sempre (-7,6%), a contração da economia foi 
inferior às previsões de todas as instituições, 
inclusivamente do Governo. Com apoios pú-
blicos ambiciosos, a atividade aguentou-se 
melhor do que muitos esperavam. Agora, na 

15,5%
P I B
A economia 
portuguesa 
cresceu a um 
ritmo recorde 
no segundo 
trimestre

retoma, podemos estar a assistir ao mesmo. 
“O crescimento do segundo trimestre sugere 
que, em condições de controlo da crise sa-
nitária e ausência de restrições, a economia 
tem potencial de crescimento e de regresso 
ao nível de atividade anterior à crise”, diz à 
VISÃO António da Ascensão Costa, professor 
do ISEG. “É de esperar que continue a crescer 
nos próximos trimestres a ritmos relativa-
mente elevados.”

Ainda há poucos indicadores para o verão, 
mas eles também sugerem boas notícias. “Em 
julho e agosto a maior parte da informação 
aponta para a persistência de uma tendência 
favorável, de contínua recuperação, ainda que 
a um ritmo mais moderado”, aponta Paula 
Carvalho, economista-chefe do BPI, destacan-
do “as vendas a retalho, os pagamentos ele-
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trónicos ou as exportações de bens, todos eles 
já acima dos níveis de 2019”. Por outro lado, 
apesar de provavelmente ser um problema 
temporário, a produção industrial atravessa 
dificuldades devido aos “estrangulamentos 
nas cadeias de produção globais, a escassez 
de inputs ou produtos intermédios”.

João Borges de Assunção, coordenador do 
NECEP da Universidade Católica, pede alguma 
perspetiva. “Ainda estamos muito longe do 
PIB trimestral do final de 2019. 4,6% abaixo”, 
refere à VISÃO. “A melhor forma de interpretar 
os dados do segundo trimestre de 2021 e do 
terceiro trimestre de 2020 é que há um forte 
ressalto sempre que se reduz de forma signi-
ficativa o grau de confinamento da sociedade.”

Isso é bastante claro quando falamos de 
consumo das famílias. Reprimidos duran-

te meses devido à pandemia, os gastos dos 
portugueses saltaram 18,1%, com avanços em 
todas as componentes, mas em especial bens 
duradouros, como carros ou eletrodomésticos. 
Porém, no caso do investimento, a resiliência 
é anterior. Com um grande peso da constru-
ção – vale metade do total –, o investimento 
só caiu num trimestre desde o início da crise, 
tendo vindo a acelerar desde esse momento.

Segundo o BPI, esse bom desempenho é 
explicado pela intervenção pública. O Estado 
realizou “uma série de investimentos neces-
sários para o combate à pandemia, nomeada-
mente equipamento médico, ou a aquisição 
de material informático” escolar. O banco 
nota também que outro tipo de gastos, como 
a compra de material circulante para o Metro 
de Lisboa, terá “limitado quedas mais fortes de 
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INDICADOR DE CLIMA ECONÓMICO

INDICADOR DE CONFIANÇA DOS CONSUMIDORES
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Bons sinais na atividade

Confiança dos consumidores ainda a escalar

algumas das componentes” do investimento, 
assinalando ainda a proximidade de eleições 
autárquicas como um empurrão importante. 
O investimento público cresce 2,5% ao ano 
desde 1996. Em ano de autárquicas? O ritmo 
médio é de 14,6%.

Na relação do País com o exterior, há duas 
histórias a contar. A primeira é de exportações 
de mercadorias que, até julho, já superam 
mesmo os valores vendidos em 2019, antes da 
pandemia. Por outro lado, as exportações de 
serviços – essencialmente os gastos dos turis-
tas estrangeiros – continuam muito longe do 
pré-crise (-36% no segundo trimestre). Com 
as viagens e a circulação muito condiciona-
das, a normalidade pode demorar a chegar. 
Só no mês de julho, as dormidas de turistas 
estrangeiros estavam 3,9 milhões abaixo de 
2019 (-68%). 

 
O QUE SE PASSA COM O EMPREGO?
Talvez a maior surpresa esteja no mercado de 
trabalho. A taxa de desemprego de julho desceu 
para 6,6%. O mesmo valor de fevereiro do ano 
passado, antes do primeiro confinamento. Os 
números do desemprego têm gerado frequen-
temente bastante ruído, mas se olharmos para a 
população empregada, a conclusão é ainda mais 
impressionante: 4,84 milhões de portugueses 
têm trabalho, um máximo pelo menos desde 
1998. São mais 238 mil do que no mesmo mês 
de 2020 e mais 89 mil do que em 2019. 

Como se explica que um país ainda em 
crise, com uma pandemia ativa e restrições no 
terreno, esteja a bater recordes no mercado de 
trabalho? Francisco Madelino, antigo diretor 
do IEFP, resume assim: “Políticas públicas de 
emprego, contratações na indústria, recupera-
ção do turismo, muitos empregos apoiados e o 
facto de ainda não conseguirmos ver os efeitos 
negativos do fim das moratórias. São esses os 
motivos para o emprego estar a surpreender.”

À VISÃO, o atual diretor do INATEL co-
loca a atuação do Estado como fator central. 
“A crise mudou o contexto e levou os gover-
nos a colocarem mais funcionários públicos, 
principalmente na saúde”, explica. De facto, 
no último ano, foram contratados quase 26 
mil funcionários públicos, que estão agora 
muito perto do nível mais elevado de sempre. 

Além disso, “há um conjunto de setores que 
não são considerados da Administração Públi-
ca, mas que estão correlacionados”. Madelino 
refere-se a quem está integrado em programas 
ocupacionais dos centros de emprego. Em ju-
lho, eram 114 mil. Bem mais do que os 80 mil 
do mesmo mês do ano passado. “O IEFP paga 
para essas pessoas estarem em lares ou IPSS. 
E essas pessoas respondem nos inquéritos do 
INE que estão empregadas.”

Do lado do setor privado, os dados do INE 
mostram uma indústria a contratar (mais 43 
mil no segundo trimestre) e uma construção 

que não foi travada pela pandemia – é, aliás, 
com a banca e o imobiliário, o único setor que 
já cresce face a 2019. “O segmento industrial, 
principalmente a metalomecânica, tem con-
tinuado a exportar. E é ano de eleições – a 
construção tem até tido falta de mão de obra.” 

Contudo, ainda é cedo para saber se são nú-
meros sustentáveis. Os negócios vão reagindo 
à procura e muitos contratos são temporários. 
Alguns sinais de vida de certos setores, como 
o turismo, podem ser provisórios e, entre 
o layoff simplificado e o apoio à retoma, há 
ainda 44 mil trabalhadores abrangidos. “Além 
do apoio público, a reabertura de atividades 
parece ter sido acompanhada pela contratação 
de novos empregados pelas empresas para 
tentar ganhar o momento”, sublinha Ascensão 
Costa. “Mas esta situação pode ter sido pontual 
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Só construção e imobiliário estão acima de 2019
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Mesmo com o 
crescimento 
recente, a 
economia ainda 
está 3,4% abaixo 
do mesmo 
trimestre de 
2019

e pode vir a retroceder em alguns setores. Sem 
uma recuperação económica consolidada não 
há garantias de que a situação no mercado de 
emprego esteja estável.”

 
À ESPERA QUE O FURACÃO PASSE
Todos os economistas contactados pela VI-
SÃO aconselham cautela na interpretação dos 
dados económicos. A natureza da crise pan-
démica arrasta a atividade por altos e baixos 
e, embora Portugal tenha uma das maiores 
taxas de vacinação do mundo, o aparecimento 
de uma nova variante pode ser suficiente para 
colocar em causa muito do progresso. 

Mais: é necessário lembrar que o Governo 
só consegue manter a economia à tona porque 
tem um enquadramento europeu muito favo-
rável. As regras orçamentais estão suspensas, 

pelo menos, até 2023; e o BCE continua muito 
ativo nos mercados de dívida, mantendo os 
juros controlados. 

A continuação desta política europeia é 
uma das incógnitas. Mas há outras: qual será 
o impacto do final das moratórias de crédito? 
O PRR aumentará o potencial da criação de 
riqueza em Portugal? O turismo regressará à 
dimensão que tinha em 2019? Quantas em-
presas afundarão assim que os apoios públicos 
desaparecerem? “É claro que, uma vez resol-
vido o problema sanitário, algumas sequelas 
económicas irão permanecer ou levar mais 
tempo a resolver”, espera Ascensão Costa.  

A economia portuguesa está ainda no meio 
de uma tempestade. Só quando o furacão 
Covid-19 passar é que poderemos avaliar to-
talmente os estragos.  visao@visao.pt
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Lisboa e Porto já 
foram palco de alguns 
dos combates mais 
empolgantes do historial  
do poder local.  
Os momentos, os bastidores  
e os segredos de três 
episódios marcantes  
e os retratos dos autarcas 
“dinossauros” do passado… 
e do presente
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menos tinha currículo político ou o pedigree de Marcelo. 
No entanto, desenvolvendo, de forma hábil, algumas das 
ideias de “encher o olho” de Santana e jogando na humildade 
e na simpatia de homem terra a terra, contrastante com a 
aparente arrogância do candidato do PS, Carmona soube 
captar, além dos votos da direita, uma massa de indecisos 
e, talvez, parte de um eleitorado socialista que nunca gostou 
do antigo ministro da Cultura, um político com tendência 
para ser desalinhado e, muitas vezes, egocêntrico.

Nesta campanha épica, Carrilho terá perdido, precisamen-
te, pelo excesso de confiança. Começou, aliás, por dispensar 
o apoio do PCP, partido com o qual não foi possível chegar a 
acordo. Rompia-se uma linha política inaugurada década e 
meia antes de coligações à esquerda, na capital. Um PS pu-
jante convenceu-se de que, com tal candidato, e com maioria 
absoluta no País – José Sócrates tinha arrasado nas eleições 
legislativas antecipadas desse ano… – a dinâmica de vitória 
se replicaria em Lisboa: ia ganhar sozinho e os comunistas 
eram descartáveis. Numa reação “gráfica”, Jerónimo de Sou-
sa limitara-se a aplicar um estribilho popular que o elitista 
Carrilho jamais se permitiria proferir, perante as câmaras 
de televisão: “Amigo não empata amigo.”

Ao longo da campanha, porém, as sondagens taco a taco 
(na casa dos 34%) e o impacto da simpatia e da proximidade 
de Carmona iam criando no PS cada vez mais perplexidade. 
O candidato independente, longe de ser o patinho feio que 
o PS esperava, era o “senhor presidente da câmara” e tinha 
a vantagem do cargo. A CDU, representada por Ruben de 
Carvalho, andava na casa dos 12% de votos, com um eleito-

E
J O Ã O 

S O A R E S
L I S B O A
2001

“Então não cumprimenta? Extraordinário! Grande ordinário!” 
Com esta frase, proferida há exatamente 16 anos, Carmona 
Rodrigues, o incumbente presidente da câmara de Lisboa, 
acabou por ganhar a Manuel Maria Carrilho um debate 
que, minutos antes, ambos tinham perdido. Carmona, um 
independente eleito vereador pelo PSD, em 2001, fora o nº 
2 de Pedro Santana Lopes e substituíra-o, na Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, quando, em 2004, Santana foi nomeado 
primeiro-ministro, substituindo, por sua vez, Durão Bar-
roso, que se tinha transferido para Bruxelas, para presidir 
à Comissão Europeia. Santana fora – e continua a ser… – o 
único presidente da CML militante do PSD, depois da for-
te, mas falhada, aposta de 1989, quando a AD apresentara 
Marcelo Rebelo de Sousa e este tinha perdido para Sampaio. 
Esse fora, verdadeiramente, o primeiro grande duelo autár-
quico da História – mas as contas desse rosário podem ser 
desfiadas noutras páginas desta edição, dedicadas à figura 
de Jorge Sampaio, desaparecido esta semana (ver pág. 28).

Carmona havia sido um nº 2 bastante discreto, mas tinha 
feito, depois, um “curso” acelerado de notoriedade. Mesmo 
assim, e apesar do reconhecimento do PSD, que o apoiava, 
não deixava de ser uma mera figura local. Mas Manuel Maria 
Carrilho, que havia sido um ministro da Cultura polémico e 
mediático, autor de intervenções marcantes em congressos 
do PS, protagonista de entrevistas de impacto e autor de li-
vros muito citados, constituíra-se como uma figura nacional. 
Eram só vantagens: ainda por cima, tinha-se casado com uma 
estrela da televisão, popular e reconhecida, como Bárbara 
Guimarães, usada, aliás, de forma abundante, na campanha. 
Nas arruadas, o casal, de mãos dadas, distribuía rosas pelas 
senhoras e, nas revistas cor-de-rosa, Carrilho complemen-
tava a sua inquestionável solidez intelectual com o piscar de 
olhos ao embasbacamento do povo, perante tanto glamour.

Ao contrário do que acontecera em 1989, com Sampaio e 
Marcelo, não eram portanto, dois políticos em pé de igualda-
de no mainstream que se digladiavam. Se Carrilho não tinha 
a biografia política e pessoal de Sampaio, Carmona muito 
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rado fiel que não se deixava impressionar com o discurso 
do voto útil para derrotar a direita. E é neste pé que, naquele 
15 de setembro, Manuel Maria Carrilho chega ao debate da 
SIC, com a necessidade de o ganhar.

Com típica agressividade e rispidez, e mesmo tendo razão 
em muitas das denúncias de favorecimento e irregularidades, 
no ataque a Carmona, Carrilho falha na forma, resvalando 
para a arenga e revelando total ausência de empatia. Carmona, 
mais sorridente, prova que também sabe competir no campo 
da canelada. E até trouxe à baila a alegada construção de uma 
casa de banho de luxo, no Ministério da Cultura, durante o 
consulado de Carrilho, o que levou este aos arames, conside-
rando a acusação uma calúnia. O debate crispado resume-se 
a um combate rasteiro onde, entre mortos e feridos, ninguém 
se salva. No final, ambos se levantam rapidamente das mesas 
e, à saída, Carmona estende a mão ao seu adversário. Este 
vira-lhe ostensivamente as costas e desaparece. Com uma 
câmara e um microfone ainda ligados, ouve-se o recandidato 
comentar: “Então não me cumprimenta? Extraordinário! 
Grande ordinário!”

Fora o epílogo perfeito. Sobretudo para Carmona, que 
venceria com 42,43% contra uns humilhantes 26,56% de 
Carrilho.

JOÃO SOARES E O CANDIDATO DOS OLIVAIS
Tendo substituído Jorge Sampaio em 1995, quando este se 
retirou para preparar a sua candidatura presidencial, João 
Soares tivera a notoriedade necessária e algum trabalho feito 
para conseguir ser eleito pela população de Lisboa, em 1997. 

Com obra para apresentar, desde o programa que acabou 
com a chaga social do Casal Ventoso a melhoramentos de 
encher o olho, como o da Praça D. Pedro IV (o Rossio), no 
coração da cidade, o “filho de Mário Soares” tinha colado a 
si esse mesmo handicap: para muitos portugueses, o seu 
apelido precedia os seus méritos. E, por vezes, mais do que 
beneficiá-lo, a ascendência ilustre só o atrapalhava. Ainda 
assim, considerava-se – e o País político e mediático concor-
dava com ele – claramente favorito a vencer a pugna eleitoral 
de 2001, contra um atrevido Santana Lopes que, dando livre 
curso ao seu perfil um tanto ou quanto salta-pocinhas, tinha 
vindo, expressamente, da Figueira da Foz, para o desafiar. 

Esticado num sofá, na sua ampla sala da casa do Campo 
Grande, João Soares despachava com assessores e, por ve-
zes, ali recebia alguns jornalistas, numa campanha suave e 
pachorrenta. Ainda por cima, ao contrário de Sampaio, não 
conseguira entusiasmar e mobilizar o parceiro de coliga-
ção, o PCP, que tratava com alguma sobranceria. Ninguém 
lhe tirava da cabeça que não precisava de fazer campanha, 
porque “a obra falava por si”. Um dia, nessa sala, alguém o 
avisou de que, por aquele andar, arriscava perder, porque 
Santana era uma máquina, em campanha. E João Soares: “O 
Santana? Um homem tão de direita como ele é? Quando for 
fazer campanha aos bairros sociais vai ser corrido a pontapé...” 
Nesse mesmo dia, o candidato do PSD distribuía sorrisos, 
apertos de mão e sacos de plástico no Bairro da Boavista, 
perto do Parque de Campismo de Monsanto, paredes meias 
com o concelho da Amadora. E o interlocutor de João Soa-
res mostrou-se cético: “Está enganado. Olhe que o Santana 
é dos Olivais...”

A luta, nessa campanha épica, em que Santana Lopes 
faz uma corrida de maratona de trás para a frente, era 
entre o aristocrata da política e o arrivista triunfante, 
entre o preconceito e o populismo. João Soares não terá 
percebido que estava a ser vítima, também, dos efeitos do 
pântano, pouco depois identificado por António Guterres. 
E que o eleitorado estava desejoso de dar uma sapatada 
no estagnado guterrismo, com o País a mergulhar numa 
grave crise económica e o primeiro-ministro encurralado 
no seu labirinto, angustiado com remodelações que não 
desejava fazer e deprimido com a demissão do seu mais 
musculado braço direito, Jorge Coelho (depois da tragédia 
de Entre-os-Rios).

Cavalgando a onda da mudança, Santana faria uma 
campanha notável, com agressividade, com proximidade e 
falando a linguagem do povo. Nos bairros, era sobejamente 
conhecido, tendo sido, ainda por cima, um homem do fu-
tebol, um ex-presidente do Sporting que não hostilizava os 
benfiquistas. Mais, o seu lastro de figura de proa na imprensa 
cor-de-rosa e o sempre autoproclamado estatuto de “dis-
cípulo de Sá Carneiro” davam-lhe uma aura que o filho de 
Mário Soares, fiado na sua imagem de “homem de esquerda” 
e de autor da ideia da coligação com o PCP, levada à prática, 
em 1989, por Sampaio, não conseguira detetar.

Fora com estas armas que Santana, um “paraquedista” 
na Figueira, arrebatara, quatro anos antes, a câmara local a 
um Partido Socialista instalado e exaurido. Já nessa altura, a 
surpresa da maioria absoluta santanista foi enorme. Talvez 
por isso, Durão Barroso lhe tenha pedido, “por amor de 
Deus”, que viesse para Lisboa, porque “só ele podia ganhar 
a câmara a João Soares”. Este, por seu turno, gostava do que 
fazia: sempre quisera ser presidente da câmara e, em 1989, 
já se oferecera a Vítor Constâncio e, depois a Jorge Sam-

JOÃO SOARES 
ACHAVA QUE 
SANTANA 
SERIA CORRIDO 
DOS BAIRROS 
SOCIAIS, MAS 
ELE TINHA  
A “ESCOLA” DOS 
OLIVAIS...
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paio. E o facto simbólico de ter sido o nº 2 de um candidato 
que também era líder do partido elevara o seu estatuto ao 
primeiro plano: em caso de ausência de Sampaio, ele era o 
sucessor natural. A vitória de 1997 parecia ter confirmado 
isso tudo. Até surgir o “fator Santana”.

No final, uma demorada e polémica contagem dos votos, 
na freguesia de Marvila, deu uma vitória de photofinish a 
Santana Lopes. E, agora, para João Soares, já era tarde demais.

RIO DERROTA O CANDIDATO DE PINTO DA COSTA
O mesmo ano de 2001, que marca o pântano e o fim do 
guterrismo, levou, também, na enxurrada, a Câmara Muni-
cipal do Porto, onde o PS, em geral, e Fernando Gomes, em 
particular, eram considerados imbatíveis. O “dinossauro” 
socialista, com larga experiência política, chegara a ser o 
nº 2 de António Guterres, no PS e no Governo, antes de se 
incompatibilizarem, na sequência da sua exoneração, em 
2000. E até fora visto como um possível candidato a Belém, 
em vez de Jorge Sampaio, havendo quem garantisse que 
seria o candidato naturalmente preferido do líder do PS. 
Gomes tinha sido presidente da câmara de Vila do Conde, 
entre 1974 e 1981, e, com largas maiorias absolutas, presi-
dente da autarquia do Porto, eleito em 1989, 1993 e 1997. Em 
1999, foi chamado ao Governo, para exercer as funções de 
ministro-adjunto do primeiro-ministro e da Administração 
Interna. Mas não se deu bem com os ares da capital. Com o 
ministério envolvido em sucessivos casos – “campeonato” em 
que apenas será batido pelo atual titular da pasta, Eduardo 
Cabrita… –, Fernando Gomes não resistiu a episódios como 
os dos assaltos na A5 ou a desautorização com os touros de 
morte, em Barrancos. Remodelado, resolveu recomeçar a 
sua carreira política no ponto onde a tinha deixado, ou seja, 

VIEIRA DE CARVALHO 
MAIA   
1938-2002

Professor universitário, 
autarca modelo do PSD 
no tempo do cavaquismo, 
foi, como muitos da 
sua geração, sobretudo 
no Norte, também, 
um homem do futebol 
(Valentim Loureiro, 
presidente de Gondomar 
20 anos, também podia 
aqui figurar). E até se 
construiu um estádio 
com o seu nome. Foi 
presidente da câmara 
antes e depois do 25 de 
Abril, num total de 27 
anos.

ABÍLIO CURTO 
GUARDA   
81 anos

Autarca socialista 
carismático, este 
bancário esteve no poder 
com largas maiorias, 
durante 19 anos, entre 
1979 e 1998. Acusado 
de corrupção, com 
um cúmulo jurídico, 
noutro processo, por 
burla e participação em 
negócio, seria julgado e 
condenado.

MESQUITA MACHADO 
BRAGA   
74 anos

Eleito pelo PS, este 
engenheiro mecânico esteve 
37 anos no poder, entre 
1976 e 2013, num tempo 
em que não havia limitação 
de mandatos. Sempre com 
maioria absoluta.

AVELINO FERREIRA 
TORRES 
MARCO DE CANAVESES   
1945-2019

Eleito pelo CDS, 
empresário, homem 
do futebol com o seu 
nome no estádio da 
terra, julgado em vários 
processos, esteve 22 anos 
no poder, no Marco.

KRUS ABECASIS 
LISBOA  
1929-1999

Engenheiro civil eleito 
pelo CDS e apoiado pelo 
PSD, foi um dos mais 
carismáticos autarcas do 
País. Esteve à frente dos 
destinos de Lisboa durante 
dez anos e não continuou 
porque quis sair.

Parque Jurássico 1
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das “velhas glórias” do poder local
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na câmara do Porto. Para isso não hesitou em desalojar o 
antigo nº 2, Nuno Cardoso, que queria ir a votos e agora 
se rebelava, tentando uma candidatura independente que 
acabou por não ir para a frente.

Fernando Gomes era o candidato invencível: fora-se em-
bora e deixara saudades; tinha sido o incontestado presidente 
da câmara, sucessivamente reeleito, com maioria; e tinha o 
inestimável apoio expresso das principais forças vivas da 
cidade, entre elas a de Jorge Nuno Pinto da Costa que, não 
se limitando a fazer campanha pelo candidato do PS, não 
perdia uma oportunidade de atacar o challenger do PSD, Rui 
Rio, que recusava mostrar os dentes aos homens do futebol 
da Cidade Invicta. Rui Rio, uma solução de recurso do PSD 
de Durão Barroso, que não tinha mais ninguém a quem re-
correr, era o candidato improvável destinado ao sacrifício.

O “germânico” e inflexível Rui Rio, ex-deputado e ex-se-
cretário-geral do PSD (no tempo de Marcelo), terá benefi-
ciado do desgaste dos socialistas e da limpeza geral dessas 
eleições autárquicas. Mas com o rigor das suas propostas e o 
falar francamente – foi logo avisando, sem medo de perder 
votos, que a promiscuidade entre a câmara e o futebol, com 
ele, ia acabar –, acabou por aparecer perante os portuenses 
como um político “fora da caixa”. Mais do que isso, o Porto, 
ao contrário do que ensina a parábola do Filho Pródigo, estava 
desejoso de dar uma lição ao ex-autarca que tinha virado as 
costas à cidade por se ter deixado seduzir pelo Terreiro do 
Paço centralista e agora, a lamber feridas, voltava com o ar de 
ser “o dono daquilo tudo”. Rui Rio cumpriu e nunca recebeu 
o FC do Porto campeão nos Paços do Concelho. Apesar dis-
so, os eleitores deram-lhe maiorias absolutas em 2005 e em 
2009. Fernando Gomes, esse, é atualmente administrador 
da SAD do FC do Porto.  fluis@visao.pt

ISALTINO MORAIS 
OEIRAS   
71 anos

Trinta anos no poder, 
beneficiando do facto 
de a lei de limitação dos 
mandatos ter posto o 
conta-quilómetros a 
zero e de ter tido um 
interregno, quando 
cumpriu pena – 429 dias 
detido. Jurista eleito pelo 
PSD, primeiro, e depois 
como independente, 
prepara-se para se 
aproximar do recorde de 
Mesquita Machado.

CARLOS CARREIRAS 
CASCAIS  
60 anos

Licenciado em 
Contabilidade e 
Administração Pública, 
leva dez anos de 
mandatos, pelo PSD, 
depois de ter substituído 
António Capucho e de ter 
sido eleito duas vezes. E 
parece imbatível...

FERNANDO RUAS 
VISEU   
72 anos

Entre 1989 e 2013, 
governou estribado por 
24 anos de maiorias 
absolutas. Dono e senhor 
do “cavaquistão”, autarca 
do PSD, este economista 
regressa agora. 
Lembram-se do “Saddam 
das Beiras”?

RIBAU ESTEVES 
AVEIRO   
55 anos

Há oito anos no poder, 
este engenheiro 
zootécnico já foi visto 
como tendo pretensões 
mais ambiciosas, no PSD. 
Mas quer ficar numa 
câmara onde ninguém lhe 
tira a maioria...

MARIA  
DAS DORES MEIRA 
SETÚBAL/ALMADA  
65 anos

Eleita pela CDU em 
Setúbal, com três 
maiorias absolutas, esta 
jurista é, agora, a grande 
aposta para Almada. 

Parque Jurássico 2
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E F E I T O  C H E G A  
Para Ventura, estas eleições 
locais são uma “oportunidade 
histórica” para mudar  
o mapa político e condicionar 
maiorias. Estreante, o Chega 
reclamará sempre vitória. 
Mas na direção já se modera 
o entusiasmo. Candidaturas 
e casos problemáticos 
avolumam-se, há sinais  
de desintegração e 
dissidências em público, 
enquanto antigos fundadores 
ex-dirigentes preparam, para 
breve, um novo partido.  
Como será o dia seguinte  
da direita radical populista?

 M I G U E L  C A R V A L H O
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ABALO OU COMICHÃO?
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O Chega entrou na derradeira fase 
da sua estreia eleitoral autárquica 
com duas narrativas à escolha do 
freguês. A do presidente e deputado 
André Ventura é quase eufórica, de 
um “otimismo irritante”, como diria 
o outro: a fazer fé nas suas recentes 
intervenções públicas, o líder aponta 
ao terceiro lugar (em número de vo-
tos) para “alavancar a direita”, garante 
que o mapa político do País “nunca 
mais será o mesmo” e espera condi-
cionar, à direita, através de acordos 
pós-eleitorais com o PSD, a formação 
de maiorias nos executivos camará-
rios, de norte a sul, para arredar o 
PS do poder.

Há, contudo, uma versão mais 
moderada – realista, dizem alguns 
– protagonizada pelo próprio coor-
denador autárquico: “É praticamente 
impossível um partido ganhar uma 
câmara nas primeiras eleições em que 
participa”, reconhece Nuno Afonso 
à VISÃO, metendo o entusiasmo no 
congelador, mas aduzindo à conversa 
os nomes de cinco municípios que o 
deixam “otimista” quanto à possibi-
lidade de eleger vereadores: Sintra 
(onde ele próprio se candidata, ape-
sar do “silenciamento” de que diz ser 
vítima), Loulé, Loures, Matosinhos e 
Moura, o concelho alentejano, com 
forte implantação da comunidade 
cigana, onde o Chega obteve dos 
seus melhores resultados nas legis-

lativas e no qual se espera o contágio 
do “efeito” Ventura, cabeça de lista à 
assembleia municipal.

 
TUDO PELA CIDÁLIA
A grande esperança de conquistar algo 
mais do que o óbvio nestas eleições é 
mesmo Cidália Figueira, funcionária 
do comando territorial de Beja da 
GNR. “Não me meti nisto para ser 
vereadora”, atalha, desde logo, à VI-
SÃO, em conversa telefónica. “Aponto 
sempre mais para cima, quero ser 
presidente de câmara e considero que 
as circunstâncias permitem pensar 
nessa hipótese.”

Independente, ela trabalhou 22 
anos na autarquia do distrito de Beja, 
“ajudando em funções administrati-
vas”, período dominado, em grande 
parte, por maiorias da CDU. “Apoiei 
sempre o executivo, mas cheguei ao 
fim desses anos desiludida com a falta 
de cumprimento das expectativas.” 

Segundo o Censos deste ano, Mou-
ra perdeu 1 900 habitantes numa dé-
cada. O universo populacional anda 
um pouco acima das 13 mil pessoas e, 
dessas, só pouco mais de metade têm 
ido às urnas. Num município mar-
cado pela rivalidade histórica entre a 
CDU e o PS (vitorioso em 2017), que 
se repete nestas eleições, o Chega – 
cujo orçamento oficial de campanha 
neste município é de quatro mil euros 
– nem sequer conseguiu candidatos 

MOURA, LOURES, 
LOULÉ, MATOSINHOS 
E SINTRA SÃO 
MUNICÍPIOS DE ONDE 
O CHEGA ESPERA 
BOAS NOTÍCIAS NA 
NOITE ELEITORAL
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em todo o concelho: apresenta-se à 
câmara e à assembleia municipal, mas 
só desenrascou listas nas freguesias de 
Póvoa de São Miguel e Safara e Santo 
Aleixo da Restauração. “Os nossos 
apoiantes têm medo de represálias”, 
justifica a candidata. “Há muitas pes-
soas que vão votar no Chega, mas não 
se sentem confortáveis em aparecer 
ou em dizê-lo em público.”

Além de contar com o “ás de trun-
fo” André Ventura nas suas listas, Ci-
dália Figueira sabe que a comunidade 
cigana no concelho – em 2018 eram 
perto de mil cidadãos desta etnia, mas 

empresas, que reivindica o “legado” 
do líder do partido no concelho – foi 
eleito deputado municipal nas listas 
de Ventura – e não morre de amores 
por “este sistema que tem 47 anos e 
sempre os mesmos intervenientes”. 
Mais a norte, o empresário Israel 
Pontes já se contentava em “ser o Rui 
Rio de Matosinhos”. 

Globalmente, é de autarquias dos 
distritos de Beja, Portalegre, Faro e 
Lisboa que o partido aguarda as me-
lhores notícias das eleições, embora 
ciente de que não tocará as nuvens. 
As cidades de Lisboa e Porto não se 
adivinham fáceis para um resultado 
honroso. “Vamos eleger deputados 
municipais na maioria dos concelhos 
em que nos apresentamos. Só isso 
já será uma vitória e dará dimensão 
nacional ao partido. Mas é totalmen-
te irrealista pensar num resultado 
idêntico ao das presidenciais (11,9%) 
ou até mesmo próximo disso”, crê 
Nuno Afonso.

No rescaldo da noite eleitoral, o 
Chega espera, segundo o antigo vi-
ce-presidente, estar em condições de, 
pelo menos, ser um parceiro decisivo 
para a formação de várias maiorias 
autárquicas, de preferência com par-
tilha de poder. “Estamos disponíveis 
para conversar com todos. Não que-
remos ser acusados de ser um fator de 
ingovernabilidade em qualquer mu-
nicípio”, assume o dirigente nacional.

 
CASOS E MAIS CASOS
Apesar de, na estreia, ter conseguido 
mobilizar militantes, dirigentes e até 
figuras desavindas de outras forças 
políticas para garantir candidaturas à 
presidência de 215 municípios (em 308 
possíveis), a estrada do Chega nestas 
eleições tem sido pedregosa, levando 
mesmo a abandonos de última hora 
em duas autarquias: em Caminha, o 
candidato enganou-se na “porta” onde 
deveria entregar as listas, trocando o 
tribunal pelo edifício da câmara, en-
quanto a candidatura à Figueira da 
Foz acabou “chumbada” na Justiça por 
irregularidades processuais.

Os casos polémicos, na verdade, 
avolumam-se. Surgem ataques pes-
soais públicos entre candidatos e 
ex-candidatos (distrito de Leiria), o 
caudal de desistências, dissidências 
e irregularidades engrossou e até 
obrigou à substituição de cabeças 
de lista, como aconteceu na Marinha 
Grande, há semanas, por divergências 
entre a distrital e o candidato, com 

o número vem aumentando – também 
“joga” uma cartada importante nestas 
autárquicas: “Nada contra, somos to-
dos iguais. O problema é que eles só 
querem direitos, não querem deveres. 
Os ciganos estão sempre na fila para 
a Segurança Social, mas nunca os vê 
na fila para os centros de emprego”, 
garante. Denominador comum no 
Chega, o argumento é contestado e 
desmentido por diversos especialistas, 
organismos oficiais e representantes 
da etnia como Olga Mariano, ativista 
pelos direitos da comunidade cigana 
e presidente da Letras Nómadas – 
Associação de Investigação e Dina-
mização das Comunidades Ciganas, 
que, em entrevista recente ao Diário 
do Alentejo, acusou o líder do Chega 
de fazer uma “lavagem cerebral” às 
populações dos concelhos onde o peso 
das comunidades ciganas é maior. 
Segundo um estudo do investigador 
Alexandre Afonso, da Universidade 
de Leiden (Países Baixos), baseado nos 
resultados eleitorais das legislativas de 
2019 e das presidenciais deste ano, o 
Chega tem as suas melhores “perfor-
mances” eleitorais nos concelhos onde 
existem mais ciganos e beneficiários 
de apoios sociais. Apesar da especi-
ficidade das autárquicas, a tendência 
deverá manter-se nestas eleições.

Moura está, pois, no topo das ex-
pectativas do Chega para o dia 26. 
Mas outras figuras encabeçam can-
didaturas onde o partido deposita 
algumas esperanças de eleger ve-
readores. Em Loulé, candidata-se 
o arquiteto Fernando Santos, mais 
conhecido por “Fanan”, para quem 
o regime democrático “está igual 
ao anterior”, conforme explicou ao 
jornal A Voz do Algarve. “Em geral, 
as pessoas que ganham menos vo-
tam à esquerda, mas se lhes dermos 
a possibilidade de melhorar a vida, 
elas começam a votar à direita”, crê. 
Em Loures, município onde André 
Ventura perdeu a sua “virgindade” 
política em 2017, candidatando-se 
pelo PSD, o cabeça de lista é Bruno 
Nunes, consultor e administrador de 

Dilemas A dimensão da vitória 
e o novo partido fundado por 
ex-dirigentes (Manuel Ferreira, 
em baixo, é um deles) podem 
complicar a vida a Ventura
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DISSIDENTES 
DO CHEGA VÃO 
FUNDAR O PARTIDO 
NOVO – DIREITA 
POPULAR INSPIRADO 
NO PROGRAMA 
REJEITADO POR 
VENTURA EM 2019

alusões ao suposto alcoolismo de um 
membro da lista. No início de junho, 
também Humberto Baião, ainda diri-
gente do partido em Évora, desistiu 
da candidatura à câmara, acusando 
o Chega de ser “um clube de amigos 
onde reina a endogamia, o seguidis-
mo, a ignorância, o culambismo e 
uma partidarite cega que o levará a 
esbarrar contra a parede”, escreveu. 
“Prova disso é que se multiplicam 
as dissensões dentro do partido e 
por todo o País, e as listas são um 
malabarismo de trapézio e amado-
rismo de principiante que arrepia, 
e atadas com arames, amizades ou 
laços familiares.” 

Esta semana também a candidatura 
à câmara do Porto esteve à beirinha 
da orfandade: revoltado com divi-
sões internas nas estruturas locais 
do partido e sentindo-se desampa-
rado nas semanas de pré-campanha, 
o autarca António Fonseca lançou 
alertas durante um jantar e ameaçou 
bater com a porta: “Quis ter a certeza 
de que tinha o apoio incondicional 
da concelhia, da distrital e do presi-
dente, para que depois das eleições 
não sejam assacadas as acusações do 
costume. Sem essa garantia, teria re-
tirado a minha candidatura”, admitiu 
à VISÃO o ainda presidente da União 
de Freguesias do Centro Histórico 
(Cedofeita, Santo Ildefonso, Miragaia, 
São Nicolau e Vitória).

Para o último dia de campanha 
(24), e segundo relatos de alguma 
imprensa, o Chega estará a preparar 
um evento de foguetório: a assinatura 
da Carta de Madrid, um documento 
subscrito pelo partido de ultradirei-
ta espanhol VOX, líderes políticos 
e outras personalidades do espaço 
ideológico comum ibero-america-
no para combater o comunismo e a 
influência da esquerda neste espaço 
geográfico. Para tal, foi anunciada a 
vinda a Portugal do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (filho do Presi-
dente do Brasil), atualmente visado 
em investigações simultâneas, entre 
elas a do Supremo Tribunal Federal 
por ataques a membros do congresso 

e a da comissão de inquérito parla-
mentar pela difusão e o financiamen-
to de fake news.

De acordo com as notícias veicula-
das, Eduardo Bolsonaro juntar-se-ia 
a Santiago Abascal, presidente do 
VOX, duas figuras do espaço políti-
co que Ventura reivindica. Apesar da 
presença recente de Iván Espinosa de 
los Monteros, “número dois” do par-
tido espanhol, na Academia de Verão 
da Juventude do Chega, na Nazaré, 
fontes do partido de Abascal con-
tactadas pela VISÃO garantem que 
não está nos planos do líder do VOX 
deslocar-se, nesta altura, a Portugal, 
“muito menos para reunir com o filho 
de Bolsonaro”.  

 
EX-CHEGA VIRA “NOVO”   
Na frente externa, nem tudo são flo-
res. Mas o desgaste a nível interno 
também é de monta e um resultado 
autárquico abaixo das expectativas 
poderá mesmo precipitar a saída de 
mais militantes e dirigentes, como tem 
acontecido por moto-próprio ou pela 

Moderado Nuno Afonso, 
coordenador autárquico, previne 
euforias e avisa que ainda é cedo 
para um Chega todo-o-terreno 
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via disciplinar, através de expulsões 
levadas a cabo pela direção.

Um dos motivos para a saída de 
militantes desde a primeira hora é 
a falta de identificação com a atual 
liderança do Chega, sobretudo desde 
a aparente suavização do programa. 
Ora, para o feriado de 1 de dezem-
bro (Restauração da Independência), 
está agendada a fundação de uma 
nova formação política saída daquilo 
que muitos consideram “a traição 
de Ventura” ou os “escombros do 
Chega”. Chamar-se-á Partido Novo 
– Direita Popular e pretende, sem 
maquilhagens, resgatar o programa 
inicial idealizado ao longo de várias 
reuniões por algumas personalidades 
numa fase embrionária do partido, 
mas nunca adotado e, segundo al-
guns, “nem sequer lido” por André 
Ventura.

Liberal na economia, conservador 
nos costumes, personalista e de pen-
dor nacionalista, o “Novo” terá como 
símbolo um diamante verde, alusão 
ao que é “eterno e duro como o aço”, 

mas também ao povo português, “a 
quem só falta um bom governo para 
ser bem lapidado”. As palavras são 
de Manuel Ferreira dos Anjos, antigo 
dirigente e ex-autarca do CDS em 
Sintra, fundador do Chega (era o mi-
litante nº 19), mas expulso do partido 
em julho depois de acusar a direção de 
se ajoelhar ao “lóbi gay” na sequên-
cia do congresso de Coimbra. “Um 
partido é um conjunto de pessoas à 
volta de um programa. O do Chega 
passou a ser social-democratizante, 
abriu a porta aos homossexuais e 
traiu os valores da família”, refere o 
ex-dirigente à VISÃO. 

Principal dinamizador do novo 
partido, Manuel Ferreira garante 
que a recolha de assinaturas está em 
curso e até o recrutamento junto de 
desencantados do Chega é de mon-
ta, “fruto das desilusões acumuladas 
com André Ventura” e “as mudanças 
no ideário do partido”. Uma das ade-
sões já garantida é do professor uni-
versitário António Sousa Lara, antigo 
subsecretário de Estado da Cultura 
de Cavaco Silva e ex-porta-voz do 
Chega nas áreas da Segurança Inter-
na e da Geopolítica, cargo do qual se 
demitiu no início de 2020 por recusar 
abdicar da subvenção estatal vitalícia 
de 1 343 euros a que tem direito. Pa-
trícia Sousa Uva, ex-mandatária da 
candidatura presidencial de Ventura 
e antiga dirigente nacional do Chega, 
é outra, a par de Joaquim Chilrito, 
que ocupava cargo idêntico na di-
reção desde os primeiros tempos 
do partido.

O “Novo” junta ainda ex-líderes 
distritais e regionais do partido, entre 
eles Miguel Tristão Teixeira (Madeira), 
Rodrigo Canoa (Leiria), Jorge Mosca 
(Aveiro), Pedro Estanislau Coutinho 
(Beja) e Jorge Moreira Pires (Por-
to). “Vamos fazer um jantar com 22 
membros da direção, em represen-
tação dos vários círculos eleitorais, e 
alinhavar o programa” que, de acordo 
com Manuel Ferreira e Sousa Lara, 
incluirá propostas como a “reforma 
total do socialismo tributário” – com 
o consequente fim do IMI e o fim do 
IRS a quatro anos –, a dignificação 
salarial dos militares e das forças de 
segurança e o combate à imigração de 
origem muçulmana.

Com mais ou menos euforia na 
noite eleitoral, uma coisa está, desde 
já, garantida: o rescaldo das autárqui-
cas no interior do Chega promete.  
mbcarvalho@visao.pt     

Liberais à procura  
de trampolim para  
as legislativas
Agarrado à lógica de que quem tudo 
quer tudo perde, o Iniciativa Liberal 
(IL) preferiu ser cauteloso, nas suas 
primeiras eleições autárquicas, e 
apresenta-se a menos de um quarto 
das câmaras a que o Chega concorre. 
Entra na corrida eleitoral em 53 
concelhos (46 com listas próprias 
e sete com coligações) e aposta 
numa campanha que sirva mais para 
espalhar as ideias do partido – tendo 
já em vista as legislativas de 2023 – do 
que para conquistar o poder local. 
Isto porque as expectativas internas à 
volta das eleições de 26 de setembro 
são baixas – admite fonte envolvida na 
campanha autárquica do IL.
O partido foi criado há três anos e ainda 
não tem uma base de apoio espalhada 
por todo o território nacional, 
concentrando-se essencialmente nas 
grandes cidades do litoral. Assim, 
Cascais, Oeiras e Almada estão 
entre os concelhos onde os liberais 
esperam vir a fazer parte do poder 
autárquico com a eleição de deputados 
municipais; mas é no Porto que 
acreditam que será eleito o primeiro 
vereador liberal – já que o atual 
responsável pelo pelouro da Economia, 
Comércio e Turismo, Ricardo Valente, 
se recandidata pelo IL e Rui Moreira 
têm intenções de o manter na equipa, 
caso seja reeleito, como apontam 
todas as sondagens. Porto, o Nosso 
Movimento, de Rui Moreira, é um dos 
poucos movimentos independentes 
apoiados pelo IL, que não se quis 
estender em coligações. Segundo o 
líder, João Cotrim de Figueiredo, o 
partido recusou 92 propostas para se 
coligar com outras forças políticas com 
receio de ver as suas ideias diluídas 
no meio das de outros. Foi o que 
aconteceu em Lisboa – onde os liberais 
não aceitaram dar a mão à coligação de 
direita, encabeçada por Carlos Moedas 
– e apresentam Bruno Horta Soares.  
R.R.N. 
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O QUE PENSAM  
OS CÃES?

Os cientistas já sabem que eles seguem o nosso 
pensamento mesmo sem ordens verbais e que são 

inteligentes a obter aquilo que querem.  
Só falta falarem – mas até isso  

estará para breve
 R O S A  R U E L A*
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Q
Quando está deitado e sossegado, 
Índio lembra o corgi cuja fotografia 
abre este artigo – embora seja da raça 
jack russell, tem as mesmas cores e o 
mesmo ar cómico. Só não o recordo 
tão pensativo (ou deveria escrever 
apreensivo?) como o cão destas pá-
ginas. No último fim de semana, os 
seus olhos derretiam sob o olhar dos 
donos, como se mimetizasse a ternura 
que sentem por ele.

Há mais de três anos que Sofia, 
Ricardo e o filho de ambos, Manuel, 
de 12 anos, vivem em Bali, na In-
donésia. Quanto a Índio, ficou em 
Portugal, numa quinta de amigos, 
porque o projeto da família era de 
apenas passar um ano fora do País. 
Desde então, os quatro só se juntam 
nas férias grandes.

O pequeno cão habituou-se a gas-
tar os dias na companhia de outras 
pessoas e ao ar livre, mas chega ao 
verão e retoma as rotinas anteriores. 
Em casa dos donos, em Lisboa, cum-
pre as regras de sempre, nas idas à rua 
obedece às suas ordens. Parece feliz, 
pensei ao vê-lo. “É mesmo querido e 
inteligente”, comentei, sem hesitar.

O comentário não me saiu da boca 
para fora apenas por também ter um 
cão. Chegados a setembro de 2021, 
não precisamos de gostar ou de con-
viver com cães para já termos ouvido 
falar nas suas capacidades cognitivas 
e nas suas emoções. E para sabermos 
que interagem connosco como mais 
nenhuma outra espécie.

“Os cães têm uma grande capa-
cidade de se envolverem com seres 
humanos. São capazes de perceber o 
que queremos deles só através da ob-
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servação”, salienta Ilda Gomes Rosa, 
veterinária especializada em Com-
portamento e Bem-estar animal. A 
também professora na Faculdade de 
Medicina Veterinária da Universidade 
de Lisboa dá o exemplo do cão que fez 
chichi ou cocó fora do sítio definido 
para o efeito. “Ele sabe que fez asneira? 
Não, não sabe. Mas assim que o dono 
entra em casa fica a saber, porque 
consegue interpretar as suas reações.” 

Este elo é fruto de mais de 20 mil 
anos de convivência próxima, e Ilda 
designa-o de “convergência emocio-
nal”, ou seja, a habilidade que o cão 
foi adquirindo ao longo dos tempos 
para compreender, também, as nossas 
emoções. Há quem lhe chame “con-
vergência psicológica”, o conceito é o 
mesmo e é fascinante.

QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA
Longe vão os tempos em que os in-
vestigadores eram olhados de lado 
quando se propunham a estudar os 
cães do ponto de vista da cognição 
– pior ainda se aventavam a hipótese 
de eles serem capazes de comunicar 
com os seres humanos. Mas as coisas 
mudaram tanto que, neste preciso 
momento, há uma equipa na Univer-
sidade da Califórnia, em San Diego 
(EUA), a tentar determinar se os cães 
são capazes de traduzir os seus pen-
samentos em palavras que nós, huma-
nos, possamos entender com o auxílio 
de um aparelho de linguagem. No 
fundo, é como se os pusessem a falar.

Foi nessa universidade que Alexan-
dra Horowitz, autora de vários livros 
sobre o que se passa na cabeça dos 
cães, se doutorou em Ciências da Cog-
nição. O ano era 2002 e o júri torceu o 
nariz ao tema apresentado. “Era gente 
dos primatas”, recordou recentemen-
te a especialista em Comportamento 
Animal ao Washington Post. “Tentar 
demonstrar-lhes que podia haver algo 
interessante nos cães foi um desafio. 
Não é que nunca ninguém tivesse 
olhado para eles, mas não estavam a 
olhar para as suas mentes.”

Quase 20 anos depois, Horowitz 
é professora no Barnard College, em 
Nova Iorque, onde recentemente de-
senvolveu um estudo sobre a impor-
tância do treino do faro no otimismo 
dos cães. Como ela, hoje são muitos 
os investigadores que estudam os 
seus processos de aprendizagem, de 
resolução de problemas e de comu-
nicação. E as surpresas também têm 
sido muitas.

estado particularmente atento aos 
desenvolvidos por Claudia Fugazza, 
em Budapeste (ver caixa). “No dia a 
dia, temos dezenas de exemplos da 
capacidade cognitiva fantástica dos 
cães – há animais que reconhecem 
60, 70 ou 80 palavras! – mas os es-
tudos são importantes para confirmar 
e explicar”, sublinha.

Tem sido sempre assim. Se os do-
nos dos cães sabem que, quando 
eles metem alguma coisa na cabeça 
(“Quero chegar àquele pedacinho 
de comida que está ali em cima da 
mesa”), acabam por arranjar forma 
de o conseguirem, este seu “inside 
learning”, ou seja a capacidade de 
resolver um problema perante uma 
situação nova, foi durante muitas 
décadas controverso.

“Isso implicava dizermos que os 
outros animais eram capazes de ra-
ciocinar como nós. Começámos, por 
isso, por admitir essa capacidade só 
aos primatas”, recorda Gonçalo da 
Graça Pereira. “Ao ver uma banana a 
boiar num lago, o primata agarra no 

Os últimos estudos demonstraram, 
por exemplo, que os cães conseguem 
seguir o nosso pensamento mesmo 
sem ordens verbais (ainda só não está 
claro se olham para a mão que aponta 
ou para a expressão facial) e que são 
inteligentes a obterem o que querem 
(comem com mais frequência os ali-
mentos proibidos se os seres humanos 
não os conseguirem ver). Mas há mais.

Assistir a um vídeo em que aparece 
um cuidador que lhes é próximo ativa 
regiões do cérebro ligadas a emoções 
semelhantes àquelas que são ativadas 
na relação mãe-criança. E um treino 
com o chamado reforço negativo 
(puxar a trela com força, por exem-
plo) provoca alterações emocionais 
duradouras, tornando o cão menos 
otimista.

Todas estas descobertas fascinam 
Gonçalo da Graça Pereira, veterinário 
e especialista em Comportamento 
e Bem-estar animal. Entre tantos 
projetos, o também fundador e dire-
tor científico-pedagógico do Centro 
para o Conhecimento Animal tem 

ATRAVÉS DA 
DOMESTICAÇÃO, 

ALTERÁMOS O SEU 
DESENVOLVIMENTO;  

AS CAPACIDADES SÃO, 
JÁ, BIOLÓGICAS
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tronco de uma árvore, puxa a banana 
e come-a”, exemplifica. “Mas, hoje em 
dia, sabemos que não são apenas os 
primatas.”

EFEITOS DA DOMESTICAÇÃO
Em cima da mesa já não está sequer a 
questão de os animais serem ou não 
inteligentes – e, sobretudo, ninguém 
compara as capacidades cognitivas 
entre espécies diferentes. Faz mais 
sentido comparar entre eles, no caso 
dos cães seja entre raças ou mesmo 
entre indivíduos.

Se é verdade que determinadas 
raças estão associadas a certas tarefas 
(caça, pastoreio, companhia), cada cão 
tem as suas apetências e qualidades 
específicas. Esse é precisamente o foco 
de Brian Hare, professor e investiga-
dor no Centro de Cognição Canina da 
Universidade de Duke, na Carolina 
do Norte, que fala de personalidade 
cognitiva quando se refere às carac-
terísticas de cada cão, como ter uma 
boa memória espacial ou ser muito 
bom a interpretar os gestos humanos. 

“No futuro, quero compreender 
como essas capacidades se desenvol-
vem em cachorros, e se as diferenças 
entre os cães podem prever o seu 
êxito neste ou naquele treino”, disse 
à VISÃO, via email. “Tenho esperança 
de que possamos usar esta informa-
ção para melhorar os treinos e ter 
cães mais competentes em situações 
de resgate, a ajudar pessoas com de-
ficiência, a encontrar bombas, etc.”

No final da década de 1990, ainda 
durante a licenciatura em Antropolo-
gia Biológica, Hare estava a investigar 
chimpanzés quando se apercebeu de 
que eles não eram capazes de fazer 
uma coisa que os seus cães faziam: 
seguir um gesto a apontar para a co-
mida. Fascinado, nunca mais parou de 
estudar o comportamento dos cães, ao 
mesmo tempo que apostava na divul-
gação científica – o seu primeiro livro, 
The Genius of Dogs: How Dogs Are 
Smarter Than You Think, publicado 
em 2013, foi logo um best-seller.

Vinte anos depois, este especialista 
continua a considerar fascinante como 
os cães evoluíram com a domestica-
ção para cooperarem e comunicarem 
connosco. No seu último estudo, pu-
blicado em julho, realizou uma série 
de testes de cognição e de tempera-
mento com crias de lobo e de cães, 
para determinar se as capacidades 
que os cães têm para interagir con-
nosco são biológicas ou aprendidas. 
E o resultado foi aquele que esperava.

Os cachorros, com apenas 5 a 18 
semanas, eram mais atraídos para os 
seres humanos, liam melhor os seus 
gestos e estabeleciam mais contacto 
visual com eles do que as crias de 
lobo. Conclusão: através da domes-
ticação, alterámos o seu desenvolvi-
mento; ou seja, as suas capacidades 
são, já, biológicas.

Se o objetivo de Brian Hare é muito 
prático (até por ser mais fácil obter 
financiamento para projetos com 
aplicação no terreno, admite), a sua 
colega Ellen Furlong, professora na 
Universidade de Wesleyan, no Illinois, 
aposta nas emoções. No início de cada 
ano letivo, pergunta aos alunos se os 
seus cães são felizes, lembrando-lhes 
que os animais têm necessidades dife-
rentes das nossas. Os estudantes ficam 
sempre um pouco ofendidos com 
a pergunta, mas acabam motivados 
a conhecerem melhor os seus cães. 
Fazem bem. Já dizia Santo Agostinho 
que só amamos aquilo que conhece-
mos.  *COM RUI ANTUNES rruela@visao.pt

Entre talentos inatos  
e talentos aprendidos

Nem todos os cães são como a genial 
Chaser, mas muitos outros serão 
capazes de identificar palavras e 

de imitar comportamentos. É isso 
que a etologista Claudia Fugazza, 
da Universidade Eötvös Loránd de 

Budapeste, na Hungria, tenta provar

‘CHASER’
Esta border collie americana 

foi apelidada de “a cadela mais 
inteligente do mundo”. Treinada 
por um professor universitário 

de psicologia reformado, Chaser 
identificava 1 022 brinquedos 

pelos nomes. Aos 5 meses, já tinha 
aprendido 50 palavras, aos 7 meses e 
meio reagia a 200, com 1 ano e meio 
ia nas 700 e, aos 3 anos, reconhecia 

mais de mil. Podemos rever a sua 
história no canal de YouTube John 
Pilley – Chaser the Border Collie

‘VICKY NINA’
Num estudo publicado em janeiro 

deste ano, na revista Scientific 
Reports, a equipa de Claudia Fugazza 
verificou que esta yorkshire terrier foi 
capaz de aprender uma nova palavra 

depois de a ouvir apenas quatro vezes. 
Uma aprendizagem rápida que parece 
semelhante à forma como as crianças 
adquirem o seu vocabulário por volta 

dos 2 ou 3 anos

‘OLIVA’
Como as amostras são habitualmente 
pequenas, Claudia e os seus colegas 

do Family Dog Project da universidade 
de Budapeste pediram aos donos 
de 34 cães de várias raças para 

lhes ensinarem os nomes de dois 
brinquedos separados. Entre eles, só 

esta cadela border collie passou o 
teste – prova de que o talento é algo 

especial

‘FAZ COMO EU FAÇO’
Do As I Do é o nome oficial do método 

de treino inventado por Claudia 
Fugazza, depois de descobrir que os 

cães são capazes de observar e imitar 
as ações dos donos. Uma capacidade 
que se pensava ser exclusivamente 

humana
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F O C A R

“O futuro não vai 
ser dominado 

por aqueles que 
estão presos no 

passado”
Willy Brandt

Chanceler da República 
Federal da Alemanha

(1913-1992)
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E
m poucos meses, Olaf Scholz 
deixou de ser o candidato mais 
improvável para poder suceder 
a Angela Merkel e passou a 
ser visto como o favorito nas 
eleições do próximo dia 26 de 
setembro, que vão escolher o 
novo chanceler da Alemanha. 
Embora muitos o tivessem 
acusado, durante anos, de 
ser demasiado discreto, sem 
carisma e com um discurso 

robótico, sempre repleto de expressões 
tecnocráticas, o atual ministro das Fi-
nanças do governo de coligação (entre 
conservadores e sociais-democratas) de 
Berlim tem a arma que se está a reve-
lar mais útil nos dias que correm: é ele 
quem tem o dedo na bazuca, o homem 
que, todas as semanas, na sequência da 
pandemia, distribuiu milhões e milhões 
de euros dos fundos de emergência para 
ajudar a economia e para resolver as di-
ficuldades dos cidadãos.

SEGUNDA VIDA
Para Scholz, a crise provocada pela pan-
demia Covid-19 funcionou como uma 
oportunidade. E proporcionou-lhe uma 
segunda vida política, já que, há menos 
de dois anos, ele pensava que a sua car-
reira tinha acabado, ao não ter conse-
guido sequer convencer os militantes do 
SPD (social-democrata) a escolheram-no 
como líder, na sequência do processo 
aberto pela renúncia de Andrea Nahles, 
após os piores resultados de sempre do 
partido nas eleições europeias de 2019. 

Nesse processo, Scholz não só foi 
derrotado como viu o SPD passar a 
ser liderado pela dupla Saskia Esken 
e Norbert Walter-Borjans, da ala mais 
esquerdista, que recolheu cerca de 80% 
dos votos e que criticava a coligação elei-
toral com a CDU-CSU de Angela Merkel.

Foi então que o coronavírus saltou 
da cidade chinesa de Wuhan e o mundo 
foi obrigado a fechar-se em casa. Nesse 
momento, já sem a possibilidade de con-
cretizar o sonho de liderar o seu partido, 
Scholz concentrou-se nas suas funções 
de ministro das Finanças e não voltou a 
pronunciar-se sobre a estratégia política 
do SPD –  segundo alguns, para deixar a 
jovem dupla inexperiente cometer erros. 
O certo é que foi rápido a reagir quando 
a economia alemã teve de parar, logo em 
março de 2020. Em poucos dias, apre-
sentou um programa superior a 400 mil 
milhões de euros de apoio financeiro a 
empresas e empregos. E, quando o fez, 

O chanceler 
da bazuca

Ao ter conseguido 
posicionar-se, aos olhos dos 

eleitores alemães, como o 
sucessor natural de Angela 
Merkel, o social-democrata 

Olaf Scholz pode estar 
prestes a entrar na História 
e de forma inesperada: fazer 

Berlim virar à esquerda

 R U I  TA V A R E S  G U E D E S

A L E M A N H A

Imparável? Sem cometer erros, 
Scholz foi subindo nas sondagens 
até se tornar o favorito 
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abandonou, por momentos, o seu estilo 
monocórdico e proferiu a declaração que 
hoje lhe aparece colada à pele pela maioria 
dos alemães: “Aqui está a bazuca. Estamos 
a colocar todas as armas em cima da mesa 
para mostrar que somos fortes o suficiente 
para superar qualquer desafio económico 
que a pandemia possa representar.”

HERDEIRO DE MERKEL 
Apesar de ter ganhado popularidade com 
esse anúncio, Scholz demorou muito 
tempo a conquistar o reconhecimento 
dos eleitores alemães. As sondagens 
indicavam-no como um dos ministros 
mais populares, mas quando foi indi-
gitado, há um ano, a candidato a chan-
celer, os estudos de opinião davam-lhe 
apenas 15% ao SPD, enquanto o bloco 
conservador CDU-CSU tinha mais do 
dobro das intenções de voto (37%) e os 
Verdes ocupavam o segundo lugar, com 
17 por cento. Em algumas sondagens, o 
SPD descia até mesmo para o quarto 
lugar, atrás da AdF, de extrema-direita. 
Segundo se comentava nessa altura, 
Scholz só era candidato porque mais 
ninguém entre os sociais-democratas 
tinha mostrado interesse em avançar, 
com as principais figuras a anteverem 
uma possível travessia no deserto para o 
partido e, portanto, a quererem resguar-
dar-se para uma melhor oportunidade.

Scholz, por seu lado, nunca quis dei-
xar-se impressionar pelas sondagens. 
Focou-se, sobretudo, no trabalho de-
senvolvido no Ministério das Finanças, 
puxando dos galões sempre que neces-
sário para demonstrar que as principais 
medidas de apoio à economia e de au-
xílio aos atingidos pela pandemia eram 
da sua autoria e que só depois tinham 
sido apoiadas e defendidas por Ange-
la Merkel. “Você não é o chanceler da 
Alemanha”, ter-lhe-á gritado, em certa 
ocasião, Markus Soeder, o primeiro-
-ministro conservador da Baviera, ao 
perceber que Scholz estava a aproveitar, 
para seu benefício, o que de melhor o 
governo de Angela Merkel tinha feito.

A verdade, no meio disto tudo, é que 
Scholz teve a sabedoria de transformar 
aquela que parecia ser a maior debilidade 
do seu partido – o ser parceiro minori-
tário na coligação chefiada por Angela 
Merkel – no seu maior trunfo político: 
numa eleição em que o incumbente não 
se apresenta às urnas, ele é o que há de 
mais próximo de um incumbente. Com 
uma vantagem suplementar: pode apre-
sentar várias propostas de mudança, no-

acaloradas nem responder aos ataques 
que lhe faziam, resguardando-se na sua 
postura de tranquilidade, do incumbente 
que promete uma renovação tranquila.

 APROVEITAR OS ERROS DOS OUTROS
Segundo vários analistas, o recente 
fulgor de Scholz ocorreu com a trans-
ferência de muitos dos eleitores tra-
dicionais de Angela Merkel para o seu 
lado, desconfiados – e nalguns casos 
horrorizados – das inúmeras gafes 
protagonizadas pelo candidato da CDU, 
Armin Laschet. O momento de viragem 
está identificado: ocorreu em julho, 
quando Laschet liderava as sondagens 
de uma forma esmagadora, mas o país 
foi surpreendido por umas inundações 
catastróficas, em que morreram quase 
duas centenas de pessoas. 

Como governador da Renânia do Nor-
te-Vestefália, uma das regiões atingidas, 
Laschet foi de imediato para o terreno e 
aproveitou todos os microfones que lhe 
punham à frente para prometer auxílio 
e mostrar dinamismo, mas também para 
deixar muitas gafes. Por exemplo, foi inca-
paz de associar claramente a catástrofe às 

meadamente na área dos apoios sociais, 
ao gosto dos eleitores mais à esquerda, 
mas sem assustar ninguém com promes-
sas demasiado radicais, capazes de ame-
drontar os eleitores mais conservadores.

Essa postura tem feito de Scholz o 
homem certo para uma transição pací-
fica no poder em Berlim, após 16 anos 
com Angela Merkel no comando – e que 
continua a ser a personalidade política 
mais popular do país. Por isso, Scholz 
tem feito de tudo para se mostrar como 
sucessor natural de Merkel, chegando 
até ao ponto de, numa produção para a 
capa de uma revista, se ter feito fotografar 
com as mãos a formar um losango, como 
habitualmente a chanceler se apresentava 
em público. Num cartaz de campanha 
eleitoral, também usou a forma femini-
na da palavra alemã para chanceler, uma 
forma de dizer aos alemães que ele pode-
ria continuar com o trabalho de Merkel, 
mesmo sendo um homem. 

Nos dois primeiros debates televisivos 
com os três principais candidatos a chan-
celer, ele voltou a usar as mesmas técni-
cas, imitando as mãos de Merkel, prefe-
rindo nunca se envolver em discussões 

Imitador Para se mostrar como sucessor 
natural de Merkel, chegou ao ponto de se 

fazer fotografar com a mesma posição  
de mãos da ainda chanceler
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Mais apoio social
CINCO DAS PRINCIPAIS 
PROPOSTAS DE OLAF SCHOLZ 
QUE PODEM REPRESENTAR UM 
CORTE COM A MODERAÇÃO E A 
AUSTERIDADE QUE MARCARAM 
O REINADO DE 16 ANOS DE 
ANGELA MERKEL

Aumentar o salário mínimo  
Passar dos atuais 9,60 euros por 
hora para 12 euros por hora, já a 
partir de julho de 2022, é uma das 
principais bandeiras de Scholz, 
nem sequer sujeita a negociações 
com os partidos com que tiver 
de fazer coligação para formar 
governo.

Construir 400 000 casas  
por ano  
O objetivo é aumentar a oferta 
habitacional nas grandes cidades. 
Além da construção, o plano pode 
também passar por programas de 
renda tabelada e acessível.

Criar um rendimento 
básico para os cidadãos 
Em substituição do polémico 
programa Hartz IV, que muitos 
alemães consideram injusto e 
discriminatório.

Europa mais solidária 
Rejeitando a austeridade do 
passado, quer avançar com uma 
política de investimento comum 
da UE financiada por dívida 
conjunta.

alterações climáticas e chegou até mes-
mo a afirmar que esta não era a altura 
certa para se decidir o encurtamento dos 
prazos face ao fim do funcionamento 
das centrais a carvão, que devem conti-
nuar a funcionar na Alemanha até 2038.

O pior, no entanto, ainda estava para 
vir. Durante uma cerimónia na pequena 
cidade de Erftstadt, no final de julho, 
destinada a homenagear as vítimas das 
inundações, enquanto o Presidente 
alemão Frank-Walter Steinmeier pro-
feria um discurso solene, as câmaras 
dos repórteres de televisão captaram 
Armin Laschet em amena cavaqueira 
com correligionários do partido e a 
rir-se à gargalhada. Desde então, e 
apesar dos seus insistentes pedidos de 
desculpa, nunca mais parou de descer 
nas intenções de voto.

Por outro lado, enquanto muitos 
esperavam que as inundações ca-
tastróficas pudessem dar um novo 
impulso ao voto nos Verdes, que che-
garam a liderar as sondagens no final 
da primavera, a verdade é que a can-
didata Annalena Baerbock se mostrou 
completamente inábil nesse capítulo 

– fragilizada que estava por algumas 
gafes e pela polémica com a acusação 
de plágio num livro que tinha publicado. 

DIFÍCIL ARTE DA GOVERNAÇÃO
Sem cometer erros, e sempre disponível 
para anunciar mais um plano de apoios 
da sua bazuca, Scholz foi subindo nas 
sondagens, arriscando pouco nas pro-
postas e mantendo uma imagem de 
confiança e de estabilidade, fundamental 
para o eleitor alemão comum.

Oriundo de uma esquerda mais ra-
dical, na década de 1970, Scholz foi 
evoluindo para o centro, onde é visto 
como um dos elementos da linha mais 
conservadora do SPD. Foi um colabora-
dor fiel do chanceler Gerhard Schroeder, 
fez carreira como advogado de assun-
tos laborais, sempre muito próximo 
dos trabalhadores, liderou a câmara de 
Hamburgo, durante quase uma década. 
Num governo anterior de coligação com 
a CDU-CSU, já tinha sido ministro do 
Trabalho de Angela Merkel.

Agora, aos 63 anos, o atual ministro 
das Finanças e vice-chanceler tornou-
-se o nome mais consensual entre os 
eleitores, conforme têm demonstra-
do as sondagens feitas a seguir a cada 
debate eleitoral. Mas, fruto da imensa 
fragmentação partidária atual, recolhe 
números que, no passado, teriam feito 
corar os líderes do seu partido. Gerhard 
Schroeder, o último social-democrata 
a ser eleito chanceler, obteve 39% dos 
votos em 2002. A pouco mais de uma 
semana das eleições, Scholz lidera, mas 
apenas com 25% das intenções de voto.

Isto significa que o SPD vai ter de 
fazer uma coligação alargada para poder 
formar governo, já que Scholz descarta 
liminarmente a hipótese de o fazer com 
os democratas-cristãos da CDU-CSU e 
muito menos com a extrema-direita.

O único parceiro evidente dessa co-
ligação serão os Verdes, mas provavel-
mente estes não chegarão para ter maio-
ria no governo. Será preciso, portanto, 
um terceiro parceiro, com implicações 
diretas no estilo de governação: se for 
o Partido Liberal Democrático (FDP), 
mais próximo dos empresários, haverá 
um governo de centro; se for o Die Linke 
(A Esquerda – de extrema-esquerda), 
haverá um maior pendor à esquerda.

Até lá, a estratégia de Scholz é a de es-
conder o jogo nesse campo, como forma 
de não assustar à direita nem desiludir à 
esquerda, e exibir, sempre que pode, o 
poder da bazuca.  rguedes@visao.pt

NUMA ELEIÇÃO EM QUE 
O INCUMBENTE NÃO SE 
APRESENTA ÀS URNAS, 
OLAF SCHOLZ É O QUE 
HÁ DE MAIS PRÓXIMO 
DE UM INCUMBENTE
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stamos a receber cada vez mais 
contactos e torna-se difícil res-
ponder a todos, mas temos de 
continuar a fazer um esforço 
para não deixar resposta ne-
nhuma para trás.” Esta é uma 
das primeiras preocupações 
trazidas pela deputada não ins-
crita Cristina Rodrigues para a 
reunião com a sua equipa, de-

pois das férias de verão. Partilha-a com 
Sara Martins, a sua chefe de gabinete 
(ex-PAN), Bernardo Gonçalves, que gere 
a comunicação (ex-PAN), e uma estu-
dante de Direito, que queria conhecer o 
trabalho parlamentar de perto e volun-
tariou-se para prestar apoio à deputada. 
Encontram-se na antiga biblioteca da 
Assembleia da República – reservada 
para o regresso ao trabalho, uma vez 
que o seu gabinete está em obras – para 
falar sobre o modelo de trabalho que 
seguirão de ora em diante (presencial 
ou à distância); analisar os projetos-lei 
que deram entrada na última quinzena 
de agosto e os temas a que se vão dedicar 
nesta sessão legislativa.

Já trazem, no entanto, uma ideia for-
mada sobre o timing em que querem 
divulgar as propostas, pois começaram 
por sondar os cidadãos, nas redes so-
ciais, sobre o que estes preferem ver 
discutido de imediato no Parlamento. 
As mensagens continuam a chegar e 
Cristina Rodrigues ou Bernardo Gon-
çalves terão de responder, uma vez que 
o principal objetivo da deputada, desde 
que é senhora do seu destino parlamen-
tar, é ser próxima dos eleitores. “Não 
faço de propósito para ser diferente, 
mas o feedback que tenho é que o meu 
método é diferente. As pessoas não estão 
habituadas a ter esta proximidade com 
os deputados. Noto isso quando voto de 
determinada maneira, se calhar inespe-

rada, as pessoas vêm logo questionar-me 
e eu justifico-me sempre. Cada vez mais 
falam comigo para criticar, sugerir, 
apoiar. O que tem o seu custo: tenho de 
passar muitas horas a responder a men-
sagens, mas acho que isso faz parte das 
funções de um deputado”, diz à VISÃO.

Cristina Rodrigues deixou o PAN 
(partido pelo qual foi eleita nas legisla-
tivas de 2019, no círculo de Setúbal) no 
final da primeira legislatura, há um ano. 
Sentia-se sufocada e “aquém do trabalho 
que podia fazer”, conta. Apesar de ad-
mitir que enfrentar o hemiciclo sozinha 
é um grande desafio – além de ter de 
lidar com dificuldades regimentares e 
económicas – não se arrepende. “O meu 
trabalho enquanto deputada não inscrita 
é muito mais positivo”, acrescenta.

FIM DAS TOURADAS MARCA REGRESSO
Na sessão legislativa passada, já enquan-
to deputada não inscrita, apresentou 34 
projetos e propostas de lei no Parlamen-
to, número superior às entregues pelo 
PS (24). E viu duas delas aprovadas, de 
acordo com o relatório de balanço da 
atividade parlamentar da Assembleia da 
República. O mesmo documento refe-
re que a parlamentar viu aprovados 20 
projetos de resolução dos 43 a que deu 
entrada. Cristina Rodrigues trabalha a 
um ritmo acelerado e é assim que quer 
continuar, nesta sessão legislativa. Para 
o regresso, traz na agenda a luta pelo 
fim das touradas e a criação de apoios 
às autarquias disponíveis para recon-
verterem praças de touros em espaços 
culturais – tema com que simpatiza há 
muito, mas com o qual avança só agora 
por ter sentido que era essa a vontade 
de muitos cidadãos, numa manifestação 
em que participou.

Está também a ultimar a redação de 
uma proposta para criminalizar a violên-

A deputada influencer 
Cristina Rodrigues está por sua conta, desde que 

deixou o PAN. Apostou nas redes sociais, em 
temas marginais e recebeu atenção especial do PS, 

dada a relevância que ganhou 
 R I TA  R A T O  N U N E S

34
PROJETOS DE LEI

Entregou Cristina Rodrigues, na 
sessão legislativa anterior. Mais 

27 do que a deputada não inscrita 
Joacine Katar Moreira. Deste total, a 

ex-parlamentar do PAN viu aprovados 
dois projetos de lei

Proximidade Cristina Rodrigues 
tem uma equipa pequena, mas 
procura complementá-la com a 
ajuda dos cidadãos no dia a dia
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cia obstétrica. No dia em que a VISÃO a 
acompanhou, a deputada reuniu-se, pela 
internet, com médicos, doulas e ativistas 
para ouvir as sugestões e fazer alterações 
ao seu projeto-lei. O tema também lhe 
chegou por via digital, através de men-
sagens de algumas vítimas, e Cristina 
Rodrigues sabe que irá travar uma ba-
talha demorada, mas não desmobiliza. 

A deputada dedica-se sobretudo aos 
temas da defesa do ambiente, dos ani-
mais e das mulheres – as suas causas de 
toda a vida. Pois, “ser política nunca me 
tinha passado pela cabeça antes”, diz. Es-
tudou Direito na Universidade de Lisboa 
e tornou-se advogada e ativista pelos 
direitos dos animais, tendo prestado 
apoio jurídico ao grupo de Intervenção e 
Resgate Animal (IRA), alvo de investiga-
ção por recurso à violência para resgatar 
animais em risco. Foi, então, no PAN – 
onde chegou a partir de “uma entrevista 
às cegas”, em 2014 – que aprendeu tudo 
o que sabe sobre a vida política.

Entrou para o departamento jurídi-
co, mas depressa chegou a dirigente e, 
na legislatura de 2015-2019, foi chefe 
de gabinete do primeiro e então único 
deputado do partido, André Silva. Co-
nheceu os meandros da Assembleia da 

do Estado de 2020 com a sua abstenção 
e, este ano, parte para as negociações 
com o Governo a dar sinais que descan-
sarão os socialistas. Embora se recuse 
a anunciar a intenção de voto, antes de 
ver a proposta do executivo, faz “um 
balanço positivo” do rumo que toma-
ram as negociações do ano anterior 
e já viu “compromissos importantes, 
nomeadamente, ao nível dos direitos 
laborais, sociais, e em questões de ha-
bitação, que são fundamentais para o 
País”, no discurso de António Costa, no 
congresso do seu partido, no final de 
agosto. A deputada não inscrita mar-
cou presença na reunião magna dos 
socialistas, mas recusa a interpretação 
de uma aproximação ao PS. “Eu não 
encaro isso como um sinal, porque o 
PS foi o único partido que me convi-
dou para ir ao seu congresso. Se outros 
me tivessem convidado também teria 
ido”, explica. 

Sobre o seu futuro no Parlamento, 
responde com um impulsivo “não sei”. 
“O meu objetivo final não é voltar a ser 
candidata”, continua. E acrescenta que 
não teve “qualquer conversação com 
nenhum partido sobre essa questão”. 

 rrnunes@visao.pt 

República e da atividade parlamentar. 
Chegou mesmo a mudar-se, com as 
suas três cadelas resgatadas, do Seixal 
(onde cresceu e viveu a vida toda) para 
o bairro de Campo de Ourique, só para 
estar mais próxima do Parlamento. Foi 
também no PAN que começou a ganhar 
protagonismo e que teve os primeiros 
embates com a Imprensa. Na campa-
nha eleitoral de 2019, mostrou, numa 
entrevista ao podcast Conversa, que 
não conhecia as propostas do partido 
para temas como o salário mínimo na-
cional, acabando por confessar que não 
lera o programa eleitoral. Mas foi eleita 
e voltou a dar que falar, um ano depois, 
quando se desfiliou do partido, poucos 
dias depois do eurodeputado Francisco 
Guerreiro. Hoje, sobre o PAN, só lamen-
ta o rumo que o partido seguiu e “não 
ter conseguido reter a experiência de 
nenhuma das pessoas que trabalhou no 
gabinete, na legislatura anterior”.

A ATENÇÃO DO PS
Politicamente, Cristina Rodrigues con-
tinua a não se identificar com a esquer-
da nem com a direita. No entanto, tem 
sido uma interlocutora privilegiada para 
o PS. Ajudou a viabilizar o Orçamento 

Negociações para o OE 2021
Para viabilizar o Orçamento do Estado, 
este ano, a deputada espera que o 
Governo acolha propostas suas nas 
áreas da proteção animal, da cultura 
e da igualdade de género. Da lista que 
entregou ao executivo, constam a redução 
do IVA para 6% na alimentação dos 
animais e o aumento para 23% do mesmo 
imposto aplicado à venda de animais, com 
o intuito de incentivar a adoção. Cristina 
Rodrigues quer também que seja posta 
em prática a medida que já apresentou 
sobre o combate à pobreza menstrual, 
através da distribuição gratuita de 
produtos de higiene feminina em escolas, 
centros de saúde e associações de 
sem-abrigo. Vai bater-se ainda por uma 
verba para os hospitais fazerem obras e 
terem instalações que permitam que o 
pai ou outra pessoa acompanhe sempre 
a mulher durante gravidez, a divisão de 
espaços para pessoas que sofreram 
perda gestacional e a criação de uma 
clínica da mulher. Na cultura, a deputada 
pretende que seja dado um incentivo às 
autarquias que transformem as praças de 
touros em centros culturais.
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O
s três jipes estão todos ali-
nhados para zarpar floresta 
adentro. Só no último vai ins-
talada, ao alto, a câmara que 
capta a perseguição que deixa 
um rasto de pó. Estamos em 
Ponte de Lima, no Minho, em 
plena Paisagem Protegida das 
Lagoas de Bertiandos, num 
bosque verdejante e frondoso 

que, no pequeno ecrã, se faz passar pela 
floresta amazónica. A série Operação 
Maré Negra é a primeira produção lu-
so-espanhola original para um canal de 
streaming, Amazon Prime Video, e tem 
estreia marcada para o primeiro semes-
tre de 2022. 

A cumplicidade entre portugueses e 
espanhóis começa pelos protagonistas. 
Nuno Lopes, 43 anos, e Álex González, 
41, criaram uma forte relação logo nos 
primeiros dois dias de gravações, ao 
passarem 22 horas juntos num barco. O 
enredo é baseado numa história real que 
aconteceu em 2019, quando um subma-
rino construído de forma artesanal, na 
Guiana Francesa, atravessou o Atlântico 
com três toneladas de cocaína. Ficou sem 
combustível, tendo, mesmo assim, alcan-
çado a Galiza, onde foi intercetado. Os 
dois tripulantes detidos ainda aguardam 
julgamento em Espanha.

Agora “encontramo-los” em Ponte de 
Lima, nas gravações do segundo episó-

dio. Embrenhamo-nos na “Amazónia” 
com Nando, espanhol de Vigo e lutador 
de boxe, e Sérgio, mecânico do Nor-
te de Portugal, metido com traficantes 
de droga, mas sem o “espírito de Pablo 
Escobar”. Operação Maré Negra conta 
ainda com atores como Lúcia Moniz ou 
Luís Esparteiro.  

“Está a passar-se agora o mesmo que 
aconteceu na década de 80, quando os 
franceses vieram para Portugal fazer 
filmes. Há uma partilha de método de 
trabalho incrível. Espanha tem tido uma 
experiência de 30 anos invejável e um 
investimento extraordinário do governo. 
Têm muito know-how no desenho de 
produção e na forma como se trabalha e se 

A nova febre ibérica
Bons ventos nos chegam de Espanha, empurrados pela explosão do 

streaming. As produções luso-espanholas multiplicam-se e a qualidade  
é cada vez mais apurada, com os olhos na internacionalização

 S Ó N I A  C A L H E I R O S

Protagonistas Álex González, 
41 anos, e Nuno Lopes, 43, 
criaram uma forte relação logo 
nos primeiros dois dias de 
gravações
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Bons casamentos 
Narcotráfico, crimes, investigações policiais, aventura e dramas do quotidiano  

em séries feitas, sobretudo, no Norte de Portugal e na Galiza

AU GA  S ECA
2 0 2 0

Com Victoria Guerra 
no papel principal, a 

ligação entre Portugal e 
Espanha faz-se através 

do contrabando de 
armas e da investigação 

policial conjunta. 
As gravações da 

segunda temporada já 
terminaram e a estreia 
de oito novos episódios 

está marcada para 
outubro na RTP1 e HBO. 

 

3  CA M I N H O S 
2 0 2 1

A aventura de cinco 
peregrinos a caminho 

de Santiago de 
Compostela, numa série 
com produção da RTP, 
Amazon Prime Video 

e TV Galiza. Os atores 
portugueses João Reis, 

Inês Castel-Branco e 
Maria João Falcão (na 

foto) integram o elenco 
multicultural. Estreou-
se em abril na RTP1 e 
continua disponível na 

Amazon Prime. 

C H E GA R  A  CASA 
2 0 2 1

Um casamento 
terminado em Santiago 

de Compostela e um 
recomeço de vida em 
Arcos de Valdevez. Já 
em exibição na RTP1, 
às quartas-feiras ao 

serão, esta coprodução 
da portuguesa SPi e da 
galega CTV conta com 
Joana Seixas, Miguel 

Ángel Blanco, Rosa do 
Canto, Rúben Gomes, 
Anabela Moreira e Rui 

Melo, entre outros. 

 

C R I M E S  S U B M E R S O S 
2 0 2 2 

Com gravações em 
Madrid e Cáceres, em 
Espanha, e em Lisboa 

e Leiria, em Portugal, a 
nova série da RTP, em 

coprodução com a RTVE 
e as produtoras Atlantia 
Media e Coral Europa, 

parte da investigação de 
um crime oculto durante 

anos. Com Marco 
D’Almeida, Guilherme 
Filipe, Soraia Chaves, 
Daniela Melchior (na 

foto), Margarida Marinho. 

M OT E L  VA L K I R I AS 
2 0 2 2 

Produção da portuguesa 
SPi com a galega CTV, 
cuja rodagem começa 

em janeiro de 2022, 
dividida entre o Norte 

de Portugal e Ourense, 
em Espanha. Uma série 
que irá para o catálogo 

da HBO sobre três 
mulheres cujas vidas 
se cruzam no Motel 

Valkirias. 

desenvolve uma série para uma platafor-
ma de streaming. Há uma vontade grande 
de subir o nosso grau de exigência para 
ter um produto de nível internacional”, 
analisa a produtora portuguesa Pandora 
da Cunha Teles (Ukbar Filmes) que está 
a trabalhar com os galegos Julio Casal e 
Mamen Quintas (Ficción Producciones). 

 
MAIS DINHEIRO EM 2022
Também o realizador português João 
Maia (Variações, A Espia), que faz parte 
do trio de realização liderado pelo catalão 
Daniel Calparsoro, reconhece o desafio: “A 
fasquia está mais alta. Temos mais gente, 
mais meios, e sinto o impacto de repre-
sentar uma história recente”, reconhece. 
Para Oskar Santos, segundo realizador, 
esta é, sem dúvida, uma produção mais 
cuidada. “No streaming cuida-se mais 
da série. E quanto mais se parece com o 
cinema, mais diferença se faz face às pro-
duções dos canais generalistas”, garante.  

E o investimento terá de ser ainda 
maior graças à nova Lei do Cinema. A 
partir de 1 de janeiro de 2022, começa-
rão a ser cobradas taxas às operadoras de 
streaming, como Netflix, HBO, Amazon, 
Disney+, que também ficam obrigadas a 
investir em produção portuguesa. O novo 

decreto impõe a taxa anual de 1% sobre as 
receitas provenientes das assinaturas em 
Portugal destas operadoras, a qual rever-
terá para o Instituto do Cinema e Audio-
visual (ICA). No caso de não ser possível 
apurar os “proveitos relevantes” das pla-
taformas, uma vez que a maioria mantém 
em segredo o número de subscritores em 
cada país, a nova regulamentação prevê 
fixar o valor da taxa anual em um milhão 
de euros por operador e do investimento 
em quatro milhões de euros. 

Com o objetivo de produzir de 12 a 14 
séries por ano, também a RTP terá de su-
bir de 8% para 10% o valor que é obrigada 
a investir em produções em língua por-

tuguesa, proveniente das receitas anuais 
da contribuição para o audiovisual paga 
pelos contribuintes. Para José Amaral, di-
retor-geral da SPi – produtora de Chegar 
a Casa, em parceria com os galegos da 
CTV, em exibição na RTP1 –, “através do 
streaming há um reconhecimento da qua-
lidade da nossa produção e a possibilidade 
de ser distribuída internacionalmente. Os 
projetos são também dotados de maiores 
orçamentos. É o que nos permite depois 
‘encher o olho’ no ecrã, desde a imagem 
ao argumento”, sintetiza. 

Para o produtor, “a ligação a Espanha 
deve-se sobretudo à proximidade geo-
gráfica e até cultural”, e tem recebido um 
“feedback muito bom, sobretudo sobre a 
qualidade dos atores e dos técnicos por-
tugueses. “Sentimos que somos parte de 
um road map que está a ser desenhado.” 

E são cada vez mais os atores a ganha-
rem asas internacionais à boleia das pla-
taformas de streaming. “Antes, uma série 
mexicana era feita na América, com atores 
americanos a fingirem ser mexicanos. Hoje 
em dia, o pensamento é o oposto, com sé-
ries como a espanhola La Casa de Papel 
ou a alemã Dark – cresceu o interesse por 
atores estrangeiros”, salienta Nuno Lopes. 
O espectador agradece.  scalheiros@visao.pt

OS ATORES E OS TÉCNICOS 
PORTUGUESES ESTÃO  
A DAR CARTAS AO NÍVEL 
INTERNACIONAL,  
COM A AJUDA DAS 
PARCERIAS COM ESPANHA
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“A vida pode ser 
compreendida 
olhando para 

trás, mas só pode 
ser vivida olhando 

para a frente”
Søren Kierkegaard

Filósofo
(1813-1855)
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Dante
O eterno peregrino
EXPOSIÇÕES, CONFERÊNCIAS, NOVAS 
TRADUÇÕES E UM INESPERADO 
DIÁLOGO POÉTICO. NOS 700 ANOS DA 
MORTE DE DANTE ALIGHIERI, A OBRA 
DO ESCRITOR ITALIANO TAMBÉM ESTÁ 
A SER CELEBRADA EM PORTUGAL.  
DO INFERNO AO PARAÍSO, UMA VIAGEM 
PELA SUA VIDA 

 L U Í S  R I C A R D O  D U A R T E

F I G U R A

Grande enigma Retratado por pintores, 
alguns anónimos, como  
aquele que fez o quadro desta página,  
e biografado por escritores (a começar 
por Boccaccio), a vida de Dante continua 
a ser um mistério que atrai estudiosos  
e leitores em todo o mundo
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DDele se pode dizer que é “uma enci-
clopédia da Idade Média”, como sugere 
António Mega Ferreira, ou o inventor 
da língua italiana, como nota Jorge 
Vaz de Carvalho; será, ainda, o primei-
ro viajante por terras do além, como 
descreve Alberto Manguel, e uma das 
figuras históricas mais importantes e 
populares de Itália, como sublinha o seu 
biógrafo Alessandro Barbero. Tudo isto 
foi Dante Alighieri, celebrado este ano 
sete séculos depois da sua morte. A sua 
obra, nomeadamente A Divina Comédia, 
é uma inesgotável fonte de imagens e de 
sabedoria, de figuras históricas e míti-
cas, de filosofia e de pensamento cristão 
que, passados tantos séculos, continua 
a desafiar-nos com as suas visões do 
Inferno, do Purgatório e do Paraíso. É 
a essas três visões que recorremos para 
revisitarmos, sete séculos depois, o seu 
percurso de vida.

 

Inferno
“Aterrador, horrendo, infernal, medo-
nho, pavoroso, terrível.” O dicionário não 
engana: quem se vê, a meio do caminho 
da vida ou noutro período qualquer, em 
trabalhos “dantescos”, tem de esperar 
muitas dificuldades. Dante bem podia 
orgulhar-se de ser um dos poucos es-
critores cujo nome deu origem a um 
adjetivo que anda nas bocas do mun-
do, até porque a vida, infelizmente, é 
mais propícia a situações dantescas (ou 
kafkianas) do que homéricas. 

O adjetivo, que a António Mega Fer-
reira não agrada muito, por impor uma 
visão redutora da obra de Dante, remete 
sobretudo para as imagens do Inferno 
que o escritor criou na primeira parte 
d’A Divina Comédia. É por aí que o 
Dante-personagem dá início à sua via-
gem espiritual, em busca da redenção. 
Mas para qualquer estudioso, tradutor 
ou leitor, a vida e obra de Dante também 
podem começar por ser infernais. 

A tarefa de reconstituir o percurso do 
escritor italiano pode revelar-se um au-
têntico quebra-cabeças. “Não podemos 
esquecer que se trata de uma persona-
gem de uma época consideravelmente 
distante”, lembra Alessandro Barbero, 
autor da mais recente biografia de Dante, 
recém-publicada em Portugal pela Quet-
zal. Mas também é certo que a fama que 
o autor d’A Divina Comédia alcançou em 
vida, e mais ainda depois da sua morte, 
facilita a tarefa. Em muitos arquivos, é 
possível encontrar documentos que têm 

uma mão desenhada, na margem, com 
o dedo indicador a apontar para o seu 
nome. “A alegria dos notários era tão 
grande em terem documentos relaciona-
dos com Dante que eles faziam questão 
de os destacar”, conta, entre sorrisos, o 
historiador italiano. Esse impulso arqui-
vístico, presente nas várias cidades por 
onde o escritor passou e viveu, foi dando 
origem a um volume com todas essas 
certidões, atas de organismos públicos, 
registos de empréstimos e cartas. Ainda 
hoje esse arquivo continua a ser editado 
– “felizmente, para os estudiosos, em 
formato digital, o que facilita a pesquisa”.

Se a falta de documentos não é um 
problema, o mesmo já não se pode dizer 

da sua decifração. “A minha tarefa não 
foi necessariamente encontrar fontes, 
mas interpretá-las”, garante Alessandro 
Barbero, “e avançar com aquilo a que 
chamamos ‘palpites informados’, tendo 
em conta as contradições e zonas obscu-
ras que encontramos”. Conseguir discer-
nir o que é verdade do que é efabulação 
(ou pelo menos reescrita) numa obra 
cheia de referências autobiográficas, 
como é A Divina Comédia, afigura-se 
outro desafio. “Qualquer estudioso sabe 
que não se pode acreditar em tudo o 
que as pessoas dizem sobre si próprias”, 
brinca ainda o historiador. “A sua obra é 
um presente, mas um presente envene-
nado; na tarefa de reconstituir a vida do 
autor, deve ser lida com todo o cuidado.” 

Para qualquer tradutor que queira 
aventurar-se no universo dantesco, a 
quantidade e os enigmas configuram 
os primeiros obstáculos. Só A Divina 
Comédia é composta por 100 cantos, 
num total de 14 233 versos, com mé-
trica e rima próprias. Sobre ela, e as 
suas especificidades linguísticas, já se 
escreveram milhares de livros, estudos 
e comentários. Foi nesse território vasto 
e denso que Jorge Vaz de Carvalho viveu 
os últimos meses, aproveitando os con-

A leitura infinita
Novos estudos, nacionais e estrangeiros, sobre a vida e obra do escritor italiano

O  ES S E N C I A L  S O B R E  
DA N T E  A L I G H I E R I

António Mega Ferreira 
dedica-se aos aspetos 

essenciais do percurso e das 
criações de Dante, numa 

leitura informada e pessoal. 
Em apêndice, uma versão 
sua do Canto V do Inferno 

(Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 180 págs., €7,50). 

A  I M P O RTÂ N C I A  D E  DA N T E
Numa época de muitas 

“introduções para totós”, eis 
um guia que se apresenta 

para “pessoas inteligentes”. 
John Took, da University 

College de Londres, 
percorre as obras de Dante, 
entre a literatura, a filosofia 
e a teologia (Bertrand, 248 

págs., €16,60).

DA N T E .  U M A  V I DA
Alessandro Barbero, da 

Universidade de Piemonte 
Orientale, compõe um 

retrato do escritor baseado 
nos arquivos, com tudo 
o que se pode saber e 

envolvendo o leitor nas 
polémicas que apaixonam 

estudiosos há 700 anos 
(Quetzal, 384 págs., 

€19,90).

“COM DANTE 
APRENDEMOS 
A APRENDER”,  
DIZ À VISÃO  
ALBERTO MANGUEL
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finamentos decretados pela pandemia 
para concluir a sua tradução do poema 
mais famoso de Dante. O desafio nun-
ca o assustou. A admiração falou mais 
alto. “Se há um poema da história da 
literatura que eu gostava de ter escrito 
é A Divina Comédia”, assegura. “É um 
livro literalmente de cabeceira, de leitura 
diária, nunca chega a ir para a estante.”

A lançar em outubro, na Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda (INCM), esta 
será a nona tradução integral do Inferno, 
Purgatório e Paraíso em língua por-
tuguesa. Se só agora a concluiu, Jorge 
Vaz de Carvalho já a iniciou há muito 
tempo, hábito que aplica a todas as suas 
traduções e à sua poesia. “Começa por 
ser um trabalho que faço para mim e 
que guardo na gaveta. Neste caso, fiquei 
à espera de que saísse uma versão que 
tornasse a minha desnecessária, mas 
nenhuma me convenceu.” 

É a sua segunda incursão em Dante, 
depois de ter vertido para português a 
Vida Nova, reeditada no ano passado 
pela INCM, depois de uma primeira pu-
blicação na Relógio d’Água. Tanto num 
caso como no outro, são textos com os 
quais convive desde a juventude e que 
pôde explorar mais aprofundadamente 
nas temporadas que passou em Itália, 
a partir dos anos 90, no âmbito da sua 
carreira de cantor lírico. “Apesar de 
Dante dizer que a sua escrita é simples, 
ela levanta muitas questões de tradu-
ção”, adianta Jorge Vaz de Carvalho. “A 
principal talvez seja conseguir manter a 
rima, para onde converge toda a tensão 
do verso, mantendo a fidelidade aos con-
teúdos originais.” Trata-se, afinal, de um 
enorme trabalho lexical, com constantes 
remissões para conceitos vindos da mi-
tologia, da cultura cristã e da filosofia. 

Eis, ao fim e ao cabo, o que um leitor 
também tem de enfrentar: uma obra 
que nasce de um quadro de referências 
muito distante do atual e com citações 
de nomes, lugares e episódios que mui-
to provavelmente já não fazem parte 
do Saber coletivo, como faziam até há 
bem pouco tempo, em sociedades ainda 
educadas nas matrizes clássicas e bíbli-
cas. “Talvez se possa dizer que um texto 
como A Divina Comédia só faça plena-
mente sentido hoje em dia se for lido 
numa edição profusamente comentada”, 
sugere António Mega Ferreira, também 
ele tradutor de Dante (as Rimas) e au-
tor de vários ensaios sobre o escritor. 
“É preciso saber descodificar aquela 
floresta obscura que por vezes torna 

praticamente impossível a compreensão 
do poema, embora nunca a sua fruição.”

 

Purgatório
Passadas todas as agruras da descida ao 
Inferno, é no Purgatório que Dante inicia 
a sua trajetória de purificação. É também 
nesse limbo que podemos nós, leitores, 
encontrar um olhar mais luminoso so-
bre uma obra que até agora tem sido 
apresentada em tons escuros. “Todos 
os livros são um diálogo com o leitor”, 
lembra Alberto Manguel, “e todos reque-

rem do leitor um certo envolvimento”. 
O escritor e ensaísta argentino e ca-

nadiano, agora a viver em Lisboa, onde 
verá a sua biblioteca pessoal disponibi-
lizada ao público, fala por experiência 
própria. Só há 15 anos, na sequência de 
uma operação a um tumor, começou a 
ler regularmente A Divina Comédia, ao 
ponto de se ter tornado um ritual diário. 
Antes do pequeno-almoço, lê um dos 
cantos do poema. Quando chega ao fim, 
regressa ao início, como se tivesse sido 
domado pela ideia de eterno retorno. “Já 
tinha feito várias tentativas”, conta. “Na 

De Botticelli a Rui Chafes
Na Gulbenkian, a partir do próximo dia 24, podem ver-se  
desenhos, esculturas e livros que mostram a influência  

de Dante ao correr dos séculos

Não é difícil perceber por que razão tantos artistas têm revisitado A Divina Comédia.  
Aos mundos fantásticos do além, que o escritor italiano nos oferece, junta-se a escrita 
“quase cinematográfica” que muitos estudiosos têm salientado. A exposição Visões de 
Dante, com que a Gulbenkian se associa às comemorações dos 700 anos da morte do 

escritor, é um exemplo eloquente dessa enorme influência. Tem como ponto de partida  
a revisitação que o pintor italiano Sandro Botticelli fez do Inferno.  

A estes dois desenhos da Biblioteca Apostólica Vaticana juntam-se várias obras da 
coleção Gulbenkian, nomeadamente a escultura A Eterna Primavera, de Auguste Rodin, 

criada quando o escultor francês estava mergulhado na obra de Dante e na criação  
da célebre Porta do Inferno para o Museu das Artes Decorativas de Paris. Entre outras 

peças, temos ainda a série de Rui Chafes, também ele seduzido pelo universo dantesco,  
e as diversas edições manuscritas d’A Divina Comédia, do Vaticano e de outras 

instituições e colecionadores, com destaque para a organizada por Boccaccio, o primeiro 
grande divulgador e biógrafo de Dante. A exposição, patente entre 24 de setembro  

e 29 de novembro, é acompanhada por um ciclo de conferências, sempre no auditório  
2 da fundação, às 19h, sendo a primeira a de José Tolentino de Mendonça,  

a 23 de setembro, Todos Somos Chamados a Construir Visões – A Divina Comédia  
como Pedagogia do Olhar, e a última a de Alberto Manguel, a 24 de novembro,  

sobre a sua experiência de Ler Dante.
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adolescência, nos 30 anos, novamente 
aos 40. Nunca consegui ‘entrar’ no texto. 
Podem ter sido as traduções que escolhi 
ou o meu pobre italiano quando tentei 
enfrentar o texto original... Em todo o 
caso, concluí que não era para mim. Mas 
a literatura é paciente. E subitamente, 
naquele período de recuperação, senti-
-me arrebatado pelo périplo miraculoso 
de Dante.” É por isso que o autor de Uma 
História da Curiosidade, volume forte-
mente inspirado pela revelação dantesca, 
recusa a ideia de estarmos perante uma 
obra difícil. “Com Dante aprendemos a 
aprender”, garante. Da mesma opinião 
é António Mega Ferreira, também ele 
um leitor tardio do escritor italiano. 
Leu várias passagens ao longo da vida, 
mas só mergulhou de corpo inteiro e de 
fio a pavio pelos 50 anos. “Talvez seja 
uma obra de maturidade, que nos faz 
revisitar não só a longa peregrinação de 
Dante mas também a nossa vida.” Para 
desfazer o rótulo de “difícil" que muitas 
obras ostentam, Jorge Vaz de Carvalho 
gosta de recorrer a uma citação de Jorge 
de Sena: “A dificuldade é muitas vezes a 
preguiça do leitor.”

Com ou sem dificuldade, muitos são 
os escritores e artistas que se têm sentido 
atraídos pela obra de Dante. E também 
as suas criações nos ajudam a encontrar 
o caminho para um entendimento mais 
completo das palavras do escritor italia-
no. As comemorações dos 700 anos da 
sua morte têm sido uma oportunidade 
privilegiada para encontrar esses novos 
olhares. Um pouco por todo o mundo, 
multiplicam-se as iniciativas, como ex-
posições, conferências, colóquios mais 
académicos, traduções e outro tipo de 
glosas. 

O Instituto Italiano de Cultura de Lis-
boa, por exemplo, exibe, junto à entrada 
do Museu dos Coches, uma exposição 
com 38 retratos de Dante já apresentada 
em vários países. Estas ilustrações de ar-
tistas contemporâneos revelam-nos um 
escritor tornado ícone, capaz de preservar 
a sua marca por mais diverso que seja o 
estilo em que é representado. Para Ales-
sandro Barbero, Dante tornou-se mesmo 
uma imagem icónica, sobretudo no ano 
do centenário, não sendo improvável uma 
pessoa em Itália cruzar-se na rua com 
alguém vestido como o escritor italiano, 
com as suas vestes e touca vermelhas e 
de abas brancas, elementos fixados pe-
los primeiros pintores que o retrataram 
(no século XV). Na Gulbenkian, uma 
exposição apresenta algumas Visões de 

tem, desde a adolescência, um gosto par-
ticular por trabalhos manuais e artísticos. 
Gosta de pintar aguarelas, e a construção 
de pequenos bonecos manipuláveis é uma 
paixão antiga. Alguns amigos disseram-
-lhe que agora era uma boa oportunidade 
para os apresentar. “Borges dizia que a 
modéstia era a pior expressão do orgulho, 
por isso aceitei”, brinca. A mostra integra 
um conjunto de 90 marionetas. De Dante 
a São Bernardo, passando por Vergílio e 
Jesus Cristo, não representam todas as 
personagens que aparecem n’A Divina 
Comédia, mas seguramente as mais 
importantes e as que mais o tocaram. 
“Lemos o poema e temos a sensação de 
que estamos diante de figuras reais. Em 
apenas três versos, Dante é capaz de nos 
dar a história, a psicologia e a fisionomia 
de cada personagem”, argumenta o en-
saísta que também reconhece no autor 
italiano a “escrita cinematográfica” que 
muitos estudiosos têm destacado. 

Marionetas da Comédia de Dante – 
Folhas que o Vento Colhe estará patente, 

“‘A DIVINA COMÉDIA’ 
CONTINUA A TOCAR-
NOS, PORQUE FALA 
DOS NOSSOS VÍCIOS, 
DEFEITOS, SONHOS 
E ASPIRAÇÕES”, DIZ 
ANTÓNIO MEGA FERREIRA

Dante, nomeadamente os desenhos que 
Sandro Botticelli fez a partir do Inferno 
(ver caixa). 

Mais surpreendente será a primeira 
apresentação mundial que Alberto Man-
guel fará das marionetas dantescas que 
criou ao longo dos últimos anos. Mais 
conhecido pelos seus livros e leituras, 
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a partir de 11 de novembro, na Casa Fer-
nando Pessoa, e não será o único projeto 
dinamizado por Alberto Manguel. O autor 
está a preparar, para a editora Tinta-da-
-China, um inesperado diálogo poético 
com a primeira parte d’A Divina Comé-
dia. Vários poetas portugueses, como 
Nuno Júdice, Maria do Rosário Pedreira, 
Margarida Vale de Gato e Rita Taborda 
Duarte, foram desafiados a recriar um 
dos cantos do Inferno. “Não se trata de 
pedir a poetas que façam uma tradução 
de partes do poema, como se costuma 

fazer em muitos países, em particular nos 
EUA e na Alemanha. O que lhes pedi foi 
uma versão, uma interpretação pessoal”, 
descreve o organizador do volume. Ainda 
sem data de publicação, mas previsto para 
os próximos meses, a edição terá, nas 
páginas pares, uma tradução literal do 
Inferno e, nas ímpares, as novas criações. 
O resultado também será lido na íntegra 
numa sessão na Casa Fernando Pessoa, 
em data a anunciar. 

Jorge Vaz de Carvalho fará a apre-
sentação da sua tradução d’A Divina 
Comédia, em outubro, no Festival Folio, 
de Óbidos. “O ato criativo é para mim 
sagrado, pelo que nenhum tradutor 
tem o direito de disputar com o autor 
a sua criação. É privilégio bastante ser 
intérprete da poesia de um génio uni-
versal”, defende o também professor 
da Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica Portuguesa. “A 
função de tradutor, semelhante à do 
intérprete musical, é de medium entre 
o autor que aceitou servir e os leitores 
que nele confiam.”

 

Paraíso
Nem tudo é sofrimento, nada deixará o 
leitor sem recompensa. Ler e conhecer 
Dante também pode ser uma espécie 
de felicidade, de paraíso. “A sua vida é 
uma grande história”, garante Alessan-
dro Barbero. “Foi um homem de grande 
ambição mas também de enorme talento. 
Interessou-se pelos mais diversos temas, 
era um inovador, orgulhoso e em alguns 
casos destemido.” 

Na mente do historiador italiano estão 
vários episódios. Nascido em 1265 (as 
dúvidas começam logo na data de nas-
cimento, estendendo-se até à da morte), 
no seio de uma família abastada, mas não 
das mais ricas de Florença, Dante teve 
uma educação típica da época, acentuada 
pelo seu manifesto interesse pelas letras. 
O encontro com Brunetto Latini foi, nesse 
sentido, fundamental para o futuro do-
mínio das artes da retórica. Dominava 
com maestria o latim, o toscano e outros 
dialetos, o que lhe permitiu, nos anos 
mais difíceis, ganhar a vida a escrever a 
correspondência diplomática de grandes 
famílias italianas. Igualmente decisiva foi 
a sua paixão por Beatriz que despertará 
nele a veia poética. O romance, que sem-
pre viveu intensamente (ela será uma das 
protagonistas do Paraíso), começou aos 
9 anos e teve um momento decisivo aos 
18: ela devolveu-lhe a saudação. Inebria-

do, Dante chega a casa e escreve um dos 
seus primeiros sonetos, que, seguindo o 
costume da época, é enviado a vários le-
trados, nomeadamente Guido Cavalcanti, 
que lhe respondem. Mesmo após a morte 
de Beatriz, sete anos depois, esta ligação 
amorosa, platónica e independente do 
casamento do escritor, do qual teria pelo 
menos três filhos, manter-se-ia. 

Mas Barbero, tal como Mega Ferrei-
ra, Manguel e Vaz de Carvalho, gosta de 
imaginá-lo na primeira linha da Batalha 
de Campaldino, em 1289, onde os guel-
fos, partidários do Papa, derrotaram os 
gibelinos, apoiantes do imperador ger-
mânico. Vencedor, Dante recordaria aos 
seus opositores, sempre que necessário, 
o papel que desempenhou nesse con-
flito decisivo – porque este foi também 
um homem comprometido com o seu 
tempo, sempre agitado. Por convicção 
ou por vontade de ascender socialmente, 
vemo-lo a ocupar diversos cargos públi-
cos, durante os governos populares, que 
afastaram as famílias mais ricas da coisa 
pública. Quando a sorte política mudou, 
Dante foi inevitavelmente condenado 
ao exílio, nos últimos 20 anos de vida. 
Sempre esperou por um sinal de arre-
pendimento das autoridades de Florença, 
mas isso nunca aconteceu, ou, melhor, 
chegou depois da morte. A lenda que 
logo se criou de nada lhe valeu em vida. 

Ao ser expulso da sua terra, como 
sugere Alberto Manguel, Dante perce-
beu que o exílio é a “essência da natu-
reza humana”. Todo o ser humano está 
condenado a procurar uma redenção 
que só pode ser espiritual. “Recorrendo 
à sua experiência de vida, ele dá-nos a 
primeira viagem fantástica pelos reinos 
dos mortos, que só tinha paralelo nas 
breves incursões de Ulisses, Eneias ou 
Orfeu, da literatura clássica”, acrescenta 
Mega Ferreira. “É uma viagem única, a 
aventura de um homem que representa 
a aventura de toda a condição humana. 
O poema continua a tocar-nos porque 
fala dos nossos vícios, defeitos, sonhos 
e aspirações.” 

Nas palavras de Jorge Vaz de Carvalho, 
a obra-prima de Dante confronta-nos, 
ainda, com outra questão de cunho cris-
tão mas profundamente simbólica: “Po-
des gozar em vida todos os teus desejos 
de riqueza e poder, subjugar os outros 
e centrar-te no efémero, mas o que fa-
zes depois no resto da eternidade?”. Ler 
Dante é, afinal, tornarmo-nos eternos 
peregrinos da nossa própria vida.  rduar-
te@trustinnews.pt

Imagens de 
marca Três 
ilustrações (de 
Ilaria Urbinati, na 
página anterior, 
de Milo Manara, 
em cima, e 
de Riccardo 
Guasco), 
presentes na 
exposição Dante 
Plus 700, em 
Lisboa, até ao 
final do ano, 
que mostram 
como Dante se 
transformou 
num ícone 
que atravessa 
gerações



88    V I S Ã O  1 6  S E T E M B R O  2 0 2 1

MARCOS BORGA

C I N EMA

E ncantou o público 
na sessão de encerra-
mento do festival In-
dieLisboa, no passado 
dia 6, e nesta quinta, 
16, chega às salas de 
cinema em Portugal. 
Paraíso marca o re-

gresso de Sérgio Tréfaut ao cinema e 
às suas origens brasileiras. Ao som de 
músicas de Chico Buarque, Alcione, 
Lupicínio Rodrigues e muitos outros, 
o filme homenageia todos os cantores 
amadores que, antes da pandemia, par-
ticipavam nas “serestas” ao fim da tarde 
nos Jardins do Palácio do Catete, no Rio 

de Janeiro. Em conversa com a VISÃO, 
o cineasta nascido em São Paulo há 56 
anos falou da ideia de nação por detrás 
do seu filme, de desinformação e da 
gestão da pandemia no Brasil. 
De onde surgiu a ideia do filme  
Paraíso?
Nasci no Brasil, saí de lá quando era 
pequeno, com apenas 10 ou 11 anos, e, 
embora com pai português [o jornalista 
e escritor Miguel Urbano Rodrigues] e 
mãe francesa, fiquei com uma questão 
identitária com o Brasil por resolver. 
Saímos quase fugidos: o meu irmão ti-
nha sido preso e quase assassinado pela 
polícia. Eu tive um sentimento de exílio 

até aos 50 anos, quando disse para mim 
“é agora ou nunca, tenho de voltar ao 
Brasil, tenho de voltar a tentar viver lá”. 
Porquê o foco no Palácio do Catete?
Fiz uma pesquisa sobre o Rio de Janeiro 
à noite e comecei a filmar um projeto, 
durante dez dias, que até era muito mais 
ambicioso do ponto de vista da monta-
gem: queria ilustrar a noite no Rio de 
Janeiro, desde as seis da tarde até às seis 
da manhã. Depois de muitos passeios, 
fui dar ao Palácio do Catete e aos seus 
jardins, que historicamente representam 
um Brasil antes de Brasília: foi ali que se 
sediou o governo brasileiro até a capital 
se mudar para Brasília. Quando comecei 

“Todas aquelas pessoas 
faziam-me chorar”

 A L E X A N D R E  A B R A N T E S  N E V E S

Estreou-se no documentário, logo se 
aventurou pela ficção e agora regressou 
aos lugares que estão na génese  
da sua vida. No seu novo filme,  
Paraíso, Sérgio Tréfaut viajou até ao 
Brasil, na esperança de reencontrar  
uma identidade mal resolvida.  
Uma viagem real e afetiva
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a perceber que ia demorar muito tempo 
a montar e a conseguir os financiamen-
tos necessários para concretizar essa 
ideia inicial, rapidamente alterei os meus 
planos e foquei-me nas serestas. Tinha a 
esperança de ali encontrar a minha ideia, 
a minha fantasia de Brasil.
E conseguiu fazer corresponder a 
realidade a essa sua representação 
mental?
Sem dúvida. Naquele lugar, encontrei 
algo que me comovia muito. Aquelas 
personagens, independentemente da 
pandemia e do governo, representavam 
uma espécie de náufragos dentro do es-
paço contemporâneo, dentro dos valores 
da Globo, do funk atual... Todas aquelas 
pessoas faziam-me chorar com a forma 
como tocavam, cantavam e conviviam. 
Depois, ao ver o filme, percebi que as 
personagens brilhavam, na sua total mo-
déstia. Elas tornavam-se excecionais por 
elas próprias e pela forma como viviam 
a música. Ali encontrei o Brasil do meu 
imaginário.
É por isso que, ao longo do filme, 
vai entrando progressivamente pelo 
quotidiano dessas pessoas?
O que eu tinha idealizado era um vai-
vém grande entre vida privada e espaço 
público. Só que depois a pandemia tro-
cou-me as voltas. No início da filmagem, 
eu foquei-me muito no espaço público, 
até porque a minha forma de trabalhar, 
de filmar, de construir um documen-
tário, é simples mas demorada: tenho 
de ganhar a confiança das pessoas. Por 
isso, comecei pelos jardins. Não poderia 
simplesmente chegar às pessoas e dizer 
“vamos a sua casa filmar o seu final de 
dia”. Não ia funcionar. Só que quando 
a pandemia surgiu, eu não tinha ainda 
filmado nem metade do que eu queria, 
e imaginava, nas casas das pessoas. Por 
essa razão, acabei construindo um filme 
que está muito mais focado nos jardins.
Isso mudou a forma como as pessoas 
contaram as suas histórias?
Nada. O que as pessoas tinham para di-
zer, sobre a vida e o mundo, diziam-no 
a cantar. Embora não pareça, a Cleusa 
que, no final do filme, canta Não Dei-
xem o Samba Morrer já tem 85 anos e só 
começou a cantar muito recentemente. 
A D. Neném, aquela senhora com a voz 
mais operática, começou a cantar apenas 
há dez anos. Teve um osso que se meteu 
no meio da garganta, ficou completa-
mente afónica, fez um tratamento e, 
para melhorar, os médicos disseram-lhe 
“Olhe, cante!” [Risos.]

Como influenciou a Covid-19 a mon-
tagem e a edição do filme?
Eu parei de filmar logo que não pude ir 
para casa das pessoas: parecendo que 
não, o vírus entrou com toda a força no 
Brasil e aquelas pessoas tinham todas 
pelo menos 80 anos. Passado um mês, 
começámos a saber que algumas delas 
estavam a morrer nos hospitais. Por 
exemplo, o Rubinho [músico filmado 
a tocar no seu estúdio e nos Jardins do 
Palácio do Catete] esperou dias a fio pelo 
internamento e, poucas horas depois de 
finalmente conseguir uma cama, mor-
reu com uma pneumonia. Estas pessoas 
tornaram-se ainda mais náufragas e re-
sistentes com toda a gestão da pandemia 
pelo governo brasileiro.
Desastrosa, na sua perspetiva, 
portanto...
Sim, sem dúvida. Havia um eugenismo 
transversal na política e nas intervenções 
do governo, que olhava para a Covid-19 
como uma gripe e desvalorizava as 
eventuais mortes de idosos: “Se tiverem 
de morrer, morrem.” E a política con-
tinuou: quantas lutas se fizeram contra 
os governos estaduais para se proibir o 

lockdown, quantos esforços se fizeram 
para que a atividade e os movimentos 
não diminuíssem, quantas descredibili-
zações em público se fizeram às vacinas... 
Quais são as responsabilidades do ci-
nema na luta contra a desinformação 
e o extremismo?
O cinema, tal como todo o panorama 
audiovisual, é um meio de expressão, 
de liberdade, de consciencialização, 
mas têm de existir condições para que 
isso se possa fazer. Desde o início do 
governo de Bolsonaro que aquilo a que 
temos assistido é a uma censura finan-
ceira, um corte nos financiamentos 
que dificulta muito o trabalho de todos 
os artistas brasileiros. Ao passo que eu 
tinha financiamento português e fran-
cês, todos os meus colegas brasileiros 
tiveram um corte total. Além disso, há 
uma política transversal do medo. Há 
uma grande autocensura em alguns dos 
maiores órgãos de comunicação social e 
de divulgação cultural no Brasil. As con-
sequências de cada decisão passaram a 
medir-se constantemente e, por vezes, 
levam a que determinados trabalhos, 
visões, perspetivas, fiquem de fora da 
agenda mediática.
Quais são os seus próximos projetos?
Tenho várias coisas em andamento. 
Estou mesmo a terminar uma longa-
-metragem, A Noiva, rodada no Iraque, 
entre dezembro de 2020 e fevereiro 
deste ano. Conta a história de uma 
jovem franco-portuguesa, de famílias 
cristãs, que foge para a Síria para se 
casar com um jihadista – e tudo basea-
do em factos reais. Além disso, estou a 
fazer pesquisa no Brasil para um pró-
ximo filme, chamado Incêndio. Parte do 
incêndio no Museu Nacional [em 2018] 
e trata da relação brasileira com o seu 
património. Além de me focar no Rio 
de Janeiro e em Brasília, nesse filme 
também quero destacar a Amazónia 
e a degradação do património natural 
brasileiro.  aneves.est@visao.pt

“DESDE O INÍCIO DO 
GOVERNO DE BOLSONARO 
QUE AQUILO A QUE TEMOS 
ASSISTIDO É A UMA CENSURA 
FINANCEIRA, UM CORTE  
NOS FINANCIAMENTOS  
QUE DIFICULTA MUITO  
O TRABALHO DE TODOS  
OS ARTISTAS”

Regresso a casa Diretor  
do DocLisboa durante vários 
anos, Sérgio Tréfaut volta  
às salas de cinema com  
o documentário Paraíso
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C R Ó N I C A

A bênção
P O R  CAP I CUA  /  Rapper

Tenho pensado 
amiúde que foi uma 
bênção ter sido 
adolescente na era 
pré-internet e redes 
sociais

Não quero parecer uma Velha do Restelo. Muito menos cair 
no cliché de que no meu tempo é que era bom, porque 
este é o meu tempo e será por muito mais. Mas tenho 
pensado amiúde que foi uma bênção ter sido adolescente 
na era pré-internet e redes sociais. Claro que a internet é 
o advento do século, abrindo infinitos portais de partilha 
de informação, numa democratização crescente de acesso 
à Ciência e à cultura. Claro que também dissemina muita 

desinformação, muito ruído e uma boa dose de discursos de ódio. Mas nem 
sequer é por isso que agradeço às deusas por ter nascido no ano em que 
Gabriel García Márquez ganhou o Nobel e Michael Jackson lançou o Thriller. 
Agradeço porque, não havendo internet, dependíamos uns dos outros para 
trocar informação, música e cosmovisão.

Comecei a interessar-me pela cultura hip-hop com 15 anos. Intrigavam-
me as primeiras manifestações de graffiti na rua, queria descodificar aquelas 
letras encriptadas, saber de onde vinham, quem as pintava no mistério da 
noite, como podia começar. Não havia a possibilidade, como hoje, de ficar a 
saber quase tudo o que se pode saber de teórico sobre o graffiti em meia hora 
de pesquisa no Google. Demorei meses até conhecer quem soubesse mais 
do que eu. Fui por tentativa e erro, experimentando sozinha, com a cabeça 
cheia de dúvidas e a prática cheia de equívocos. Quando finalmente comecei a 
conhecer alguns gatos-pingados com o mesmo interesse, percebi que aquela 
manifestação artística, marginal e clandestina fazia parte de uma cultura 
maior, o hip-hop. Percebi que o rap era a sua vertente musical e que, se 
começasse a frequentar as festas e os concertos de rap, eu poderia encontrar a 
minha tribo e aprender mais. 

Foi assim que conheci o grupo de grandes amigos que mantenho até hoje. 
Foi assim que conheci o meu primeiro amor. Foi assim que encontrei (sem 
poder prevê-lo) a minha profissão/vocação. Dependíamos verdadeiramente 
uns dos outros para saber mais sobre o que nos apaixonava. Trocávamos 
cassetes, muitas delas com gravações do primeiro programa de rap que havia 
na rádio. Trocávamos VHS com gravações de videoclipes de rap que passavam 
na MTV. Trocávamos fotografias de graffiti que alguém tirava numa ida ao 
estrangeiro, para ficarmos a par do que de mais evoluído se fazia em Londres 
ou em Paris. Sorvíamos toda a informação disponível nas letras das primeiras 
bandas de rap do Porto. E construímos uma comunidade de putos (e mais 
tarde uma cena cultural), dependendo única e exclusivamente uns dos outros.

É obviamente incrível que qualquer adolescente isolado do mundo, numa 
aldeia remota, precise apenas de uma ligação à internet para conseguir saber 
tudo sobre qualquer coisa que lhe interesse. E também acredito que seja 
possível criar um sentido de comunidade com pessoas que conhecemos 
apenas online, quando existe um elo comum. Mas o que eu aprendi com 
a tribo, durante aqueles anos intensos, não se resume a informação e a 
sentimento de pertença. Aliás, é infrutífero tentar expressar o quanto essa 
fase fundou o romantismo com que me atiro às coisas, além de um sentido 
de rebeldia, um orgulho em ser puto para sempre, espiritualmente livre e na 
contramão.

Já a bênção de crescer sem redes sociais ainda me parece mais profunda. 
Não que não tenha documentada grande parte das aventuras em fotografias 
tiradas com a minha máquina automática, muitas delas meio desfocadas e 
com marcas de fita-cola de tanto as trocar de parede, de quarto para quarto. 
Mas o facto de essa documentação não ser pública dá uma liberdade que só 
no presente é possível avaliar. Entendo que as novas gerações não tenham 
o mesmo sentido de privacidade, que não valorizem a invisibilidade pública 
das suas vidas como as gerações anteriores. Mas, para mim, ter vivido aqueles 
anos sem pensar na forma como apareceria, como me julgariam, como me 
validariam parece-me (hoje) uma sorte. Viver a adolescência sem ter de 
performar para a câmara quotidianamente, sem temer a vigilância alheia, ou o 
confronto com uma imagem pública menos feliz, foi um privilégio pelo qual 
agradeço muitas vezes.  visao@visao.pt


