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A EVOLUÇÃO 
FORÇADA
Uma investigadora 
portuguesa está a estudar a 
resposta dos animais para se
adaptarem às mudanças 
provocadas pelo 
aquecimento global

LUÍS RIBEIRO

Diana Madeira quer saber se as 
alterações climáticas podem acabar com 
uma espécie de minhocas marinhas do 
género científico Ophryotrocha. 
Olhando para elas, uns vermes 
minúsculos que mais parecem 
centopeias viscosas, é fácil pensar que a 
sua extinção, seja por que razão for, não 
t d l d O bl
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24 horas seguidas, subindo ao topo três 
vezes, perfazendo mais de 2 700 metros 
de altura escalados na vertical. Em 2012, 
também no Yosemite, fez subidas 
consecutivas do “El Cap”, da Half Dome 
e do Monte Watkins, as três mais altas 
elevações do parque, perfazendo 2 133 
metros verticais em menos de 19 horas. 
E dois anos depois, com David Allfrey, 
subiu sete rotas diferentes do 
“El Cap”, em sete dias. No México, em 
2015, escalou o Sendero Luminoso – 
500 metros de rocha no Parque de 
Potrero Chico, em apenas três horas, 
quando muitas duplas de alpinistas 
demoram dois dias, com proteção.  

EMPREENDIMENTO ARRISCADO

Na origem de Free Solo está uma 
amizade e a determinação em superar o 
que parece impossível. Alex Honnold e o
realizador Jimmy Chin também
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em formato pdf,
com primazia
para o grafismo, ou
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para uma leitura mais
confortável do texto

CLIQUE PARA ABRIR
FORMATO DE TEXTO
Para leitura mais
confortável dos artigos
ou caixas completos,
basta carregar.
Pode escolher o corpo
   de letra mais adaptável
          ao seu gosto

PESQUISA DE ARTIGOS
Pode pesquisar um tema que lhe interesse
nos artigos publicados na edição semanal da VISÃO.
Na barra de navegação em cima, à direita, encontre
o menu com opção de pesquisa. Procure por palavra chave
     na última edição ou na biblioteca de revistas anteriores
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VISÃO

Todos os dias, um novo texto assinado por um dos 28 especialistas convidados

Online   W W W.V I S A O . P T
Últimos artigos no site da VISÃO

8 ABRIL 2021  /  Nº 1466

AN
TÓ

NI
O 

SI
LV

A/
LU

SA

Interdita a reprodução, mesmo parcial, 
de textos, fotografias ou ilustrações sob 
quaisquer meios, e para quaisquer fins, 

inclusive comerciais.

42   Cabo Delgado: as origens do terror
Qual a natureza do conflito que, há três anos, afeta o Norte de 
Moçambique? Reportagem exclusiva
 

32    Os 85 dias do princípio do fim do regime de Salazar
“Andar rapidamente e em força para Angola”, como o ditador defendeu a 
13 de abril de 1961, traduziu-se em mais um mês de espera, até à chegada 
do primeiro contingente militar digno desse nome, a bordo do Niassa 
 

50   O juiz que vai decidir o futuro de Sócrates
De aluno “certinho” a juiz formalista, Ivo Rosa é conhecido por ser exigente, 
ao mesmo tempo que é criticado por ser benevolente para com os 
arguidos. Perfil do madeirense discreto
 

54   A oriente, tudo de novo?
No projeto de reconversão do antigo Matadouro Industrial do Porto é 
depositada a transformação da zona oriental da cidade. Uma âncora que 
pretende sarar uma ferida urbana e regenerar um território abandonado
 

60    Estúpidos, imbecis e demais idiotas
Pré-publicação do livro A Psicologia da Estupidez, um conjunto de ensaios 
de grandes especialistas sobre o tema
 

66    Vamos ficar sem água?
As Nações Unidas estimam que, durante esta década, 700 milhões  
de pessoas possam vir a ser obrigadas a migrar devido à falta de água. 
Portugal é um dos países europeus onde o problema é mais grave,  
embora continue a desperdiçar água

10 Entrevista: Carl Zimmer
 
RADAR 
14 Raios X  
16 A semana em 7 pontos 
18 Holofote
19 Inbox
20 Almanaque 
21 Transições
22 Próximos capítulos
24  Oceano de Esperança
28 Imagens do mundo
 
FOCAR 
80 O fantasma da inflação
84 Comportamento: os animais 

que a pandemia trouxe
 
VAGAR 
86  Entrevista com Gisela João
92  Pessoas
 
VISÃO SETE

95 Novas mercearias  
de Lisboa e do Porto

 
OPINIÃO
6 Dulce Maria Cardoso
8  Rui Tavares Guedes
23  José Eduardo Martins
83  Pedro Norton
94  Miguel Araújo
114 Ricardo Araújo Pereira

Henrique Costa Santos
CRÓNICAS D.C.

Venham mais quatro

Rui Couceiro
OS DIAS QUE FICAM

Da adição aos ecrãs 
às aulas de poesia

Alice Vieira  
e Nelson Mateus

DIÁRIO DE UMA AVÓ DE UM NETO
Momento da mentira  

e da verdade
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Já nas bancas

E se Magalhães tivesse Instagram?
“E se...” é sempre uma boa 
maneira de pôr a imaginação 
a funcionar. E foi isso 
que fizemos este mês na 
VISÃO Júnior: imaginámos 
como seria o Instagram 
de Fernão de Magalhães 
durante a viagem de circum-
navegação. O artigo assinado 
por Luís Almeida Martins e 
ilustrado por Delfim Ruas 
transforma-se, assim, numa 
divertida aula de História 
que, ao longo de dez páginas, 
relata alguns dos momentos 
mais marcantes da primeira 
volta ao mundo. 
Os fãs de viagens 
extraordinárias podem 
também ler a história de dois 
engenheiros espaciais que 
conceberam um habitáculo 
lunar, Lunark, e foram 
testá-lo para a Gronelândia. 
Apresentamos um menino-prodígio de 7 anos, que detém o recorde de 
mais jovem programador informático do mundo; mostramos o trabalho 
de uma associação que dá apoio a gatos de rua e explicamos o que é uma 
adoção responsável; revelamos os planos dos mais novos para quando a 
pandemia acabar (imaginará o que mais desejam?); e claro que não faltam 
os habituais passatempos, enigmas, anedotas e factos loucos.
Com a eleição dos livros mais fixes pelos miúdos portugueses marcada 
para 27 de abril, uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas 
Escolares em que podem participar todas as escolas, mostramos ainda 
alguns dos muitos trabalhos realizados por alunos de todo o País para a 
campanha eleitoral de “Miúdos a Votos”.
Pode adquirir esta edição da VISÃO Júnior sem sair do sofá através da 
loja online da Trust In News, loja.trustinnews.pt/produto/visao-junior-
edicao-203. Se preferir assiná-la e recebê-la todos os meses em casa, pode 
fazê-lo em loja.trustinnews.pt/marcas/visao-junior. Boa viagem!

BITCOIN
A febre das 
criptomoedas

GRANDES 
POTÊNCIAS
Quem ouve a 
Europa?

BAUDELAIRE
Nos 200 anos do 
nascimento do poeta

A VISÃO está de parabéns pela 
feliz escolha de ter o homem 
certo na sua capa. Só esta frase 
já valeu a pena: 'Temos todos 
de pensar uns nos outros'
Mário da Silva Jesus, Odivelas
 
CABO DELGADO
O massacre de inocentes de Cabo 
Delgado devia obrigar a uma rápida 
intervenção da ONU, em vez de palavras 
de circunstância. Não é possível fazer 
abordagens diplomáticas com quem 
saqueia e incendeia aldeias, decapita 
crianças e desmembra corpos de 
adultos. 
Emanuel Caetano, Ermesinde

RUI NABEIRO
Outros “empreendedores” da nossa 
praça fariam um discurso em bicos de 
pés para serem vistos. Rui Nabeiro fez 
um discurso de pessoa que sabe que 
chegou onde chegou com a humildade 
que caracteriza os grandes homens, 
que não esquecem as suas origens nem 
quem o ajudou. Muitos parabéns, senhor 
Rui! Estivemos todos naquele Almoço de 
Domingo.
António Augusto da Costa Arezes Martins, 
Moreira, Maia
 
DESCONFINAMENTO
O equilíbrio frágil entre confinamento 
e desconfinamento é tão óbvio como 
preocupante. Não será espantoso que 
surja a ideia de que corremos o risco 
de ficar nesta situação durante muitos 
anos. Isso mete em causa a ideia de 
democracia liberal.
Ângelo Santos, Peniche

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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A luta pela verdade e pela democracia é mais importante do que nunca.
Assine a VISÃO e apoie o jornalismo de qualidade.

Campanha válida até 31/12/2021 e exclusiva para novos assinantes na versão impressa ou digital, salvo erro de digitação. Campanha válida apenas para Portugal, 
na versão impressa. Assinatura paga na totalidade ou em prestações mensais sem juros, TAEG 0%. Consulte todas as opções em loja.trustinnews.pt.
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Dois minutos da vida 
de uma adolescente ou 
o tempo escangalhado
P O R  D U L C E  M A R I A  C A R D O S O

G
ritámos, em contagem decrescente, até ao 
segundo toque. Nesse dia, a professora de 
História tinha faltado às aulas das outras 
turmas e era certo que nós, o 8º C do li-
ceu de S. João, teríamos um furo à última 
hora. A contínua assistia do corredor ao 
pequeno tumulto que acontecia à entra-
da da sala de aula, Cinco, quatro, três, 
dois, um e trimmmm, o toque da liberda-
de. Uma hora por nossa conta, uma hora 

como as dos adultos, que faziam do tempo deles o 
que lhes apetecia. Assim faria também eu, apesar 
de ser pouco mais do que uma criança. Treze anos, 

os ossos a crescerem como cabides que tentassem 
ajustar-se às roupas largas e esquisitas que recebe-
ra do IARN, os cabelos desalinhados no vórtice do 
início da adolescência, os dedos infantis e roliços 
sujos de tinta, Trimmm. Precipitámo-nos a ir bus-
car as nossas pastas, o Diogo, o delegado de turma, 
apagou o quadro da aula anterior, meia dúzia de 
verbos em francês conjugados no futur simple e no 
futur antérieur, as carteiras de fórmica abandonadas 
do propósito de nos treinarem para ocuparmos os 
nossos lugares no mundo dos grandes, a contínua 
fechou a porta da sala à chave e o 8ºC volatizou-se 
numa algazarra de despedidas, a Carla telefonou aos 
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pais da cabina do corredor para que a viessem buscar, a 
Mena, o Tó e o Gordo sentaram-se a lanchar na cantina, 
o Artur e o Jacaré ficaram a dar toques de bola no pátio 
entre os pavilhões A e B, eu engrossei o enorme grupo 
que se fez apressado à rua, seguindo depois com os que 
se dirigiram para o mar. 

Quando chegámos à praia, éramos apenas sete, ría-
mo-nos com a imitações que a Xana fazia da voz esga-
niçada e dos tiques da professora de Biologia, a Teresa 
exibia os seus dotes de ginasta com rodas e pinos na 
areia, o Raul apostava a trajetória das ondas, jurando 
que haveria de surfar em Malibu, a Né entoava as can-
ções das telenovelas que todos sabíamos de cor, Eu sou 
nuvem passageira que com o vento se vai... E se formos 
até Cascais pelo paredão?, desafiou-nos o Proença do 
alto dos seus dezasseis anos e das suas três orgulho-
sas reprovações. Cinco de nós morávamos para aqueles 
lados, seria mais de meia hora a andar, mas o Proen-
ça merecia-nos respeito por, entre 
outras coisas, andar de mota e fumar 
as beatas que apanhava do chão. 
Acedemos e pusemo-nos a caminho, 
deixando a Né e a Teresa para trás. 
No final dos anos setenta, andar pelo 
paredão era uma aventura arriscada.  
O perigo tanto vinha do mar, à 
esquerda, como dos recantos da es-
carpa, à direita: em certos troços do 
percurso, as ondas mais fortes galga-
vam a pouca proteção que as rochas 
criavam, tragando o que lhes surgisse 
pela frente, noutros, escondidos do 
bulício da Marginal, vários metros 
acima, havia homens que se apossa-
vam, ameaçadores, daquele zigueza-
gue solitário. Acoitados pela sombra 
da escarpa ou provocatoriamente 
expostos, quase em desequilíbrio so-
bre a água, por vezes acompanhados 
de uma cana de pesca, semicerravam 
olhos despudorados para melhor 
marcarem quem ousasse seguir por 
aquele trajeto sem fuga. Só de longe a longe, lances ín-
gremes de escadas ou túneis em abóbada resgatavam as 
almas daquele belo e abandonado submundo. Conta-
vam-se histórias de roubos, violações, afogamentos.

Seguimos alegres e destemidos pelo paredão.  
Os homens que se cruzassem connosco, por mais que 
aguçassem o pensamento com desejos inomináveis e 
semicerrassem sobre nós os olhos, não conseguiriam 
deter o ímpeto de cinco adolescentes, o ano letivo ter-
minava dali a umas semanas, andávamos às cavalitas 
do futuro, Quem chegar em último ao Tamariz é uma 
abécula. A Xana e o Raul ficariam no Monte Estoril, mas 
ainda assim o Proença, o Binau e eu continuaríamos 
em frente, seguros. Só que do nada, talvez com ciúmes 
de que a Xana e o Raul transformassem em curtição as 
brincadeiras que tanto os faziam rir, o Binau sugeriu,  
E se fôssemos a um jogo de matraquilhos? O Proença 
alinhou logo, todos os pretextos para adiar o regresso  

a casa eram bons. O dia aproximava-se do fim, se tivesse 
tido a aula de História estaria quase a chegar de com-
boio a Cascais, os meus pais ficariam preocupados se 
eu me atrasasse, Já é tarde, tenho de ir para casa, disse, 
sem coragem de pedir que o Proença e o Binau não me 
deixassem, Não tens medo de ir sozinha, pois não?, só 
as mariquinhas…, subiam já as escadas, o lusco-fusco a 
rondar. Apressei o passo.

Vi o homem ao longe. Ainda pensei em voltar para 
trás. Não, não era boa ideia. Mostrar medo tornar-me-ia 
uma presa mais apetecível, caso ele quisesse atacar-me. 
Concentrei-me em seguir em frente, sem o olhar.

(Mulher honrada não tem ouvidos)
A mão do homem agarra-me, pesada e forte como 

um torno. 
(Mulher, fogo e mares são três males)
Empurra-me de encontro ao muro.
(Mulher, mula, muleta, tudo se escreve com a mesma 

letra)
Um perfume que não consigo 

identificar misturado com suor.
(À mulher e à mula, o pau as cura)
Se não gritares, não te aleijo.
(À mulher, roca, ao marido,  

espada)
Prende-me com uma mão e com 

a outra mexe em mim.
(Homem de palha vale mais que 

mulher de ouro)
Não devia estar aqui sozinha, sou 

a culpada do que me vai acontecer.
(Do homem, a praça, da mulher, 

a casa)
O homem abre-me o fecho das 

calças.
(De nenhuma mulher há que fiar 

e de todo o homem há muito que 
temer)

 Terá sido a culpa a insuflar-me 
uma bravura suicida. Dei balanço ao 
braço direito, a pasta dos livros em 
arremesso, acertei-lhe com as fivelas 

metálicas em cheio nos olhos. Aflito, o homem levou as 
mãos à cara, soltando-me. Desatei a correr, tentando ser 
mais leve do que as folhas dos meus dossiers que voa-
vam no paredão. O homem vinha atrás de mim. Não me 
voltei, mas o terror de saber que, por certo, o homem 
vinha atrás de mim não mais me parou. 

Cheguei a casa sã e salva.
Salva.
Sã?
Não contei nada do que se passou aos meus pais, 

inventei uma história que justificou o atraso e a perda da 
pasta e eles não se zangaram comigo. Não me lembro da 
mentira nem de mais nada desse dia que, fora de mim, 
continuava normal.

Horas depois, o homem voltou. No meu pesadelo 
dessa noite e da seguinte e da seguinte e da seguinte  
e da seguinte. E no meu pesadelo da noite passada.   
visao@visao.pt

Os homens que  
se cruzassem 
connosco, por mais 
que aguçassem  
o pensamento com 
desejos inomináveis  
e semicerrassem sobre 
nós os olhos, não 
conseguiriam deter 
o ímpeto de cinco 
adolescentes, o ano 
letivo terminava dali 
a umas semanas, 
andávamos às 
cavalitas do futuro
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A tragédia 
dos invisíveis

O 
que causa maior impressão quan-
do se veem as imagens das po-
pulações deslocadas no Norte de 
Moçambique, a tentar fugir dos 
ataques cometidos por bandos 
terroristas selvagens, é o com-
pleto grau de abandono em que 
aquelas pessoas se encontram – 

longe de tudo e de todos, sem qualquer li-
gação com o resto do mundo, quase como 
se vivessem num planeta distante ou num 
longínquo tempo passado. 

Há pelo menos três anos que, com 
alguma frequência, vamos sendo sobres-
saltados com os ataques perpetrados 
contra aquelas gentes, pobres, indefesas e 
inocentes, cujo único crime, pelos vistos, 
é o de habitarem um espaço cobiçado por 
outros, por razões que as ultrapassam. 
No entanto, só prestamos atenção àquelas 
mulheres e crianças – e, mesmo assim, 
efémera – quando elas, após um ataque, 
são obrigadas a caminhar 
durante quilómetros em 
busca de auxílio, deixando 
para trás a dor dos maridos 
e filhos mortos, com relatos 
que deveriam obrigar as au-
toridades moçambicanas e o 
mundo a agir para pôr cobro 
a uma tragédia que parece 
não ter fim. Em todo o resto 
do tempo, quando não nos 
chegam notícias de massa-
cres, aqueles moçambicanos 
voltam para a invisibilidade 
em que vivem e a que nós os devotamos.

Apesar dos relatos de coragem e abne-
gação que nos chegam sempre que o con-
flito escala, esta continua a ser uma tragé-
dia de pessoas invisíveis, de quem apenas 
vemos imagens em situações aflitivas, 
em campos de refugiados ou no meio da 
dor imensa pela perda de entes próxi-
mos e queridos. São pessoas entregues à 
sua sorte, num território que tem tudo 
para ser um paraíso, mas que está cada 
vez mais transformado num inferno. São 
pessoas que, mesmo após caminharem 
longos quilómetros, falam um português 
que nos é familiar – e que, no mínimo, 
nos deveria fazer aumentar o nosso senti-
do de proximidade e de solidariedade. São 
pessoas que vivem com pouco ou quase 

nada, sem beneficiarem um cêntimo se-
quer dos enormes projetos de exploração 
de gás natural que estão a ser desenvol-
vidos na região. São as vítimas principais 
de uma guerra esquecida e também ela, 
quase sempre, invisível.

Grande parte do abandono a que estas 
populações estão votadas deve-se a algo 
que, no fundo, nos deveria a todos fazer 
pensar: elas não têm imagens para nos 
mostrar. Elas não têm os smartphones à 
mão, que permitem mostrar ao mundo a 
forma como vivem, como sofrem, como 
são atacadas. Não podem, sequer, copiar o 
que estão a fazer, atualmente, os manifes-
tantes birmaneses que enfrentam as balas 
do exército armados com uma coragem 
imensa, mas também com os telemóveis 
que lhes permitem filmar as atrocidades e, 
dessa forma, denunciar ao mundo a selva-
jaria lunática de uma junta militar prepo-
tente e sanguinária. Da mesma maneira, 

é-lhes também vedado o 
acesso a um grau de como-
ção generalizado, como o 
que surgiu nos EUA, após 
a divulgação das imagens 
da asfixia de George Floyd 
– prova irrefutável de uma 
violência policial que, até 
aí, permanecia conhecida, 
mas também invisível.

A pobreza e as atrocida-
des no Norte de Moçam-
bique não aparecem nas 
redes sociais. Sem ima-

gens, a realidade de Cabo Delgado não 
consegue tornar-se “viral” para o resto 
do mundo. Exatamente como acontece, 
aliás, em tantas outras regiões de África, 
por onde avançam os grupos militares de 
radicais islâmicos, dizimando populações, 
raptando alunos nas escolas, destruindo 
aldeias. 

Em muitos locais do planeta, atual-
mente, a primeira medida que regimes 
autoritários tomam para calar revoltas ou 
protestos que possam fugir do controlo 
é desligar a internet. Em Cabo Delgado 
e em grande parte de África, é a pobreza 
que se encarrega dessa “tarefa”, conde-
nando milhões ao esquecimento. Mas eles 
não são invisíveis, nós é que insistimos 
em não querer vê-los.  rguedes@visao.pt

Sem imagens, 
a realidade de 
Cabo Delgado 
não consegue 
tornar-se 
“viral” para 
o resto do 
mundo

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

A foto “de época” 
é obrigatória numa 
capa destas sobre 
um dos momentos 

mais marcantes 
da nossa História 

recente.

Mas também se 
pode “modernizar” 
a foto, com cores 
que a aproximem 

da realidade a 
que estamos 
habituados.

O melhor mesmo é 
respeitar “a época” 

e usar uma foto 
desses primeiros 
tempos da guerra 
em Angola – sem 

“modernices”.
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 Se estiver a escrever um 
artigo sobre Geologia, não 
vou telefonar a alguém que 
acredita que a Terra é plana. 
Atribuir legitimidade a 
pontos de vista que não têm 
base científica é ridículo 
  V Â N I A  M A I A

Carl Zimmer Jornalista e escritor
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No dia em que conversou com a 
VISÃO, o jornalista de Ciência do jornal 
The New York Times, Carl Zimmer, 
estava em contagem decrescente para 
receber a primeira dose da vacina 
contra o SARS-CoV-2. Aos 54 anos, o 
norte-americano confessou sentir-se 
privilegiado por “viver num país que 
tem tantas vacinas que mal sabe o que 
fazer com elas”. Só agora os Estados 
Unidos da América (EUA) estão a 
preparar-se para exportar os primeiros 
quatro milhões de doses, depois de, 
nos últimos meses, terem assegurado 
que toda a produção interna ficava em 
território nacional. 
Autor de 14 livros sobre Ciência, Carl 
Zimmer considera a virologia a área 
de investigação “mais entusiasmante 
da atualidade”. A obra Um Planeta 
de Vírus (Saída de Emergência) está 
nas livrarias desde quinta-feira, 8. 
Além de debruçar-se sobre o papel 
destes microrganismos na história da 
Humanidade, o livro inclui um capítulo 
inteiramente dedicado à pandemia 
Covid-19. O escritor, que tem uma ténia 
com o seu nome – a Acanthobothrium 
zimmeri –, reflete sobre a possibilidade 
de o SARS-CoV-2 ter escapado de 
um laboratório ou sobre a polémica 
em torno da vacina da AstraZeneca. E 
deixa lições para enfrentar – e evitar – 
futuros surtos pandémicos.
A pandemia provocada pelo vírus 
SARS-CoV-2 surpreendeu-o? 
Esta pandemia é exatamente aquilo 
sobre o qual os cientistas nos vinham 
alertando. Sabíamos que poderia 
acontecer e que os coronavírus eram 
um risco desde há quase vinte anos, 
quando apareceu o SARS. Tivemos 
imensos avisos. Quando as pessoas 
dizem que ninguém poderia ter 
imaginado algo assim, estão enganadas. 
Então, não ficou surpreendido… 
Fiquei surpreendido com o quão pouco 
surpreendente foi. 

A Humanidade já foi obrigada a 
enfrentar várias pandemias. O 
confinamento continua a ser a forma 
mais eficaz de as controlar? 
Algumas medidas arcaicas de saúde 
pública funcionam incrivelmente bem. 
Ao mesmo tempo, uma série de outras 
ferramentas está disponível. Agora, 
temos as vacinas, que demoraram 
menos de um ano a ser desenvolvidas, 
o que só foi possível devido aos avanços 
científicos das últimas décadas. Por 
outro lado, estamos a lidar com esta 
pandemia há cerca de 15 meses e é uma 
desilusão ainda não termos descoberto 
um antiviral direcionado para a 
Covid-19. 
Mas o confinamento é 
a estratégia mais eficaz? 
O confinamento pode ser incrivelmente 
eficaz se for bem usado. Obviamente, é 
muito disruptivo e pode ter um impacto 
enorme na economia mas, quando 
estamos à espera de vacinas e de 
tratamentos, é uma das poucas medidas 
capazes de salvar vidas. Na Austrália, 
assim que havia a mais pequena 
hipótese de o vírus ficar descontrolado, 
entravam em confinamento. 
Infelizmente, na Europa, nos EUA, 
no Brasil e em muitos países, deixou-
se que as infeções chegassem a um 
nível tão elevado que o confinamento 
também salvou vidas, mas serviu, 
sobretudo, para diminuir a quantidade 
de vírus em circulação. 
É essencial agir antecipadamente? 
Em muitos países, o confinamento 
foi visto como uma solução de último 
recurso. Pode parecer um exagero 
entrar em confinamento quando há 
poucos casos, mas é precisamente 
nesse momento que ele pode funcionar 
melhor. Quando os políticos não 
estão dispostos a mostrar essa 
liderança e a acionar o confinamento 
antecipadamente, ele não vai funcionar 
tão bem. 
Precisaremos de novas vacinas no 
próximo ano devido às variantes? 
Ainda não sabemos. Muitas das vacinas 
que estamos a utilizar agora produzem 
anticorpos tão fortes que, mesmo que 
as variantes escapem a alguns deles, 
não vão escapar a todos. Vamos ter de 
esperar para ver, mas eu não ficaria 
surpreendido se as pessoas recebessem 
um reforço contra as variantes neste 
outono. 
Tão cedo? E irá funcionar? 
Os ensaios clínicos já estão em curso e 
existem todas as razões para acreditar 
que as vacinas contra as variantes irão 

funcionar muito bem. Um estudo 
recente mostra que os anticorpos 
produzidos contra a B1351 – a variante 
inicialmente identificada na África 
do Sul – funcionam contra todas as 
outras variantes. Pode dar-se o caso de 
tomarmos esse reforço contra a B1351 
e o assunto ficar resolvido. Isso seria 
fantástico. Agora, não sabemos quanto 
tempo dura a imunidade destas vacinas; 
é possível que precisemos de um 
reforço anual. 
Acredita que há uma correlação 
entre a emergência de novos vírus e 
as alterações climáticas? 
Penso que as alterações climáticas têm 
ajudado alguns vírus a emergirem, 
mas não creio que seja esse o caso do 
SARS-CoV-2. Não há provas disso. 
Seguramente, existem espécies de vírus 
que, devido às alterações climáticas, 
podem aumentar o seu alcance. Se 
um vírus for transportado por um 
mosquito que gosta de calor, e houver 
temperaturas mais elevadas em todo o 
mundo, esse mosquito vai aumentar a 
sua área de ação. Podemos ver a dengue, 
por exemplo, a aparecer em locais onde 
antes não existia. 
Qual poderá ser a principal causa de 
futuras pandemias? 
Creio que vão surgir novas pandemias, 
num ritmo muito acelerado, se 
continuarmos a destruir as florestas, 
a caçar a vida selvagem, a importar 
animais exóticos para comer… 
Estaremos cada vez mais em contacto 
com vírus. Os morcegos, por exemplo, 
têm muitos mais coronavírus dentro 
deles e, provavelmente, alguns terão 
a capacidade de se adaptar aos seres 
humanos. Os cientistas estimam que 
possam existir centenas de milhares de 
espécies de vírus em mamíferos com 
o potencial de se transmitirem aos 
humanos. Se não queremos lidar com 
eles, temos de encontrar melhor forma 
de gerir a nossa relação com a Natureza, 
porque esta, claramente, não está a 
funcionar. 
E temos de aprender a defender-nos 
melhor dos vírus… 
Precisamos de monitorizá-los e 
de estar atentos ao momento em 
que eles se transmitem aos seres 
humanos pela primeira vez. E temos 
de ser capazes de agir depressa. A 
China não agiu rapidamente quando 
a Covid-19 emergiu no país. Além 
disso, necessitamos de vacinas e de 
tratamentos mais sofisticados, que 
possam funcionar contra um amplo 
espectro de vírus.
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Podemos tê-los prontos antes de 
surgir uma nova pandemia? 
Poderia ser possível desenvolver drogas 
antivirais, que são eficazes contra todos 
os coronavírus, não apenas contra o 
SARS-CoV-2, mas também o SARS, o 
MERS e outros que ainda não saltaram 
dos morcegos para os humanos. Tendo 
em conta o que sabemos acerca da 
biologia destes vírus, isso é concebível. 
E há cientistas a trabalhar nisso, mas 
ainda não temos esses comprimidos 
prontos numa prateleira. 
Mas podíamos tê-los desenvolvido 
antecipadamente? 
Sim, se nos tivéssemos focado 
realmente na ameaça pandémica. 
Podia ter demorado um ano ou dois 
mas, simplesmente, não fizemos 
das pandemias uma prioridade. 
Não investimos os nossos recursos 
na compreensão da biologia dos 
coronavírus nem na pesquisa de 
tratamentos e, agora, um único vírus 
custou ao mundo dezenas de triliões de 
dólares. E haverá mais. 
Quais lhe parecem ter sido os 
principais erros na comunicação da 
pandemia à população? 
Um dos maiores problemas tem 
sido a expectativa da população. Os 
cientistas foram insistindo que nunca 
tinham visto este vírus, mas, desde o 
início, as pessoas queriam consensos 
instantâneos e verdades absolutas. 
Contudo, a Ciência não funciona 
assim. Isso conduziu a desilusões e 
também deu azo a que se semeassem 
dúvidas em relação ao processo 
científico. Se a população duvidasse 
dos epidemiologistas e dos virologistas, 
talvez acreditasse no que dizia uma 
pessoa qualquer nas redes sociais. 
Tem havido uma quantidade enorme 
de desinformação, e empresas como 
o Facebook não têm feito o suficiente 
para a travar.  
Como devemos agir perante as 
pessoas que negam a pandemia? 
Não devemos fingir que estamos a lidar 
com dois lados igualmente legítimos. 
Se estiver a escrever um artigo sobre 
Geologia, não vou telefonar a alguém 
que acredita que a Terra é plana. 
Atribuir legitimidade a pontos de vista 
que não têm qualquer base científica 
é ridículo. Ao mesmo tempo, isso 
não significa que devamos fingir que 
não existem discordâncias. Claro que 
existem, mas temos de nos focar nos 
debates em que os argumentos se 
baseiam em provas válidas e não nos 
medos das pessoas. 

Creio que vão 
surgir novas 
pandemias, num 
ritmo muito 
acelerado, se 
continuarmos 
a destruir as 
florestas, a caçar  
a vida selvagem,  
a importar 
animais exóticos 
para comer…

Podemos evitar a alienação das 
pessoas vítimas de desinformação? 
Existe desinformação sobre vacinas 
há mais de vinte anos e já aprendemos 
algumas coisas; uma delas é respeitar 
as pessoas que apenas querem 
compreender o que se passa. A melhor 
coisa a fazer é responder às suas 
preocupações, ouvir os seus motivos 
e explicar a Ciência o mais claramente 
possível. Não devemos confrontar 
alguém que não confia nas vacinas com 
insultos e tratá-lo como um idiota.
A desconfiança gerada em torno da 
vacina da AstraZeneca resulta de um 
desastre de comunicação ou é mais 
do que isso? 
Nós, jornalistas que cobrimos as 
vacinas, sentimo-nos um pouco 
intrigados pela comunicação da 
AstraZeneca nos últimos meses. 
Eles não têm sido claros em relação 
a aspetos cruciais. Mesmo quando 
têm boas notícias sobre a vacina, 
têm feito confusão. Agora, temos 
esta preocupação relativamente aos 
coágulos sanguíneos. O facto é que 
há um grupo incrivelmente pequeno 
de pessoas que tomou a vacina e que 
também desenvolveu um determinado 
tipo de coágulos. Não sabemos se foi 
a vacina que os causou, mas sabemos 
que esta vacina é eficaz. Por isso, o 
benefício que já conhecemos ultrapassa 
largamente o potencial risco. Isto pode 
ser contraintuitivo, porque podemos 
fixar-nos numa pessoa que teve um 
problema potencialmente associado 
a uma vacina e esquecermo-nos dos 
milhões que foram vacinados e não 

tiveram efeitos secundários. E que não 
vão morrer de Covid-19. 
Mas devemos confiar na vacina da 
AstraZeneca? 
Claro! Todos os especialistas me dizem 
que a vacina é muito boa e que os dados 
o comprovam. 
O SARS-CoV-2 será um vírus 
zoonótico (de origem animal) 
ou poderá ter escapado de um 
laboratório? 
Essas hipóteses não se excluem uma 
à outra. Um vírus de origem animal, 
que esteja a ser estudado, por exemplo, 
pode escapar de um laboratório. 
E qual será a origem deste vírus? 
Se olharmos para o seu genoma, vemos 
que é um pequeno ramo na enorme 
árvore dos coronavírus com origem 
em morcegos. Exatamente como saltou 
dos morcegos para os seres humanos 
é muito menos claro. Provavelmente, 
isso terá acontecido em setembro ou 
outubro de 2019. 
Mas não podemos excluir a hipótese 
de ter escapado de um laboratório? 
Ainda não vi provas nenhumas disso. 
Mostrem-me que o vírus SARS-CoV-2 
estava num laboratório, em Wuhan, 
a ser ativamente estudado, e também 
reproduzido, e poderemos conversar 
sobre uma potencial fuga laboratorial. 
Há muitas alternativas que podem 
ser exploradas, mas não temos provas 
que nos permitam concentrarmo-nos 
apenas numa delas. E podemos nunca 
vir a tê-las, infelizmente.
Sobretudo tendo em conta a falta 
de colaboração das autoridades 
chinesas…  
Definitivamente, eles não estão a ser 
cooperantes. Mas, mesmo que a China 
fosse mais colaborante, poderíamos 
nunca vir a saber. Os vírus não 
deixam um grande rasto à medida 
que se disseminam, as provas podem 
simplesmente desaparecer. 
Quando terminará esta pandemia? 
A vacinação é a nossa maior esperança. 
Por acaso, esta tarde vou tomar a 
primeira dose. Estou ansioso por isso. 
Tenho o privilégio de viver num país que 
tem tantas vacinas que mal sabe o que 
fazer com elas. Se estivesse na Europa, 
provavelmente ainda teria de esperar 
meses e, se vivesse no Níger, talvez 
fossem anos. O fim desta pandemia 
depende da forma como nós, enquanto 
Humanidade, nos organizarmos em 
relação às vacinas. Ela não vai parar até 
a grande maioria das pessoas do planeta 
estar vacinada. Este vírus não quer saber 
qual é o nosso passaporte.  vfmaia@visao.pt
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O confinamento aumentou 
o tempo de exposição aos 
meios online e abriu um 
leque de oportunidades 
para que os movimentos 
radicais de extrema-direita 
disseminassem conteúdos 
de propaganda 
e desinformação

298 797 
PARTICIPAÇÕES

em 2020
- 11%

do que em 2019

12 469 
PARTICIPAÇÕES

em 2020
- 13,4% 

do que em 2019

-1 225

-6 125
-5 095

-4 890
-3 179

-2 899
-2 787

-2 455

-812
-116

-85
-84

+1 080
+1 501

+2 437
+3 233

+3 545

+25
+45
+85

+153
+173

-78

Roubo na via pública exceto por esticão

Roubo por esticão

Violação

Ofensa à integridade física voluntária grave

Rapto, sequestro e tomada de reféns

Roubo em transportes públicos

Furto por carteiristas

Furto oportunidade de objeto não guardado

Ofensa à integridade física voluntária simples

Condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l

Contrafação falsificação de moeda e passagem de moeda falsa

Outros danos

Furto em edifícios comerciais ou industriais sem arrombamento, escalamento ou chaves falsas

CRIMINALIDADE GRAVE OU VIOLENTA
TIPOS DE CRIME QUE MAIS DESCERAM E SUBIRAM

Roubo a farmácias

Roubo em edifícios comerciais ou industriais

Roubo a residências

Extorsão

Resistência e coação sobre funcionário

Furto em área anexa à residência

Desobediência

Outras burlas

Condução sem habilitação legal

Burla informática e nas comunicações

Variação em %

CRIMINALIDADE GERAL
TIPOS DE CRIME QUE MAIS DESCERAM E SUBIRAM

-20,7

-26,9

-26,9

-12,9

-24,9

-18,4

+52,1

+10,6

+14,8

+30,2

+12,5

-62,7

-41,3

-21,0

-18,8

-33,0

-16,2

-31,6

+39,4

+57,6

+22,2

+33,5

+21,7
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R A I O S  X

Menos crime, novos riscos Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) revela 
que 2020 foi um ano com menos criminalidade, 
mas alerta para o surgimento de novas ameaças

23 439
Apesar de se ter verificado 
uma diminuição de 5,5% 
relativamente a 2019, a 
violência doméstica voltou a 
ser o crime mais participado,  
com um total de  
23 439 denúncias. Neste 
contexto, registaram-se  
32 vítimas mortais (menos 
três do que em 2019):  
27 mulheres, três homens 
e duas crianças. Estes 
casos ajudaram, porém, 
a aumentar o número de 
homicídios (93, mais quatro 
do que no ano anterior). 
Cresceram igualmente, 
e pelo terceiro ano 
consecutivo, os casos  
de burlas informáticas  
e nas comunicações.

+59%
Um dos pontos cruciais do RASI 2020 é o alerta vindo do Serviço de Informações  
de Segurança (SIS) para o crescimento da extrema-direita, num ano em que os crimes 
contra a identidade cultural/integridade pessoal aumentaram 59 por cento. Os analistas 
explicam que existe um “clima de tensão entre a extrema-direita e os seus adversários 
políticos” e isso representa mais “riscos de radicalização violenta online de jovens 
portugueses”. O SIS destaca ainda a aproximação destes grupos a “movimentos sociais 
inorgânicos, nomeadamente dos grupos negacionistas da pandemia".

Menos crimes graves
As regras de confinamento impostas para controlar a pandemia ajudaram a baixar os números da criminalidade violenta ou grave. 
O ano de 2020 foi, aliás, aquele em que esta categoria registou um valor mais baixo desde 2003, o primeiro em que se elaborou o 
Relatório Anual de Segurança Interna. Relativamente a 2019, registou-se um decréscimo de 13,4 por cento. Em 2008, ano em que 
se verificou um pico deste tipo de crimes, tinham ocorrido mais de 24 mil participações, o dobro das 12 469 registadas em 2020.

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

INFOGRAFIA MT/VISÃOFONTE Relatório Anual de Segurança Interna



Todos os meses, uma nova 
edição com notícias escritas a 
pensar nas crianças e jovens: 
Natureza, animais, ambiente, 
desporto, aventura e muitos 

jogos e passatempos.

Campanha válida até 31/12/2021, na versão impressa ou digital, salvo erro de digitação. Os preços da versão impressa são válidos apenas para 
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ASSINE A VISÃO JÚNIOR POR 1 ANO (12 REVISTAS)

a revista que junta pais
e filhos e ajuda os mais

novos a aprender
de forma divertida

o mundo
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trocado por miúdos

— Fernão de Magalhães e o instagram
    da primeira volta ao mundo, há 500 anos.
— Quem cuida dos gatos de rua?
— Miúdos a Votos, a campanha está a mil!
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 *Diretora
manjos@visao.pt

RAZÃO FORMAL SEM RAZÃO POLÍTICA
O tema dos apoios sociais conseguiu um 
raro pleno: fazer com que todos os órgãos de 
soberania saíssem mal na fotografia. Ficou mal 
a Assembleia da República, porque aprovou 
três normas que violam a lei-travão constante 
na Constituição e que impede a aprovação 
pela oposição de aumentos de custos ou 
diminuição de receitas. Ficou mal o Presidente 
da República, porque as promulgou sabendo 
que eram inconstitucionais e contra o 
que tinha argumentado antes, quando 
vetou o diploma do alargamento do layoff 
simplificado aos sócios-gerentes. Ficou mal o 
Governo, porque recusa medidas necessárias e 
comportáveis nesta execução orçamental. 
Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa quer 
chutar o tema para trás das costas, o Governo 
esforça-se por justificar o que é difícil de 
legitimar. António Costa foi pelo caminho 
formal. Carregado de razão jurídica e munido 
da opinião dos muitos especialistas que, em 
coro, explicaram que a aprovação dos três 
diplomas era inconstitucional, veio a terreiro 
explicar que, por uma questão de princípio, 
não podia aceitar que esta prática se tornasse 
hábito. Perante a lei, está certíssimo. Um 
governo que vê aprovado um orçamento na 
Assembleia deve saber com que linhas se 
pode cozer, e quanto terá a haver e quanto 
pode gastar. A lei-travão visa exatamente 
evitar uma espécie de golpe de Estado 
orçamental.
Sou, é verdade, por princípio, muito sensível 
a argumentos de princípio. Só me custa mais 
a entendê-los quando defendemos a primazia 
dos princípios às segundas, quartas e sextas 
mas às terças, quintas e aos fins de semana 
encontramos formas de os enfiar na gaveta. 
E a verdade é que o Governo encaixou no 
orçamento suplementar o alargamento do 
layoff simplificado que a oposição aprovou 
e que Marcelo Rebelo de Sousa então vetou 
– usando o mesmo argumento jurídico que 
agora rejeita –, e que tem agora também folga 
orçamental para o fazer. Primeiro, porque 
tem andado a gerir a crise com demasiada 
parcimónia nas despesas – somos o terceiro 
país da UE que menos gastou no combate 
à crise pandémica e económica, e depois 

porque insiste na velha técnica a la Centeno 
de aprovar orçamentos com despesas que 
depois não executa na totalidade. As medidas 
agora aprovadas valem 250 milhões de euros, 
apenas 0,1% do PIB. Muito menos do que o 
que estava em causa no layoff simplificado (1 
400 milhões de euros), ou o rombo que seria a 
contagem do tempo integral das carreiras dos 
professores, que ascenderia a um aumento 
permanente de custos de 800 milhões por 
ano, se se incluíssem as carreiras especiais.   
Os argumentos formais tendem a ser de fraca 
qualidade em tempos excecionais como os 
que vivemos. Quando direitos, liberdades 
e garantias estão suspensos, quando o País 
agoniza com uma crise dolorosos, quando 
há milhares de trabalhadores independentes 
e famílias com apoios tão baixos, uma 
fundamentação formal tende a ceder perante a 
argumentação política. Ou moral. Como dizia 
Malraux, não se faz política com a moral, mas 
também não se faz mais sem ela. 
Mas pior do que ouvir António Costa falar 
habilmente de princípios formais, foi ouvir 
os seus ministros falar no concreto. É pior a 
emenda do que o soneto. “Não foi por falta 
de disponibilidade orçamental que o Governo 
deixou de dar apoios. Sempre dissemos que 
não vamos a todo o lado”, esclareceu Siza 
Vieira na audição conjunta do ministro da 
Economia e da ministra do Trabalho sobre a 
resposta económica e social à pandemia. Uns 
dias antes, Ana Mendes Godinho dissera que 
os apoios sociais promulgados pelo Presidente 
têm “efeito perverso e injusto” porque indexa 
o apoio ao valor da faturação do trabalhador e 
não ao rendimento relevante para a Segurança 
Social. Estamos a falar de pouco mais do que 
pensões de sobrevivência, durante um período 
de pandemia... Perverso e injusto é deixar estas 
pessoas com apoios de 200 e 300 euros.  
Não se trata de crise política, porque ela não 
interessa a ninguém nesta fase. Basta ver as 
taxas de aprovação dos partidos e a desgraça 
em que está a oposição. Uma crise política só 
vai acontecer quando António Costa perceber 
que pode forçar eleições e sair com maioria 
absoluta. Trata-se só de finca-pés, tropeços e 
uma questão de prioridades. 
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N Ú M E R O

>1
Valor do Rt antes 
do primeiro dia de 
desconfinamento 
Já foi ultrapassada a linha 
considerada vermelha 
pelo Governo no plano 
de desconfinamento. 
Segundo os dados do 
boletim da Direção-
Geral da Saúde sobre a 
situação epidemiológica 
no País, o Rt de Portugal 
Continental subiu acima 
de 1. Na matriz de risco, 
Portugal está agora 
no quadrante amarelo. 
No entanto, o valor 
que mais preocupa os 
epidemiologistas é a 
taxa de incidência, e essa 
permanece estável.

P L A N O 

Testagem em 
massa, precisa-se
Em fevereiro a ministra 
da Saúde, Marta Temido, 
anunciou a intenção 
testar em larga escala, 
sem prescrição médica, 
por todo o País. A task 
force só foi criada em 
meados de março, 
com a incumbência 
de desenhar o plano 
de operacionalização. 
No entanto, o grupo, 
coordenado por Fernando 
Almeida, presidente 
do INSA, ainda não 
apresentou o desejado 
plano nem se percebeu 
de como será feita a 
testagem. Só ao nível 
local é que algumas 
autarquias, como Oeiras, 
Lisboa e Portimão, 
avançaram por sua conta. 
E, no entretanto, continua 
o desconfinamento... 

F R A S E 

É grande, é ousado, sim,  
e nós conseguimos fazê-lo”
Joe Biden, Presidente dos EUA,  
sobre o plano de estímulo económico
É um poder de fogo que embaraça a Europa. Mais do que grande, 
é colossal o novo plano económico apresentado por Joe Biden. 
Este New Deal de Biden aposta em injetar cerca de 2 biliões 
(sim, milhões de milhões) de dólares em investimentos em 
infraestruturas, e é só a primeira parte de um programa para 
remodelar a economia norte-americana na próxima década 
e que passa por um aumento de impostos às empresas.

m, 
zê-lo”

uropa. Mais do que grande, 
resentado por Joe Biden. 
etar cerca de 2 biliões 

em investimentos em 
e de um programa para 
na na próxima década 
stos às empresas.

J U S T I Ç A 

Se tarda, falha
Sexta-feira, dia 9, José Sócrates saberá finalmente por 
que crimes irá a julgamento na Operação Marquês. Chega-
-se assim a uma fase decisiva de um dos processos mais 
mediáticos de sempre da Justiça portuguesa – quase nove 
anos depois do início da investigação, num processo com 28 
arguidos, entre os quais o primeiro-ministro, acusado de 31 
crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, 
falsificação de documentos e fraude fiscal. A decisão 
instrutória ainda admite recurso para a Relação, algo que é 
dado como quase certo, o que fará com que o processo se 
possa arrastar por mais 15 anos. Inadmissível num Estado 
de direito, onde Justiça que tarda é Justiça que falha.   

E U A 

Escravidão 2.0 
A batalha pelo direito à 
sindicalização está ao 
rubro na Amazon, ao 
mesmo tempo que a 
empresa está debaixo de 
fogo por causa das práticas 
consideradas abusivas em 
relação aos trabalhadores. 
A empresa de comércio 
online teve de admitir que 
há funcionários obrigados 
a urinar em garrafas 
de água, durante os 
turnos, uma acusação do 
congressista Mark Pocan 
que a Amazon começou 
por negar. O processo de 
eleição sindical – o maior 
da história da empresa 
– decorre em Bessemer, 
no Alabama, e pode 
arrastar-se por semanas. 
Se a maioria optar pela 
criação do sindicato, isso é 
visto por muitos como um 
importante avanço na luta 
dos trabalhadores norte-
americanos e pode obrigar 
a empresa a rever algumas 
das exigências que impõe.

R Ú S S I A 

O poder total de Putin  
Na cartilha de qualquer 
“bom” totalitarista está a 
eternização no poder. Putin 
não ficaria atrás. Tudo 
indica que o homem que 
assumiu a Presidência em 
2000, seguindo-se a Boris 
Ieltsin, tem a intenção de 
ficar mais uns anos largos. 

Nesta semana, assinou 
uma lei que permite que 
concorra à chefia de 
Estado por mais duas 
vezes, potencialmente 
mantendo-o no cargo até 
2036. Se isso acontecer, 
ultrapassará até Estaline, 
que ficou 29 anos no poder. 



HO LO FOT E
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Mudar, agora
Nascida em 
Haryana, na Índia, 
e neta de refu-
giados oriundos 
do Paquistão, a 
indo-canadiana 
é, aos 34 anos, o 
rosto da mudança 
geracional dos que 
trabalham na ONU. 
Prefere ser tratada 
pelo primeiro 
nome, fala todos 
os dias com os 
pais, aprecia os 
livros de Harry 
Potter e leva uma 
vida simples no 
apartamento de 
East Side de Ma-
nhattan, em Nova 
Iorque. Formada 
na York University, 
em Toronto, no 
Canadá, exerceu 
funções na PwC e, 
em 2016, foi con-
tratada para coor-
denar as auditorias 
do Programa de 
Desenvolvimento 
das Nações Unidas 
(PNUD), enquanto 
frequentava o mes-
trado em Adminis-
tração Pública, na 
Universidade de 
Columbia. Cinco 
anos depois, a 
sua intenção é 
reformar a ONU, 
o quanto antes, e 
passar à ação, com 
transparência e 
sem burocracias.

Atitude audaz
Descontente com 
o modus operandi 
da organização, 
enviou, em 
fevereiro, uma 
carta ao presidente 
da Assembleia 
Geral da ONU e 
aos embaixadores 
dos 193 países-
membros, com 
os motivos que 
a levaram a 
candidatar-se a 
secretária-geral: 
parar de servir 
políticos e começar 
a servir pessoas, 
resolver as crises 
humanitárias e 
fazer chegar a 
tecnologia e a 
educação a todos. 
Tirou uma licença 
sem vencimento 
e lançou um site 
(aroraforsg.org) 
e uma campanha 
nas redes sociais. 
Num vídeo 
no YouTube, 
apresenta-se como 
“a funcionária 
10059308” e 
uma cidadã 
global da classe 
trabalhadora que 
se recusa a ser 
espectadora de 
promessas não 
cumpridas, desde 
a fundação das 
Nações Unidas.  

A oponente  
de Guterres
O que falta fazer: 
quase tudo. Há 
85 milhões de 
refugiados, o 
número mais 
elevado de sempre, 
que precisam 
de uma vida 
normal e soluções 
com países de 
acolhimento. 
O investimento 
em causas foi 
de 29 cêntimos 
de dólar, quando 
a receita anual 
total da ONU é de 
56 mil milhões 
(25 cêntimos 
em mais de 47 
mil milhões de 
euros). Na lista de 
propostas, destaca 
a integração de 
jovens, com todas 
as despesas pagas, 
em plataformas 
de voluntariado, a 
implementação de 
programas amigos 
do ambiente e 
a igualdade no 
acesso à internet e 
às vacinas. 

Utopias, 
precisam-se
Porque os 
problemas deste 
século não se 
resolvem com a 
lógica do anterior, 
a candidata 
defende uma 
liderança arrojada 
e inclusiva, a 
começar pelo 
Conselho de 
Segurança, onde, 
até agora, apenas 
cinco países – EUA, 
Rússia, França, 
Reino Unido e 
China – têm lugar 
permanente, com 
poder de veto 
para chumbar 
unilateralmente 
qualquer 
resolução. Com 
a escolha do 
secretrário-geral 
não é diferente. 
Sabendo que 
António Guterres, 
nono detentor do 
cargo, mostrou 
interesse em 
manter-se nele 
por mais cinco 
anos (início em 
janeiro de 2022), 
as hipóteses 
de Akanksha 
são escassas. 
A vencer este 
combate, seria a 
primeira geração 
do milénio e a 
primeira mulher 
à frente das 
Nações Unidas, 
posto ocupado por 
homens com uma 
média de idades de 
62 anos. Nenhum 
país se chegou à 
frente para apoiá-
la, mas os dados 
estão lançados.

 C L A R A  S O A R E S

INSATISFEITA COM  
O FUNCIONAMENTO 

DA ORGANIZAÇÃO QUE 
REPRESENTA “OS POVOS 

DO MUNDO”, DECIDIU 
CANDIDATAR-SE  

A SECRETÁRIA-GERAL 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 

ONDE TRABALHA  
HÁ CINCO ANOS

Arora Akanksha  A millennial revolucionária



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

Rezo  
para que 
a verdade 
e a justiça 

prevaleçam 
para as 
vítimas 

inocentes 
desta calúnia 

perversa
RAINHA NOOR AL-HUSSEIN 

A viúva do rei Hussein da Jordânia defende  
o seu filho Hamza, o ex-príncipe herdeiro,  

das acusações de tentativa de golpe contra  
o meio-irmão, o rei Abdullah II

Se és bom num 
negócio, ele dá 

dinheiro. E nisso 
eu sou o melhor

OLIVIER DA COSTA 
O chef anuncia novos 

restaurantes, apesar da crise  
que afeta o setor

Foi um erro 
escolher o Qatar 
para organizar  

o mundial de 2022. 
Está tudo errado

TONY KROSS 
Internacional alemão critica a falta de respeito 

pelos Direitos Humanos e de condições  
de trabalho dignas para os operários  

dos novos estádios

Nome de Passos 
Coelho continua a 

assustar a esquerda
MIGUEL ALBUQUERQUE 

O presidente da Região 
Autónoma da Madeira defende 

que o ex-primeiro-ministro “teve 
a coragem e determinação”

Não tenho medo  
da minha sombra

SHARON STONE 
A atriz norte-americana conta  

a sua vida, a educação  
e o contacto com a morte  
num livro de memórias,  

The Beauty of Living Twice

Nem titular era do 
Barreirense e agora 

luto pela NBA
NEEMIAS QUETA 

O basquetebolista pode tornar-se 
o primeiro português a chegar  

à liga profissional dos EUA

Queria ver Mourinho 
ou Guardiola 

campeões  
na Mongólia

PAULO JORGE SILVA 
Treinador português do Deren FC 

já foi campeão sub-19  
da Mongólia

O Benfica deu-me 
muito, ajudou-me 

a desenvolver, mas 
talvez estejam 

reunidas as 
condições para dar 

o passo seguinte
ODYSSEAS 

VLACHODIMOS 
O guarda-redes grego 
está descontente por 

não ser titular

Tirá-lo da equipa 
seria o castigo, 

mas ele tem 
essa opinião 

precisamente por 
não estar a jogar

JORGE JESUS 
Treinador do Benfica 

não autoriza que algum 
jogador lhe pergunte 

porque não joga: “Eu é 
que sou o treinador!”

M O D É S T I A  À  P A R T E

Fontes: The Independent, A Bola, Timeout, Diário de Notícias, The Guardian, Maisfutebol  

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

A primeira capitã da Marinha Mercante 
do Egito foi vítima de uma campanha 
de notícias falsas que a culpavam do 
bloqueio no canal de Suez, durante 
quase uma semana. Uma notícia com 
o título truncado afirmava que Marwa 
Elselehdar, de 29 anos, tinha sido a 
responsável pelo acidente. De acordo 
com o South China Morning Post, 
alguém falsificou e pôs a circular nas 
redes sociais um artigo originalmente 
publicado na Arab News, cujo título 
verdadeiro era "Marwa Elselehdar: a 
primeira capitã do mar do Egito está 
a surfar ondas de sucesso" e alterou-o 
para "Navio de carga bate no canal de 

Suez. Primeira capitã do Lloyd Arab 
envolvida no incidente". Acontece 
que, na altura do incidente do Ever 
Given, a capitã Elselehdar estava a 
muitos milhares milhas de distância, 
na cidade portuária de Alexandria, 
no Mediterrâneo. "Senti que estava a 
ser o alvo por ser mulher", afirmou 
Marwa à BBC News. A capitã está, 
aliás, habituada à discriminação. Já 
no tempo em que quis ingressar na 
Academia Árabe de Ciência, Tecnologia 
e Transporte Marítimo só entravam 
homens. A sua candidatura só foi aceite 
depois de o então presidente egípcio, 
Hosni Mubarak, alterar a legislação. 

Calúnia machista tem perna curta
Marwa, a primeira egípcia a conseguir chegar a capitã da Marinha 
Mercante, foi acusada falsamente de ser a responsável pelo encalhe 
do Ever Given 

GE
TT

Y

€64 000
A braçadeira de capitão da 
seleção portuguesa de futebol 
que Cristiano Ronaldo atirou  
ao relvado no fim do jogo com  
a Sérvia e que um bombeiro 
local guardou foi arrematada 
na sexta-feira, 2, por 64 mil 
euros, num leilão realizado 
para ajudar um bebé de seis 
meses que sofre de atrofia 
muscular espinhal e precisa  
de tratamentos com custos  
na ordem dos dois milhões  
de euros.

€350 000
O Presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, gastou mais de 
2,3 milhões de reais (cerca de 
350 mil euros) numas férias 
realizadas no Litoral do país, 
entre dezembro e janeiro 
últimos, em plena pandemia. 
Os dados foram divulgados 
pelo Governo, a pedido do 
deputado Elias Silva, do 
Partido Socialista Brasileiro. 

-27%
A doação de órgãos de dador 
falecido caiu 27%, em 2020, 
face ao ano anterior, segundo 
dados que apontam também 
uma quebra de 21% no número 
de transplantes. De acordo o 
Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação, registou-
se, no mesmo período, uma 
melhoria na taxa de utilização 
de órgãos, de 84% para 87 por 
cento.

120 000
A Câmara Municipal de Lisboa 
vai adquirir 120 mil árvores, 
entre as quais sobreiros, 
azinheiras, carvalhos, oliveiras, 
amendoeiras, alfarrobeiras, 
medronheiros, além de 116 
mil arbustos, para mitigar os 
efeitos da “ilha de calor urbana”.

N Ú M E R O S  D A  S E M A N A

A M A Z O N 

“Xixi-gate” abala empresa do homem mais rico do mundo
A Amazon admitiu que trabalhadores seus são forçados a urinar em garrafas de água, 
durante os turnos. “Os nossos condutores podem ter tido problemas para encontrar casas 
de banho, por causa do trânsito ou por estarem em estradas rurais e, devido à Covid-19, 
muitas casas de banho públicas se encontrarem encerradas”, declarou a empresa. A 
polémica, à qual já chamam o “xixi-gate”, teve início com uma denúncia no Twitter de Mark 
Pocan, congressista democrata. O gigante da distribuição, detido e gerido pelo homem 
mais rico do mundo, Jeff Bezos, começou por negar, mas surgiram vários testemunhos de 

funcionários a confirmar essa prática, e o jornal The 
Intercept obteve documentos internos que mostram 
que ela era conhecida dos responsáveis. A Amazon 
admitiu o problema, mas circunscreveu os seus 
efeitos apenas aos motoristas. Isto porque, garante, 
“nos centros de distribuição, os trabalhadores podem 
sair do seu posto em qualquer altura para ir às 
dezenas de casas de banho que têm à disposição”.
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T R A N S I Ç Õ E S

A um mês de comemorar os 60 anos, 
António Almeida Henriques não teve 
oportunidade de poder granjear os 
louros de quem cumpre o que promete: 
oito anos depois de ter abandonado 
uma Secretaria de Estado do governo 
de Passos Coelho, com o objetivo de 
colocar Viseu entre os concelhos com 
melhor qualidade de vida, eis que a 
DECO, há uma semana, classificou 
aquela cidade das Beiras como o melhor 
sítio para residir em Portugal. Internado 
na Unidade de Cuidados Intensivos do 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, onde 
tinha entrado a 7 de março, o autarca do 
PSD, que liderava as Smart Cities na-
cionais, sucumbiu à Covid-19, ao início 
da manhã do Dia de Páscoa.
À exceção dos dois anos em que teve 
a pasta do Desenvolvimento Regional, 
no Executivo PSD/CDS-PP, Almeida 
Henriques dedicou toda a sua vida 
profissional e política àquela cidade, 
onde terminava agora um segundo 
mandato como presidente da câmara 
e para a qual tinha já sido apresentado 
como recandidato. Aliás, como muitas 

vezes repetia, sobre aquele concelho 
que nunca foi gerido pela esquerda: “Só 
podia ser presidente de uma câmara: a 
de Viseu.”
Advogado de formação, entrou no Par-
lamento, pela primeira vez, em 2002, 
tendo chegado a vice da bancada social-
-democrata. Até então, já tinha liderado 
os empresários da região de Viseu. Saiu 
do governo, para suceder a uma gestão 
de 24 anos, de Fernando Ruas – que 
agora, aos 72 anos, é o nome mais 
óbvio para uma candidatura do partido. 
Liderava um executivo onde três de 
quatro das vereações com pelouros são 
de mulheres.
Há dois anos, fora constituído arguido 
no âmbito da Operação Éter, que visa 
47 antigos e atuais autarcas. Mas tal 
parece não ter feito mossa no prestígio 
que conquistou por tornar Viseu uma 
das capitais inteligentes do País. “Que 
dias melhores possam vir para a Huma-
nidade”, foi desta forma que o autarca, 
casado e pai de três filhos, se despediu 
da última reunião municipal em que 
participou, por videoconferência. N.M.R.

 A L M E I D A  H E N R I Q U E S  ( 1 9 6 1 - 2 0 2 1 )

Sempre fiel a Viseu
Social-democrata, que liderava rede de cidades inteligentes em 
Portugal, morreu com Covid-19. PSD já o havia confirmado 
recandidato ao bastião laranja nas Beiras 

M O R T E S
Chamava-se José Duarte 

Martins da Silva, mas todos 
o conheciam por José Vila, 
sobretudo a partir de 1984, 

ano em que, juntamente 
com o amigo José Lisa, 

abriu, na Mexilhoeira 
Grande, Algarve, um dos 

melhores restaurantes do 
País, o Vila Lisa. Apaixonado 

por pintura (sua outra 
arte) e pelos poemas 
do colombiano Vargas 

Vila, a quem “roubaria” o 
pseudónimo, dedicou mais 
de três décadas a cozinhar 

o que de melhor o mar e 
o barrocal tinham para 

oferecer. A diabetes atirou-o 
para uma cadeira de rodas 
há cinco anos. Morreu na 
terça-feira, 30 de março. 

Tinha 77 anos.  

O canadiano Robert 
Mundell, vencedor do Nobel 

da Economia de 1999 e 
considerado o pai intelectual 
da moeda única europeia, o 
Euro, morreu no domingo, 4, 
aos 88 anos, em Siena, Itália.

Juntamente com Hiroshi 
Amano e Shuji Nakamura, 

o cientista Isamu Akasaki 
ajudou a criar a tecnologia 

de iluminação LED, 
“invenção revolucionária” 
que lhes valeu o Prémio 

Nobel da Física, em 2014. 
Akasaki morreu na quinta-

-feira, 1, aos 92 anos, de 
pneumonia, em Nagoya, 

Japão.

Foi secretário de Estado 
de Salazar, ministro de 

Marcelo Caetano, professor 
catedrático e autor de um 
imenso acervo de obras 

e manuais de Direito 
Comunitário e Relações 

Internacionais, depois de ter 
sido o primeiro português 
a doutorar-se em Direito 
Europeu, em 1978, em 

Estrasburgo. João Mota de 
Campos morreu no sábado, 

3, aos 94 anos.



22    V I S Ã O  8  A B R I L  2 0 2 1

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

António Costa pode ter de aguardar, alguns meses, até os juízes 
do Palácio Ratton se pronunciarem sobre a constitucionalidade 
dos diplomas que obrigam o Governo a reforçar já os apoios 
sociais. Em último caso, o acórdão poderá surgir após a 
proposta do Orçamento do Estado (OE) de 2022 que terá de 
ser entregue no Parlamento até 15 de outubro. O Tribunal 
Constitucional (TC) tem levado cerca de um ano a emitir as 
decisões sobre fiscalizações sucessivas, segundo informação 
oficial cedida à VISÃO. Neste momento, “estão na fase final do 
processo (elaboração e aprovação do texto final do acórdão) 
os processos cujo pedido de fiscalização ocorreu nos últimos 
meses de 2019”. Juntam-se a esses os pedidos que deram 
entrada em 2020 e neste ano, que seguem a “normal tramitação 
e prazos previstos na lei”. No caso da fiscalização preventiva, 
por norma pedida por Belém antes da entrada em vigor de uma 

lei, o prazo ronda os 30 dias – foi o que 
aconteceu com a eutanásia. Aprovados 
no Parlamento – com os votos contra do 
PS – a 3 de março e promulgados por 
Belém há pouco mais de uma semana, 
os três diplomas alargam as medidas de 
apoio a trabalhadores independentes, 
aos sócios-gerentes e a empresários 
em nome individual, aos pais em 
teletrabalho e aos profissionais de saúde. 
Poderão ter um impacto mensal de 40 
milhões de euros nos cofres do Estado. 
Costa considera que violam o Artigo 
167º da Constituição, que impõe uma 
lei-travão ao OE. Já o Chefe de Estado  
invocou uma “decisão solitária” para 
“salvar leis, por razões de crise”.  
Nuno Miguel Ropio

 A P O I O S  S O C I A I S 

Acórdão só lá para 2022
Tribunal Constitucional tem ainda por emitir decisões 
sobre pedidos de fiscalização de leis feitos em 2019. 
Belém faz Governo abrir cordões à bolsa   

“NÃO ESCONDO 
QUE PROCURO 

SALVAR LEIS. 
JÁ SALVEI UM 
ORÇAMENTO 

DO ESTADO, 
COM MAIS 

DESPESA DO QUE 
RECEITAS”

MARCELO REBELO 
DE SOUSA  

Presidente da 
República

Costa pediu 
a juízes 

do Ratton 
fiscalização 
de diplomas 

 A LGA R AV I A DA

Rui Rio deixou Luís 
Carito aos papéis
Não chegou a maturar 
o apoio do PSD à 
candidatura de Luís 
Carito à câmara de 
Portimão. A 31 de 
março, este antigo 
autarca do PS anunciou 
que avançaria como 
independente, tendo do 
seu lado PSD, CDS e IL. 
Mas, no sábado, tudo 
mudou. A concelhia 
laranja afastou-se 
desse cenário, que 
esteve para ser 
revelado com pompa e 
circunstância. Rui Rio, 
que tem anunciado 
as candidaturas do 
partido, não terá 
gostado de saber 
dessa aposta do PSD. 
Em 2013, Carito foi 
notícia por um caso 
insólito: numa busca 
da PJ à sua residência 
– por suspeitas de 
branqueamento de 
capitais e burla –, 
arrancou das mãos do 
inspetor uma alegada 
prova em papel, 
mastigou-a e engoliu-a. 

D ES L I Z E
São Bento com 
ortografia própria
Apesar de o acordo 
ortográfico, em vigor 
há 12 anos, não ter 
tirado o C a “contacto”, 
num slide de António 
Costa, há uma semana, 
sobre a segunda fase 
do desconfinamento, 
a palavra foi cunhada 
como “contato”.   

 R A D I CA L 

Ministra que sonha 
andar de mota
Para uma conferência 
de imprensa, no sábado 
de manhã, Ana Mendes 
Godinho usou um 
blusão de motoqueira. 
O famoso facebooker 
MC Somsen escreveu 
que a ministra da 
Segurança Social ficou 
com o ar de quem tinha 
“um passeio de mota 
no Guincho à tarde”.  
A governante 
respondeu no 
Facebook: “Quem me 
dera. Obrigada, MC 
Somsen, pelo sonho. Se 
pudesse andar de mota, 
ia para Santa Cruz.”

 G I N AST I CA R 

Peso de ministro na mira de Marcelo
Tiago Brandão Rodrigues foi desafiado pelo chefe 
de Estado, na segunda-feira, para a reabertura 
de uma escola, em Lisboa. Tudo por uma boa 
causa: Belém quer o ministro da Educação menos 
cheiinho. “Estava a vê-lo, na televisão, a ficar muito 
gordo”, justificou Marcelo. Com 43 anos e também 
titular do Desporto, o ministro assumiu: “Nunca 
faço tanto exercício como nas visitas que faço com 
o senhor Presidente.” É melhor Brandão Rodrigues 
ganhar fôlego, porque ainda tem desconfinamentos 
pela frente, a 19 de abril e 3 de maio.

M
AR

CO
S 

BO
RG

A

M
AR

CO
S 

BO
RG

A



 8  A B R I L  2 0 2 1  V I S Ã O     23

O P I N I Ã O

P O R  J O S É  E D U A R D O  M A R T I N S  /  Advogado e ex-deputado do PSD

Há horas  
de sorte 

T
alvez a seguir a uma sentença de Stendhal, 
que não vem agora a propósito, o 
encapsular da vida como a vejo se pudesse 
resumir a uma mão-cheia de aforismos 
de Wilde e até sobretudo ao mais 
conhecido: “Consigo resistir a tudo menos 
à tentação.” 

Mas não sendo pródigo em virtudes, se 
há tentação que nunca tive ou compreendi 
foi a de sucumbir àquele estado febril, à 

roleta de emoções que a vida e os livros dizem ser o 
vício do jogo. 

Seguramente por vaidade, imaginar que o 
negócio da sorte pudesse favorecer 
o cliente sempre me pareceu 
parvoíce. Percebo, voltando a Wilde, 
a adição a vícios vários. Parece-
me, aliás, das coisas mais humanas 
da vida, nada tenho de moralista, 
digo eu em causa própria. Mas 
dos casinos ao senhor dos copos a 
esconder a moeda na feira de Ponte 
de Lima, francamente, nunca achei 
surpresa que a “casa” ganhe sempre 
como na Roletemburgo imaginária 
de Dostoiévski.

Uma vez, no casino da Madeira, 
experimentei. Perdi cinco contos 
enquanto o diabo esfrega um olho 
e pareceu-me bem-merecido, mas 
seguramente não mora aqui, lá está, 
alma mais preparada do que a de 
Dostoiévski, de quem se diz que 
em 1863, quando viajava para Paris 
ao encontro de Paulina Suslova, a 
paixão da sua vida, sucumbiu com 
estrondo nas roletas dos casinos de Wiesbaden.

Dessa pequena (?) tragédia resultou um dos seus 
livros mais lidos, ditado em 26 dias a uma jovem 
estenógrafa, Ana Grigorievna, que viria a ser a sua 
segunda mulher: O Jogador, publicado no ano  
de 1866, o mesmo de Crime e Castigo. 

Quando o li, um pouco mais tarde, era novo  
e mesmo que o jogo fosse só o pano de fundo de 
muitos “jogos”, a mim só me interessava o desfecho 
das tremuras do Alexei Ivanovitch na roleta por 
causa da Paulina. Os tremores do jogo podiam ser os 
de qualquer outra provação que rendesse dinheiro 
depressa. No mais que me lembro que a avó tenha 

perdido na roleta o que lhe queriam surripiar  
foi das fatias mais deliciosas da história. 

De algum tempo para cá tenho, felizmente, 
sido obrigado a reparar que o jogo não é um 
vício romântico de uns quantos excêntricos e, 
convenhamos, é obviamente indiferente que eu  
o compreenda ou não. Existe e multiplica-se por 
aí uma adição de profundas consequências sociais 
que desgraça muito mais que as velhas ricas dos 
romances russos. 

Em pouco tempo, um jogo com as piores 
características para favorecer a adição, barato  
e de “resultado imediato”, representa quase  

metade das receitas da Santa Casa 
da Misericórdia. A raspadinha, 
até o nome tem diminutivo para 
esconder a urtiga, tem sido  
coisa nova em dimensão e até  
em efeito. 

Três quartos dos jogadores são 
da classe baixa ou média-baixa 
e não param de surgir fundadas 
evidências de fenómenos de 
dependência e ruína justamente 
entre os mais desprotegidos na 
vida, por via da emboscada que 
é fazer esfregar uma moeda num 
cartão para raspar as misérias  
da vida. 

Naquelas democracias a que 
exigimos tudo nas redes sociais, 
tantos alertas seriam coisa de 
preocupar governantes. A ideia  
de que preocuparia especialmente 
os que se dizem de esquerda 
é, de resto, preconceito de que 

obviamente não partilho. 
Por cá, nesta comédia em que vivemos, 

o Governo, que os “intelectuais” da cultura 
incensaram, vendo cair de podres os museus 
nacionais, ocorre-lhe resolver o problema não 
como obrigação de Estado através do Orçamento 
e, consequentemente, dos impostos que sempre 
garantem alguma redistribuição, mas nas moedas 
que os pobres perdem na tabacaria, lançando uma 
raspadinha nova. E a coisa avança sem haver quem 
se oponha. 

Há horas de sorte mas, decididamente, não nos 
tem calhado a vez.  visao@visao.pt

Em pouco 
tempo, um jogo 
com as piores 
características 
para favorecer 
a adição, barato 
e de “resultado 
imediato”, 
representa  
quase metade  
das receitas  
da Santa Casa  
da Misericórdia

P O R  J O S É  E D U A R D O  M A R T I N S  /  Advogado e ex-deputado do PSD



24    V I S Ã O  8  A B R I L  2 0 2 1

Oceano de Esperança é um projeto da VISÃO em parceria com a ROLEX, no âmbito da sua iniciativa Perpetual Planet, para dar 
voz a pessoas e a organizações extraordinárias que trabalham para construir um planeta e um futuro mais sustentáveis

O C E A N O  D E  E S P E R A N Ç A

Sylvia Earle é uma lendária pioneira da exploração 
dos oceanos que tem dedicado a vida a desvendar 
os mistérios do mundo subaquático – e, mais 
recentemente, ao seu projeto Mission Blue.
Poucas pessoas terão melhores credenciais para 
a exploração subaquática e preservação marinha 
do que Sylvia Earle. Há cinco décadas que esta 
aclamada bióloga, aquanauta, conferencista, escritora, 
exploradora da National Geographic, cientista-chefe da 
US National Oceanic and Atmospheric Administration 
(1990-1992) e, por duas vezes, membro do júri dos 
Prémios Rolex (1981 e 2012) se mantém na vanguarda da 
exploração marinha. No decurso da sua longa carreira, 
passou quase um ano debaixo de água e numa das vezes, 
para um projeto de investigação, viveu durante 14 dias 
no fundo do oceano. 
Para alguém que passou mais de sete mil horas no 
fundo do mar, que liderou mais de 100 expedições, 
que descobriu milhares de espécies subaquáticas, 
que foi considerada “Lenda Viva”, pelo Congresso 
norte-americano, “Heroína do Planeta”, pela revista 
TIME, e “Sua Profundeza”, pelo The New York 
Times, o que a fascina em relação à vida marinha e 
ao estar debaixo de água?
Em cada mergulho que dou, vejo coisas que nunca 
vi – nem sempre são espécies novas, mas são novos 
comportamentos, novas perceções sobre como funciona 
o oceano –, quem vive no fundo do mar ou até num 
recife iluminado pelo sol, como isso se relaciona 
connosco que vivemos a respirar o ar da superfície.
Pode descrever a sua primeira expedição 
internacional?
A primeira expedição científica em que eu tive a 
oportunidade de participar durou seis semanas, na 
Índia, em 1964. Fui como botânica, mas era a primeira 
mulher a bordo. Havia 12 cientistas. Todos os outros 
– a maioria dos 70 homens – eram tripulantes. Foi 
realmente um ponto de viragem, porque cada vez que 
colocávamos o equipamento na água e trazíamos coisas 
das profundezas, tendo a possibilidade de olhar para 
elas, víamos o que nenhum outro ser humano jamais 
vira. E, no entanto, continua a ser verdade que mais de 

90% do oceano permanece desconhecido, inexplorado, 
nem sequer ainda mapeado com a mesma precisão já 
aplicada à Terra, à Lua, a Marte ou a Júpiter. 
Para mim, foi também uma grande lição sobre os limites 
do que somos, como criaturas que respiram ar, explorar 
os lugares onde existe a maior parte da vida na Terra.
Além das muitas descobertas científicas, 
pode identificar outro resultado que a tenha 
impressionado depois do histórico projeto de 
investigação do governo norte-americano, Tektite 
II, em 1970, em que liderou uma expedição feminina 
de aquanautas, durante duas semanas, num habitat 
no fundo do mar, nas ilhas Virgens dos EUA?
O que realmente me impressionou e mudou a minha 
maneira de pensar foi uma descoberta que me 
passara despercebida depois de mais de mil horas de 
investigação subaquática. Conheci cada um dos peixes 
e vi as suas caras, e constatei que não há dois peixes 
iguais. Todos temos impressões digitais e ADN que são 
únicos, e isso também se aplica aos peixes. Por isso é 
que, após o que vi na expedição subaquática Tektite II, o 
meu comportamento mudou para sempre. Por exemplo, 
deixei de comer peixe!
Depois fez uma caminhada no fundo do oceano 
com um fato de mergulho especial e o seu trabalho 
avançava com o submarino Deep Rover. Sentiu 
que era preciso envolver-se mais em termos de 
engenharia da exploração do fundo do mar?
Comecei a trabalhar com engenheiros com o objetivo de 
desenvolver equipamento para que eu ou outro cientista 
– qualquer pessoa, qualquer criança – pudéssemos ter 
acesso ao fundo do mar. Afinal, é o nosso planeta natal. 
Comecei por abrir uma empresa, depois uma segunda e 
uma terceira. Tive o privilégio de experimentar mais de 
30 tipos de submarinos. O único elo que falta agora é 
ser capaz de criar uma esfera de vidro que nos permita 
enviar pessoas para as profundezas do oceano, num 
submarino. Estamos quase a conseguir isso. Precisamos 
de quem seja capaz de mergulhar até 11 quilómetros 
no oceano, para ver o que acontece quando ocorre a 
mineração no fundo do mar. É preciso que as pessoas 
vejam para poderem avaliar.

 “Sem azul não há verde, 
sem oceanos não há vida”
Sylvia Earle, 85 anos, com mais de 32 graus honorários e autora de mais de 225 publicações 
científicas e técnicas, é hoje uma das principais defensoras da proteção dos oceanos.  
E diz que todos nós, no nosso dia-a-dia, podemos ajudar a fazer a diferença
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O C E A N O  D E  E S P E R A N Ç A

Hoje em dia, falamos cada vez mais de preservação 
da Natureza. Como mudaram os oceanos desde que 
começou a explorá-los? E quão importantes são os 
oceanos para a vida na Terra?
Desde que, era eu uma jovem cientista, comecei a 
explorar os oceanos nos anos 1950, muita coisa se 
aprendeu sobre a sua natureza e a razão por que são 
tão importantes para toda a gente e em toda a parte. 
Ao mesmo tempo, porém, nunca tanto se perdeu 
na História humana. Sabemos agora que os oceanos 
determinam o clima e as condições meteorológicas, 
moldam a química planetária, contêm 97% da água na 
Terra, geram mais de metade do oxigénio, e capturam 
a maioria do dióxido de carbono da atmosfera, e 
oferecem um lar à maior parte da vida na Terra. Os 
oceanos são o pilar do sistema do suporte vital terrestre. 
Em resumo, sem azul não há verde, sem oceanos não 
há vida. Também sabemos que metade dos recifes 
de coral, florestas de algas, manguezais e pântanos 
costeiros já desapareceu e que cerca de 90% dos muitos 
peixes selvagens populares que constam dos menus por 
todo o mundo já não existem ou estão em acentuado 
declínio. Os atuns, especialmente os de barbatana azul 
[utilizados na confeção de sushi], têm sido os mais 
duramente atingidos, devido ao seu elevado valor em 
mercados de luxo. A química dos oceanos tem vindo a 
mudar devido à acidificação causada por um excesso de 
dióxido de carbono. No entanto, também se registam 
mudanças positivas. Há agora mais baleias e tartarugas 
do que quando eu era miúda, porque muitos países as 
estão a proteger dos perigos. Onde foram criadas zonas 
de proteção, os peixes e outras criaturas têm vindo a 
recuperar.
Quão ameaçados estão os oceanos atualmente e 
quais são as maiores ameaças? A poluição, a pesca 
extensiva, os plásticos?
Os oceanos correm graves riscos devido às ações 
humanas, sobretudo desde há 50 anos ou mais, 
em parte porque aumentou a procura entre uma 
população que mais do que duplicou, mas também 
porque tecnologias concebidas para tempos de guerra 
continuam a ser usadas para acelerar a velocidade e 
o volume do transporte marítimo e para encontrar, 
capturar e comercializar vida selvagem dos oceanos 
a uma escala industrial. Sonares desenvolvidos para 
detetar submarinos são agora utilizados para encontrar 
peixes. Uma navegação mais sofisticada facilita o 
regresso a localizações precisas onde espécies selvagens 
são abundantes. Novos materiais, sobretudo redes, 
fios e armadilhas sintéticos, tornaram o equipamento 

de pesca muito mais barato e, consequentemente, 
“descartável”. Os oceanos estão entupidos com redes 
abandonadas ou perdidas, extensos fios, armadilhas 
e outros dispositivos que, todos os anos, prendem 
e matam milhões de peixes, mamíferos marinhos, 
pássaros e outras criaturas. Anualmente, a pesca ilegal, 
que não é declarada e não regulamentada, remove ou 
destrói milhões de animais selvagens, além dos mais 
de 100 milhões de toneladas de vida selvagem oceânica 
que são capturados de forma legal. As leis que regem 
a captura de peixes e de outros animais selvagens 
deveriam ser ajustadas, refletindo a realidade das 
mudanças nos oceanos. Plásticos e outros materiais 
sintéticos que, de um modo geral, foram altamente 
benéficos para a civilização humana também se 
tornaram uma ameaça séria para a vida na Terra. É um 
enorme problema quando a vida selvagem se enreda ou 
ingere aqueles materiais, mas ainda mais preocupante 
é o impacto dos micros e dos nanoplásticos, criados 
quando os materiais de plástico se degradam, mesmo ao 
nível molecular. Estes pequenos fragmentos estão no ar, 
na água, no solo e nos corpos de muitas formas de vida, 
incluindo na dos humanos. Quem come vida selvagem 
dos oceanos também se expõe ao que estes animais 
consumiram enquanto nadavam.
Será uma ilusão pensar que viver numa cidade sem 
mar não causa danos aos oceanos? Somos todos 
responsáveis por eles? 
É uma ilusão pensar que alguém poderá viver sem os 
oceanos. Mesmo que nunca se veja ou toque no oceano, 
ele toca-nos sempre que respiramos, sempre que 
bebemos água. Da mesma forma, todas as nossas ações 
em qualquer lugar terão, em última análise, impacto em 
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toda a parte. Até coisas pequenas coisas podem fazer 
a diferença, como as toxinas que deitamos pelos canos 
abaixo e que acabam por chegar aos oceanos ou o que 
escolhemos comer – ou não comer. Ninguém pode 
fazer tudo, mas todos podemos fazer algo para ajudar a 
manter um planeta saudável.
Por que motivo iniciou a Mission Blue, a fundação 
não lucrativa criada para proteger e explorar os 
oceanos da Terra, e o que envolve este projeto?
A motivação para iniciar a Mission Blue foi, 
basicamente, encontrar um lar para o conceito de 
Hope Spots [locais de esperança] – uma rede de Áreas 
Marinhas Protegidas (AMP) em todo o mundo que 
são de vital importância para a saúde dos oceanos, o 
coração azul do nosso planeta. Iniciei uma organização 
não lucrativa depois de ganhar o Prémio TED, em 2009, 
estabelecendo uma relação com a Google para incluir 
os oceanos na Google Earth. Comecei a colaborar com 
a National Geographic, com a Google, com a empresa 
que criei – Deep Ocean Exploration and Research – e 
com pessoas do mundo inteiro, para tentar agregar toda 
a preocupação existente com a proteção da Natureza. 
A ideia da Mission Blue é continuar a exploração, para 
que possamos saber mais. Isso exige tecnologia para 
explorar e definir a natureza do que está lá, bem como 
partilhar esta visão o mais amplamente possível, não 
apenas com cientistas mas com o público em geral. E 
isso requer inspirar as pessoas a agirem e a dizerem: 
“Preocupo-me com esta parte do oceano. Quero fazer 
dela um Hope Spot e prometo àqueles a quem inspiro 
que cuidarei deste lugar.” Um Hope Spot pode ser um 
local em boas condições ou danificado pelo tempo, mas 
que pode ser restaurado. Em 2009, o golfo da Califórnia 

tornou-se um dos primeiros Hope Spots. As Galápagos 
são outro exemplo de Hope Spot, tal como a baía de 
Chesapeake. Fica no quintal de Washington D.C. e foi 
destruída. O Bunaken Marine Park, na Indonésia, foi 
igualmente reconhecido como Hope Spot, em 2018. 
Estes são apenas alguns exemplos. 
O objetivo declarado da Mission Blue é ajudar 
a proteger 30% dos oceanos até 2030. Como 
vai trabalhar com comunidades e organizações 
conservacionistas para atingir este objetivo? 
A meta global de “pelo menos 30%” não deverá ser 
alcançada por nenhum governo isoladamente. Atingir 
este objetivo exige um esforço em massa e em conjunto 
de vários governos, organizações não-governamentais e 
da sociedade civil, abordando-se a questão de uma vasta 
diversidade de ângulos e opiniões. No topo da agenda, 

não está apenas expandir a 
cobertura das áreas marinhas 
protegidas, dos atuais 8% 
para pelo menos 30%, mas 
também aumentar o nível 
de proteção oferecido para 
cada AMP. Hoje, só 2% destas 
estão totalmente protegidas. 
Para podermos reconstruir a 
resiliência no nosso oceano 
esgotado, é preciso impedir 

atividades prejudiciais e assegurar que as AMP têm 
níveis elevados e proteção. A vantagem é os Hope Spots 
serem propostos pela comunidade para a comunidade, 
visando melhorar a proteção dos oceanos. Estabelecer 
compromissos para a conservação ao nível local é a 
chave para a conservação a longo prazo. 
O que a levou a deixar de ser uma exploradora 
para se tornar uma das maiores ambientalistas do 
mundo e promotora da Iniciativa Perpetual Planet 
da Rolex? 
Há muito tempo que me move um sentido de urgência 
quanto ao que posso fazer como cientista – e como 
ser humano, unindo-me a outros seres humanos para 
marcar a diferença e deixando de consumir o mundo 
natural para o proteger. Seja como exploradora ou 
cidadã preocupada, é nossa obrigação salvar o planeta 
para gerações futuras. As pessoas dizem que sou uma 
ativista, mas eu considero-me uma cientista. Eu exploro 
e informo. A exploração abre-nos os olhos para o 
que está a acontecer aos ecossistemas da Terra. É por 
isso que a Perpetual Planet, da Rolex, ao dar ênfase à 
exploração, como meio de proteger o planeta, é tão 
importante.
Que conselho dá à próxima geração que, olhando 
para o futuro, procura soluções para os desafios 
ambientais, na esperança de ajudar a criar um 
planeta sustentável?
Em primeiro lugar, que reconheça os superpoderes 
que tem, o atual conhecimento sem precedentes e 
que não existia e não podia ter existido antes. Depois, 
que use esse superpoder para fazer a diferença. Todos 
nós, individual e coletivamente, devemos respeitar a 
Natureza e cuidar dela, tratar os oceanos, e o restante 
planeta vivo, como se as nossas vidas dependem disso – 
porque dependem.  visao@visao.pt

Pioneira Sylvia Earle com 
o fato que lhe permite 
mergulhar a grande  
profundidade. Ao lado, 
durante uma expedição 
ao México, em 2017, e no 
Hope Spot Cabo Pulmo
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CANCÚN, MÉXICO
A praia do Forum, em Cancún, esteve por estes dias da Semana Santa repleta de 
banhistas. As autoridades da península de Iucatão, no México, decidiram abrir as 

unidades hoteleiras e realizar, entre 29 de março e 12 de abril, cinco controlos 
sanitários com testes aleatórios feitos aos turistas. 

LA PALMA, ESPANHA
Homem destemido mergulha de uma rocha 

para o mar, na praia de Echentive, em La 
Palma, ilhas Canárias, no sábado, 3. Durante 

a Semana Santa, em toda a Espanha, 
realizaram-se menos 70% dos voos 

habituais na Páscoa, antes da pandemia. 

CAIRO, EGITO
Sarcófago dourado é exibido no novo Museu Nacional da 

Civilização Egípcia, em Fustat, zona antiga do Cairo, que abriu 
portas ao público na segunda-feira, 5, depois de, durante o 

fim de semana, se ter realizado a Parada de Ouro dos Faraós 
que, pelas ruas da cidade até ao novo museu, celebrou a 

trasladação dos 22 sarcófagos.

O R D E M  P A R A 
R E A B R I R

Aos poucos, por todo o mundo, assiste-se à tentativa de se retomar alguma 
normalidade. Mesmo com a pandemia longe de estar controlada e com a 

vacinação a decorrer de forma lenta e desigual, os países experimentam um 
relaxamento das medidas de confinamento

IMAGENS
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LISBOA, PORTUGAL
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de 
marcar presença na reabertura das aulas presenciais para os alunos 

dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. Acompanhado do ministro da 
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve, na segunda-feira, 5, na 

Escola Básica Francisco Arruda, em Lisboa.  

ATENAS, GRÉCIA
Mulher passeia 

numa colina 
com vista para a 

Acrópole, na quinta-
feira, 1. Na véspera, 

as autoridades 
gregas anunciaram, 
para segunda-feira, 

5, a reabertura 
da maioria dos 

estabelecimentos 
comerciais e o 
aligeiramento 

das restrições ao 
lazer, apesar de os 

efeitos da pandemia 
persistirem e de se 
continuar a verificar 

uma enorme 
pressão sobre o 

sistema de saúde.
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LIVERPOOL, REINO UNIDO

Imagem aérea mostra um grupo de pessoas a jogar ténis no Mersey Bowmen Lawn 
Tennis Club de Liverpool, noroeste da Inglaterra, na passada segunda-feira, 29 

de março. Nesse dia, o Reino Unido entrou numa nova fase de desconfinamento, 
passando a ser possível que grupos de até seis pessoas se reúnam fora de casa.

BANGUECOQUE, TAILÂNDIA
Um ativista pró-democracia participa 

num comício antigovernamental 
organizado, no último domingo, 4, pelo 

movimento político Camisas Vermelhas, 
em Banguecoque, na Tailândia.

BANGALORE, ÍNDIA
Mulheres colhem flores de Gaillardia 

pulchella, plantas perenes de vida curta, 
da família dos girassóis, numa quinta nos 
arredores de Bangalore, capital do estado 

indiano de Karnataka, no Sul da Índia.

A S  C O R E S  
D O  M U N D O

Com mais ou menos constrangimentos por causa da 
pandemia, o planeta e a Natureza seguem o seu curso, 
permitido imagens de rara beleza, plenas de vida e cor 

IMAGENS
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JODHPUR, ÍNDIA
Jovem indiano é atingido com pós de várias cores, durante as 

celebrações do Holi, que decorriam nas ruas da capital do estado 
indiano do Rajastão. O Holi é uma festividade popular hindu, também 
conhecido como Festival do Amor, Festival das Cores ou Festival da 

Primavera, que este ano se realizou nos dias 28 e 29 de março.

SEUL, COREIA  
DO SUL

Um grupo 
de mulheres 

contempla a beleza 
das cerejeiras em 

flor durante um 
passeio por um dos 
parques públicos da 
capital sul-coreana, 

na sexta-feira, 2.



ANGOLA 1961 
O PRINCÍPIO 
DO FIM



Há 60 anos, com o Norte 
de Angola debaixo de fogo, 
Salazar demorou a enviar 
o primeiro contingente 
de tropas para a antiga 
colónia, a bordo do navio 
Niassa. Foram 85 dias 
de inquietação, a que se 
seguiram novas doses  
de barbárie e de terror

 C L A R A  T E I X E I R A  E  N U N O  M I G U E L  R O P I O

Partida do Niassa deu-se a 21  
de abril de 1961, da Rocha Conde 
de Óbidos, em Lisboa. Com 
capacidade para 500 pessoas, 
estariam muitas mais a bordo
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Luanda, madrugada de 18 de fevereiro 
de 1961. É mais um despertar muito 
quente. O ar está pesado e há uma 
sensação de cola na pele. Maria Clara 
de Sousa não sabe que horas são exa-
tamente naquele sábado. Mas, quando 
o habitual sol das seis horas da manhã 
parece querer começar a despontar, 
sente o pai entrar em casa. “Esta noite 
foi mais um”, ouve-o a sussurrar para 
a sua mãe. Faz uma semana, não mais 
do que isso, que fizeram chegar às 
mãos do pai uma caçadeira. Acha – na 
altura, tinha 6 anos – que até “foi um 
polícia amigo da família que entregou 
a arma”, com a qual o pai já saíra, pelo 
menos, duas noites e na companhia de 
outros vizinhos, à caça de “terroristas” 
junto dos musseques (bairros pobres 
dos subúrbios). Passados 15 dias sobre 
os ataques de 4 de fevereiro, quando 
cerca de duas centenas de angolanos 
invadiram cadeias da cidade para sol-
tar presos políticos, a sede da Emisso-
ra Nacional e a estação dos correios, 
matando sete agentes da autoridade, 
apenas a capital vive dias aparente-
mente calmos. Na verdade, vive-se 
numa espécie de purga. O camião 
do Exército que passa, ao início da 
manhã, a recolher corpos de negros, 
que jazem à beira da estrada, é um 
sinal de que o ponto de não retorno 
está prestes a ser atingido na então 
colónia portuguesa. Joaquim Coelho, 
jornalista e paraquedista, que aterrará 
ali dentro de um mês, ainda verá tais 
recolhas de cadáveres. “Só em dois 
dias, vi cinco camiões”, lembra.

À espera de uma resposta da me-
trópole, que só chegará com um tardio 
“andar rapidamente e em força” para 
Angola, proferido pelo presidente do 
Conselho de Ministros, António de 
Oliveira Salazar, a 13 de abril de 1961, 
Luanda desespera: passa de um sen-
timento de serenidade e descontração 

para um ambiente de insegurança e 
desconfiança entre brancos e negros, 
com episódios violentos a sucederem-
-se aos incidentes da madrugada de 4 
de fevereiro. Prova disso são as cerca 
de duas dezenas de negros assassina-
dos nas horas em que decorreram os 
funerais dos polícias mortos. Porém, 
apesar da pouca informação e da ga-
rantia do então governador de Angola 
– de que haveria reforços militares –, 
desde janeiro que corriam rumores 
sobre os efeitos mortais da incursão 
da Força Aérea em algumas aldeias da 
Baixa do Cassange. A revolta dos tra-
balhadores explorados das plantações 
de algodão terá sido o rastilho para o 
que viria a acontecer. 

Quando a Guerra Colonial eclodiu, 

a seguir aos massacres de 15 de março 
no Norte de Angola, a inexistência de 
estradas alcatroadas que permitissem 
retirar populações refugiadas no meio 
do mato, em plena época das chuvas, 
e o anedótico número de militares 
estacionados, para um território quase 
14 vezes maior do que Portugal, eram 
o espelho de uma certa desorientação 
do regime. Mais: os 85 dias, entre os 
primeiros ataques e a chegada do 
primeiro contingente militar envia-
do pela metrópole, a bordo do navio 
Niassa, foram uma prova de que o 
ditador, que tinha então tomado para 
si a pasta da Defesa de um País que 
ia “do Minho a Timor”, enfrentava o 
momento talvez mais difícil da sua 
longa vida política. 

L
SALAZAR ASSUME A PASTA DA DEFESA, QUANDO 
JÁ PASSA UM MÊS SOBRE O INÍCIO DO CONFLITO 
ARMADO EM ANGOLA, DEPOIS DE O MINISTRO DA 
TUTELA, BOTELHO MONIZ, TER SIDO AFASTADO POR 
LIDERAR UMA TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO – 
QUE FICOU CONHECIDA COMO “ABRILADA”



Um conflito por etapas
1958 Dezembro Fundação da UPA 
(União dos Povos de Angola)
1960 31 janeiro Fundação do MPLA 
(Movimento Popular de Libertação de 
Angola)
1 julho Independência do Congo 
ex-belga. Nasce a República 
Democrática do Congo
Dezembro A ONU deixa de 
reconhecer as províncias ultramarinas 
como parte de Portugal e impõe a sua 
autodeterminação
1961 11 janeiro Rebelião dos 
trabalhadores do algodão na Baixa 
do Cassange, no Norte de Angola
22 janeiro Desvio do paquete Santa 
Maria por um comando chefiado por 
Henrique Galvão
4 fevereiro Assalto às cadeias 
causa fortes distúrbios em Luanda
15 março Massacre da UPA no 
Norte de Angola faz milhares de 
vítimas. Calcula-se que entre 800 
e 1 000 colonos brancos e 6 000 
trabalhadores bailundos 
18 março Partem de Lisboa, por via 
aérea, os primeiros contingentes 
formados por paraquedistas
20 março Partem para Angola, por 
via aérea, quatro companhias de 
caçadores especiais
13 abril Na sequência da tentativa 
de golpe de Botelho Moniz, Salazar 
assume a pasta da Defesa e profere 
o discurso que vai acelerar as 
mobilizações para Angola
21 abril Embarque para Angola, no 
navio Niassa, do primeiro contingente 
militar 
24 abril Partida do cargueiro 
Benguela, com material de guerra
2 maio Chegada do Niassa a Luanda 
13 maio Partida do contingente 
militar para o Norte de Angola, com 
a missão de reocupar a área afetada
9 agosto O Exército entra em Nam-
buangongo, considerada a “capital” 
dos guerrilheiros, no âmbito da 
Operação Viriato
28 agosto O ministro do Ultramar, 
Adriano Moreira, extingue o 
Estatuto do Indígena, criado em 
1954
3 outubro Com a reocupação do 
posto de Caiongo, o Norte é conside-
rado “pacificado”. A guerra continua-
rá por mais 13 anos, até à Revolução 
de Abril de 1974

 8  A B R I L  2 0 2 1  V I S Ã O     35

(Porto Editora, 2020). Segundo este 
coronel na reserva e investigador de 
história contemporânea, “Salazar vai 
deixar que a situação se agrave per-
manentemente: primeiro, de 4 de fe-
vereiro até 15 de março, e, depois, até 
maio” – ainda que, em março, tenham 
chegado a Luanda umas primeiras 
tropas paraquedistas, por via aérea. 

CARNIFICINA ATÉ LUANDA
Cerca de duas semanas antes, a 
PIDE (Polícia Internacional e de 
Defesa do Estado), muito ativa na 
antiga colónia, tinha indícios de que 
distúrbios violentos desencadeados 
pela UPA (União dos Povos de Ango-
la), liderada por Holden Roberto, po-
deriam ocorrer na região norte. Parte 
da informação vinha da embaixada 
dos EUA, que enviara ao Ministério da 
Defesa os alegados planos daquela 
organização, rival do MPLA, como re-
latou Alberto Franco Nogueira, então 
ministro dos Negócios Estrangeiros, 
no primeiro volume de Diálogos 
Interditos (Editorial Intervenção). A 
distribuição de uns panfletos com “o 
início das festas para 15 de Março” 
compunha tal desconfiança. 

As suspeitas confirmaram-se. Após 

Com efeito, o “abanão” causado 
pela candidatura de Humberto Del-
gado em 1958, as greves nos campos 
agrícolas do Sul, a “Revolta da Sé”, em 
1959, e o desvio do paquete Santa Ma-
ria, em janeiro de 1961, desafiavam e 
punham à prova a solidez da ditadura. 
Uma solução política para as colónias, 
se é que esteve realmente em cima da 
mesa, foi abandonada com a derrota 
da tentativa de golpe do ministro da 
Defesa, Botelho Moniz, conhecida por 
“Abrilada”. 

“Nada foi feito, nem preparado, 
mesmo com os avisos que os Estados 
Unidos da América tinham dado a 
Portugal, de que se previam aconte-
cimentos graves. Quando ocorrem os 
massacres de 15 de março, as forças 
armadas tinham ali 1 500 militares de 
origem europeia e cerca de 6 mil mili-
tares locais. Não havia uma única base 
militar, uma rede de comunicações, 
uma estrada alcatroada em direção ao 
Norte, nem meios de administração e 
defesa no Norte de Angola. Os mili-
tares portugueses não tinham armas 
automáticas, não tinham camuflados 
ou mochilas”, retrata, à VISÃO, Carlos 
de Matos Gomes, coautor, com Ani-
ceto Afonso, da obra Guerra Colonial 

Luanda Os colonos rejubilam com a chegada do Niassa, 
em maio, e com o primeiro contingente militar de grande 
dimensão, tal como já tinham reagido com os grupos de 
paraquedistas, que foram enviados logo em março. Apesar 
de estes últimos já andarem no terreno, proprietários 
de fazendas e moradores nas cidades mais distantes 
garantiam a sua própria segurança e dos seus bens
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meses de preparação no vizinho Con-
go, tornado independente cerca de 
um ano antes, uma carnificina foi 
ativada sob a senha insuspeita do “Dia 
do casamento da filha do Nogueira”, 
e levada a cabo quase até às portas 
de Luanda. Armados com catanas e 
canhangulos (espingardas caseiras 
carregadas com pregos), e provavel-
mente sob o efeito de alucinógenos, os 
atacantes, da etnia baconga, gritando 
“UPA, UPA! Mata! Mata!”, chacinaram 
e violaram brancos e negros (estes da 
etnia bailunda), incendiaram casas 
comerciais, fazendas e povoações in-
teiras e destruíram estradas, pontes e 
pistas de aviação. 

A caminho do Norte, as forças mili-
tares sofreram diversos contratempos: 
as pequenas colunas que partem das 
unidades aquarteladas em Luanda e 
Carmona levaram muito tempo a che-
gar, atrasadas pelas chuvas fortes. O 
investimento na estrada que ligava as 
duas cidades não tinha contemplado 
o asfaltamento. Muitos sobreviventes 
refugiaram-se no mato durante sema-
nas, esperando pelo auxílio das tropas 
metropolitanas, que tardou a chegar. 
Nos dias seguintes, o afluxo a Luanda 
de centenas de refugiados dos ataques 
da UPA, em vilas como Carmona, Al-
deia Viçosa e Bessa Monteiro, acordou 
os seus habitantes para uma realidade 
que não imaginavam. 

“Luanda estava pacífica, mas com 
muito barulho, com refugiados que 
vinham do Norte. Os aviões traziam 
muitas mulheres, que tinham per-
dido os maridos, mortos nas roças. 
Umas vinham sozinhas, outras com 
os filhos de colo. Havia um centro 
de acolhimento que era uma miséria. 
Além disso, quase toda a gente tinha 
caçadeiras.” O relato é do então jovem 
paraquedista Joaquim Coelho, que, 
aos 21 anos, é acreditado pelo jornal 
O Século para integrar o grupo de 
jornalistas – em que já se encontrava 
Artur Agostinho –, que tem como ob-
jetivo observar o grau de destruição. 
Na companhia dos caçadores especiais 
do Exército, que “já contavam com 
armas automáticas”, levaram três dias 
para percorrer 30 quilómetros e mais 
dois para chegar ao Norte de Angola. 
“A destruição era enorme.”

Apesar dos alegados avisos a Por-
tugal, os Estados Unidos da América 
já tinham dado sinal de que lado es-
tavam. O Presidente John F. Kennedy, 
empossado em janeiro, era considera-
do um apoiante da causa da UPA e de 

No mato Militares levam dias para 
percorrer poucos quilómetros, em 
direção ao norte, alvo de ataques, 
dada a falta de estradas asfaltadas, 
picadas alagadas e mato denso

ENQUANTO LISBOA NÃO REFORÇA O DÉBIL 
APARATO MILITAR EM ANGOLA, QUE NÃO 
ULTRAPASSA OS 6 500 HOMENS, CIVIS PEGAM 
EM CAÇADEIRAS E ATUAM EM GRUPOS CONTRA 
NEGROS QUE VIVIAM NOS ARREDORES POBRES 
DE LUANDA. NA PÁSCOA DE 1961, RUAS DA 
CAPITAL ANGOLANA ESTÃO A FERRO E FOGO, 
PATRULHADAS POR ESTAS MILÍCIAS
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outros povos colonizados em África, 
até como forma de evitar que os so-
viéticos dessem a mão a movimentos 
independentistas, de acordo com os 
documentos da CIA dessa altura, hoje 
públicos – designadamente a corres-
pondência de Charles Burke Elbrick, 
embaixador norte-americano em 
Lisboa, até 1963. Mais tarde, Henry 
Kissinger, secretário de Estado nor-
te-americano, haveria de confirmar 
o apoio financeiro a Holden Roberto, 
líder da UPA. Daí que, em Luanda, 
por esses dias, algumas centenas de 
colonos cercassem o consulado norte-
-americano e atirassem à baía o carro 
do cônsul William Gibson. 

A Páscoa de 1961, festejada a 2 de 
abril, foi vivida em sobressalto, com 
as igrejas cheias e as praias quase 
desertas. A ansiedade e a inquietação 
tomavam conta das ruas da capital, e 
os colonos sentiam-se esquecidos e 
abandonados. Foram criadas milícias 
para patrulhar as ruas, promovendo 
tumultos e perseguições irracionais. 
Os brancos mais exaltados iniciaram 
uma “caça ao negro”. Se em Luanda 
imperava o medo, nas províncias do 
Norte o atraso no envio de reforços 
era encarado com raiva e desespero 
pelos sobreviventes, em vigília perma-
nente. “Cada homem era um cidadão 
armado e cada casa um fortim, onde 
cada elemento da família tinha uma 
função de defesa”, escreveu António 
Pires Nunes, em Angola 1961 – Da 
Baixa do Cassange a Nambuangongo 
(Prefácio, 2005). A 20 de março, foi 
criado por decreto o Comando da 
Milícia de Angola; de seguida, o Cor-
po de Voluntários para a recuperação 
económica da produção cafeeira e, 
mais tarde, a OPVDCA (Organização 
Provincial de Voluntários e Defesa 
Civil do Território de Angola). Às 
populações, era dada a facilidade de 
se organizarem e defenderem as suas 
terras e as suas famílias, através da 
distribuição de armas de guerra. 

Um dos sinais da instabilidade era 
a retenção de militares na capital an-
golana, como aconteceu com o para-
quedista Jaime de Castro Castanheira, 
ali chegado muito antes de qualquer 
conflito, com uma equipa de cães de 
guerra. “A missão dos cães era fazer 
serviço de guarda noturna na base 
aérea de Luanda, durante seis meses, 
e depois serem substituídos. Mas só 
voltámos a Lisboa um ano depois, 
porque não havia ainda controlo do 
terreno e todos os homens eram 

poucos”, explica, sublinhando que 
aqueles mesmos cães “ajudaram a 
detetar pistas na esquadra da polícia, 
onde, a 4 de fevereiro, foram mortos 
os graduados”.

SALAZAR CORTOU GASTOS
Os acontecimentos que precipitaram 
o início da guerra não constituíram 
uma surpresa para o regime. Numa 
reunião do Conselho Superior de 
Defesa Nacional em 1959, Salazar, 
ciente das pressões internacionais 
para a independência das colónias e 
da iminência de um conflito armado 
em África, avisou os chefes das For-
ças Armadas para se prepararem para 
uma guerra de “guerrilhas” no antigo 
Ultramar. 

O Exército, embora com poucos 
meios financeiros, começou a reor-
ganizar-se, acabando com a diferen-
ciação entre Exército metropolitano 
e Exército colonial, enviando para 
Angola três companhias de caçado-
res especiais treinadas no Centro de 
Instrução de Operações Especiais, em 
Lamego, e reforçando os serviços de 
informações em Luanda. A indepen-
dência do vizinho Congo ex-belga, 
em 1960, incentivou os movimentos 
nacionalistas em Angola, oprimidos 
por um regime que os brutalizava e 
discriminava. Apesar de a rebelião 
estar prevista, nem por isso os mi-
litares portugueses se encontravam 
preparados para os combates no ter-
reno que se intensificaram a partir de 
março de 1961. 

Carlos de Matos Gomes explica 
que, por essa altura, já “Portugal dei-
xara de ter Espanha como principal 
inimigo e o foco passa a ser o risco de 
uma alteração da soberania em África”. 

“Há alguns passos que são dados, 
com uma nova visão para as Forças 
Armadas, que inclui uma aposta em 
Angola e Moçambique. Cria-se o 
Centro de Instrução de Operações 
Especiais de Lamego. Oficiais fran-
ceses e ingleses vêm explicar a guerra 
subversiva, e militares portugueses 
vão para a Argélia, onde havia uma 
guerra pela independência contra a 
França [1954-1962].” Mas “Salazar boi-
cotou alterações mais profundas, não 
disponibilizando os meios para essa 
nova arquitetura das Forças Armadas. 
Algumas coisas ficaram mais do que a 
meio, como eram os casos das legiões 
de Angola e Moçambique, onde nem 
sequer havia meios para a organização 
das forças”, conclui. 

6 800
ES Q U A RT EJ A D O S 
Cerca de 800 portugueses e seis 
mil bailundos (grupo étnico do Sul, 
que os colonos traziam para as 
fazendas no Norte do país) foram 
mortos pelas catanas da UPA, 
liderada por Holden Roberto.
 

33 477
M I L I TA R ES
Esta é a dimensão da moldura 
militar que, no final de 1961, 
Portugal tem em Angola. Antes do 
início do conflito armado, estavam 
destacados naquele território cerca 
de 6 500 homens.
 

156
V Í T I M A S  M O RTA I S
As Forças Armadas terminam o 
primeiro ano do conflito armado 
contra os independentistas com 
centena e meia de baixas.
 

19
T R AV ES S I A S
Só no primeiro ano da Guerra 
Colonial, houve 19 travessias, 
com nove paquetes, em missões 
militares. Ainda que o Niassa tenha 
sido o primeiro paquete que o 
Estado fretou para o transporte de 
tropas, e de material de combate, o 
Vera Cruz fez muito mais viagens, 
em 1961.
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Memória
Primeiro a partir, primeiro a desertar
As recordações dolorosas de Mário de Pádua, um alferes médico que foi para a guerra, obedecendo 
às indicações do PCP, mas que recusou participar no horror à sua volta

Mário Moutinho de Pádua, alferes 
médico, fez parte do primeiro 
contingente militar a partir para Angola 
e, provavelmente, foi também o primeiro 
oficial português a escapar a uma 
guerra que não era sua. Tinha 25 anos 
quando embarcou no Niassa, integrado 
no batalhão de caçadores 88, depois 
de ter recebido formação no centro de 
operações especiais de Lamego. Entre 
os 8 e os 15 anos, vivera, com um ano de 
intervalo, em Benguela, Sá da Bandeira 
e Luanda. Quando soube que havia sido 
incorporado, a sua reação imediata foi 
“desertar”, mas a filiação comunista 
falou mais alto. Embora favorável à 
autodeterminação das colónias, o PCP 
incentivava os militantes a participar 
no conflito para politizarem os outros 
militares contra a guerra. 
“Na própria noite da partida, 
comuniquei ao funcionário do partido, 
o José Bernardino, a minha intenção. 
Ele informou-me de que o Partido 
Comunista considerava importante 
que os militantes partissem e se 
esforçassem por fazer compreender 
aos militares que a independência era 
justa. Nessa altura, acatei a orientação 
e regressei a Abrantes, onde se 
terminavam os preparativos. Eram nove 
da noite quando saí de casa. O comboio 
militar arrancava à meia-noite. Já 
não me lembro dos pormenores, mas 
cheguei ao quartel um pouco depois 
da hora limite. Os jipes e os camiões 
já estavam em marcha lenta, alguns 
na estrada. Meti-me no meu, sem que 

ninguém me tivesse repreendido”, 
recorda Mário de Pádua, num 
depoimento escrito enviado à VISÃO. 
Decidido a cumprir os princípios do seu 
partido, embarcou no Niassa no dia 
21 de abril de 1961. A bordo, ninguém 
“imaginava o que nos esperava”. A 
maioria dos soldados aceitava ordens 

“sem hesitar nem pensar”, escutando 
os sargentos, que justificavam a guerra 
com razões tão disparatadas como a 
importância do mercado colonial para 
o escoamento dos vinhos e têxteis 
produzidos em Portugal.
À chegada ao porto de Luanda, rodeado 
por milhares de pessoas que saudavam 
efusivamente as tropas, Mário de 
Pádua afirma ter-se apercebido do 
“ódio racial” e da “sede de vingança” da 
população. Entre abraços e palavras 
de encorajamento, alguns colonos 
contaram-lhe que todas as noites 
percorriam os musseques da capital 
para “matar pretos”. “Perguntei quantos 
matavam por noite. Responderam-me: 
uns 30.” Durante a estada na capital, 
houve soldados que absorveram essa 
“mensagem de matar”, mas o médico 
ainda hoje acredita que “a maioria 
adotou uma atitude neutra, silenciosa: 
sobreviver e cumprir as ordens”. 
Quando o seu batalhão marchou para 
norte, em direção à região ocupada pela 
UPA, Mário de Pádua recusou a pistola 
de defesa pessoal. “Como eu, pelo 
menos outro médico fez o mesmo.” Nos 

“UM CAPITÃO, COLOCADO NUMA FAZENDA, 
ANDAVA COM UM COLAR DE ORELHAS À CINTA. 
NA MINHA COMPANHIA, HOUVE SOLDADOS, 
E PELO MENOS UM OFICIAL,  
QUE COLECIONARAM ORELHAS”
MÁRIO DE PÁDUA, MÉDICO

Aldeias desertas A estratégia dos guerrilheiros consistia em incursões 
destrutivas e sangrentas, para incutir medo na população em geral  
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JUNTAR MILITARES À PRESSA 
A 20 de março, partiriam de Lisboa, 
por avião, quatro companhias de ca-
çadores especiais, juntando-se às cin-
co que já se encontravam em Angola 
desde fevereiro. Adriano Moreira, re-
cém-nomeado ministro do Ultramar, 
chegara a Luanda na mesma altura. 
No regresso, declarou a situação em 
Angola como “grave”, avisando que 
o governo teria de preparar-se para 
uma “guerrilha clássica”, de resolução 
“prolongada e corrosiva”. A 21 de abril, 
seria a vez de um contingente militar 
seguir por via marítima – um grupo 
formado “apressadamente” poucos 
dias antes do embarque. 

A bordo do navio Niassa, o sentido 
de missão impunha-se. Quando em-
barcaram, os mortos em Angola eram 
já aos milhares. “Não havia interesse 
em que se soubesse do que se passa-
va no terreno, para não desmotivar 
quem entrava na recruta”, diz Joaquim 
Coelho, que, perante os poucos relatos 
que existiam, ainda chegou a equacio-
nar desertar para França.

Embarcaram no Niassa os bata-
lhões de caçadores 88 e 92 e as com-
panhias de artilharia 86, 87 e 100. Na-
tural da Figueira da Foz, José Fadigas 
da Silva fez parte da companhia de 
artilharia 87, como primeiro-cabo. A 
meio da travessia, completou os seus 
22 anos. Nunca mais se esqueceria 
dessa viagem. “Obviamente que íamos 
com medo, mas sabíamos que tínha-
mos de ir. Não podíamos deixá-los 
morrer”, sublinha. Dentro do navio, a 
política não ocupava lugar. “Havia um 

ou outro mais evoluído politicamente, 
achando que a guerra era uma asneira, 
mas a maioria não era politizada nem 
contestava a resposta do regime.”

Claro que nem Fadigas da Silva 
nem os companheiros de armas esta-
vam preparados para o que se seguiu. 
“Nem sequer íamos bem equipados. 
À chegada, desfilámos na marginal 
de Luanda com a farda amarela de 
caqui” – o que valeu ao contingente a 
alcunha de canários. Só três ou quatro 
meses depois é que chegaram camu-
flados para todos. À cintura, levavam 
as velhinhas Mauser, que “davam um 
tiro de cada vez”. Às vezes, nem isso, 
quando a pólvora ficava húmida e a 
arma se recusava a disparar.

Com 21 anos, António Pires Nunes 
era o alferes mais antigo da compa-
nhia de artilharia 100, que também 
fez parte desse primeiro contingente 
militar. Três dias depois da partida 
do Niassa, António Pires Nunes, hoje 
tenente-coronel na reforma, seguiu 
com o seu pelotão no Benguela, o 
cargueiro que transportou grande 
parte do material de guerra destinado 
a Angola. 

“Não sabíamos ao que íamos. Mas 
os nossos chefes sabiam. Eles avi-
saram-nos de que não iria ser fácil.” 
Era essa a convicção dos militares da 
Escola Prática de Artilharia (EPA) de 
Vendas Novas, onde tinham decorrido 
encontros preparatórios da tentativa 
de golpe liderada por Botelho Moniz. 
“Mas nenhum de nós tinha a noção do 
que seria aquela guerra”, diz. 

No dia da partida, António lembra-
-se de que um governante foi ao cais 
fazer o discurso de circunstância, mas 
“o ambiente era de desconfiança”. Esse 
sentimento atemorizou o comandante 
do Benguela, um civil. “Fui chamado 
pelo comandante e proibido de andar 
armado a bordo. Eu, um militar, tive de 

Caçadores especiais Foram 
a resposta mais eficaz, por 
terem autonomia de atuação, 
contra táticas de guerrilha 
usadas por independentistas 

meses seguintes, confessa que cada 
um reagiu à sua maneira. “Em geral, 
adaptámo-nos à guerra.” Mas nem 
assim conseguiu ignorar a violência 
que o rodeava: “O primeiro choque foi 
ver jovens mortos no chão. Pareceu-me 
algo inaceitável.”
Mas o pior ainda estava para vir. 
“[Como quando] o cozinheiro foi cortar 
a cabeça a um morto e a pendurou 
numa árvore. Ou quando um colono, 
com a coronha da espingarda, esmagou 
a cabeça de um ferido diante de mim, 
sem que eu pudesse travá-lo, ou 
quando um soldado instigado por um 
grupo de colonos em Damba procurou 
furar os olhos de um prisioneiro 
amarrado. Aí, consegui afugentá-los”, 
relata, no seu depoimento. 
Cada homem tem o seu limite para 
enfrentar o horror, e o de Mário de 
Pádua chegou ao fim de seis meses. 
Em outubro de 1961, desertou para o 
antigo Congo belga, na companhia do 
cabo Alberto Coelho Pinto. “Sentia-
me culpado por participar numa 
guerra bárbara dos dois lados” – que, 
para muitos, tinha-se tornado “uma 
rotina”. Percebeu que a sua ação já não 
“modificaria ninguém” no momento 
em que foi confrontado com histórias 
de grande violência. Como quando lhe 
contaram que “um capitão, colocado 
numa fazenda, andava com um colar de 
orelhas à cinta”. “Na minha companhia, 
houve soldados, e pelo menos um 
oficial, que colecionaram orelhas.”
No Congo ex-belga, esteve preso 
durante cinco meses. A deserção 
não alterou a relação com o PCP. “Ao 
fim de um ano e meio de demoradas 
comunicações, [o partido] enviou-
me o bilhete de avião para Praga, e 
depois para Argel.” Em 1967, o médico 
ofereceu-se como voluntário para 
os hospitais de campanha do PAIGC, 
“sempre sem armas”, como faz questão 
de salientar. Ficou dois anos e meio 
na Guiné e, de seguida, rumou a Paris, 
para fazer um curso de especialidade. 
Só regressou a Portugal no final de 
1974. 
Entre outras obras, Mário Moutinho de 
Pádua é autor de Guerra em Angola – 
Diário de um médico em campanha, 
em que conta a sua experiência no 
conflito. O livro foi publicado no Brasil e 
em Angola, mas não em Portugal.



obedecer às ordens de um civil. A bordo, 
a autoridade era dele. Desarmou-me”, 
conta, divertido, hoje, com 81 anos. 

CHEGADA À GUERRA
Quando atracou em Luanda, a 2 de 
maio, o Niassa foi recebido por uma 
população em delírio. As tropas des-
filaram pela avenida marginal, ao som 
dos aplausos da multidão. Durante 
dez dias, receberam abraços e beijos 
dos habitantes locais. “Encontravam-
-nos na rua e pagavam-nos tudo.” Um 
ano depois, “criticavam-nos, porque 
não tínhamos conseguido acabar com 
a guerra”, recorda Pires Nunes. 

Alojados no seminário de Luanda, 
ainda em construção, os militares 
faziam os preparativos – nomeada-
mente treinos de tiro – para avançar 
para Norte e recuperar a zona suble-
vada. Quase todos acreditavam que a 
rebelião seria dominada em poucos 
meses e que o regresso a casa estava 
para breve. Pura ilusão. 

A companhia de António Pires 
Nunes partiu para norte, em direção 
a Sanza Pombo e Quimbele, a 13 de 
maio, dia das aparições de Fátima, ao 
som de música religiosa transmitida 
por rádios portáteis. O objetivo era 
reocupar as povoações tomadas pelos 
rebeldes há dois meses. “O nosso tra-
balho foi socorrer as aldeias atacadas”, 
afirma. Nessa primeira comissão – fez 
mais duas –, esteve sob o comando 
do general Silva Freire, mais tarde 

Horror
 “Apanhámos crianças cortadas, 
homens sem cabeça e mulheres 
esventradas”
Jorge Seara, então com 22 anos, integrava tropas paraquedistas que rumaram a 
Angola horas após os sangrentos ataques de 15 de março. Não havia avião militar; 
por isso, viajaram na TAP e, à chegada a Luanda, foram recebidos como heróis 

A 8 500 quilómetros dos locais atacados 
pelos independentistas em Angola, 
a 15 de março de 1961, um grupo de 
paraquedistas foi mobilizado, em Tancos, 
para – ainda ao final desse dia – rumar 
a Luanda. Jorge Seara, na altura à beira 
dos 23 anos, era um desses militares, 
que partem já noite escura daquelas 
instalações do regimento de caçadores 
paraquedistas, no concelho de Vila 
Nova da Barquinha, em direção a Figo 
Maduro. Alfacinha de gema, nascido no 
coração de Alfama, saíra do sexto curso 
daquela força, cujos moldes haviam sido 
importados de Espanha e França, pelo 
general Kaúlza de Arriaga, pouco tempo 
antes.  
Para chegar a Luanda, “nem um avião 
de transporte de tropa havia”. Por essa 
razão, os paraquedistas embarcaram 
num “Super-Constellation”, da TAP, 
cuja viagem demorou umas 18 horas. 
Pouca ou nenhuma informação tinham 
sobre o que os esperava. “Íamos ao 
desconhecido. Fomos recebidos como 
salvadores pela população. Havia muita 
ansiedade em Luanda”, conta, aos 83 
anos. Tal aflição dos colonos não é logo 
correspondida em ações no terreno por 
estes paraquedistas, tendo em conta que 
o grupo ainda permaneceu na Fortaleza 
de São Miguel, durante uma semana. 
Nesses dias, a Fazenda Maria Teresa, 
na zona de Catete, perto de Luanda, é 

atacada. “Apanhámos crianças cortadas, 
homens sem cabeça e mulheres 
esventradas. As casas ardiam”, recorda. 
Todavia, a primeira missão tem como 
destino o olho do furacão. “Houve a 
necessidade de hastear a bandeira 
nacional num posto em Sacandica [região 
norte, na fronteira com a República do 
Congo]. As picadas [estradas de terra 
batida] estavam todas obstruídas. 
Nós pousámos logo. Mas, por estrada, 
os militares demoraram dois meses 
a chegar, porque nas picadas havia 
árvores atravessadas e valas abertas, 
ora pelas chuvas, ora pelos terroristas, 
em que cabiam carros inteiros”, salienta, 
lembrando que, apesar da formação em 
Tancos, ninguém esperava “um cenário 
de destruição” como aquele – “pior que o 
imaginado”.  
“Fomos lançados pelo nosso largador 
e acabámos pendurados em árvores 
enormes, que nunca tínhamos visto 
na vida. Se os terroristas estivessem 
à nossa espera, tinham-nos matado”, 
admite. Ali, onde permaneceram 15 
dias, “os brancos foram mortos em 
primeiro lugar e os bailundos [grupo 
étnico do centro de Angola] depois”. 
Tempo suficiente para começar a 
ganhar consciência de que “eles 
[independentistas] estavam a ser bem 
instruídos e a receber armamento via 
antigo Congo belga”.  
Não obstante pequenos incidentes – 
como aquele em que, num salto em 
Cacula, no Sul, ao cair da noite, “numa 
missão de assalto a uma senzala”, bateu 
com as costas num embondeiro –, Jorge 
Seara garante que os sustos iam dando 
“a confiança necessária”. Pior destino 
teve o cabo Pereira, também de Alfama. 
“Na Úcua, perante uma bifurcação, o 
comandante da companhia deu ordem 
para pararmos. O meu cabo desceu, 
deu dois passos em frente, num dos 
sentidos, e, quando vinha de regresso, 
foi atingido pelas costas, tendo a bala 
saído pelo peito”, descreve. Morreu nos 
seus braços. “Gritava ‘meu sargento, 
não me deixe morrer’, com sangue a sair 
pela boca. Isto foi de manhã, e só ao final 
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vítima de um acidente de avião no 
Sul de Angola – e sobre quem viria a 
escrever um livro, já como historiador. 
“Ele conseguiu normalizar o Norte 
de Angola, ainda a tempo de fazer a 
colheita do café nesse ano de 1961.”

Os ataques à coluna militar co-
meçaram à saída de Negage, na pro-
víncia do Uíge, e só tiveram fim com 
a chegada de uma milícia popular 
comandada pelo “lendário” Carvalho 
das Barbas. Por todo o Norte de An-
gola, na região de Dembos, surgiram 
milícias particularmente violentas, 
agrupadas no mato ou em povoações 
que escaparam à destruição. O terror 
branco seguiu-se ao terror negro. 

Pires Nunes também fez parte do 
primeiro grupo a ir ao encontro da 
companhia de caçadores especiais do 
alferes Robles, conhecido pela eficácia 
das suas missões contra os rebeldes da 
UPA e, mais tarde, condecorado por 
Salazar como herói de guerra. “Ti-

nha fama de matar e esfolar, mas não 
passava de um desgraçado. Fez o que 
toda a gente fazia”, diz o historiador. 
A Robles, foi atribuída a frase: “Esta-
mos em guerra: primeiro mata, depois 
pergunta.” Foi o que muitos fizeram. 

Também José Fadigas da Silva se 
lembra de ter visto “coisas muito 
feias”. A guerra é a guerra. ”Fizeram-
-se coisas más, mas estávamos a ser 
atacados”, justifica. Muitos, como ele, 
não conseguiam perceber os mas-
sacres, nem a resposta dos colonos, 
organizados em milícias. Casas en-
sanguentadas, corpos esventrados, 
crianças esmagadas, cabeças espe-
tadas em paus alinhadas à entrada 
das aldeias – nada nem ninguém os 
preparara para a crueza das chacinas. 
“Tornámo-nos pessoas diferentes”, diz 
Fadigas da Silva, recordando os dois 
anos que ficou pelo Norte de Angola, 
até maio de 1963. “Quando regressá-
mos, tínhamos a sensação de que a 
guerra tinha acabado. Os percursos 
faziam-se mais à vontade.”

Em outubro, cinco meses após 
a chegada dos militares ao Norte, a 
maioria das povoações e das fazendas 
tinha já sido reocupada pelas tropas da 
metrópole, permitindo o controlo total 
da área sublevada. Mas, ao contrário 
do que transparecia dos discursos vi-
toriosos das altas patentes em Luanda 
e em Lisboa, a guerra não estava ganha. 
Os revoltosos apenas tinham procura-
do outras paragens.  visao@visao.pt

 
 

Paraquedista Joaquim Coelho 
chegou a Angola, após 15 
de março, acreditado como 
jornalista. Descreve tragédia de 
centenas de refugiados

“LUANDA ESTAVA PACÍFICA, MAS COM MUITO 
BARULHO, COM REFUGIADOS QUE VINHAM DO 
NORTE. OS AVIÕES TRAZIAM MUITAS MULHERES, 
QUE TINHAM PERDIDO OS MARIDOS, MORTOS 
NAS ROÇAS. UMAS VINHAM SOZINHAS, OUTRAS 
COM OS FILHOS DE COLO” 
JOAQUIM COELHO ANTIGO PARAQUEDISTA E JORNALISTA



Resistente Cipriano Pios, 
63 anos, sobreviveu a três 
ataques em Mocímboa 
da Praia, apesar de mal 
conseguir mexer os pés.  
Agora está em Pemba

LU
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MOÇAMBIQUE 
NA TERRA  

DO TERROR
Quais as origens do grupo radical que há três anos ataca  
no Norte de Moçambique? Quem são os jovens fanáticos  
que provocaram uma crise humanitária sem precedentes 

desde o fim da guerra civil? Reportagem exclusiva  
 L U Í S  F O N S E C A  ( E N V I A D O  E S P E C I A L  D A  A G Ê N C I A  L U S A  A  C A B O  D E L G A D O )
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O
O primeiro ataque armado de grupos 
insurgentes em Cabo Delgado foi pro-
vavelmente aquele que foi descrito com 
mais detalhe, em público, por uma au-
toridade moçambicana. Os agressores 
eram pessoas da terra. Entraram pelo 
posto de polícia de Mocímboa da Praia, 
a meio da noite, com um ladrão agar-
rado pelos braços. Diziam tê-lo apa-
nhado em flagrante. Como eram caras 
conhecidas, os polícias deixaram-nos 
entrar. Mas era tudo simulado. Depois 
de entrarem, levantaram as batinas 
muçulmanas e sacaram das armas. 
Esse ataque de 5 de outubro de 2017 à 
sede do distrito de Mocímboa da Praia 
matou quatro agentes. O administra-
dor distrital, Rodrigo Paruque, revelou 
os detalhes perante milhares de resi-
dentes da própria localidade. Contou a 
história uma semana após o atentado, 
quando a vila celebrava o Dia Nacional 
do Professor e a comemoração trans-
formou-se numa marcha pela paz. As 
congregações religiosas discursaram e 
todas condenaram a violência. Na altura, 
tudo parecia uma inquietação local. Mas 
o aviso estava lançado: “Os nossos estão 
a atacar as suas próprias terras.” Porquê?

 
TREINO DOS MALFEITORES
Mocímboa da Praia foi então sitiada 
durante um dia por um grupo extre-
mista local, que pregava um islão or-
todoxo. Através dos altifalantes da sua 
mesquita – estava em construção por 
comerciantes da vila, mas ocuparam-na, 
no bairro Nanduadua –, o grupo insul-
tava as autoridades. De tal forma que já 
ninguém queria passar ali por perto. Já 
havia tensão no ar. Eram jovens, tinham 
arrufos com os líderes religiosos islâmi-
cos. Ninguém pensou que um dia pe-
gassem em armas. Hoje, o grupo parece 
controlar a vila, que invadiu em agosto 
passado, com as forças moçambicanas 
a prometerem uma reconquista.

Em 2017, no momento em que a 
violência deste grupo se mostrava pela 
primeira vez, num outro ponto de Cabo 
Delgado havia moradores a desaparecer 
para irem para um centro de treino. “A 
fazer treino para quê? Até hoje não sa-
bemos”, recorda Cesário da Silva, líder 
da aldeia Unidade B, perto de Mon-
tepuez, com 3 700 pessoas. Algumas 
fugiram desse centro de treino e ex-
plicaram porquê: “Quando lá chegaram 
não encontraram a religião, mas tráficos 
e matanças.” Saíde Bacar, líder islâmico 
de Montepuez, aponta-lhes o dedo. Foi 
desse treino que em 2017 saíram os 
“malfeitores” que atacaram Mocímboa 
da Praia. E eram moçambicanos como 
contava Rodrigo Paruque? “Sim.” Bacar 
conta que, certa vez, o grupo entrou na 
sua mesquita. “Começaram a atacar-nos 
porque nos reunimos com o Governo, 
por termos filhos no ensino oficial e por 
respeitarmos as instituições do Estado. 
Tive de os expulsar.” A 15 de junho de 
2016, Saíde Bacar emitiu uma circular 
para cinco distritos do Sul de Cabo 
Delgado (Montepuez, Balama, Namu-
no, Chiúre e Ancuabe), alertando para 
a presença de um grupo de supostos 
islamitas que diziam pregar a moral. A 
renúncia ao ensino estatal ou práticas 
extremas do islão eram os sinais deste 

“COMEÇARAM 
A ATACAR-NOS POR 
TERMOS FILHOS 
NO ENSINO OFICIAL 
E POR RESPEITARMOS 
AS INSTITUIÇÕES 
DO ESTADO”
SAÍDE BACAR 
Líder islâmico de Montepuez

Porto seguro Há nove meses 
que Pemba – incluindo a praia 
dos pescadores, no bairro 
de Paquitequete – recebe 
desalojados do Norte do país
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fugiram. “Essas pessoas que viram os 
malfeitores disseram que muitos eram 
árabes, somalianos e tanzanianos”, mas 
não só. E a miscelânea de informação 
é grande. “Na base deles”, no meio do 
mato de Cabo Delgado, “há brancos e 
brancas, homens e mulheres”. Há pes-
soas “com cruzes”, diz, numa alusão ao 
símbolo cristão, “e que não entendem 
árabe”. “Podes chegar à base”, mas “eles 
não te deixam lá ficar”. Arranjam ma-
neira de os moçambicanos recrutados 
para o movimento ficarem nos distri-
tos, perto das suas casas, à distância. “E 
quando é para atacar, mobilizam-nos e 
dão ordens”, que geralmente incluem o 
saque de arroz e de outros mantimen-
tos. “Eles são muitos” e a logística é um 
desafio para quem quer que esteja em 
Cabo Delgado – província com poucas 
estradas ou pontes fiáveis.

 
OS INFILTRADOS E OS ESTRANGEIROS 
Há moçambicanos que fogem, escapam 
e trazem estes relatos do interior da in-
surgência. Muitos ficam nas fileiras e é 
com esses que os grupos armados abri-
ram caminho para entrar nos distritos 
ao longo de três anos e meio. “São eles 
que conhecem o terreno.” Os estran-
geiros “estão ali como patrões, como 
patrocinadores” numa estrutura que 
tem escalões hierárquicos, diz Issufo. 
Entres esses, os insurgentes têm um 
“gerente” que é moçambicano e é esse 
que conhece os grandes chefes, aqueles 
que põem o dinheiro.

Os EUA dizem que descobriram 
quem é, pelo menos, um deles: Abu 
Yasir Hassan, tanzaniano que foi decla-
rado líder da ISIS-Moçambique – um 
dos nomes dos “malfeitores”, também 
conhecidos como Ansar al-Sunna ou 
localmente como Al-Shabab. A acusação 
norte-americana foi feita no mesmo 
comunicado de 10 de março em que 
o Departamento de Estado designou 
oficialmente os homens armados que 
atormentam Cabo Delgado como uma 
organização terrorista. Três dias depois, 
o inspetor da polícia tanzaniano, Simon 
Sirro, disse que a sua corporação ia dar 
seguimento à informação de Washing-
ton, mas admitiu que poderia não ser 
assim tão fácil encontrar Abu Yasir Has-
san. Aquele que constava dos registos de 
segurança já morreu.

Os EUA acreditam que a ameaça a 
Cabo Delgado “passa pela ligação com a 
Tanzânia” e fronteiras pouco controla-
das, disse John T. Godfrey, coordenador 
interino de Contraterrorismo e enviado 
especial da Coligação Global para Der-

apelo numa província com uma mino-
ria de cristãos, em que o diálogo inter-
-religioso sempre foi prática corrente. 
Estes jovens mais radicais pertenciam 
a grupos que não estavam conotados 
com as elites locais, que controlam as 
mesquitas, as propriedades e os pontos 
de comércio. A região tem sido palco de 
fortes investimentos internacionais, por 
causa das jazidas de gás natural, mas 
parte da população diz que não sente 
benefícios. A exclusão social criou uma 
audiência para a radicalização do discur-
so religioso. Saíde Bacar lamenta que as 
autoridades moçambicanas não tenham 
sido mais atuantes face aos sinais de um 
radicalismo nascente. 

Quem manda nestes grupos desde 
então à solta em Cabo Delgado? Os 
mandantes são estrangeiros, garante 
Issufo Mussá, líder islâmico em Pemba, 
capital provincial de Cabo Delgado. Pela 
sua escola, junto à mesquita no bairro de 
Paquitequete, já passaram figuras como 
o governador da província e dirigentes 
militares. E o bairro, ladeado pelo porto 
e pela praia dos pescadores, na ponta 
da península de Pemba, tem acolhido 
muitos dos deslocados internos pela 
violência armada. Issufo sabe o que 
eles contam. Sabe que muitos já foram 
aliciados pelos insurgentes e depois 

REFUGIADOS  
E CRIANÇAS-SOLDADO
O ataque a Palma mostra que os 
insurgentes mantêm capacidade 
operacional. Maputo começou por 
combater os jovens com forças de 
segurança e, no início deste ano, 
sinalizou uma nova estratégia com 
uma aposta nas forças armadas. No 
entanto, a falta de recursos humanos, 
de equipamentos e de informações 
limita a ação no terreno.
Em toda a província, as agências 
internacionais contabilizam 700 
mil refugiados, quase um quarto 
da população de Cabo Delgado, 
que fugiu das zonas litorais do 
nordeste para locais mais seguros 
como Pemba, Montepuez ou 
Mueda. Os sucessivos ataques dos 
insurgentes em busca de provisões, 
raptando mulheres e jovens, estes 
últimos com o alegado intuito de 
os transformarem em crianças-
soldado, criaram um sentimento de 
insegurança generalizado. Mais de 
dez mil chegaram a distritos fora 
da zona de conflito dias depois do 
ataque a Palma, mas contabilizam-se 
muitos outros milhares em fuga, em 
abrigos e centros de acolhimento.
“Fomos para o mato”, conta Rosa 
Manuel, 33 anos, funcionária de 
escritório. Viu mortos na vila junto 
a um estaleiro e na praia onde 
se refugiou à espera de barcos 
de socorro. Ali na praia “também 
morreram” às mãos de rebeldes que 
gritavam com a população em fuga. 
“Começaram a chamar: anda cá, anda 
cá. Umas pessoas fugiram, outras 
ficaram. Eles pegaram crianças, 
rapazes e mulheres”, descreve. A 
tropa moçambicana está no teatro 
de operações, mas o combate a 
uma guerrilha sem rosto dificulta o 
trabalho. Já há formação por parte 
de militares dos EUA e Portugal vai 
enviar mais formadores de forças 
especiais, fuzileiros e comandos em 
meados de abril. O brigadeiro-general 
português Francisco Duarte está em 
Maputo para comandar a missão de 
formação. O acordo inclui formação 
sobre “as componentes terra-ar” e 
informações. “Acredito também que 
há muito a ganhar em trabalharmos 
com drones, que oferecem uma 
capacidade de recolha de informação 
que pode ser preciosa”, explicou o 
ministro da Defesa português, Gomes 
Cravinho.
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rotar o ISIS, numa conversa com jor-
nalistas, dias antes do ataque à vila de 
Palma. “Vimos isso refletido nos ataques 
transfronteiriços em outubro de 2020”, 
em que cerca de 300 elementos reali-
zaram um atentado no Sul da Tanzânia, 
retirando-se depois para Moçambique. 
“Não estamos a ignorar o facto de que 
esta é uma ameaça que ultrapassa fron-
teiras”, um fenómeno “muito prevalente 
noutras áreas do continente onde esta-
mos a lidar com ameaças terroristas do 
ISIS e da Al Qaeda”, acrescenta. O tipo de 
proeminência do ISIS em Moçambique 
“remete para o Sul da Tanzânia”. Saber 
como algum suporte logístico funciona 
ou qual o apoio contínuo de um lado da 
fronteira para o outro “não é tão claro 
quanto talvez esperássemos que fosse. 
É algo em que continuamos a trabalhar”, 
referiu. Por várias vezes, durante a con-
versa, aquele responsável escusou-se a 
entrar em detalhes, justificando-se com 
dossiês classificados. 

gás natural – e o objetivo é criar “deses-
tabilização” e “desertificar” o território, 
diz, acreditando que haverá mão externa 
interessada em prejudicar o país, mas 
sem pôr todas as fichas num só suspei-
to. E não alinha na ideia de que o terror 
em Cabo Delgado seja obra do Estado 
Islâmico (EI). O grupo “precisa desespe-
radamente de protagonismo e fez refém 
este movimento. Acredito que esteja 
refém, no sentido de que eles aparecem 
a reivindicar ataques”, como aconteceu 
há um ano, com imagens captadas em 
Mocímboa da Praia ou Quissanga. Mas 
“porque não publicaram imagens do 
ataque a Palma no dia 24?” – questiona 
Osman, para sublinhar as suas dúvidas 
sobre o envolvimento do grupo “jihadis-
ta”. A fotografia divulgada pela agência 
de propaganda do EI, como prova da 
tomada de Palma, foi já denunciada 
como falsa, confirmando-se que se trata 
de uma imagem antiga, dos confrontos 
em Mocímboa da Praia, 80 quilómetros 

O puzzle está longe de ficar resolvi-
do. A cadeia de rádio e televisão pública 
da África do Sul (SABC) anunciou a 28 
de março que há indícios do envol-
vimento de 12 cidadãos sul-africanos 
no grupo armado que atacou Palma. 
Certo é que Pretória enviou militares 
para Cabo Delgado – embora o Chefe 
de Estado, Cyril Ramaphosa, tenha in-
sistido que os militares estavam ali para 
garantir a segurança dos seus cidadãos 
afetados pelos atentados contra Palma.

 
O DINHEIRO E AS MULHERES
“A causa da guerra é sempre económica. 
Mostre-me uma única guerra no mun-
do por razões apenas religiosas”, desafia 
Mahomedzicar Osman, empresário e 
representante da comunidade islâmi-
ca em Pemba, uma das pessoas mais 
influentes na cidade. Para ele, todos os 
conflitos escondem “interesses gran-
des”. Cabo Delgado é terra de grandes 
riquezas – pedras preciosas, madeiras e 

Fé e terrorismo A comunidade 
muçulmana de Cabo Delgado foi  
a primeira a denunciar os abusos  
e a violência dos grupos radicais

MERCENÁRIOS EM BARDA
Em Cabo Delgado, numa área superior a 
30 mil km² e descrita como Teatro Opera-
cional Norte, combatem tropas regulares, 
grupos islamitas e ainda soldados da 
fortuna ao serviço de empresas militares 
privadas (EMP). O envolvimento destas 
últimas terá começado com um dos mais 
conhecidos mercenários da atualidade. 
O americano Erik Prince, fundador da 
extinta Blackwater (responsabilizada por 
vários crimes no Iraque), ofereceu no ve-
rão de 2018 os seus bons ofícios ao Exe-
cutivo moçambicano, a troco de receber 
uma fatia dos lucros com a exploração 
de gás na bacia do Rovuma. Em vão. Em 
agosto do ano seguinte, o Presidente de 
Moçambique, Filipe Nyusi, vai a Moscovo, 
encontra-se com o seu homólogo russo 
e, semanas mais tarde, o Grupo Wagner 
(presente na Ucrânia, na Síria, na Líbia, no 
Sudão, etc.) aterra em Nacala e passa a 
desempenhar missões bélicas em Cabo 
Delgado. Várias emboscadas e uma dúzia 
de mortes depois obrigaram os russos a 
uma retirada estratégica em outubro de 
2019. Desde então, as EMP sul-africanas 
monopolizaram o negócio na região, 
em particular a Paramount e a Dyck 
Advisory Group – esta última é acusada 
pela Amnistia Internacional de “ataques 
indiscriminados contra multidões e 
infraestruturas civis, incluindo hospitais, 
escolas e habitações”.
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950 mil 468 mil > 4 900

RELIGIÃO (em % de Cabo Delgado)

• 52,5 muçulmanos
• 42,5 cristãos
• 5,4 sem religião
• 1,2 outras
• 0,4 desconhecidas

RELIGIÃO (em % do total nacional)

• 59,8 cristãos
• 18,9 muçulmanos
• 13,9 sem religião
• 4,8 outras
• 2,6 desconhecidas

53,7 anos
esperança média

de vida

16,6 anos
média de idades

39%
analfabetismo

47,4%
a viver em palhotas
ou casas de adobe

383 euros/ano
PIB per capita

16,7%
acesso a água

canalizada

MISÉRIA E MEDO
A Região Norte de Moçambique, onde se movimentam
os grupos islamistas, ocupa uma área aproximada de 30 mil km2
(cerca de um terço do território português)

BEIRA

MAPUTO

PEMBA

PALMA

Rio Zambeze

NIASSA

NAMPULA

CABO
DELGADO

M
A

PU
TO

GAZA

INHAMBANE

M
A

N
IC

A

TETE

ZAMBÉZIA

Lago
Niassa

TANZÂNIA

ZÂMBIA

MALAWI

ZIMBABWE

MADAGÁSCAR
ÁFRICA
DO SUL

ESSUATÍNI

838 número de ataques e incidentes
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2 689 número de mortos daí
resultantes, no mesmo
período

Principais rotas
de fuga das populações

Com cerca de 75 mil habitantes, foi atacada
a 24 de março e reconquistada a 5 de abril
pelas Forças Armadas moçambicanas. A ONU estima
que aí permaneçam mais de 25 mil desalojados

2 702 km
separam

Pemba de Maputo

Já havia  indícios de grupos islamistas há mais
de uma década, mas a cidade foi palco do primeiro
atentado a 5 de outubro de 2017. Desde agosto
de 2020 que permanece sob controlo dos jihadistas

Capital provincial de Cabo Delgado. Dista 363 km
de Palma. Com os desalojados que estão
a chegar, a cidade já deve ter
ultrapassado as 200 mil pessoas

MACOMIA
Distrito e autarquia com o mesmo
nome, atacada a 24 de março,
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a sul. Depois da reconquista de Palma 
e de acalmar a opinião pública inter-
nacional quanto aos projetos de gás 
natural de Afungi, falta ainda às tropas 
moçambicanas reocupar Mocímboa da 
Praia, onde esta história de terror de 
Cabo Delgado começou.

Quando há um ataque, “quem foge 
primeiro são as mulheres. Não sei se 
os homens são mortos ou ficam lá a 
cuidar das casas. Há mais mulheres e 
crianças e às vezes até desconfiamos 
de que tenham alguma ligação ao gru-
po de insurgentes”, diz Manuel Nota, 
diretor em Cabo Delgado da Cáritas, 
organização humanitária da Igreja 
Católica. As mulheres têm uma expli-
cação simples. “Quando perguntamos 
onde está o marido, dizem que ficou lá 
a cuidar das coisas, com receio de que 
alguém apareça a tirar o pouco que 
têm.” Mas há dúvidas que se avolu-
mam. “As conversas que tivemos indi-
cam que as mulheres, mesmo sabendo 
de alguma ligação aos insurgentes, 
nunca se pronunciam.” As suspeitas 
ficam mais densas quando algumas 
delas apresentam uma autonomia fi-
nanceira que se destaca. “Há senhoras 
deslocadas em Chiúre (distrito a sul 
que acolhe deslocados) que dizem 
que os maridos morreram, mas estão 
a desenvolver atividades económicas 

que, sem alguém as financiar, não te-
riam possibilidade de fazer.” Por isso, 
“temos sempre dúvidas. Acreditamos, 
duvidando. Pode ser que os maridos 
estejam lá a fazer algo que não é bom 
e mandem [dinheiro] para a mulher. 
É a nossa suspeita”, admite.

 
APELOS AO DIÁLOGO
Manuel Nota calcorreia bairros em 
Pemba e arredores, conhece centenas 
de famílias de deslocados e aquilo 
que vê leva-o a alinhar por uma ideia 
defendida por muitos analistas sobre 
a origem da insurgência. “Maputo, 
o Sul, está muito mais desenvolvido 
que o Norte” e “esperava-se que com 
a entrada destas multinacionais [dos 
projetos de gás] a situação fosse me-
lhorar”. Mas “até à pessoa que varre” 
exige-se que fale inglês, pelo que o 
novo emprego “é todo ele absorvido 
por pessoas do Sul ou do Centro” 
do país. Manuel Nota vê a adesão a 
grupos armados como um reflexo 
da exclusão. “Acredito que se fos-
sem escolhidos, nem que fosse para 
pequenos empregos”, os jovens “não 
teriam tempo de pegar numa arma ou 
catana e andar a esquartejar pessoas”. 

A fome leva ao aliciamento. “Um 
moçambicano junta-se [à insurgência] 
porque onde há fome não há respeito”, 

GÁS NATURAL:  
O FUTURO?
Além de agravar a crise humanitá-
ria, o ataque a Palma afeta o maior 
investimento privado em África (20 
a 25 mil milhões de euros) e aquele 
em que Moçambique deposita as 
maiores esperanças de crescimento 
económico na próxima década. Na 
península de Afungi, perto da foz 
do rio Rovuma, o país joga o seu 
futuro com o dinheiro das petrolí-
feras Total (francesa), ExxonMobil 
(norte-americana) e outras, como a 
Galp (portuguesa). A Total já ergueu 
uma aldeia-modelo para acolher 
populações reassentadas, construiu 
uma pista de aviação e já gastou 
milhões na futura produção de Gás 
Natural Liquefeito (GNL). Só que o 
ataque de 24 de março obrigou-a, 
uma vez mais, a retirar o pessoal que 
mantinha na região e a suspender 
os trabalhos do projeto Mozambique 
LNG (a designada Área 1 de explora-
ção) cujo arranque de produção está 
previsto para 2024.
Além do consórcio liderado pela 
Total, a ExxonMobil lidera outro 
(Área 4) com um plano aprovado 
para a mesma área e com uma zona 
industrial partilhada com a energé-
tica francesa. Há um ano, a empresa 
adiou a decisão final de investimento, 
justificando-se com o novo contexto 
mundial face à Covid-19. O empreen-
dimento prevê um investimento 
semelhante ao da Total. Ainda 
dentro da Área 4, está em fase final 
de construção nos estaleiros de Bu-
san, na Coreia do Sul, a plataforma 
flutuante Coral Sul, prevendo-se que 
rume a Moçambique daqui a um ano 
para iniciar a exploração. 
Um adiamento destes projetos pode 
ter consequências muito graves, 
devido às receitas fiscais previstas 
já em 2024. E foi a contar com essas 
receitas que o país negociou com os 
credores, em 2019, um adiamento de 
parte dos pagamentos dos juros so-
bre o caso das “dívidas escondidas” 
por empresas públicas, no valor de 
dois mil milhões de euros, que levou 
a processos judiciais internacionais 
contra políticos e banqueiros, por 
suspeitas de corrupção. Com novos 
atrasos, a capacidade para honrar 
os compromissos financeiros, já 
agravada pela pandemia, fica ainda 
mais em causa, e Moçambique corre 
novamente o risco de entrar em “de-
fault”, ficando arredado dos merca-
dos financeiros e incapaz de financiar 
o desenvolvimento económico.
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diz Issufo Mussá. “Eu tenho aqui um 
valor para te entregar, vamos lá fazer 
um trabalho.” É assim que os mandantes 
do grupo atraem moçambicanos. “Mas 
depois de chegares lá é que dizem: está 
aqui a arma.” Quem contestar é amea-
çado. “Se não queres, vamos te matar. 
É isso que está a acontecer. As pessoas 
contam isso”, referindo-se aos que fo-
ram raptados e escaparam.

O responsável pela Cáritas diz que 
não devem descartar-se as razões étni-
cas na raiz do conflito. “Os macondes, 
quimuânis e macuas [que convivem 
em Cabo Delgado] às vezes não se dão 
bem” e o atual Presidente da Repúbli-
ca “é maconde”, o que pode provocar 
desequilíbrios. “Nas empresas, os que 
estão no poder, os chefes, são de etnia 
maconde”, destaca Nota. Seja para ter 
acesso a riquezas ou poder, pegar nas 
armas pode ser uma forma de dizer 
“não se esqueçam de nós”, sobretudo 
quando nasce na região o maior inves-
timento privado de África.

“Porque é que o nosso Governo não 
deixa que ajudem a acabar com isso?”, 
questiona, emocionado, Issufo Mus-
sá. E justifica-se: já vão três anos de 
pessoas a morrer. “Tivemos a Guerra 
Colonial portuguesa, depois com a Re-
namo” – braço armado da Resistência 
Nacional Moçambicana –, mas nunca 

um inimigo “nos vandalizou assim, a 
nós, moçambicanos. Nunca. Porque 
estão a fazer isso aqui?”, questiona, 
chocado com as imagens de chacina 
publicadas nas redes sociais. “Eles não 
são seres humanos, são como vam-
piros” e o resultado é que “esta zona 
costeira já não tem ninguém”. Um “mo-
çambicano nunca teria a ideia, sozinho, 
de fazer uma vandalização deste tipo”, 
descreve Issufo.

O dirigente da Cáritas aponta um 
outro caminho: “Era bom identificar as 
pessoas que estão por trás dos grupos e 
que dissessem porque estão a fazer isso. 
Eu acredito que o nosso Presidente da 
República poderia arranjar uma solução 
e sair dessa [situação]. Mas as pessoas 
não querem dar a cara e só estão a que-
rer matar”, lamenta Manuel Nota, que 
minimiza a aparente falta de vontade de 
Moçambique em receber apoio militar 
internacional no terreno. “Acho que 
aceitar agora apoio para usar armas e 
combater os insurgentes não seria uma 
coisa boa”, diz o dirigente católico. A 
solução deve ser “localizar os chefes 
que estão a fazer com que esses jovens 
ataquem e colocarem-nos sentados 
com o nosso Governo para dizerem 
porque estão a fazer isso, o que querem 
e assim conseguir a paz.” Porque a “paz 
consegue-se dialogando”.  visao@visao.pt 

“ELES NÃO SÃO 
SERES HUMANOS, 
SÃO COMO VAMPIROS. 
ESTA ZONA COSTEIRA 
JÁ NÃO TEM 
NINGUÉM”
 ISSUFO MUSSÁ 
Líder islâmico de Pemba

Assistência insuficiente A ONU 
estima que haja perto de um 
milhão de pessoas no Norte de 
Moçambique a precisar de ajuda 
alimentar e médica urgente
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Ivo Rosa
O lobo solitário 
que decide 
o futuro 
de Sócrates

 R I TA  R A T O  N U N E S

De estudante “certinho”, que  
“quase transcrevia os espirros  
dos professores”, a juiz formalista, 
que só condena o irrefutável.  
Ivo Rosa é conhecido pela sua 
exigência e criticado por ser 
benevolente para com os arguidos. 
Prepara-se para ler a decisão 
instrutória do processo Operação 
Marquês, que envolve José Sócrates. 
Quem é o discreto juiz madeirense 
que, no entanto, não consegue 
passar despercebido? 
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Ivo Rosa Tinha 26 anos  
quando fez o seu primeiro 

julgamento sumário: um caso 
 de condução sob o efeito  

de álcool. Quase três  
décadas depois, é um  

dos dois juízes do Ticão

“Quando toma essa decisão, em junho de 2011, 
para que isto fique claro, para um ano seriam 
120 mil euros?”, pergunta o juiz Ivo Rosa. À 
sua frente está José Sócrates, antigo primei-
ro-ministro socialista. Acusado de 31 crimes, 
entre eles corrupção, fraude fiscal qualificada, 
branqueamento de capitais e falsificação de 
documentos, o arguido da Operação Marquês 
responde que o valor citado se tratou de uma 
estimativa dos gastos que tencionava fazer 
quando foi estudar para Paris e, por isso, pediu 
um empréstimo daquele valor. 

Não satisfeito, o magistrado judicial do 
Tribunal Central de Instrução Criminal in-
siste. Olha agora para o dinheiro disponível 
na conta de José Sócrates à data – 4 352,65 
euros – e põe em causa que os 120 mil euros 
pedidos cobrissem todo o tempo que o polí-
tico tencionava viver na capital francesa. Ivo 
Rosa é acutilante, questiona e reformula até 
obter o esclarecimento que procura: “Tendo 
este saldo e não tendo rendimentos além do 
empréstimo […]”  

“Não, não, senhor juiz, com o devido respei-
to, não é assim. Eu pagava as minhas despesas 
em Paris com a minha conta em Paris”, con-
traria José Sócrates, e acrescenta que deveria 
ter pedido mais dinheiro para o segundo ano 
em Paris – quando diz ter vivido à conta de 
450 mil euros que a mãe lhe deu, após a venda 
da sua casa na Rua Braamcamp, em Lisboa –, 
mas não pediu. 

Foram nove horas de inquérito, nesse dia, 
4 de novembro de 2019, que incidiram sobre 
a situação financeira do antigo governante e 
as relações com o amigo Carlos Santos Silva. 
Ivo Rosa fez as mesmas perguntas, de quatro 
e cinco formas diferentes. Método, aliás, cons-
tante nos julgamentos a que preside, conta, 
à VISÃO, um advogado que se cruzou com 
o magistrado noutras salas de audiência. “É 
extremamente rigoroso” e “escrupuloso”, diz 
a mesma fonte. “Se eu tivesse de ser julgado, 
preferia ser julgado pelo Ivo Rosa do que pelo 
Carlos Alexandre [o outro juiz do Tribunal 
Central de Instrução Criminal, que começou 
por seguir a Operação Marquês].”

Ivo Rosa, 54 anos, é uma pessoa reservada, 
quase não dá entrevistas (abriu uma exceção, 
em setembro de 2017, para o programa Vidas 
de Mérito, da RTP Madeira, estação onde tra-
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balha um dos seus quatro irmãos), mas é po-
lémico. Passaram-lhe pelas mãos alguns dos 
grandes processos e tem fama, entre os procu-
radores do Ministério Público e os inspetores 
da Polícia Judiciária, de ser benevolente com 
os arguidos por aceitar apenas provas diretas, 
científicas, mesmo nos casos de corrupção (em 
que estas são mais difíceis de obter), avaliando 
de forma separada cada prova e indício, o que 
lhe valeu a alcunha, nos corredores das Varas 
Criminais de Lisboa, de juiz “por si só”. No 
caso EDP, por exemplo, entendeu, porque as 
suspeitas não seriam sólidas, que Manuel Pinho 
não deveria ser alvo de buscas e o Ministério 
Público não deveria ter acesso aos dados ban-
cários de António Mexia. E, no final de março 
deste ano, decidiu mesmo devolver as cauções 
“desatualizadas” de um milhão de euros a cada 
um dos antigos administradores da EDP, apli-
cadas pelo juiz Carlos Alexandre.

Uns dizem-no demasiado purista, tendo 
sido acusado de desvalorizar as investigações 
da polícia e alvo de pedidos para ser afastado 
de julgamentos; outros defendem que se trata 
do rigor necessário para a profissão e que o 
facto de ter mais pedidos de recurso nos seus 
casos do que Carlos Alexandre, por exemplo, 
não vale nada por si só. O juiz desembargador 
Pedro Mourão, que nunca se cruzou com Ivo 
Rosa, refere que “um juiz não pode ser avaliado 
pelo resultado dos recursos das suas decisões” 
e que “as leis podem ter várias interpretações”. 

Mesmo assim, o caso do “Gangue do Mul-
tibanco” é habitualmente apresentado como 
sendo o maior erro da carreira do magistrado 
que vai ler a decisão instrutória da Operação 
Marquês na próxima sexta-feira. Ivo Rosa li-
derou o coletivo de juízes das Varas Criminais 
de Lisboa encarregue de decidir o destino de 
12 arguidos acusados de associação criminosa, 
roubo agravado, furto qualificado, posse de 
arma proibida e tráfico de droga, que foram 
detidos na sequência de mais de uma centena 
de assaltos de norte a sul do País, entre 2008 e 
2009. Na ausência de uma prova direta, apenas 
Jonny Portela, o cabecilha, foi condenado a uma 
pena de prisão de dois anos e seis meses por 
tráfico de droga. 

O procurador José Góis – representante do 
Ministério Público – recorreu da decisão para 
o Tribunal da Relação de Lisboa, que anulou o 
julgamento e ordenou a repetição. A decisão 
dos desembargadores da 9ª secção do Tribunal 
da Relação é um texto pouco convencional em 
que figuram pontos de exclamação, ironias e 
comentários depreciativos como: “para que 
ninguém seja condenado e o País entre em 
pânico generalizado com este tipo de crimina-
lidade violenta, bastam um gorro, um par de 
luvas e força bruta!” ou “Que incompreensível 
forma de julgar! Imagine-se, por isso, o estado 
de incredulidade e revolta das vítimas”. E, em 
2012, durante a repetição do julgamento, oito 

dos 12 arguidos foram condenados pela maioria 
dos crimes de que estavam acusados. 

O desfecho não assombrou a consciência 
de Ivo Rosa, que, na entrevista que deu à RTP 
Madeira, afirmou decidir “sempre em cons-
ciência”. “Sou muito exigente comigo próprio. 
Não gosto de fazer as coisas aos bocados”, 
continuava. “Nunca tive um processo atrasado. 
Nunca tive uma decisão fora de prazo.”

Quem se cruzou com Rosa nos tribunais 
onde este julgou processos-crime civis, de 
família, de trabalho, diz que o juiz “tem um ar 
muito sério” a trabalhar. Solteiro e sem filhos, 
empenhou-se na carreira e, embora diga que 
gosta de viajar, ir ao ginásio, ao cinema, ler e 
estar com os amigos, também admite que tem 
pouco tempo livre para tudo isto, por causa da 
“complexidade” da profissão que escolheu no 
final do Secundário. 

NO TRIBUNAL, FOI AMOR À PRIMEIRA VISTA
Ivo Nelson de Caires Batista Rosa nasceu a 
17 de setembro de 1966, em Santana, na ilha 
da Madeira. É o quarto de cinco filhos de um 
casal humilde. Os pais separaram-se era Ivo 
Rosa adolescente e os cinco rapazes, “que 
sempre foram muito unidos”, ficaram a viver 
com a mãe, conta um amigo do juiz.

Ivo foi sempre bom aluno e estava no últi-
mo ano do liceu, “tinha 16 ou 17 anos”, quando 
decidiu que queria seguir Direito “por mero 
acaso”, segundo o próprio. Tinha uma colega de 
escola cujo pai era advogado e um dia levou-o 
ao Tribunal do Funchal onde Ivo Rosa assistiu, 
pela primeira vez, a um julgamento. Saiu dali 
encantado com o cenário e decidido quanto ao 
seu futuro: iria ser juiz. 

Entrou na Faculdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra em 1985 e saiu em 1990. Paulo 
Prada, 53 anos, colega de turma e conterrâneo 
de Rosa, diz que o magistrado era o aluno que 
tinha sempre a matéria em dia. Ia “às aulas 
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Operação 
Marquês
Seis anos depois de 
José Sócrates, antigo 
primeiro-ministro, 
ter sido detido no 
aeroporto de Lisboa e 
quatro desde que foi 
acusado de 31 crimes 
de corrupção passiva, 
branqueamento de 
capitais, falsificação 
de documentos e 
fraude fiscal, o juiz Ivo 
Rosa marcou a leitura 
da decisão instrutória 
do processo, que 
conta com 28 
arguidos, para esta 
sexta-feira, dia 9. Em 
relação a Sócrates, 
o magistrado pode 
decidir: arquivar 
todas as acusações; 
acusar o arguido 
de todos os crimes 
apontados pelo 
Ministério Público 
(MP); ou acusar o 
arguido de alguns 
dos 31 crimes. 
Mas o desfecho de 
um dos processos 
portugueses 
mais mediáticos 
de sempre não 
acontecerá esta 
semana. Mesmo 
que Ivo Rosa não 
siga ipsis verbis a 
acusação do MP, o 
que parece provável, 
o procurador Rosário 
Teixeira pode ainda 
recorrer da decisão 
em instâncias 
superiores e assim 
o ponto final da 
Operação Marquês 
prolongar-se.
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todas”, “tirava apontamentos de tudo, quase 
transcrevia os espirros dos professores, com 
uma letra ótima, enorme” – tudo em notas que 
depois circulavam pela turma. 

Paulo Prada confessa que lhe deve quase o 
seu curso de Direito. Era o oposto de Ivo: mais 
boémio e metia pouco os pés na sala de aula. 
Como não existia avaliação contínua, Paulo 
viajava constantemente para a capital e assim 
que chegava a Coimbra passava por casa de 
Ivo e fotocopiava os apontamentos. “Ele era 
impecável. Fazia aquilo de forma altruísta”, 
recorda-se. “Era uma pessoa muito justa, reta 
e já gostava de tomar decisões. Lembro-me de 
que queria sempre saber a razão das coisas. Ele 
não tomava decisões de forma vã, ia ao fundo.”

Quando deixaram Coimbra, a vida afastou-
-os e curiosamente é com o irmão de Paulo – 
José Prada, advogado, 51 anos – que Ivo Rosa 
ainda hoje mantém amizade. Foi no escritório 
de advogados do pai dos irmãos Prada que o 
juiz fez um estágio assim que chegou à ilha 
licenciado, apesar de nunca ter sequer consi-
derado advocacia. Isto aconteceu antes de se 
tornar assessor jurídico da Câmara Municipal 
do Funchal e de ter ingressado no Centro de 
Estudos Judiciários, em Lisboa. 

Ivo Rosa e José Prada criaram uma liga-
ção nos anos seguintes, quando o magistrado 
começou a exercer na Madeira (1993 a 1999). 
Fez o seu primeiro julgamento sumário, aos 
26 anos, no Tribunal do Funchal, um caso de 
condução sob o efeito de álcool, e nos anos 
seguintes destacou-se pela rapidez com que 
trabalhava, chegando a concluir sentenças em 
três e quatro dias. Os dois amigos cruzam-se 
em processos e, mesmo em lados diferentes 
da bancada, José Prada descreve o juiz como 
“um exemplo de correção”. “Ganhei e perdi 
processos com ele. Alguns perdi, recorri e de-
pois ganhei em Lisboa. Outros perdi mesmo, 
porque não tinha razão.”

Ivo Rosa ainda chegou a conciliar o trabalho 
na Madeira com julgamentos em Lisboa, mas, 
em 2005, opta pela capital, onde passa a julgar 
crimes considerados mais graves, com penas 
superiores a cinco anos de prisão. Mas não 
aquece o lugar, um ano depois parte para 
Timor Leste, ao abrigo de um programa da 
Organização das Nações Unidas (ONU), para 
ajudar a formar juízes e reforçar o sistema 
judicial de um país que dava os primeiros 
passos após a independência. 

Trabalha em tribunais onde não havia “ele-
tricidade, internet ou ar condicionado” e onde 
Ivo Rosa conta que fazia as vezes de funcio-
nário judicial também: “Tinha de transcrever 
os depoimentos, pôr as pessoas a assinar os 
documentos.” Mais uma vez, a sua prestação 
não é consensual. Visto como justiceiro por 
alguma imprensa, travou uma guerra com o 
poder que, de acordo com o juiz, fez com que 
fosse afastado. Entre os mais de 60 acórdãos 
que produziu, condenou o vice-presidente da 
Fretilin e antigo ministro do Interior, Rogério 
Lobato, a sete anos e seis meses de prisão, por 
coautoria de quatro crimes de homicídio, e 
chumbou por inconstitucionalidade normas 
do Orçamento Retificativo de 2008.

Seguiu para a Guiné-Bissau como formador 
e depois regressou a Lisboa, para as Varas Cri-
minais. Tornou-se o primeiro juiz português 
a ser eleito pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas para o Mecanismo Internacional para 
os Tribunais Penais Internacionais, criado pelo 
Conselho de Segurança para substituir os tri-
bunais da ex-Jugoslávia, onde estavam a ser 
julgados os crimes de genocídio cometidos no 
Ruanda, em 1994. Rosa foi reconduzido pelo 
secretário-geral, Ban Ki-moon, para o mes-
mo cargo por mais quatro anos. E, no final, 
ponderou aceitar um lugar no Programa de 
Assistência Europa Latino-Americana contra o 
Crime Organizado Transnacional, em Madrid, 
mas terá desistido, alegando motivos pessoais. 

Em vez disso, em 2015, escolhe o Tribunal 
Central de Instrução Criminal, o Ticão, como é 
mais conhecido, até então dominado pelo juiz 
Carlos Alexandre. Ivo Rosa “tem algumas má-
goas e parece ter necessidade de afirmação em 
relação a Carlos Alexandre”, comenta outro juiz 
desembargador. Certo é que – apesar de evitar 
os holofotes – tem ganhado protagonismo e 
casos a Carlos Alexandre, como aconteceu com 
a Operação Marquês.  rrnunes@visao.pt

Superjuízes Os dois magistrados 
do Ticão têm uma relação fria. 
Numa entrevista, em 2016, Carlos 
Alexandre (à dir.) dizia mesmo 
que não tinham trocado números 
de telefone, “apesar de sermos o 
substituto legal um do outro”.
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Mudanças  
no Ticão
Dois juízes têm 
nas suas mãos as 
decisões sobre todos 
os grandes casos de 
corrupção do País: 
Carlos Alexandre e Ivo 
Rosa. São os únicos 
com lugar no Tribunal 
Central de Instrução 
Criminal, mais 
conhecido como Ticão, 
e onde são julgadas 
as investigações do 
Departamento Central 
de Investigação e Ação 
Penal (DCIAP).  
O modelo é polémico e 
o pedido de erradicação 
deste tribunal é 
recorrente. Já este 
mês, o Governo afirmou 
que quer mudanças no 
Ticão, sugerindo que o 
número de juízes será 
aumentado.
 



54    V I S Ã O  8  A B R I L  2 0 2 1

PORTO REGRES

No projeto de reconversão do antigo Matadouro Industrial do Porto, 
assinado pelo reputado arquiteto japonês Kengo Kuma, é depositada 
a transformação da zona oriental da cidade. Um equipamento 
âncora que pretende sarar uma ferida urbana e regenerar um 
território abandonado, durante muitos anos, pelo poder público
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SO AO FUTURO SO AO FUTURO 
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Muito sangue correu pelas profundezas do Matadouro In-
dustrial de Campanhã, símbolo de morte, mas também de 
regeneração. Sentados lado a lado, nas ruínas da majestosa 
nave central, António Paupério, 88 anos, um dos antigos tra-
balhadores, e Luís Sousa, 34, administrador da Mota-Engil, 
partilham o passado e o futuro daquele espaço. A poucos metros 
da secção que controlava, António já não guarda memória dos 
sons da azáfama diária e dos mais de 500 animais que chega-
vam a ser abatidos num só dia. Ali trabalhou durante 34 anos, 
mas há mais de 20 que o equipamento está desativado. “Vivo 
aqui na Corujeira e doía-me muito a cabeça ver este edifício 
abandonado”, conta. Nas mãos, traz, orgulhoso, uma medalha 
comemorativa dos 50 anos do matadouro. “Deram apenas aos 
funcionários que tinham gosto por isto… Trabalhar aqui tinha 
um certo estatuto”, recorda. 

“O desejo é que volte a ser um espaço estruturante para a 
cidade e um polo dinamizador da economia”, acrescenta Luís 
Sousa, diretor do projeto de reconversão do matadouro. Fa-
lamos agora de uma nova vida, que combina espaços empre-
sariais com outros de cariz cultural e artístico ou destinados 
à ação social, com ligação à comunidade. Uma transformação 
que favorecerá uma das freguesias mais pobres do Porto, com 
os maiores índices de desemprego, após a decadência das fá-
bricas ali instaladas. Há muito tempo votada ao esquecimento 
pelo poder político, a Campanhã é marcada por barreiras fer-
roviárias e rodoviárias, como uma ferida urbana, a afastá-la 
da pertença à cidade.

A Mota-Engil ganhou, em maio de 2018, o concurso da 
concessão lançado pela Câmara Municipal do Porto (CMP) para 
uma reconversão integral que respeitasse a memória histórica 
e a natureza arquitetónica do edificado, ficando com a explo-
ração, durante 30 anos, do antigo complexo industrial. “Para 
a empresa, nunca tinha existido uma aposta desta envergadu-
ra, raras vezes tinha atuado como promotora, era sobretudo 
construtora”, sublinha Luís Sousa. Um investimento privado 
de quase 40 milhões de euros, inserido numa estratégia de de-
senvolvimento e de expansão demográfica que abrangerá toda 
a zona oriental, onde outros projetos já avançaram – como o 
Terminal Intermodal de Campanhã, a reabilitação da Praça da 
Corujeira ou o projeto de urbanização e construção no Monte 
da Bela. “É o game changer da cidade”, descreveu Rui Moreira, 
presidente da CMP.

Após uma paragem forçada, pela recusa do visto prévio do 
Tribunal de Contas – por entender que o modelo da câmara 
para o matadouro configurava uma parceria público-privada, 
e não uma concessão –, o projeto irá finalmente avançar. Este 
mês começarão os estudos prévios para que a obra se inicie no 
final deste ano, estando prevista a sua conclusão no início de 
2024. “A filosofia é manter o máximo de elementos arquite-
tónicos originais e, quando não for possível, construir espaços 
mais versáteis e com uma linguagem mais contemporânea, 
acrescentando camadas à história deste edifício”, avança Luís 
Sousa. As belíssimas asnas de madeira, sobre as quais assenta o 
telhado (aquelas que ainda não foram derrubadas pelo tempo), 
ou a galeria principal, com um pé-direito digno de uma cate-
dral, serão algumas das marcas distintivas, a funcionar como 
legado da memória.

 
A DELICADEZA DA ARQUITETURA
A proposta vencedora do concurso, assinada pelo reputado 
arquiteto japonês Kengo Kuma – conhecido pelo Estádio 
Olímpico de Tóquio –, em parceria com o gabinete portuense 
OODA, destaca-se pela construção de uma grande cobertura 
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espaço, não é superficial ou gratuita”, explica Diogo Brito, 37 
anos, um dos fundadores do OODA. 

A conceção do projeto começou, precisamente, por esta 
estrutura e pela vontade de dar um maior aproveitamento 
aos mais de oito mil metros quadrados de espaços exteriores, 
fizesse chuva ou sol. “Queríamos potenciar a vivência desses 
espaços e torná-los mais aprazíveis”, sublinha Diogo Brito. Ao 
mesmo tempo, a utilização de painéis solares fotovoltaicos na 
cobertura permitirá que o edifício produza a energia que irá 
consumir. “A ideia é caminhar para a neutralidade carbónica”, 
acrescenta Luís Sousa. 

Quando pensaram em chamar um arquiteto internacional, 
o nome de Kengo Kuma foi sugerido pelo OODA. “Este é um 
projeto muito peculiar, porque há um edificado preexistente, 
com uma construção tradicional, mas atípica para a cidade, de 
grandes blocos industriais devolutos, dez metros enterrados 
face à cidade mais consolidada e, depois, quase paradoxalmen-
te, muito encostados a uma lógica de casario na zona de São 

O passado e o futuro António Paupério, antigo 
trabalhador do Matadouro de Campanhã, e Luís 
Sousa, administrador da Mota-Engil, empresa 
vencedora do concurso de reconversão e 
exploração, cruzam-se nos escombros do edifício 
industrial, abandonado há mais de 20 anos e em 
avançado estado de degradação

uniformizadora do novo e do antigo, quase escultórica. Um 
manto que se estende até uma passagem pedonal por cima da 
Via de Cintura Interna (VCI), a fazer a ligação à estação de me-
tro do Estádio do Dragão e a criar uma impactante impressão 
a quem chega à cidade, vindo pela Ponte do Freixo. “É uma 
cobertura ambivalente, cénica e ao mesmo tempo operativa, 
que atua como um chamariz e ajuda a dar um cunho ao pro-
jeto, mas está relacionada com as necessidades funcionais do 
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Roque da Lameira. Precisávamos de alguém com delicadeza, 
na forma como articula os objetivos da arquitetura com as 
necessidades do local, sem se colocar em bicos de pés… Para 
Kengo Kuma, é mais importante a resposta do que a assinatura”, 
aponta Diogo Brito. 

Havia ainda a coincidência de, no ateliê, conhecerem bem 
Rita Topa, a trabalhar em Tóquio há mais de dez anos com o 
arquiteto japonês. “O projeto do matadouro é muito feliz. É uma 
celebração da arquitetura no melhor sentido, sem egos, olhando 
para o local, sabendo que o projeto tem as suas dificuldades do 
ponto de vista financeiro e de exequibilidade, com uma grande 
ambição do ponto de vista da sua plasticidade, mas que é feito e 
conduzido de forma bastante saudável”, acrescenta o arquiteto. 

 
MEMÓRIAS DE OUTROS TEMPOS
A revolução industrial no Porto começou na segunda metade 
do século XIX, precisamente nesta freguesia, ainda pouco 
povoada, com muito espaço para se expandir – graças às 
quintas abandonadas pelas famílias abastadas, após terem sido 
destruídas pelo Cerco do Porto, entre 1832 e 1833 – e rica em 
água. Foi também por estes motivos e pela ligação próxima 
à estação de Campanhã que se escolheu a zona da Corujeira, 
nas imediações da praça com o mesmo nome, para instalar 
o matadouro da cidade. “Aqui gastavam-se milhares de litros 
de água por dia, passava um túnel pelo edifício, com ligação 
ao rio, que limpava os excedentes dos animais”, lembra An-
tónio Paupério. 

A população que, entretanto, se fixou nas redondezas, para 
trabalhar nas fábricas, aproveitava para vir buscar o sangue 
fresco que escoava do abate dos animais. “Chamavam-lhe 
vinho… havia uma pobreza extrema, aproveitava-se tudo”, 
conta. Para os funcionários, também se arranjava sempre 
alguma carne, clandestinamente. “Quando algum falhava no 
serviço, o castigo era tirar-lhe a carne.” Entre as peripécias 
desses tempos, Paupério recorda a fuga de uma manada vinda 
de África, que lançou o pânico pela cidade. Conta a história 
que os animais chegaram aos Aliados, subiram as escadas do 
edifício do Comércio do Porto e só terminaram o passeio no 
Porto de Leixões.

Até hoje, apesar do avançado estado de degradação, o edifício 
do matadouro, classificado como Imóvel de Interesse Patrimo-
nial, mantém a sua monumentalidade. Concluído em 1920, só 
começou a funcionar em pleno em 1932, importando o modelo 
horizontal alemão, de Offenbach, composto por diferentes 
pavilhões com áreas amplas e arejadas. A liderar a intervenção 
esteve o arquiteto António Correia da Silva, responsável por 
outra obra simbólica da cidade, o Mercado do Bolhão. “Curio-
samente, 100 anos depois, mercado e matadouro estiveram de 
novo juntos em discussão numa reunião camarária, em 2016”, 
conta Jorge Garcia Pereira, 44 anos, o arquiteto responsável (em 
conjunto com Luís Albuquerque Pinho) pelo primeiro projeto 
de reconversão do espaço, que chegou a ser apresentado nesse 
ano na Trienal de Artes, Design e Arquitetura, em Milão, mas 
viria a ser abandonado pelo executivo municipal. 

Já com os desenhos e licenciamentos concluídos, é-lhe 
comunicada a opção por lançar um concurso para que o in-
vestimento e a exploração fossem de âmbito privado, e não 
da responsabilidade do município. “Estive cinco anos sem cá 
voltar. Foi um grande desgosto – isto não era só um projeto de 
arquitetura, era a oportunidade de fazer parte de um processo 
transformador do lugar onde nasci e cresci”, lembra. Hoje, ga-
rante estar sanada esta separação. De tal forma que, mais tarde, 
é contactado por Luís Sousa. “O Jorge tem um conhecimento 

“O PROJETO PRECISAVA  
DE ALGUÉM COM DELICADEZA, 
NA FORMA COMO ARTICULA  
A ARQUITETURA COM O 
LOCAL, SEM SE COLOCAR EM 
BICOS DE PÉS… PARA KENGO 
KUMA, É MAIS IMPORTANTE  
A RESPOSTA DO QUE  
A ASSINATURA” 
DIOGO BRITO, arquiteto
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incomparável sobre a história e o lugar. Às vezes as pessoas 
perdem-se nas dicotomias políticas e não conseguem perceber 
que o importante é a construção de comunidades que tenham 
objetivos comuns e, quando não têm, que consigam respeitar 
essas diferenças e encontrar um consenso para fazer avançar 
as coisas”, afirma o administrador da Mota-Engil. “Senti-me 
um privilegiado quando ganhei o concurso por passar a fazer 
parte dessa comunidade de pessoas que ambicionavam um 
futuro diferente para o matadouro”, confessa. 

Afinal, trata-se de uma zona que, para muitos portuenses, 
era desconhecida e considerada marginal, mas está a apenas dez 
minutos da Baixa do Porto. “Este é mais um lugar de grandes 
oportunidades e há muito o desejo, tanto dos comerciantes 
como dos moradores, de que este projeto corra bem”, teste-
munha Jorge. “Mas detesto aquela história do ‘vamos descobrir 
Campanhã’, parece-me um pouco desrespeitosa para quem 
sempre viveu aqui… não há nada para descobrir. Mas quem 
vier será bem-vindo.”

 O DELINEAR DO PROGRAMA
O projeto do ateliê de Jorge Garcia Pereira acabou por servir 
de base ao programa delineado pela autarquia no concurso 
de reconversão e de concessão. Dos cerca de 30 mil metros 
quadrados brutos do matadouro, 12 500 estão destinados a 
espaços empresariais, com diferentes tipologias – uma espécie 
de cowork gigante, com modelos de subscrição que incluem 
vários serviços, gerido pela Mota-Engil – e oito mil, a espa-
ços explorados pelo município, para usos sociais e culturais 
diversos. Com o atraso da intervenção, houve um redesenhar 
do posicionamento e da natureza dos espaços, embora sejam 
mantidas as áreas de ocupação. Em meados deste mês será feita 
uma apresentação de todos os reajustes do programa – inclusive 
a instalação do espaço de restauração junto à praça fronteira. 

Mas o mais significativo foi anunciado esta semana: o inicial-
mente previsto Museu da Indústria passa para outra localização, 
no CACE Cultural do Freixo, e nasce aqui uma nova extensão 
do Museu da Cidade, dedicada à coleção particular de Távora 
Sequeira Pinto, tendo sido aprovada em reunião camarária a 
proposta do contrato promessa de comodato (a iniciar em 2022, 
com um prazo renovável de 15 anos). Serão entregues mais de 
1 100 peças do colecionador, um conjunto muito diversificado, 
com um “espetro temporal e geográfico também vasto, entre 
a Índia, a China e o Japão, ou outros países em que a presença 
dos portugueses foi historicamente importante, tendo inci-
dência nos séculos XV e XIX, mas ampliando-se à Antiguidade 
Clássica e a outras épocas”, referiu Nuno Faria, o diretor artís-
tico do Museu da Cidade. Será esta a âncora do programa do 
município, que inclui ainda uma extensão da galeria municipal 
(de arte contemporânea), serviços educativos, um depósito de 
obras de arte, uma biblioteca e espaços de apoio social.

Pela vontade de Luís Sousa, outrora envolvido na organização 
de festivais de arte, o matadouro não se limitará às iniciativas 
culturais de caráter mais institucional promovidas pelo municí-
pio. “É em ambientes informais, mais alternativos, que surgem 
as trocas de ideias e as experimentações”, diz. Em conversa com 
o artista Silvestre Pestana, surgiu a ideia de criar uma república 
artística, “uma estrutura contracorrente e não organizada, que 
representasse vários setores culturais e cativasse interesse para 
a apresentação de iniciativas no espaço público, o espaço mais 
democrático passível de ser apropriado”, explica. 

Uma utopia ainda em desenvolvimento, mas que deixa o 
diretor do projeto particularmente entusiasmado. “Conse-
guimos fazer um projeto em que uma multinacional investe 
milhões de euros numa das áreas mais degradadas do Porto, 
convence um arquiteto internacional do Japão a participar no 
concurso e atrai uma série de empresas que, tradicionalmente, 
dialogam naqueles que são os business districts por essa Eu-
ropa fora… Toda a ideia, se pensarmos bem, é bastante utópica 
e se fossem só medidas as dificuldades, provavelmente nunca 
deixaria de ser uma utopia.” Haja a vontade de fazer (mais) pela 
cidade.   jloureiro@visao.pt

Os desafios da arquitetura Segundo Diogo 
Brito, do ateliê OODA, que partilha a coautoria 
do projeto com Kengo Kuma, tudo começou 
pela cobertura, “cénica e, ao mesmo tempo, 
operativa, que atua como um chamariz e 
ajuda a dar um cunho ao projeto, mas está 
relacionada com as necessidades funcionais 
do espaço, não é superficial ou gratuita” 
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ANATOMIA 
DA ESTUPIDEZ  
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Publicado agora em Portugal, o livro  
A Psicologia da Estupidez  reúne um conjunto 

de ensaios de grandes especialistas que 
lançam um olhar, ao mesmo tempo sério e 

divertido, sobre a idiotice. Em pré-publicação, 
aqui deixamos um capítulo dedicado aos 

vários tipos de imbecis
 J E A N - F R A N Ç O I S  D O R T I E R 

fundador e  d iretor  do Cercle  Psy e  de Sciences Humaines
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SSe existem formas de inteligência múltiplas, 
como admitem os psicólogos, deve haver tam-
bém uma boa variedade de estupidez… 

Na ausência de estudos mais profundos, ou 
mesmo de um embrião de ciência da estupidez 
(de que este livro lança algumas balizas), po-
de-se começar por um descritivo de amostras 
representativas.

 
1. ATRASADO
Atrasado, paradinho, pateta, idiota, débil men-
tal, doido, imbecil, estúpido, néscio, maluco, 
tolo, testa pequena, cabeça rachada... O voca-
bulário da estupidez é infinito. Esta riqueza 
semântica reflete, sem dúvida, inflexões de 
sentido, variações de uso e efeitos de moda. 

No entanto, em geral, o sentido é sempre o 
mesmo: o estúpido, qualquer que seja a diver-
sidade das fórmulas e das metáforas, é aquele 
cuja inteligência é considerada reduzida e cujo 
horizonte mental é limitado. Assim, é sempre a 
partir de uma posição relativa que se define a 
estupidez. Não se é um estúpido em si mesmo 
(se toda a gente o fosse, ninguém poderia notá-
-lo). Por outras palavras, a estupidez mede-se 
a partir de um ponto de referência fixado por 
quem se considera superior.

 
2. “BEAUF” 
Em inglês rednecks ou hillbillies, os beaufs 
[labrego, campónio, tolo, simplório, saloio] 
são tolos, maus, racistas e egoístas. Pelo 
menos, era assim que os pintava Cabu, que 
imortalizou o seu perfil. Eles formariam os 
batalhões de eleitores dos partidos populistas: 
uma vez que são tolos, isto é, não têm reflexão 
política e utilizam raciocínios de vista curta e 
à medida. O seu pensamento é “quadrado” – 
tudo é branco ou preto –, sem matizes. São 
teimosos, obtusos e os argumentos racionais 
não têm influência sobre eles: não desistem 
da sua opinião. É o pensamento “ponto pa-
rágrafo”!

São maus porque atacam sem nenhuma 
compaixão os seus bodes expiatórios e vítimas 
inocentes: os árabes, os negros, os migrantes 
em geral.

São egoístas porque para eles só uma coisa 
conta: o seu bem-estar, o seu conforto, “que-
remos dinheiro”…

Mas estes beaufs existirão realmente como 
perfil psicológico? Se for esse o caso, seria 
necessário mostrar que existe uma relação 
orgânica entre a tolice (isto é, o fraco nível 
intelectual) e a maldade (entendida como 
egoísmo e desprezo de outrem).

A não ser que as relações entre os dois se-
jam apenas conjunturais: porque se pode ser 
estúpido e simpático (ver “idiota da aldeia”) 
como se pode ser ao mesmo tempo mau e 
inteligente. Não será esse o caso daqueles que 
traçaram o retrato do beauf, caricaturistas 
que trabalham para um jornal, Hara-Kiri, 

que pretendia ele próprio ser “estúpido e 
mau”? Essa gente não era verdadeiramente 
estúpida (ainda que a caricatura sistemática e 
os clichés acabassem por diminuir o espírito), 
mas, muitas vezes, eram maus.

 
3. ESTÚPIDO UNIVERSAL
“São todos estúpidos!”: geralmente, a fórmula 
é enunciada bem alto, com o cotovelo pousa-
do no zinco do balcão do bar. Mas quem são 
estes “todos”? Os políticos, os seus eleitores, 
os funcionários, os incompetentes, etc., e, por 
extensão, toda a gente, porque a fórmula não 
entra em matizes.

É precisamente esta falta de discernimento 
na análise, a arrogância com que se erige aci-
ma da condição humana para julgar o resto do 
mundo, que constitui o sinal muito seguro de 
que se está perante um verdadeiro estúpido. 
“É próprio do erro não se considerar como 
tal”, notava Descartes. É ainda mais verdade 
em relação à estupidez. Evidentemente, um 
estúpido não pode reconhecer-se como tal. 
Em contrapartida, constitui um critério bas-
tante seguro para reconhecer um nas imedia-
ções. Onde quer que esteja, desde que ouça 
soar um “São todos uns estúpidos!”, pode ter 
a certeza de que existe um por essas paragens.

 
4. ESTUPIDEZ ARTIFICIAL
“O computador é completamente estúpido.” A 
afirmação não vem de uma pessoa qualquer: 
Gérard Berry ensina informática no Colégio 
de França. Este especialista em Inteligência 
Artificial (IA) não hesita em assumir a direção 
oposta das especulações (mal informadas) 

SÃO 
TEIMOSOS, 

OBTUSOS E OS 
ARGUMENTOS 

RACIONAIS 
NÃO TÊM 

INFLUÊNCIA 
SOBRE 

ELES: NÃO 
DESISTEM DA 
SUA OPINIÃO
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sobre as capacidades das máquinas para ul-
trapassar a inteligência humana.

É verdade que a Inteligência Artificial fez 
progressos importantes desde há 60 anos. É 
verdade que as máquinas sabem reconhecer 
imagens, traduzir textos, produzir diagnósti-
cos médicos. Em 2016, o programa Alphago 
da Deepmind conseguiu bater no jogo de Go 
um dos melhores jogadores mundiais. Se o 
desempenho impressionou, esquecem-se de 
dizer que o Alphago só sabe fazer uma coisa: 
jogar ao jogo de Go, tal como o programa 
Deep Blue, que vencera Kasparov no xadrez 
em 1996, há já mais de 20 anos. As máquinas 
ditas inteligentes desenvolvem apenas uma 
competência muito especializada e ensinada 
pelo seu mestre humano. As especulações so-
bre a autonomia das máquinas que “aprendem 
sozinhas” são mitos: as máquinas não sabem 
transferir as competências adquiridas de um 
domínio para o outro, enquanto a transferên-
cia analógica é um dos mecanismos de base 
da inteligência humana. A força dos compu-
tadores é o poder da memória de trabalho e 
das capacidades de cálculo fulminantes.

As “máquinas que aprendem”, que fun-
cionam sobre o princípio do deep learning 
(a nova geração da IA), não são inteligentes, 
dado que não compreendem o que fazem. 
Assim, o programa de tradução automática 
do Google limita-se a aprender a utilizar uma 
palavra num contexto determinado (buscando 
numa grande massa de exemplos), mas conti-
nua a ser perfeitamente “idiota”: em nenhum 
caso compreende o significado das palavras 
que utiliza.

É por isso que Gérard Berry tem autoridade 
para dizer que, no fundo, “o computador é 
completamente estúpido”.

 
5. ESTUPIDEZ COLETIVA
A inteligência coletiva designa uma forma de 
inteligência de grupo, a das formigas ou a dos 
neurónios: cada elemento tomado isolada-
mente não é capaz de grande coisa, mas um 
efeito de grupo produz proezas. Pela magia 
de uma auto-organização, as formigas são 
capazes de construir o seu formigueiro com 
galerias, quarto de núpcias, despensa, espaço 
de incubação, sistema de ventilação... Algumas 
praticam a agricultura (de cogumelos), a cria-
ção (de pulgões), etc. 

Ainda que o seu funcionamento continue 
por explicar, a inteligência coletiva tornou-se 
em pouco tempo um modelo muito valoriza-
do que assenta numa ideia simples: o todo é 
superior à soma das partes. A decisão coletiva 
e a cocriação são melhores do que a decisão 
individual.

No entanto, por vezes várias pessoas fazem 
pior do que uma sozinha. Assim, a inteligência 
coletiva tem a sua contrapartida: a estupidez 
coletiva. Assim, juntos, a nossa capacidade de 
discernimento pode ser severamente reduzida: 
experiências célebres realizadas pelo psicólogo 
Solomon Asch sobre a norma de grupo ates-
taram-no há já muito tempo. Basta que uma 
maioria de pessoas defenda uma teoria mani-
festamente falsa e idiota para arrastar outras 
por esse caminho, por efeito de conformismo. 
Outro exemplo, as falsas virtudes do brains-
torming: arranje um grupo de dez pessoas e 
faça-as trabalhar juntas durante uma meia 
hora num projeto (imaginar slogans turísti-
cos para promover uma cidade, por exemplo). 
Paralelamente, faça trabalhar um outro grupo 
em que cada um reflete individualmente. Re-
colha as cópias: as propostas do grupo dois 
são muito mais ricas e numerosas do que as 
do grupo um. Por outras palavras, o todo é 
menos do que a soma das partes.

Aliás, é inútil realizar grandes experiências 
de Psicologia para ilustrar a tolice coletiva. 
Tudo o que se prova em laboratório é experi-
mentado quotidianamente nas reuniões de tra-
balho, em que o esforço coletivo produz tantas 
tolices quantas as concebidas por cada um.

 
6. CRÉDULO
Quem é mais crédulo do que uma criança? 
Podemos fazê-la  engolir seja o que for: que 
existe, algures no céu, um senhor idoso de 
barba branca que viaja num trenó voador pu-
xado por renas e que traz presentes às crianças 
bem-comportadas, ou então que uma fada vem 
buscar os dentes que caem substituindo-os 
por uma moeda…

A credulidade é uma forma de estupidez 
própria da infância. Pelo menos, era isto que 
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pensava o psicólogo Jean Piaget. O filósofo 
Lucien Lévy-Bruhl defendia que os povos pri-
mitivos se mostravam também muito crédulos 
com as suas crenças animistas em “espíritos 
da floresta”, dotados de forças mágicas, o 
que parecia provar que os selvagens, como as 
crianças, não tinham atingido a idade da razão.

Mas foi preciso admitir, na sequência das 
experiências de Psicologia, que as crianças não 
eram tão ingénuas como se julgava: admitem 
que as renas podem voar mas apenas num 
mundo paralelo que não corresponde às leis 
cá de baixo, onde sabem bem que as renas 
não voam. Mesmo nós, adultos racionais, 
estamos dispostos a acreditar na existência 
de partículas que têm comportamentos es-
tranhos (o dom da ubiquidade, a comunicação 
à distância) desde que os físicos o afirmem. 
Alguns destes cientistas são crentes e acredi-
tam mesmo na ressurreição de Cristo.

Estas constatações levaram os psicólogos 
e sociólogos a rever o que significa “ser cré-
dulo”. A credulidade já não pode ser encarada 
como uma falta de lógica (por outras palavras, 
a estupidez infantil): crer em coisas aparen-
temente incríveis decorre de um sistema de 
referência, mais do que de ingenuidade ou de 
ausência de discernimento.

No fim da sua vida, Lucien Lévy-Bruhl 
admitiu ter-se enganado sobre a mentalida-
de dos “primitivos”. Reconhecer o seu erro é 
contribuir para o seu crédito, porque é uma 
conduta muito rara no mundo dos filósofos.
 
7. DÉBIL MENTAL
Quando, no final do século XIX, Jules Ferry 
impôs a escola obrigatória em França, veri-
ficou-se que alguns alunos eram incapazes 
de seguir um ensino normal. Pediram então 
a dois psicólogos, Alfred Binet e Théodore 
Simon, que concebessem um teste de inteli-
gência a fim de se detetar essas crianças e de 
providenciar-lhes um ensino adaptado: este 
teste está na base do que viria a ser o célebre 
QI (abreviatura de quociente de inteligência).

Por convenção, o QI médio de uma popu-
lação é de 100. Os testes de QI levaram a de-
finir a debilidade mental e os seus subtipos: é 
“débil ligeiro” aquele cujo QI é inferior a 80 (e 
superior a 65); os “débeis médios” situam-se 

entre 50 e 65; os “débeis profundos” (outrora 
chamados “imbecis”) têm um QI de 20 a 34. 
Ainda abaixo (QI inferior a 20), encontramos 
os “atrasados profundos”.

As palavras “débil” e “atrasado” estão 
hoje postas de lado em Psicologia, tendo 
sido substituídas por eufemismos: fala-se 
de “deficiência”, de “atraso”, de “lentidão”, de 
“dificuldades de aprendizagem” ou mesmo de 
“diferença” (do mesmo modo que já não se 
fala de “génios” ou de “sobredotados”, mas de 
“crianças precoces” ou “de alto potencial”). O 
que não impede, na prática, a utilização de 
testes para classificar as crianças em função 
do seu grau de atraso mental, porque é neces-
sário orientá-las para estruturas adaptadas.

 
8. IMBECIL, IDIOTA
Os termos “imbecilidade” e “idiotia” eram uti-
lizados no início da Psiquiatria para descrever 
as pessoas que apresentavam um nível intelec-
tual muito baixo, incapazes de ler, de escrever 
e, alguns, de falar. Philippe Pinel considerava 
Victor de l’Aveyron, criança selvagem, um 
“idiota”: hoje seria classificado como “autista”.

“O idiota-tipo é um indivíduo que não 
sabe nada, não pode nada, não quer nada, e 
cada idiota aproxima-se mais ou menos deste 
summun de incapacidade”, escrevia o médico 
francês Jean-Étienne Esquirol.

Paul Sollier, na sua Psychologie de l’Idiot et 
de l’Imbécile: Essai de Psychologie Morbide 
(1891), consagrou um capítulo aos “idiotas e 
imbecis”. Lamentando o atraso da Psicologia 
francesa em relação à dos ingleses e à dos 
norte-americanos, nota que não existe con-
senso para definir a idiotia e a imbecilidade: 
uns tomam como critério de avaliação a inte-
ligência; outros, a linguagem (a incapacidade 
de falar corretamente); outros, critérios mo-
rais (a ausência de autocontrolo).

O conceito de idiota será progressivamente 
abandonado pelos psicólogos. Só subsiste, por 
vezes, a noção de “idiotas sábios” (preferin-
do-se, no entanto, “síndrome do sábio”): o 
perfil, que reúne certos casos de autismo ou 
de síndrome de Williams, é simultaneamente 
marcado por um atraso na linguagem ou na 
inteligência geral mas também por capaci-
dades pouco habituais em certos domínios, 
como o cálculo, o desenho, a música...

O idiota da aldeia é o protótipo do atrasado 
mental, do estúpido ou simplório. Outrora, 
nas aldeias, havia sempre um “fada” (como se 
dizia no Sul de França), que se ocupava dos 
trabalhos subalternos. Este grande ingénuo 
passava por uma pessoa simpática, sempre 
sorridente e radiante, a rir-se por qualquer 
coisa. Não era considerado perigoso. Em 
Branca de Neve, a personagem Dunga, de 
sorriso santarrão, olhos grandes, boné in-
clinado na cabeça, de certo modo ilustra-o. 

 visao@visao.pt
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CATARINA DE ALBUQUERQUE
“Como é possível termos tido de 
esperar por 2010 para se reconhecer 
a água como um direito humano?”

PESCA EM TEMPOS DE COVID
Devido à falta de fiscalização, 
pandemia aumentou a pressão sobre 
as espécies marinhas ameaçadas

JONATHAN PATZ
“As alterações climáticas são o 
nosso maior dilema ético: os menos 
responsáveis são os mais vulneráveis”

A água é um recurso cada vez mais escasso, mas continuamos a dá-la por adquirida. 
E se o presente já é grave, o futuro ameaça ser uma catástrofe – e Portugal está 

entre os países que mais irão sofrer

O BEM MAIS VALIOSO DO MUNDO
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O consumo de água está a crescer duas vezes mais depressa do 
que a população mundial. Enquanto isso, os cenários climáticos 

apontam para um aumento de secas prolongadas em regiões 
que já hoje estão em stresse hídrico – as Nações Unidas estimam 
que, durante esta década, 700 milhões de pessoas possam vir a 

ser obrigadas a migrar devido à falta de água. Portugal é um dos 
países da Europa onde o problema é mais grave, mas continuamos 
a desperdiçar água. Na agricultura, dois terços dos produtores não 
têm sequer contador; nas cidades, as perdas na rede chegam aos 

80 por cento. Vamos ficar sem água?
 L U Í S  R I B E I R O
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S
Se perguntarmos a 20 pessoas quais 
são os grandes problemas do mundo, 
aqueles que não fazem sentido na era 
mais próspera da História, que res-
postas teremos? A pobreza? A fome? 
Sim, com certeza. Os baixos níveis de 
educação? As doenças? Provavelmen-
te. As guerras? As alterações climáti-
cas? Claro. Mas quantos se lembrarão 
da água, a mais primária de todas as 
necessidades humanas?

E, no entanto, morrem seis mil 
crianças por dia devido à falta de água 
potável ou a doenças relacionadas com 
a qualidade da água, como cólera, 
febre tifoide, hepatite A e disenteria, 
alerta a UNICEF. Três mil milhões de 
pessoas não têm sequer como lavar as 
mãos em casa. Em África, gastam-se 
40 mil milhões de horas de trabalho 
só em transporte de água, tarefa quase 
exclusiva das mulheres (e, portanto, 
uma das razões da desigualdade de 
oportunidades). Em 2017, segundo um 
relatório das Nações Unidas, a água 
foi causa determinante de conflitos 
violentos em pelo menos 45 países. 
As guerras do Darfur e da Síria foram 
em grande parte provocadas por secas 
históricas.

O acesso generalizado a água limpa 
e a saneamento básico é o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 6, dos 
17 que pertencem à Agenda das Na-
ções Unidas para 2030, mas António 
Guterres já avisou que as coisas não 
estão a correr bem. “O objetivo está 
fora dos carris”, disse o secretário-
-geral da ONU, em julho passado. 

“A água encontra-se ameaçada quer 
pelo aumento da procura quer pela 
degradação das fontes e ecossiste-
mas, devido às alterações climáticas, 
poluição e outras ameaças. A crise de 
água e saneamento exige uma resposta 
holística, sistémica e multilateral.”

É uma luta cada vez mais difícil 
de travar. O consumo tem crescido 
ao dobro da velocidade da população 
mundial. Enquanto isto, os cenários 
climáticos apontam para um aumento 
de secas prolongadas em regiões do 
mundo que já hoje estão em stresse 
hídrico. As Nações Unidas estimam 
que, até ao final desta década, 700 
milhões de pessoas possam vir a ser 
obrigadas a migrar devido à falta de 
água.

A quantidade de água no planeta 
será a mesma, obviamente. O aqueci-
mento global não quebra o ciclo, mas 
reforça assimetrias regionais. Na Eu-
ropa, por exemplo, deverá haver uma 
diminuição da precipitação no Sul e 
um aumento no Norte (mais chuva, 
no entanto, não equivale a mais água 
disponível: fenómenos extremos que 
dão origem a inundações também 

O problema na agricultura 
Segundo um estudo da 
Gulbenkian, 71% dos 
agricultores não têm sequer 
contador de água, pelo que 
não fazem ideia de quanto 
gastam

MORREM SEIS MIL 
CRIANÇAS POR DIA 
POR NÃO TEREM 
O QUE BEBER 
OU DE DOENÇAS 
PROVOCADAS PELA 
MÁ QUALIDADE  
DA ÁGUA
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resultam em danos nos sistemas de 
abastecimento e na contaminação da 
água potável).

Portugal, que já hoje tem carên-
cias em grande parte do território, 
encontra-se precisamente entre os 
países europeus em que o problema 
mais se vai acentuar. De acordo com a 
organização não governamental World 
Resources Institute, o País apresenta já 
um “alto stresse” hídrico, com gastos 
entre 40% e 80% da água disponível, 
e os cenários climáticos apontam para 
diminuições significativas de precipi-
tação no Alentejo e no Algarve. Mas 
o consumo nacional aumentou 30%, 
entre 1995 e 2017. Continuamos a 
fiar-nos que a água cai do céu.

COMO POUPAR SEM SABER O QUE 
SE GASTA?
Em Portugal, a maior parte da água é 
usada na agricultura: 75%, calcula o 
estudo O Uso da Água em Portugal, 
encomendado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian ao C-Lab – The Consu-
mer Intelligence Lab, apresentado no 
mês passado. A proporção está muito 
acima da média da União Europeia 

(24%), mas em linha com a média 
mundial (69%) e outros países do Sul 
da Europa, como Espanha e Grécia 
(79% e 81%).

No entanto, o setor tem passado 
pelos pingos da chuva, com as cam-
panhas de sensibilização a concen-
trarem-se nas torneiras dos consu-
midores. “Um trabalho sério tem de 
ir muito além do consumo doméstico, 
que é o que tem sido feito”, aponta 
Filipa Dias, do Programa Gulbenkian 
Desenvolvimento Sustentável. “É ur-
gente antecipar cenários de risco. A 
ameaça da crise da água é das mais 
elevadas, e a pressão é ainda maior 
devido às alterações climáticas.”

Muitos agricultores já se preocu-
pam em poupar. Dos mais de 500 
inquiridos no estudo da Gulbenkian, 
65% praticam rega gota a gota, pelo 
menos em parte das suas explorações. 
Por outro lado, 71% não têm sequer 
contador. E como se pode poupar sem 
se saber o que se gasta?, questiona 
Filipa Saldanha. “O primeiro passo 
é medir o consumo, e isso ainda não 
é a regra. O segundo é apostar numa 
rega mais eficiente, usar apenas a 
quantidade necessária para a planta. 
Finalmente, aproveitar a tecnologia 
disponível, adequando as soluções ao 
perfil de cada produtor.”

Os resultados são surpreendentes, 
diz Filipa Dias, do C-Lab, que coor-
denou o projeto. “O agricultor, na 
dúvida, rega sempre a mais. Quando 
começa a medir e introduz as sondas 
[de medição de humidade no solo], 
passa a gastar menos 20% de água.”

O setor não se preocupa muito 
com poupanças, porque a água é uma 
despesa residual, continua a investi-
gadora, lembrando que os grandes 
custos são com pesticidas e herbici-
das, além da energia. Mas está tudo 
ligado. “Se o agricultor fizer uma rega 
eficiente, com os fitofármacos a serem 
distribuídos pela água, gasta menos 
fitofármacos.” No caso da energia, as 
poupanças podem atingir os 30 por 
cento. Há um investimento inicial, 
sim, embora relativamente pequeno 
e de rápido retorno. Um agricultor 
algarvio que serviu de caso de estudo 
garante que recuperou o capital apli-
cado num ano.

A REVOLUÇÃO AGRÍCOLA
João Coimbra, produtor de milho na 
Golegã, começou a poupar água nos 
anos 90, porque não queria que os 
filhos herdassem terra seca. Deixou 

Sete dicas para 
poupar água em 
casa
Sugestões de Catarina 
Barreiros, autora do site 
antidesperdício Do Zero

Guardar em recipientes a 
água do banho durante o 
tempo em que ainda está a 
aquecer para usar mais tarde 
na cozinha, no autoclismo, na 
rega, nas lavagens de casa…

Quem tiver hortas deve 
regar apenas fora das 
horas de calor, para evitar 
as perdas por evaporação. 
E se tiver controladores 
de humidade para pôr na 
terra, que custam €2 ou €3, 
melhor

Lavar sempre a loiça na 
máquina. Um minuto de 
lavagem à mão gasta dez 
litros, tanto como um ciclo 
inteiro na máquina

O autoclismo gasta cinco 
a 12 litros por descarga. 
Porque não aproveitar a água 
do banho? Os banhos da 
minha filha bebé dão para 
duas descargas

A água do desumidificador ou 
da máquina de secar pode ter 
usos menos nobres, como no 
ferro de engomar

Aproveitar a água da 
cozedura de leguminosas ou 
vegetais para fazer sopa

Fazer uma alimentação 
de base vegetal, que tem 
uma menor pegada hídrica. 
Mas atenção: o cacau 
consome muita água. Os 
dois alimentos com maior 
pegada hídrica são a carne 
de vaca e o chocolate
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Dezenas de países, entre os quais Portugal, encontram-se já em 
situação de risco alto ou muito alto de stresse hídrico. As alterações 
climáticas ameaçam tornar este cenário muito mais grave
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grande distribuição devia identificar 
e recompensar as melhores práticas.”

Afonso do Ó, consultor em água e 
alimentação da organização não go-
vernamental do ambiente ANP/WWF, 
admite que a agricultura está cada vez 
mais eficiente. Mas acrescenta que isso 
não chega. “Há situações e sistemas 
em que não podemos expandir mais o 
regadio.” Em vez disso, “continuamos 
a reforçar a oferta”. Chumbos como o 
da exploração de abacates numa pro-
priedade de Lagos, no Algarve, que, no 
mês passado, teve parecer negativo 
da Agência Portuguesa do Ambien-
te devido ao volume necessário de 
água, parecem ser movidos mais por 
mediatismo, devido à contestação 
pública contra o projeto, do que por 
uma estratégia sustentada, acusa. “Os 
laranjais consomem o mesmo, o milho 
ainda mais. O abacate não pode ser o 
demónio no Algarve, como o olival no 
Alentejo ou os eucaliptos no Centro 
do País. É preciso medir o risco em 
cada caso, e gerir a partir daí.”

cúbicos, produzia oito toneladas de 
milho. Agora, com 6 500 metros cú-
bicos, produzo 17 toneladas”, garante 
João Coimbra, que foi objeto de aná-
lise no estudo da Gulbenkian/C-Lab. 
Ou seja, para produzir um quilo de 
milho, precisava de 1,25 mil litros – 
hoje bastam-me 382 litros. Um ren-
dimento quatro vezes superior, e que 
ainda pode ter margem para melhorar. 
“Continuamos a fazer testes para re-
duzir o consumo ao máximo.”

É urgente incentivar outros agri-
cultores a fazer o mesmo caminho, 
defende Filipa Dias. A certificação, 
para ajudar a distinguir comporta-
mentos sustentáveis, é uma das saídas. 
“Os agricultores não valorizam a água 
porque não têm de demonstrar nada. 
Há vontade no setor, mas é preciso 
apoiar e definir prazos, numa estraté-
gia sustentada para as próximas déca-
das.” Filipa Saldanha, da Gulbenkian, 
concorda. “Oitenta e cinco por cento 
dos produtores não têm de cumprir 
qualquer requisito sobre a água. A INFOGRAFIA  MT/VISÃO

FONTE Water in Crisis: A Guide to the World's 
Fresh Water Resources, de Peter H. Gleick

Mais de dois terços da superfície 
do planeta estão cobertos de água, 
mas só ínfima parte desta é potável

Muita água, pouco que beber

Lagos, rios 
e aquíferos 
0,9%

 Oceanos

97%

Glaciares 
e calotas polares 
2,1%
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europeus, pôs Portugal no primeiro 
lugar da água não faturada, com 30% 
de perdas médias (a Hungria surge em 
segundo, com 25%; Áustria, Suécia e 
França têm 20%, e a Dinamarca ligei-
ramente menos de 10%).

A questão das fugas, devido acima 
de tudo a infraestruturas antigas e 
danificadas, é muito heterogénea. 
Normalmente, os concelhos com 
menor densidade populacional (e 
menos receitas) têm mais dificul-
dade em investir na substituição de 
condutas. “É uma assimetria brutal”, 
sublinha Rui Godinho, presidente da 
Associação Portuguesa de Distribui-
ção e Drenagem de Águas (APDA) e 
ex-administrador da EPAL (empresa 
que reduziu as perdas em Lisboa de 
25%, na década de 2000 a 2010, para 
os atuais 10,1%). “Dois terços dos sis-
temas de água e saneamento têm me-
nos de 20 mil habitantes. Lembro-me 
de um caso no Alandroal: era preciso 
levar água a uma aldeia, mas isso sig-
nificava instalar 20 quilómetros de 
canalizações.” Uma das soluções é a 
agremiação de empresas municipais, 
para ganharem escala, propõe.

Nem sempre é necessário um in-
vestimento massivo na substituição de 
condutas. “É possível reduzir rapida-
mente as perdas e sem gastar muito 
dinheiro”, garante Pedro Perdigão, 
CEO do grupo Indaqua, responsável 
pela distribuição nos três concelhos 
com menores perdas do País: Vila do 
Conde (9,4%), Santo Tirso e Trofa 
(10%). Nos sistemas que gere, a em-
presa instalou sensores que monito-
rizam os caudais e os fluxos 24 horas 
por dia e comunicam os dados a uma 
aplicação de Inteligência Artificial, que 
deteta situações anormais. Equipas 
de intervenção seguem, então, o mais 
depressa possível para o local.

“Em Matosinhos, gastámos um 
milhão de euros em colocação de 
sensores, equipamentos de gestão de 
pressão e fluxo, e geofones. Para este 
setor, é um pequeno investimento que 
compensa rapidamente. Há conce-
lhos em que o que perdem daria para 
abastecer a sua população durante 
cinco meses.” É literalmente dinhei-
ro a ir por água abaixo. A situação do 
Algarve, onde as águas subterrâneas 
começam a ficar contaminadas pela 
subida do nível do mar, podia ser re-
solvida, desta forma, “com €5 ou €10 
milhões”; em vez disso, “já se fala em 
dessalinizadoras e em novas barragens 
que custam dez vezes mais”.

DINHEIRO POR ÁGUA ABAIXO
A agricultura é o setor que mais água 
consome, mas está longe de ser o 
único em que há desperdício: a rede 
de distribuição tem perdas médias de 
quase um terço do total. E há conce-
lhos do País onde praticamente qua-
tro em cada cinco litros desaparecem 
algures entre a fonte e o destino, em 
fugas e desvios de água. Em Macedo 
de Cavaleiros, “evapora-se” 79,7 por 
cento. Um estudo recente do Banco 
Mundial, que analisou seis países 

NOS ANOS 90, 
JOÃO COIMBRA 
PRECISAVA DE 1,25 
MIL LITROS PARA 
PRODUZIR UM QUILO 
DE MILHO. HOJE, 
BASTAM-LHE 382 
LITROS

Um trabalho a tempo inteiro 
Em África, gastam-se 40 
mil milhões de horas só em 
transporte de água, tarefa quase 
exclusiva das mulheres 
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O FUTURO É SECO
Neste momento, dois terços do País já 
têm problemas, diz Rui Godinho, da 
APDA. “Devemos estar preocupados, 
e é preciso agir. Ainda não entrámos 
em rutura, não estamos em situação 
de catástrofe, mas as perspetivas não 
são animadoras. As barragens do 
Sado, por exemplo, já não têm água 
suficiente para fazer descargas que 
controlem a salinização dos campos 
de arroz.” É urgente garantir a segu-
rança hídrica, através de um conjunto 
de medidas estruturais: construir as 
barragens em certas regiões para as-
segurar o armazenamento interanual 
para os anos em que não chove, “que 
vão ser cada vez mais” (o represen-
tante do setor aponta a de Girabolhos, 
no Mondego, e a do Alvito, no Ocreza, 
ambas canceladas); tornar os aquífe-
ros “reservas estratégicas nacionais”, 
impedindo a captação sem licença, e 
reutilizar as águas residuais, tratadas, 
“para fins de segunda linha, como re-
gas e lavagens das vias públicas.

José Furtado, presidente da Águas 
de Portugal, diz que se vive atualmente 
um momento de definição, tal como 
aconteceu nos anos 90, quando se 

revolucionou a distribuição da água. 
“Há 25 anos, tínhamos 300 estrutu-
ras de serviços municipalizados e os 
nossos padrões não eram bons. Hoje, 
estamos acima da média europeia na 
qualidade e no abastecimento público 
de água e saneamento. Os novos de-
safios passam por tornarmo-nos mais 
eficientes e por reforçar a resiliência 
face às alterações climáticas, desig-
nadamente no Alentejo e no Algarve.”

A economia circular e a descar-
bonização do setor fazem parte des-
se trajeto – até porque a Águas de 
Portugal é o maior consumidor pú-
blico de energia. “Temos um plano 
ambicioso de valorização das lamas 
na agricultura [como fertilizante] e 
vamos atingir nesta década a neutra-
lidade energética, reduzindo os con-
sumos e aumentando a produção de 
energia renovável, através de biogás, 
mini-hídricas e parques fotovoltaicos 
e eólicos.”

Já não resta muito tempo para nos 
precavermos. Há estudos que preveem 
secas de oito a 15 anos seguidos na Pe-
nínsula Ibérica, no final deste século. 
Visto do futuro, Portugal de hoje vai 
parecer um oásis.  lribeiro@visao.pt

Vai ser muito pior Há modelos 
climáticos que apontam para 
secas em Portugal e Espanha 
que podem chegar aos 15 anos 
no fim deste século

EM MÉDIA, 30%  
DA ÁGUA MUNICIPAL 
PERDE-SE DEVIDO 
A FUGAS NAS 
CANALIZAÇÕES. MAS 
ALGUNS MUNICÍPIOS 
APROXIMAM-SE  
DOS 80%
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C
atarina de Albuquerque é uma 
das pessoas que mais têm con-
tribuído para levar a água onde 
ela é mais escassa. Após ter sido, 
durante seis anos, relatora es-
pecial das Nações Unidas para 

o direito a água potável e saneamento, 
em 2014, passou a liderar a Sanitation 
and Water for All, uma iniciativa glo-
bal que junta governos e organizações 
da sociedade civil de todo o mundo.

Morrem milhares de pessoas 
todos os dias devido à falta de 
acesso a água de qualidade. 
Porque é tão difícil resolver isto?
As razões mais imediatas são a falta 
de vontade política e de financia-
mento. O tema não é prioritário, e 
isso vê-se na composição do gover-
no e nas dotações orçamentais que 
recebem os ministérios respon-
sáveis pela água e sanea-
mento.
O facto de os países mais 
desenvolvidos darem 
a água como um bem 
adquirido faz com que 
não compreendam o 
alcance do problema 
noutras regiões do 
globo?
Vou mais longe: 
como é possível 
termos tido de 
esperar até 2010 
para a água e 
o saneamento 
serem re-
conhecidos 
como direitos 
humanos? Em 
1948, quando 
se anunciou 

CATARINA DE ALBUQUERQUE

 “A água contribui para o 
empoderamento das mulheres”
O acesso à água é a base para resolver outros problemas, mas continua 
a haver falta de financiamento e de vontade política, diz a presidente da 
Sanitation and Water for All

a declaração universal, não estava 
lá o direito à água. Os países onde 
há maiores problemas de água, na 
altura, eram colónias e nem sequer 
se sentaram à volta da mesa. Os que 
tinham lugar, diplomatas dos países 
ricos, faziam parte de uma classe 
social que nem sabia que esses pro-
blemas existiam. Hoje, os países do 
Norte têm de ajudar os do Sul, mas 
a ajuda pública ao desenvolvimento 
tem vindo a diminuir e é uma goti-
nha no oceano.
Muitas vezes, é um problema 
invisível...
Sim. Conheci pessoas no Bangla-
desh a beberem água transparente 
que estava a matá-las a longo prazo: 
água poluída com arsénico. Não da-
vam por nada. Tive, com um senhor 
de uma aldeia, uma das conversas 

que mais me chocaram na vida. 
“Então mas e o arsénico?”  

E ele: “Nós estamos 
preocupados é com a 

sobrevivência hoje, sei 
lá eu onde vou estar 
daqui a 20 anos.” Vi 
também miúdos em 
Angola de cócoras a 
pôr um pano nas po-
ças de água cheias de 

terra e a torcê-lo 
para a boca. Têm 
água para beber, 
sim. Depois vão 
estar cheios 
de diarreia, e 
alguns morrem, 
mas se calhar 
nem associam  
à água.
Qual é o papel 
da Sanitation 

and Water for All no combate  
a esta situação?
A nossa missão é trabalhar com 
o poder político, chefes de Esta-
do, chefes de Governo, agências da 
ONU, para aumentar a visibilidade 
do setor. Tentamos criar uma faísca, 
de forma a mobilizar a vontade po-
lítica para o tema de água e sanea-
mento, para aumentar os investi-
mentos e melhorar a governança 
da água. Isto porque construir uma 
bomba de água ou uma latrina não 
é suficiente. Se não houver uma 
política pública para o setor, daí a 
um ano já lá não estão. Contamos as 
bombas de água instaladas, mas não 
as que se estragam.
Tem de ser uma aposta 
sustentada?
Tal como na Educação ou na Saúde, 
não basta construir o edifício da 
escola ou do hospital, também aqui 
precisamos de planos nacionais que 
consigam ver tudo de uma ma-
neira integrada. E há também que 
perceber os impactos positivos do 
acesso à água potável noutras áreas. 
Por exemplo, na Educação: conheci 
umas miúdas fantásticas no Qué-
nia, na aldeia onde nasceu o pai do 
Obama, que depois de um dia de 
escola ainda tinham de estar horas a 
carregar água, porque é um trabalho 
de mulheres e de raparigas, e quan-
do chegavam a casa já não havia luz 
e não podiam fazer os trabalhos  
de casa. Portanto, a água contribui 
para o empoderamento das mulhe-
res, para o direito à Educação.  
E para a Saúde – metade das camas 
de hospitais em África está ocupada 
com pessoas que sofrem de doenças 
transmitidas pela água.
É possível conciliar a iniciativa 
privada com a necessidade de 
providenciar água e saneamento 
a todos?
Não é fácil, mas é possível. Não 
é obrigatório os serviços serem 
públicos. Importante é haver um 
regulador forte e independente, e ter 
tarifas sociais para quem não pode 
pagar as contas da água. Se eu não 
pagar a conta da Netflix, é legítimo 
que a Netflix me corte a conta. Mas o 
acesso à água e ao saneamento é um 
direito humano, por isso, quando eu 
não puder pagar a conta, o Gover-
no tem de entrar em ação e arranjar 
forma de eu não ficar privada do 
acesso a este direito fundamental só 
porque perdi o emprego. 
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S
e já eram vulneráveis, mais 
ficaram. Não bastavam a 
sobrepesca e a pesca ilegal 
enraizada, as alterações cli-
máticas e os esquemas de 
fraude alimentar: agora até 
a pandemia veio aumentar 
a pressão sobre espécies de 
peixe ameaçadas, em resul-
tado da menor fiscalização 

ao longo do último ano. Um pouco 
por todo o mundo, as autoridades 
não puderam inspecionar os barcos 
de pesca com a regularidade habi-
tual, em virtude das restrições para 

conter o novo coronavírus, e teme-se 
que a situação possa ter ficado ain-
da mais desgovernada em alto-mar, 
onde o controlo da atividade já não 
é fácil em circunstâncias normais. 
“Os pescadores nesses microcosmos 
conhecem as limitações ao nível de 
monitorização, controlo e vigilância e 
podem vir a envolver-se em práticas 
ilícitas”, alertava a FAO (Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura), logo nos primeiros 
tempos da crise sanitária provocada 
pelo SARS-CoV-2.

Estima-se que a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada, repre-
sente mais de 15% do peixe capturado, 
qualquer coisa entre 11 e 26 milhões 
de toneladas por ano. A escassa fis-
calização presencial, neste contexto 
pandémico, parece ter acentuado a 
necessidade de encontrar outro tipo 
de resposta, mais adequado à era 
digital. “Os observadores a bordo 
são sempre necessários e desejáveis, 
porque têm uma perceção diferen-
te de uma câmara de filmar, mas a 
pandemia veio realçar que é neces-
sária uma monitorização eletrónica 
remota”, sublinha Gonçalo Carvalho, 

Peixe, a outra vítima da pandemia
Organizações ambientais alertam para a falta de fiscalização do pescado no 

contexto atual, que deixa ainda mais exposto um setor já de si com problemas de 
sustentabilidade e suscetível a fraudes

 R U I  A N T U N E S

Alarme As pescas 
não reguladas 
representam 15% 
do peixe capturado. 
Teme-se que a 
Covid-19 tenha 
vindo acentuar 
ainda mais  
o problema
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UM ESTUDO 
ENCONTROU 35 
TIPOS DE PEIXE 
DIFERENTES 
VENDIDOS COMO 
LUCIANO. METADE 
ERA DE ESPÉCIES 
EM RISCO

Mais controlo “É necessária 
uma monitorização eletrónica 
remota” para diminuir as 
pescas ilegais, defende Gonçalo 
Carvalho, da Sciaena

coordenador executivo da Sciaena, 
associação portuguesa dedicada à 
conservação dos oceanos. O biólogo 
marinho refere-se ao sistema REM 
(sigla inglesa), uma tecnologia que 
combina sensores e videovigilância 
para obter informações como a loca-
lização do navio, os métodos de pesca 
utilizados e o produto em si.

Assim que os primeiros confina-
mentos começaram a fechar serviços 
e atividades, várias organizações não 
governamentais internacionais, como 
a WWF e a Ocean Mind, acionaram os 
alarmes para as possíveis consequên-
cias de uma fiscalização comprome-
tida, advogando a introdução deste 
sistema REM. A Sciaena foi uma das 
que subscreveram uma carta dirigi-
da às entidades regionais de gestão 
da pesca no mundo, no sentido de 
equacionarem a solução, atualmente 
em debate na União Europeia. “Acre-
dito que poderá tornar-se obrigatória, 
pelo menos para os prevaricadores 
reincidentes”, nota Gonçalo Carva-
lho, convicto de que Portugal teria a 
ganhar com a adoção generalizada da 
medida, uma vez que tornaria o seu 
produto “mais transparente e, por 
consequência, mais valorizado”.

DO BACALHAU AOS FILETES  
DE PEIXE-GATO
Sendo certo que a pandemia veio re-
duzir a atividade piscatória em zonas 
costeiras, aliviando a pressão sobre 
algumas populações de peixes, ima-
gens de satélite sugerem que o mesmo 
não se verificou em alto-mar, onde 
grandes embarcações conseguem 
capturar durante meses a fio. É este 
o ponto de partida de certas cadeias 
comerciais mais longas, que levam o 
peixe para ser preparado ou proces-
sado em países asiáticos, beneficiando 
de mão de obra mais barata, antes de 
ser exportado para os mercados eu-
ropeus e americanos.

Neste caminho entre a captura e 
o prato do consumidor, há muitas 
etapas vulneráveis à adulteração do 
produto. Não por acaso, a Europol e 
a União Europeia classificam o peixe 
como um dos produtos alimentares 
mais suscetíveis à fraude. A mais fre-
quente, segundo a FAO, é a substitui-
ção de uma espécie com maior valor 
comercial por outra menos apreciada. 
Um dos exemplos apresentados é o 
do peixe-gato (ou panga) criado em 
ambiente controlado na China, que 
surge em muitas embalagens de filetes 

vendidas como se fossem de outros 
peixes mais valorizados.

Ao longo da última década, a ONG 
americana Oceana tem liderado uma 
campanha internacional com vista a 
alertar o mercado e os consumido-
res para estas práticas fraudulentas, 
agregando vários estudos que mos-
tram, através de testes de ADN, que 
o problema existe à escala global. 
Na Europa, a pescada e o linguado 
surgem como espécies propensas a 
adulterações. “Em Portugal, também 
já vi à venda bife de espadarte que era 
claramente de tubarão”, atira Gonçalo 
Carvalho, que considera “boa ideia” 
consumir pescado fresco de prove-
niência “o mais próxima possível”, 
embora ressalve que esta não é, por si 
só, garantia de maior sustentabilidade 
do produto.

Assentes no princípio de que tudo o 
que vem à rede é peixe, estes esquemas 
acabam por apanhar na rede algumas 
espécies ameaçadas. A nível global, a 
família Lutjanidae, dos peixes lucianos 
(semelhantes aos pargos), é muito dada 
a substituições, até porque existem 
várias espécies parecidas. Um estudo 
de 2018 da Universidade de Salford, 
em Manchester, que recolheu 300 
amostras em seis países, supostamente 
de lucianos, identificou 35 espécies de 
outras 15 famílias diferentes.

Entre as amostras legítimas e fal-
sas, mais de metade pertenciam a 
espécies que integravam, em 2017, a 
lista vermelha de espécies ameaçadas, 
da União Internacional para a Conser-
vação da Natureza. O mesmo é dizer 
que, além de nem sempre comermos 
o que vem descrito nas embalagens 
(ou nas ementas dos restaurantes), 
também não estamos inteiramente 
livres de consumir peixes em risco 
de extinção. Isto apesar de a legis-
lação europeia, ao contrário do que 
acontece noutras latitudes, obrigar 
a que os rótulos apresentem o nome 
científico das espécies em causa, para 
maior proteção do consumidor. “Há 
sempre possibilidade de enganar o 
sistema, mas podemos fazer melhor 
ao nível da fiscalização”, remata Gon-
çalo Carvalho.  rantunes@visao.pt
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Poluição afeta 
os mais pobres

Um relatório da 
ONU conclui que 
as comunidades 
desfavorecidas 

são afetadas 
desproporcionalmente 

pela degradação 
provocada por plásticos, 
da extração da matéria-

prima aos materiais 
descartados. Na Índia, 
por exemplo, há dois 

milhões de “apanhadores 
de plástico”, que 

trabalham em lixeiras 
em condições miseráveis. 

A análise alerta que 
a pandemia piorou o 
problema, devido ao 

aumento de plásticos 
descartados, como 

máscaras.

A Amazon 
despediu ativistas 
climáticos, acusa 

regulador
O Conselho Nacional de 
Relações Laborais, dos 

EUA, concluiu que o gigante 
do retalho despediu duas 

trabalhadoras como retaliação 
pelas suas posições públicas 

contra as políticas de 
sustentabilidade da empresa. 
Emily Cunningham e Maren 
Costa haviam criado o grupo 
Funcionários da Amazon pela 
Justiça Climática em janeiro 
de 2020 e publicaram logo 

nesse mês uma carta aberta 
a denunciar as ligações da 
Amazon à indústria do gás 
e do petróleo, assinada por 
350 trabalhadores. Ambas 

foram despedidas três meses 
depois. A empresa diz que a 

decisão se deve à violação de 
políticas internas por parte 

das funcionárias. O organismo 
regulador deverá agora seguir 

com o caso para tribunal.

N Ú M E R O

185
tartarugas bebé

Funcionários alfandegários 
do principal aeroporto das 
Galápagos encontraram 

uma mala de viagem cheia 
de crias de tartarugas-

das-galápagos, com 
menos de três meses de 
idade, embrulhadas em 
plástico. Dez já estavam 
mortas. Cada um destes 

animais, que se encontram 
em risco de extinção, 

pode valer até €4 mil no 
mercado negro. Das 15 
espécies de tartarugas-

das-galápagos que o 
naturalista Charles Darwin 

encontrou no século XIX, 
cinco já desapareceram. 

O Equador, país a que 
pertencem as ilhas, prevê 

três a cinco anos de 
prisão para traficantes, 
mas o lucro continua a 

compensar o risco.

C O N S E R V A Ç Ã O

Estão a nascer 
mais baleias
Desde 2015 que não 

nasciam tantas baleias- 
-francas-do-atlântico- 

-norte, revelou uma 
equipa de investigadores, 
que contaram 17 recém-
nascidos entre dezembro 
e março, na costa sudeste 

dos EUA – tantas como 
a soma dos três anos 

anteriores. Mas os 
cientistas avisam que 
o saldo continua a ser 

negativo, com mais mortes 
do que nascimentos. As 

estimativas mais otimistas 
calculam que já só restem 

cerca de 360 baleias- 
-francas-do-atlântico-norte.

P O L É M I C A

Quando é que as emissões vão 
diminuir? Estamos a ouvir: 
‘Em 2050 ou em 2060 seremos 
neutros em carbono.’ Mas 2060 
está longe. O que vão fazer nos 
próximos cinco ou dez anos?”
Raj Kumar Singh, ministro da Energia da Índia, criticou 
duramente as promessas de neutralidade carbónica 
dos países mais ricos, durante uma conferência online 
organizada pela Agência Internacional de Energia, 
acusando-os de nada fazerem a curto prazo. “Há países 
com emissões per capita quatro vezes, cinco vezes, seis 
vezes, 12 vezes a média mundial”, apontou Kumar Singh. 
“2060 está longe. Se nessa época as pessoas continuarem 
a emitir aos níveis atuais, o mundo não sobreviverá.”  
A Índia está a ser pressionada para apresentar um plano  
de descarbonização, apesar de as suas emissões per capita 
serem baixas. Um português emite, em média, quase  
o triplo de um indiano. Um americano, nove vezes mais.

P L Á S T I C O



JÁ CHEGOU!

Agora ainda mais perto de si!
BIB ECOPACK 10L
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D
iretor do Instituto Global 
de Saúde e professor de 
Saúde e Ambiente na 
Universidade de Wiscon-
sin-Madison, membro 
da Academia Nacional de 
Medicina, dos EUA, autor 
principal dos relatórios 
do Painel Intergoverna-
mental para as Alterações 

Climáticas (IPCC), Jonathan Patz é 
um dos especialistas mais reputa-
dos do mundo quando se fala dos 
impactos do aquecimento global na 
saúde humana.
O investigador, que em março 
esteve (virtualmente) em Portugal, 
para a AIMS Meeting 2021, orga-
nizado pela Associação de Estu-
dantes da Faculdade de Medicina 
de Lisboa, diz à VISÃO que as 
mudanças no clima vão multipli-
car as doenças – e os mais pobres 
irão sofrer desproporcionalmen-
te. “Grande parte do Bangladesh 
e da Holanda encontra-se abaixo 
do nível do mar, mas quem está 
mais vulnerável e quem tem re-
cursos para suster o mar? ”

Podemos considerar que esta 
pandemia foi provocada por 
um distúrbio da Natureza pelo 
Homem?     

É muito provável que haja pertur-
bações da Natureza na origem da 
Covid – destruição de habitats que 
levou a alterações na migração e na 
densidade populacional dos morce-
gos, no Sudeste Asiático e na China, 
a que se seguiu um evento de trans-
ferência para os humanos a partir 
de um hospedeiro intermediário. 
Análises recentes mostram ainda 
que as alterações no clima podem 

ter levado a uma mudança na dis-
tribuição de morcegos, ajudan-

do a desencadear este evento, 
embora essa relação de causa e 
efeito seja difícil de provar.
As alterações climáticas 
têm grandes impactos 
na saúde humana. O que 
mais o preocupa? Mortes 
relacionadas com o calor? 
Eventos extremos? 
Doenças tropicais que 
migram para latitudes 
mais altas?
Tudo. Mas depende de onde 
moramos. Devido ao au-
mento do nível do mar e de 
tempestades, as pessoas no 

Bangladesh devem preocu-
par-se com doenças transmi-

tidas pela água, como a cólera; 
quem vive na região central 

dos Estados Unidos da Améri-

JONATHAN PATZ
 “A nossa saúde fica a ganhar com 
o fim dos combustíveis fósseis”
Não é “só” uma questão de alterações climáticas: reduzir emissões pode salvar 
milhões de vidas no imediato, diz o investigador americano, um dos maiores 
especialistas mundiais em impactos ambientais na saúde humana

 L U Í S  R I B E I R O 
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ca, ondas de calor; na Califórnia ou 
em Portugal, exposição ao fumo dos 
incêndios florestais; nos trópicos, 
a preocupação é com a segurança 
alimentar, porque pode ficar dema-
siado calor para a produção agríco-
la. E, claro, temos de estar atentos a 
doenças como a malária e a den-
gue, que se deslocam para latitudes 
mais altas. Além disso, as alterações 
climáticas são um multiplicador de 
problemas atuais: ondas de ca-
lor, poluição do ar, certas doenças 
transmitidas por mosquitos.
Os efeitos do aquecimento global 
afetam sobretudo os mais pobres, 
o que é de certa forma irónico, 
porque a maior fatia de culpa 
está nos mais ricos. De que modo 
os desfavorecidos são afetados 
desproporcionalmente?
Vejo as alterações climáticas como 
o nosso maior dilema ético. Os me-
nos responsáveis pelo problema do 
consumo de energia e das emissões 
de gases com efeito de estufa são os 
mais vulneráveis aos riscos ambien-
tais: as pessoas que se encontram 
em habitações pobres, por exemplo, 
em risco de inundações e de humi-
dade, ou que não têm ar condicio-
nado. Não quero dizer que os países 
ricos estejam imunes. A pandemia 
mostrou-nos que uma doença em 
qualquer parte do mundo acaba por 
afetar toda a gente. Mas as grandes 
questões sensíveis ao clima – des-
nutrição, diarreias e malária – en-
contram-se sobretudo em países 
pobres, pelo que são esses a sofrer 
os primeiros impactos. Mesmo 
quando se comparam países com si-
tuações idênticas... Grande parte do 
Bangladesh e da Holanda encon-
tra-se abaixo do nível do mar, mas 
quem está mais vulnerável e quem 
tem recursos para suster o mar? Há 
aqui grandes desequilíbrios.
Mesmo que estejamos otimistas 
quanto às reduções nas emissões, 
há já efeitos inevitáveis. Como 
podemos preparar os sistemas 
de saúde para essas mudanças? 
Quais devem ser as nossas 
prioridades?
Os sistemas de saúde precisam de se 
tornar resilientes e de estar pron-
tos para eventos climáticos mais 
extremos, como ondas de calor ou 
inundações. Também deve haver 
uma maior vigilância para se detetar 
doenças sensíveis ao clima, espe-
cialmente doenças infecciosas. 

Não são apenas as alterações 
climáticas que matam pessoas 
– as próprias emissões matam 
pessoas. Quais são as estimativas 
de mortes causadas pela queima 
de combustíveis fósseis?
O que fizermos para combater as 
alterações climáticas, apostando 
numa economia de baixo carbono, 
beneficia a saúde. O primeiro a ga-
nhar é a qualidade do ar: quando se 
queima carvão, além de gases com 
efeito de estufa, também se emite 
partículas finas, óxido de enxo-
fre, todos estes poluentes nocivos. 
A Organização Mundial da Saú-
de estima sete milhões de mortes 
prematuras, todos os anos, devido 
à poluição atmosférica. Acaba de 
sair um novo estudo de Harvard 
que aponta para 8,7 milhões. Com 
um sistema energético mais limpo, 
temos um benefício imediato. E a 
solução existe. O preço das energias 
renováveis caiu 99% desde os anos 
setenta. Há pouco tempo, a Agên-
cia Internacional para as Energias 
Renováveis disse que, se retirarmos 
todos os subsídios à produção de 
eletricidade, as renováveis já são a 
fonte mais barata.
De que estão a morrer esses sete 
ou oito milhões de pessoas?
De doenças cardiovasculares e pul-
monares. Estamos a aprender cada 
vez mais sobre a poluição do ar... 
Um estudo recente mostrou que o 

fumo dos incêndios é mais perigo-
so do que pensávamos. A poluição 
do ar interior é também um grande 
problema. 
Quantas vidas estima que podem 
ser salvas se fizermos essa 
transição para uma economia 
mais limpa?
Saiu recentemente na Lancet um 
estudo sobre alterações climáticas 
e saúde. Se os nove países analisa-
dos (EUA, Reino Unido, Alemanha, 
China, Índia, Indonésia, África do 
Sul, Nigéria e Brasil) assumissem os 
seus compromissos para reduzir as 
emissões, evitar-se-iam 1,6 milhões 
de mortes por poluição atmosférica.
Só nesses nove países?
Sim, todos os anos até 2040, em 
comparação com 2019. A estes 
juntam-se um milhão de vidas 
salvas com melhores dietas alimen-
tares e mais de dois milhões com 
um aumento da atividade física, se 
começarmos a desenhar as cidades 
para as pessoas em vez de para os 
carros. Nos EUA, o meu país, menos 
de metade dos americanos adultos 
pratica o nível mínimo recomen-
dado de exercício... Esta é a grande 
mensagem que tento passar hoje em 
dia: a nossa saúde fica a ganhar com 
o fim dos combustíveis fósseis, es-
pecialmente nas doenças crónicas.
Numa perspetiva económica, 
parte considerável dos custos 
associados a essa transição 
energética seria compensada, 
pelo que os países conseguiriam 
poupar em custos de saúde...
Haveria grandes poupanças. Menos 
mortes, menos hospitalizações... 
Nos EUA, estamos a falar de 500 
mil milhões de dólares por ano. 
Fizemos um estudo apenas para o 
nosso pequeno estado, o Wisconsin: 
se tivéssemos um cenário de energia 
verde, na sua maioria eólica, solar e 
nuclear, salvaríamos cerca de duas 
mil vidas por ano e pouparíamos 
21 mil milhões de dólares em 
cuidados de saúde. Portanto, este 
argumento de “não podemos pagar 
essa transição” não cola. Já temos 
energia limpa, e é apenas uma 
questão de haver vontade política. 
Não podemos queimar mais carvão. 
Precisamos, sim, de investir nas 
comunidades mineiras e ajudá-las 
na diversificação profissional, para 
que possam sobreviver e sair-se 
bem sem terem de continuar a 
extrair carvão.  lribeiro@visao.pt

VEJO AS 
ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS 
COMO O NOSSO 
MAIOR DILEMA 
ÉTICO: OS MENOS 
RESPONSÁVEIS 
SÃO OS MAIS 
VULNERÁVEIS AOS 
RISCOS AMBIENTAIS
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“A primeira 
panaceia para 

uma nação 
mal gerida é 
a inflação da 

moeda; a segunda 
é a guerra. Ambas 

trazem uma 
prosperidade 
temporária; 

ambas trazem 
uma ruína 

permanente. 
Mas ambas são 

o refúgio dos 
oportunistas 

políticos e 
económicos”
Ernest Hemingway

Escritor
(1899-1961)
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J
uros em mínimos históricos, 
megaprogramas de compra 
de dívida e outros ativos e 
biliões de euros injetados na 
economia, através de apoios 
sociais, ajudas às empresas 
e investimento público. Go-
vernos de todo o mundo têm 
procurado aliviar o efeito da 
crise pandémica nas famílias. 
Mas não faltam avisos sobre 
as possíveis consequências 

destas medidas, especialmente do lado 
dos preços. É porventura o debate mais 
animado da Economia, sobretudo do 
outro lado do Atlântico. 

Os argumentos vinham sendo esgri-
midos há algum tempo, mas a discussão 
acelerou definitivamente com a aprovação 
do programa de estímulos de Joe Biden, 
que ascende a 1,9 biliões de euros. É pra-
ticamente a dimensão do PIB italiano, que 
chegará à economia através de cheques 
de 1 400 dólares para as famílias, uma 
prestação para agregados com filhos, o 
reforço do subsídio de desemprego, apoio 
financeiro aos Estados, à reabertura das 
escolas e aos restaurantes. 

O plano gerou entusiasmo com uma 
saída mais rápida da crise, mas também 
críticas de alguns dos economistas mais 
mediáticos do mundo. O motivo central 
é que, ao distribuir e gastar tanto di-
nheiro, este programa vai provocar um 
sobreaquecimento da economia, o que 
pode fazer disparar a inflação. E níveis de 
inflação demasiado elevados podem não 
só servir como um “imposto escondido” 
– havendo mais dinheiro em circulação, 
cada moeda vale, em si, menos – como 
forçar o banco central a subir os juros. 
A voz mais barulhenta pertence a Larry 
Summers, ex-secretário de Estado do Te-
souro, que considera que “esta é a política 
macroeconómica menos responsável dos 
últimos 40 anos”. Esse risco faz sentido?

“Sim. Não quer dizer que seja o cená-
rio mais provável e, aliás, acho que não é. 
Mas é um argumento logicamente corre-
to”, responde Ricardo Reis, professor na 
London School of Economics. “Por um 
lado, há um pacote orçamental gigantes-
co, muito acima do que seria preciso para 
apenas recuperar a atividade económica 
para a sua capacidade produtiva e que, por 
isso, terá tendência a levar a um aumento 
dos preços. Por outro lado, um banco cen-
tral dos mais ‘pomba’ de que há memória 
no que diz respeito ao que afirma ser a 
sua tolerância para com inflação alta nos 
próximos anos, e com uma dívida tão alta 

Quem tem medo 
da inflação?

É o debate mais animado 
da Economia: será que  

os grandes programas de estímulo 
orçamental, conjugados com as 

injeções dos bancos centrais, 
podem provocar o regresso 

do fantasma da inflação?  
Da resposta a essa pergunta 

depende uma saída mais rápida  
ou dolorosa desta crise

 N U N O  A G U I A R

P R E Ç O S
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A queda da inflação
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que qualquer aumento de taxas de juro 
teria um grande impacto orçamental.”

No entanto, o contexto atual traz uma 
série de travões a esse avanço dos preços. 
Esta crise tem a particularidade de atingir, 
ao mesmo tempo, a oferta e a procura. Um 
estímulo fará aumentar o consumo – o 
que, teoricamente, puxa pelos preços –; 
porém, isso acontece numa altura em que 
as empresas também começam a produzir 
mais, o que põe água na fervura da infla-
ção. Além disso, em muitos países, a crise 
agravou bastante o desemprego, o que 
significa que há margem para puxar pela 
economia sem que isso gere necessaria-
mente inflação. Mais: temos, hoje, várias 
décadas de sucesso no controlo da infla-
ção, em torno da meta de 2%, valor que 
a zona euro não ultrapassa desde 2012. 
Mesmo que nos desviemos momentanea-
mente, as famílias e as empresas conti-
nuarão a agir assumindo que ela acabará 
por regressar a esse ponto – e confiando 
que, se necessário, o banco central inter-
virá para evitar um descontrolo. 

As condições estruturais da economia 
parecem ainda empurrá-la mais para 
cenários de deflação (queda dos preços) 
do que para um crescimento sustentado 
da inflação. “Se me perguntar qual é o 
principal problema, é a possibilidade de 
deflação prolongada. Há fatores estrutu-
rais a pressionar a economia real. Pode 
ter momentos de inflação, mas não um 
boom”, explica à VISÃO Maria Demert-
zis, vice-diretora do think tank Bruegel. 

Miguel Faria e Castro concorda que um 
cenário de espiral inflacionista é pouco 

provável. “Inflação descontrolada tende a 
surgir, historicamente, em contextos mui-
to específicos de perda de independência 
do banco central, que não me parecem 
ser o caso atual dos EUA (ou de qualquer 
outra economia desenvolvida)”, aponta o 
economista da Reserva Federal de St. Lou-
is. E, embora o banco central dos EUA – a 
Fed – permita agora desvios temporários 
da meta de 2%, “se se tornar claro que a 
inflação está a ficar fora de controlo, vol-
tará a intervir para a controlar”.

Além disso, muitos dos que pensam 
que há risco de inflação já gritaram “lobo” 
no passado, seja há mais de uma década, 
quando a Fed estreou a sua política de 
compra de ativos para combater a crise 

financeira, seja mais recentemente, quan-
do Donald Trump introduziu um corte 
brutal de impostos com o desemprego 
em mínimos históricos. O lobo não veio.

Miguel Faria e Castro considera que 
estas “previsões falhadas” se devem ao 
medo de repetição do cenário dos anos 
70 nos EUA, com crescimento baixo e 
inflação alta (“estagflação”). Na Europa, é 
necessário conviver com o trauma alemão 
face à hiperinflação. Contudo, o mundo 
mudou nos últimos 50 anos: a Fed é mui-
to mais independente, e é relativamente 
consensual que assim deve continuar; a 
própria estrutura da economia mudou, e 
estamos a sair de uma década em que os 
preços praticamente não se mexeram. Nos 
anos 70, o choque veio do lado da oferta (o 
choque petrolífero), “enquanto atualmente 
é mais provável que choques negativos de 
procura predominem”.

Talvez seja altura de considerar se 
um cenário de subida descontrolada dos 
preços continua a ser um risco real para 
economias desenvolvidas, como EUA ou 
Portugal. Será que “resolvemos” a equa-
ção da inflação? “É uma possibilidade”, 
responde Demertzis. “O que temos visto 
nos últimos 30 anos é que fomos capazes 
de gerir as expectativas, através da credi-
bilidade [dos bancos centrais]. Eu acredito 
numa meta de inflação de 2%, porque o 
banco central diz que é 2 por cento.”

Faz sentido continuar a apontar para 
imagens de crianças a brincar com notas 
na Alemanha dos anos 20? “Alemanha de 
Weimar, Hungria pós-II Guerra, Zimba-
bué de Mugabe e Venezuela bolivariana 
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têm em comum a completa falta de inde-
pendência do banco central e a utilização 
excessiva de senhoriagem para financiar 
os gastos do Estado. Penso que estamos 
muito longe de arranjos institucionais 
deste género em qualquer democracia 
desenvolvida”, nota Faria e Castro. 

Ricardo Reis tem mais dúvidas. “Não 
deixou de ser um ‘problema’. Simples-
mente, a política monetária, apoiada nos 
grandes avanços da teoria macroeco-
nómica das últimas três décadas e num 
apoio institucional forte nas economias 
avançadas em torno de bancos centrais 
independentes, tem feito um trabalho 
extraordinário em manter a inflação es-
tável.” Os seus receios são os de uma Fed 
mais permissiva com alguma inflação 
momentânea, o desejo de usar os bancos 
centrais para atingir outros objetivos além 
da estabilidade de preços (combate às al-
terações climáticas, desigualdade) e dívida 
pública muito alta. Pode-se “facilmente 
ver o ‘problema’ a reaparecer”.

Independentemente de quem tenha 
razão, a verdade é que uma grande fatia da 
população nunca sentiu na carteira o peso 
da inflação. “Há cinco anos, ainda usava os 
mesmos modelos e explicava a narrativa 
do ‘medo da inflação’. Olhei para os meus 
alunos e lembrei-me de que eles nunca 
tinham visto inflação na sua vida”, conta 
Demertzis. “A geração mais jovem terá um 
condicionamento diferente. E o medo da 
deflação vai mudar a forma como olham 
para os preços.” 2021 e a Covid-19 podem 
marcar para sempre esta história e este 
debate.  naguiar@exame.pt

O Presidente  
no labirinto  
constitucional

N
a polémica sobre os apoios 
sociais, é fundamental 
distinguir com clareza a 
substância da forma. Ou, 
se preferirem, os méritos e 
os deméritos dos diplomas 
aprovados, do processo 
que levou à sua aprovação.

Pelo meu lado, não discuto o es-
sencial da justeza e da justiça das leis 
aprovadas. Não tenho dúvidas de que 
os montantes em causa são mais bem 
aplicados no apoio dos segmentos 
da população que mais sofrem com 
a crise pandémica do que no buraco 
sem fundo que é a TAP, só para dar o 
exemplo mais chocante.

A questão é obviamente a forma 
como estas leis foram aprovadas, 
como se sabe, através de uma co-
ligação negativa que 
juntou partidos de 
esquerda e de direita 
contra o PS. Não que 
as coligações negativas 
sejam necessariamen-
te um problema em si 
mesmas. Basta lembrar 
que a Geringonça é a 
forma suprema de co-
ligação negativa e, que 
eu tenha reparado, o 
PS nunca se queixou 
do arranjo. 

O problema só verdadeiramente 
eclode quando as ditas coligações 
negativas chocam de frente com o 
princípio da separação de poderes. 
É o caso. Julgo que nem o Presidente 
da República verdadeiramente tem 
dúvidas sobre quem é responsável, 
no nosso regime político, pela gestão 
e pela execução do Orçamento do 
Estado: à Assembleia da República 
compete aprovar o Orçamento, ao 
governo compete executá-lo. Aliás, 
repare-se no absurdo de imaginar 
o contrário: se um governo vê o seu 
Orçamento do Estado chumbado 
na Assembleia da República, a sua 
queda é inevitável na medida em 
que deixa de ter condições mínimas 

para governar. Convenhamos que é, 
de facto, precisa muita criatividade 
para imaginar que, ao contrário, um 
qualquer executivo pudesse aceitar 
governar com base num orçamento 
que não é o seu.

Nem é, portanto, preciso entrar na 
discussão técnica sobre a constitucio-
nalidade, para a qual sou manifesta-
mente incompetente (embora registe 
a convergência de opiniões entre os 
mais reputados constitucionalistas do 
País), para perceber de que lado está 
a razão neste caso. Aceitar a doutrina 
bizarra e retorcida do Presidente da 
República seria criar um precedente 
gravíssimo a partir do qual, em rela-
ção a medidas justas (como estas) ou 
absolutamente iníquas, passaríamos 
a ter um País governado diretamente 

pela Assembleia da Re-
pública, pelos humores 
da oposição e pelo juí-
zo subjetivo do Presi-
dente da República. Tal 
equivaleria a decretar 
uma sentença de morte 
para os executivos mi-
noritários e, mais gra-
ve, a aceitar um total 
atropelo do princípio 
liberal da separação de 
poderes.

Lamento dizê-lo, 
mas é minha convicção que o Presiden-
te da República não promulgou os di-
plomas a pensar apenas (ou sobretudo) 
nos mais frágeis e que muito menos o 
terá feito a pensar na Constituição. Iro-
nia das ironias, quando daqui a largos 
meses o Tribunal Constitucional decidir 
a favor do Governo, teremos António 
Costa erigido em defensor primeiro 
de uma Constituição sacrificada pelos 
cálculos políticos de um Presidente 
em incessante busca de popularidade. 
Num tempo de exceção como aquele 
em que vivemos, em que se tornaram 
rotineiros os sucessivos decretos de 
estado de emergência, convenhamos 
que a coisa não é de molde a deixar-nos 
sossegados. 

O Presidente 
da República 
não promulgou 
os diplomas a 
pensar apenas 
(ou sobretudo) 
nos mais 
frágeis

P O R  P E D R O  N O R T O N



84    V I S Ã O  8  A B R I L  2 0 2 1

COMPORTAMENTO

JO
SÉ

 C
AR

LO
S 

CA
RV

AL
HO

F
oi quase há um ano que Hele-
na Sanches decidiu finalmente 
avançar com o projeto, há muito 
adiado, de voltar a ter um cão. 
“As minhas filhas estavam sem-
pre a pedir e eu respondia que 
não tinha vida para ter animais, 
muito menos criar um desde pe-
quenino”, conta a fisioterapeuta 
de 49 anos que, em tempos, já 

tinha tido dois labradores e sabia bem o 
que a esperava. 

A mudança de uma casa para um apar-
tamento e as longas horas que tanto Hele-
na como as filhas, Maria e Joana, passavam 
no trabalho, na universidade e na escola 
haviam sido os principais desmotivadores 
da empreitada. Mas a chegada da pande-
mia confinou as filhas às quatro paredes 

de casa, o ritmo de vida abrandou e a 
ideia enraizou-se na cabeça e no coração 
da mãe. A 17 de abril de 2020, após ter 
passado por uma loja de Campo de Ou-
rique, em Lisboa, que tinha uma ninhada 
para adoção, Helena chegou a casa com 
“a esperança de que a vida das miúdas 
se tornaria mais leve” e com Hope, uma 
cadelinha de um mês, cruzada de Beagle 
e Cocker, nos braços. 

Tudo indica que Helena, Maria e Joana 
não foram as únicas a quem a pandemia 
deu o empurrão final para o salto de con-
fiança. Na procura de companhia para o 
confinamento, de um novo membro da 
família ou, como Helena, da realização 
de um projeto adiado, os portugueses 
parecem ter adotado mais animais de 
companhia, entre março de 2020 e abril 

de 2021, do que no mesmo período no 
ano anterior.

Da Casa dos Animais, canil e gatil da 
Câmara Municipal de Lisboa, ao Centro 
de Recolha Oficial de Animais da Câmara 
Municipal do Porto, passando pela União 
Zoófila e a SOS Animal, na capital, a As-
sociação de Proteção dos Animais (APA) 
de Torres Vedras, o Movimento Interna-
cional em Defesa dos Animais (MIDAS), 
em Matosinhos, ou a Associação Java, na 
Lourinhã, todos afirmam ter registado, 
neste período, um aumento no número 
de adoções, de cães e de gatos, que vai dos 
3% aos 22 por cento.

Já a Adopta-me, plataforma online 
que faz a ponte entre associações e quem 
procura animais de companhia para ado-
ção, viu serem-lhe retirados, entre maio 

À procura 
de 

companhia
O confinamento levou 

muitos portugueses  
a adotar animais  

de estimação. Preparar  
estes novos membros  

da família para o regresso  
à normalidade é agora  

o grande desafio
 M A R I A N A  A L M E I D A  N O G U E I R A
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de 2020 e março de 2021, mais 11% de 
anúncios do que no mesmo período do 
ano anterior, e a Petify, outra plataforma 
semelhante, fala mesmo de um crescimen-
to de 150% na procura de animais para 
adoção e uma descida de 70% na procura 
de serviços de pet-sitting.

O REGRESSO À NORMALIDADE
Canis municipais e associações alertam, no 
entanto, para o facto de este ser um pe-
ríodo transitório, que não se sabe quanto 
durará e, por isso, ser importante evitar 
as adoções por impulso. Sandra Duarte 
Cardoso, presidente da direção da SOS 
Animal, conta que a associação nunca 
recusou tantas adoções como no período 
da pandemia, precisamente porque não 
estavam planeadas. “Quando perguntáva-
mos como seria depois do confinamento, 
respondiam ‘ah, isso logo se vê’.” Marta 
Videira, diretora clínica da Casa dos Ani-
mais, sublinha que um animal tem de ser 
visto como mais um elemento da família e 
não um entretém. “É preciso tempo, uma 
boa educação e uma engrenagem tal de 
rotinas que, quando a pessoa voltar para 
o trabalho, o animal já esteja habituado a 
ir só duas ou três vezes por dia à rua.” A 
inexistência destes hábitos pode levar os 
animais mais jovens à ansiedade de sepa-
ração, “destruindo coisas e criando tensão 
na própria casa”.

Consciente disso está Ricardo Sousa, 
43 anos, “pai babado” da pequena Nina, 
uma rafeira bebé adotada há uma semana. 
Motivado pelo tempo conseguido graças 
ao teletrabalho, assegura que o regresso 
à normalidade foi pensado com a mulher 
antes de decidirem avançar com a adoção. 
“Vamo-nos articular, eu trabalho perto de 

tos para os quais os donos tiveram de se 
mudar, após perderem o emprego durante 
o confinamento, e alguns, mas poucos, 
foram vítimas de adoções impulsivas por 
tutores que, depois, “pediam à associação 
para ficar com eles”.

Ângela Assis, membro da direção da 
APA, observou uma realidade semelhan-
te em Torres Vedras, onde a associação 
ajudou, durante este período, muitas 
famílias carenciadas com a compra de 
ração. A fim de evitar abandonos ou até 
devoluções, Ângela Assis defende que é 
muito importante perceber o estilo de 
vida de cada pessoa, “horários de trabalho, 
disponibilidade de tempo diário que pode 
dedicar ao animal, condições financeiras 
e quais são as expectativas”. 

Primeiros percalços ultrapassados, os 
donos de Hope, Nina e Alegria pensam 
agora no verão que se aproxima e na 
melhor forma de levarem consigo estes 
novos membros da família a conhecer as 
suas praias fluviais preferidas, parques de 
campismo e até as casas de alguns amigos. 

 mnogueira@visao.pt

Novos amigos Hope (à esq.) foi treinada para sair de casa em 
horários compatíveis com os que as filhas de Helena terão no 
regresso presencial às aulas. Alegria (à dir.) tem vindo a ganhar 
cada vez mais confiança junto da nova família

casa e conseguirei vir à hora do almoço 
para estar com a Nina, por exemplo”. Gon-
çalo da Graça Pereira, especialista europeu 
em Medicina do Comportamento, acon-
selha quem ainda está em casa a deixar o 
animal numa divisão diferente durante 
algumas horas, “sempre sem forçar, com 
comida e alguns brinquedos cognitivos”, 
de forma a prepará-lo, de forma suave, 
para momentos de maior independência. 

Andreia Alves e Ricardo Mendonça, 33 
e 38 anos, adotariam com ou sem pan-
demia. O casal de Matosinhos, com dois 
filhos de 4 e 6 anos, tinha já adotado o 
gato Simba, há dois, através do abrigo da 
MIDAS, e decidiu juntar um sexto mem-
bro à família. Convencidos de que iam 
levar um cachorrinho, mudaram de ideias 
ao conhecer uma Alegria com traços de 
pincher e de pastor-alemão. “Parecia feita 
para a nossa família.” Quem não reagiu 
da melhor forma foi Simba, mas, com a 
ajuda dos conselhos de Sónia Rodrigues, 
voluntária da MIDAS, neste momento a 
relação com Alegria é pacífica. Quando já 
há um gato na habitação e é introduzido 
um cão, Sónia explica que, numa primeira 
fase, “se deve mantê-los em divisões di-
ferentes, trocando alternadamente, sem 
nunca apresentar o gato ao cão”.
Adotar um animal é, nas palavras de Luísa 
Barroso, “algo para a vida inteira, o que 
implica ter paciência, às vezes sacrifi-
car-nos por ele, ficar em casa, organizar 
bem as férias”. A presidente da União 
Zoófila refere que, neste ano, o número 
de abandonos disparou, mas revela que, 
mais do que as habituais razões “inex-
plicáveis”, houve muitos animais cujos 
donos morreram de Covid-19, outros que 
não foram autorizados a viver nos quar-

Biscoitos contra  
o desperdício alimentar
Sancho Pancho nasceu durante e devido 
à pandemia. É uma marca de comida 
natural para animais de estimação, 
sem conservantes, feita com cabeças, 
espinhas e pele de peixe que iriam 
para o lixo da Peixaria Centenária, 
com legumes que sobram de alguns 
restaurantes e fruta comprada ao 
projeto Fruta Feia. A fundadora, Daria 
Demidenko, conta que a ideia surgiu 
após ter perdido o emprego em Portugal, 
na área da hotelaria, na sequência de 
quatro meses em que esteve bloqueada 
na Rússia, terra natal, devido ao fecho 
das fronteiras. “Com mais tempo para 
dedicar aos meus dois cães, percebi 
que os biscoitos industriais os deixavam 
muito maldispostos e comecei a cozinhá-
los eu”. Hoje, partilha a cozinha com o 
Bowls&Bar, em Lisboa, de onde saem 
biscoitos, lascas de pele de peixe 
crocante e suplementos alimentares, 
vendidos em sanchopancho.shop. Criado 
em setembro de 2020, o projeto combate 
o desperdício alimentar humano 
ao mesmo tempo que oferece uma 
alternativa saudável e “feita em casa” 
aos animais de estimação.
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Gisela João
“Posso falar de política  
falando de amor”

AO TERCEIRO DISCO DE UMA CARREIRA 
INTENSA, GISELA JOÃO MUDA AS REGRAS  
DO JOGO. AO CONVIDAR UM PRODUTOR  
NORTE-AMERICANO, QUE NÃO FALA 
PORTUGUÊS, PARA TRABALHAR NESTE 
AURORA, OS RESULTADOS SÓ PODIAM SER 
MUITO DIFERENTES. A INCONFUNDÍVEL VOZ, 
ESSA, É A MESMA. TUDO ISTO É FADO?

 P E D R O  D I A S  D E  A L M E I D A   L U Í S  B A R R A

M Ú S I C A

“Sem tradição, 
a arte é um 
rebanho de 

ovelhas sem 
pastor. Sem 

inovação, é um 
cadáver”

Winston Churchill
Político

(1874-1965)
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Refúgio “Estes bordados, cheios  
de corações, sóis, cores, flores, são  
um escape daquele lugar tão tenso  
e intenso, não gosto de dizer ‘triste’, 
onde estou quando canto”,  
diz Gisela João à VISÃO no seu ateliê
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QQuando, em 2010, se mudou para 
Lisboa tornou-se rapidamente o 
segredo mais mal guardado do fado. 
Mas o primeiro disco só chegaria em 
2013. Aos fados, Gisela João acres-
centou viras e malhões e hoje acredita 
que contribuiu para que esses ritmos 
passassem a ser cool. O segundo ál-
bum, Nua, surgiu em 2016, como uma 
continuidade do primeiro.
Depois de “um problema de saúde 
grave”, em 2017, sentiu-se desmoti-
vada, com pouca vontade de conti-
nuar a percorrer um caminho só seu 
na música portuguesa. Essa nuvem 
cinzenta dissipou-se e Aurora, que 
estava previsto para 2020 mas chega 
às lojas nesta sexta-feira, 9, é uma 
pequena revolução. Gisela João, aos 37 
anos, sente que amadureceu, está mais 
crescida. “Não sei se isso é fixe...”, diz 
nesta entrevista à VISÃO, no seu ateliê 
de bordados, tricots e “outros artesa-
natos”, no bairro dos Anjos, em Lisboa.
Este disco está pronto há cerca de 
um ano...
Ficou todo gravado, antes das mistu-
ras, às dez da noite de 31 de dezembro 
de 2019.
Mais de um ano, então. Com a ra-
pidez com que tudo acontece hoje, 
não é nada habitual um artista es-
perar tanto para mostrar ao públi-
co um trabalho novo. Como lidou 
com essa espera, neste contexto da 
pandemia?
Não lidei tão mal como se poderia 
pensar, como eu própria pensei que 
podia acontecer... Tem que ver com 
a minha personalidade, Eu sou uma 
pessoa muito porosa, muito sensível 
ao que acontece à minha volta. 
Muito empática...
Sim, às vezes em demasia. E o que 
aconteceu com o mundo tirou-me a 
vontade de olhar para o meu umbigo, 
para uma coisa que é minha. De re-
pente, nem me sentia bem a partilhar 
coisas nas redes sociais sobre mim e o 
meu trabalho. Hoje, sinto que as coisas 
acontecem quando têm de acontecer, 
e aquele não era o tempo deste disco. 
É algo que faço cada vez mais, esse 
exercício de perceber o tempo certo 
das coisas… O próprio nome do disco, 
Aurora, foi escolhido antes da pan-
demia e agora tem um novo sentido: 
todos estamos a viver uma aurora. Há 
uma oportunidade de repensarmos a 
nossa forma de estar na vida, as nossas 
escolhas... Se quisermos, há muito a 

aprender com tudo isto que nos acon-
teceu, pode ser uma nova aurora.
Há, também, uns versos que canta 
neste disco [em Longe Daqui] que 
ganham toda uma nova força neste 
contexto: “E tantos abraços e beijos 
para dar...”
Sim, exatamente! E essa letra é bem 
antiga, a única do disco que não é 
original. As canções têm uma vida, ga-
nham sempre novos sentidos. Sempre 
acreditei nisso e respondia assim a 
quem me acusava de não criar e cantar 
repertório novo. Mas neste contexto 
até houve uma música, com letra da 
Capicua, que tirei do disco porque 
falava de turismo, de restauração... 
Conheço muita gente dessa área que 
ficou sem trabalho, que está mesmo 
a passar muito mal, houve negócios 
que acabaram; não conseguia deitar a 
minha cabeça descansada na almofada 
se essa música estivesse no disco... 
Como isto vai passar, há de haver uma 
oportunidade para mostrá-la.
Parece haver um tema que percor-
re todo o disco: perdas, partidas, 
fugas... Por vezes, uma tristeza que 
é difícil de suportar mas é preciso 
ultrapassar. Fugir para renascer. 
Foi uma decisão, à partida?
Mas acho que também há lugar para 
a esperança... As coisas têm de fazer 
sentido na minha cabeça. Antes de 
gravar um disco, começo a jun-
tar músicas de que gosto, faço uma 
seleção de fados tradicionais antigos. 
Preciso de sentir que a intensidade e a 
simplicidade do fado tradicional estão 
lá. O conceito, ou o tipo de ambiente a 
procurar, só vem depois, porque nessa 
fase não quero ter nada a castrar-me, 
tenho de estar completamente livre. 
Quando vou para o estúdio, costumo 
levar, no máximo, umas 20 músicas. E 
começo a bater bolas com o produtor, 
com os músicos, a experimentar... De-
pois, quando estamos a tocar, há uma 
espécie de seleção natural. E é só aí 
que começo, na minha cabeça, a per-
ceber um conceito, uma ideia, para o 
novo disco. A frase que abre este disco 
é minha: “Quando eu cantava, já não 
chorava...” É o que eu sinto, o que me 
acontecia quando era miúda: percebi 
que, quando cantava, estava noutro 
lugar, parecia que mais nada acontecia 
e... já não chorava. A partir dessa frase 
desenvolve-se o Tábuas de Palco, com 
letra da Capicua, que chegou a estar 
pensado para o meu segundo disco 

“Aurora”
Logo aos primeiros segundos do novo 
álbum de Gisela João, percebemos 
que este é um disco de fado diferente. 
A produção de Michael League, 
músico norte-americano que tem 
produzido trabalhos de artistas 
de todo o mundo (por exemplo, da 
peruana Susana Baca), marca a 
sonoridade e o ambiente deste Aurora, 
sobretudo em subtilezas ambientais e 
eletrónicas, um disco que ganha muito 
ao ouvir-se aos auscultadores, com o 
som bem alto. Capicua, Jorge Cruz, 
Marco Pombinho, José Fialho Gouveia, 
João Monge e António Zambujo são 
alguns dos autores que aqui deixaram 
as suas marcas. O disco inclui, ainda, 
uma faixa instrumental: António 
Marinheiro, de Carlos Paredes.
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mas ficou de fora... Agora, percebi que 
Tábuas de Palco podia servir de fio 
condutor do disco: é a porta de casa, 
a entrada; depois é a sala de estar, ou 
a cozinha, onde as pessoas convivem; 
e, por fim, é a porta de saída [essa 
música divide-se em três partes, ao 
longo do disco]. No meu caso, o palco 
é o sítio onde vivo as minhas vidas to-
das. Toda a gente tem um lugar assim, 
onde vive a vida que está dentro da sua 
cabeça, as memórias, os sonhos... Acho 
que o conceito deste disco é esse, e 
nasceu assim, a partir desse lugar.
E a tal tristeza?
Não é bem tristeza... Hoje, acho que 
até há uma felicidade tóxica que se 
vê muito nas redes sociais. Um lado 
falso, em que parece que está sempre 
tudo bem, que as nossas famílias são 
perfeitas, que tudo é perfeito, até o 
esparguete que fizeste para o jantar é 
perfeito! Eu gosto muito de constatar 
e de enfrentar os factos, de assumir as 
coisas que acontecem e aconteceram, 
de dizer “eh, pá, isto está mesmo uma 
merda!” Às vezes, dou altas secas aos 
meus amigos porque gosto de falar 
muito, de tudo o que faz parte da 
vida. E sinto sempre que as coisas 
vão melhorar. É aquela velha frase: 
só não há remédio para a morte. Por 

isso, acho que, nas letras deste disco, 
há sempre uma porta de esperança 
para alguma coisa, nunca se fecham 
nessa tal tristeza, nas coisas más que 
aconteceram. E isso vale para tudo... 
Percebo que à primeira audição quase 
todas as músicas deste disco parecem 
falar de relacionamentos amorosos, 
mas podem ser interpretadas de 
muitas outras maneiras. Acho que 
todas elas podem ir para lá dessa 
leitura... Posso falar de política falando 
de amor.
Canção ao Coração passa à história 
como a primeira canção escrita e 
composta por Gisela João gravada 
em disco. Como surgiu? Sente-se 
confortável nesse papel de autora?
O Michael [League, produtor] já estava 
a trabalhar comigo quando comecei 
a namorar com o Justin [Stanton, 
músico e membro dos Snarky Puppy, 
tal como Michael League]. E um dia, o 
Justin, que foi importantíssimo para 
mim neste processo, perguntou-me 
“que música é essa? É gira...”. E eu 
respondi: “É só uma coisa que es-
tou para aqui a cantar...”. Ele insistiu 
e eu disse: “Não é nada, eu não faço 
música, nem sei escrever música.” Aí, 
o Justin respondeu que não é preciso 
saber escrever música para a fazer e 

propôs: “Canta que eu sigo-te ao pia-
no...” E fizemos a Canção ao Coração. 
O Justin ensinou-me a ter algumas 
ferramentas, como ligar o teclado ao 
programa de música do computador e 
saber usá-lo, que eu passei a explo-
rar... Mas é muito importante dizer 
que uma coisa maravilhosa que tirei 
do trabalho com o Michael, o Justin e 
o Nic [Hard, coprodutor] foi a forma 
empoderada como saí deste processo. 
Até aqui, eu considerava-me apenas 
uma intérprete e, de certa forma, sen-
tia-me um bocado menor por causa 
disso. Agora ganhei mais confiança 
em termos artísticos, quando estou 
a lidar com outras pessoas. Estão ali 
uns gajos a trabalhar comigo que têm 
dois ou três Grammys no bolso, que 
colaboram com grandes artistas do 
mundo... E sentir a forma como me 
tratavam, de igual para igual, todos 
como músicos, cada um com as suas 
contribuições e ideias, deu-me muita 
força, foi superfixe.
Entregar a produção do disco a um 
músico norte-americano, à partida 
sem nenhuma relação com o fado, é 
um gesto arriscado... Como aconte-
ceu essa ligação?
Conheci o Michael e o Justin em 2016, 
quando eles [Snarky Puppy] vieram 
tocar a Lisboa e ficámos amigos. Já 
em 2018, em conversa com o Vas-
co Sacramento [diretor da agência 
e produtora Sons em Trânsito], ele 
sugeriu-me que, se calhar, o Michael 
era a pessoa certa de que eu andava 
à procura para produzir o meu disco 
novo. Eu já tinha pensado nisso, mas 
também já tinha aprendido que, mui-
tas vezes, não é fixe misturar amizade 
e trabalho. Depois dessa conversa, 
decidimos experimentar uma primeira 
abordagem, para ver se podia funcio-
nar. Falei com o Michael e ele aceitou. 
No início de 2019, fui ter com ele a 

“HOJE, ACHO QUE ATÉ 
HÁ UMA FELICIDADE 
TÓXICA QUE SE VÊ MUITO 
NAS REDES SOCIAIS. 
UM LADO FALSO, EM 
QUE PARECE QUE ESTÁ 
SEMPRE TUDO BEM”

Modas & bordados As “auroras” são sweatshirts desenhadas por Gisela João 
para acompanharem o lançamento do disco novo
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Barcelona, para falarmos cara a cara, 
e eu achei que ainda não seria dessa 
que íamos trabalhar juntos... Mas, 
depois, passadas duas semanas, foi ele 
a insistir e fomos em frente. Acho que 
havia, de início, algum medo da minha 
parte por ele não falar português. Há 
milhentas hipóteses de tradução das 
letras, nestas coisas nunca se pode ser 
só literal... Foi muito giro o exercício 
de ir traduzindo as letras, em con-
versas ao telefone, sempre de várias 
formas para cada música. Isso foi 
muito bom, porque sentia que, quanto 
mais falávamos, melhor ele ficava a 
conhecer-me, percebia como eu vejo a 
vida, o que eu sentia a partir daquelas 
letras. Acabou por correr muito bem. 
Uma das frustrações que eu tinha, 
desde o primeiro disco, era a de nunca 
ter conseguido mostrar o meu lado 
mais virado para a música eletrónica. 
Eu consumo essa música desde muito 
nova. Quando comecei a sair com os 
amigos, comecei logo a ouvir house 
e techno, não passei pelo rock e pop. 
Para o meu primeiro disco, tive a 
ideia de fazer um duplo com os fados 
tradicionais e as mesmas músicas, mas 
em versões com eletrónica. Desacon-
selharam-me a fazer isso, porque o 
público ainda não me conhecia... E 
isso fez sentido para mim. Agora, foi 
muito importante, em estúdio, sentir 
que tinha alguém ao meu lado que 
percebia o que eu queria. Para mim, 
é tão natural ouvir Aphex Twin como 
Amália. Sinto quase como uma missão 
provar que o fado é muito mais do que 
aquilo que a maioria das pessoas acha 
que é. 
Este disco é um passo importante 
para cumprir essa missão?
Sim... Há pessoas que associam a mú-
sica eletrónica a uma batida sempre 
presente. Mas isso não é verdade. O 
meu disco está cheio de sintetiza-
dores e de som ambiente, e isso é 
música eletrónica. Eu adoro o traba-
lho do Thom Yorke, por exemplo, ou 
do Arca... Eu e o Michael tínhamos 
sempre a grande preocupação de saber 
o que fazia sentido em cada música. 
A minha ideia não é ter lá a música 
eletrónica para dizer que fiz isso. O 
que quero mesmo é servir a música da 
melhor maneira. É quase como criar 
uma banda sonora para um filme, para 
uma história... Porque quando estou a 
cantar eu conto histórias e vejo ima-
gens na minha cabeça.

Michael League conta que uma das 
primeiras frases que lhe disse neste 
processo de trabalho foi: “O fado 
não é um estilo, é um sentimento.”
Sim... E uma vez eu disse-lhe, e nem 
estávamos a trabalhar: “Tu és fadista!” 
Claro que ele ficou muito surpreen-
dido com isso. Eu acho que tem que 
ver, mesmo, com uma forma de ver a 
vida. Tenho amigos e amigas que nem 
trabalham em música e que, para mim, 
são fadistas.
Aurora é um disco de viragem na 
sua carreira e que a faz olhar de 
forma diferente para os dois discos 
anteriores? 
Sim, claro. E é também por isso que se 
chama Aurora. Há muitas coisas que 
faço aqui pela primeira vez. Mas eu 
amo os meus outros dois discos. Ao 
nível profissional, não me arrependo de 
rigorosamente nada do que fiz... Este 
é um disco de viragem, sem dúvida, e 
aprendi muito com ele. Neste disco, 
senti-me a crescer, mesmo. Deu-me 
segurança. Acho que foi a primeira 
vez na vida que senti isso de forma tão 
consciente. Continuo a ser uma elétrica 
e uma histérica, mas já não sinto a vida 
como sentia quando fiz o primeiro 
disco. Acho que se chama amadure-
cer... E estou muito contente comigo 
por sentir que amadureci, que acalmei 
um bocadinho e me tornei uma pessoa 
mais... ponderada.
Mais crescida...
Mais crescida, sim. Não sei se isso é 
fixe... A minha criança nunca vai sair 
de mim!
A sua voz é de uma grande inten-
sidade, às vezes sofrida, profunda. 
Mas a Gisela João, como figura 
pública, tem um lado muito alegre e 
extrovertido que se vê melhor agora 
com a sua participação num con-
curso televisivo de grandes audiên-
cias [All Together Now, na TVI]. É 
uma mulher de extremos? 
Eu gosto de pessoas. E qualquer ser 
humano é muito mais do que uma 
coisa só. Quem não percebeu isso 
ainda não percebeu nada, ou ainda 
está a fazer o caminho... Sou mui-
to mais do aquela pessoa que está 
sempre a rir-se, claro. Há uns dias, 
uma miúda que criou uma página de 
fãs no Instagram fez uma montagem 
de imagens minhas em que estou 
sempre de tacha arreganhada, a rir, a 
rir, a rir... Olhei para aquilo e pensei: 
“Iá, sou eu, também sou isto.” [Pau-

Com todas essas soluções musicais 
a milhas das tradições do género, 
essa música continua a ser fado? 
Aurora é um disco de fado?
Claro que é! Eu descobri que gostava 
de cantar por causa do fado, não foi 
por causa de outra música qualquer. 
Depois, fui crescendo e percebendo 
que um fadista, nos últimos anos, re-
presenta praticamente, à nossa escala, 
o papel de uma figura pop. Dá muitas 
entrevistas, tem muito público, vai às 
maiores salas do País... No entanto, 
o fado exige uma certa contenção. 
Nunca vai concorrer diretamente com 
a música pop. Para isso acontecer, tem 
de diluir-se e misturar-se com outros 
géneros... E isso, para mim, é que já 
não é fado. Para outras pessoas pode 
ser, para mim não é. Não me lixem!... 
O fado exige certos tempos musicais, 
linhas melódicas, a tal contenção. 
Não tem muita elasticidade... O que a 
[artista espanhola] Rosalía fez a partir 
do flamenco foi possível porque o 
flamenco tem essa elasticidade a partir 
dos seus tempos naturais. As pessoas 
podem não perceber isto muito bem, 
em abstrato, mas se ouvirem sentem-
-no. Um dos meus maiores receios é 
de que se perca essa simplicidade do 
fado, que foi o que me fez ter vontade 
de cantar. Nunca senti uma necessida-
de louca de ter o meu próprio reper-
tório, porque os fados antigos são tão 
bonitos, tão únicos... Respondendo 
diretamente à pergunta: acho que o 
Aurora pode ser visto como um disco 
de fado tradicional, sim.

“PARA MIM, É TÃO 
NATURAL OUVIR APHEX 
TWIN COMO AMÁLIA. 
SINTO QUASE COMO UMA 
MISSÃO PROVAR QUE 
O FADO É MUITO MAIS 
DO QUE AQUILO QUE A 
MAIORIA DAS PESSOAS 
ACHA QUE É”
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tenso e intenso, não gosto de dizer 
“triste”, onde estou quando canto.
A televisão também funciona como 
esse escape?
A televisão sempre me assustou 
muito... Normalmente, vou à televisão 
para cantar. Detesto aparecer só por 
aparecer. E até admiro os artistas que 
criam uma persona e que conseguem 
mantê-la, mas eu percebi rapidamente 
que isso para mim é impossível. Optei 
por ser eu, sempre. Aquilo que sou no 
palco, em casa, no supermercado, aqui 
ou no estúdio de televisão é a mesma 
coisa. Aos domingos, antes de dar o 
programa, quase nem como; estou 

aqui cheia de medo, porque estávamos 
seis horas a gravar e não sei o que é 
que vai aparecer...
Como música profissional, como 
olha para estes programas de 
talentos? São importantes para a 
concretização de sonhos ou será 
que, muitas vezes, não passam de 
exibições imediatistas?
Fiz muitas perguntas antes de aceitar 
participar neste concurso. Se a ideia 
fosse ser só eu o júri, eu não tinha 
aceitado. Não queria estar nessa posi-
ção de julgar alguém sozinha; na vida 
não sou nada assim e até luto contra 
isso... Quando me disseram que éra-
mos 100 no júri, percebi que era dife-
rente. E também gostei de saber que 
não é um programa que vai à procura 
de cromos; a pré-seleção baseava-se 
mesmo no talento, e posso dizer que 
todas as pessoas que passaram por lá 
cantam bem. E houve outra coisa mui-
to importante: nestes tempos difíceis 
que estamos a viver, o programa foi 
chamar 100 pessoas que estavam em 
casa, a esmagadora maioria da área 
das artes e que estava sem trabalhar, 
sem receber, e deu-lhes um trabalho 
pago. Acho que isso é de louvar.
Está com muitas saudades dos pal-
cos? Ansiosa por regressar?
Ai... Só para dar uma ideia: cantei 
o Louca no cimo da Meo Arena, na 
apresentação desse programa. Só tinha 
de cantar duas vezes, com playback 
dos instrumentos, para as filmagens, 
mas eu acho que cantei umas seis! Não 
queria parar de cantar, havia algumas 
pessoas à minha frente e era como se 
fosse um concerto. Muitas saudades, 
sim. E também de estar numa disco-
teca até às tantas, dum bailarico! Se eu 
fosse o Cristiano Ronaldo, ou outra 
pessoa assim com muito dinheiro, 
quando tudo isto passasse, pagava, 
no País inteiro, 24 horas de bailarico! 
Acho que estamos todos a precisar 
disso.  palmeida@visao.pt

sa.] Estou aqui rodeada dos meus 
bordados, dos meus artesanatos, 
destas coisas todas… Gosto de pensar 
muito em tudo, e até foi por causa 
de perguntas de jornalistas que eu 
percebi porque me apoio tanto nisto, 
nos crochês, no tricot, nos borda-
dos... Ficou muito claro para mim 
perceber que estas coisas são quase 
como uma tábua de salvação. Eu vejo 
a vida como... poemas; imagino as 
pessoas com lágrimas, com coisinhas 
a saírem da cabeça, do nariz... Eu 
sou assim. Estes bordados cheios de 
corações, sóis, cores, flores... sinto 
que são um escape daquele lugar tão 

“AQUILO QUE SOU 
NO PALCO, EM CASA, 
NO SUPERMERCADO, 
AQUI OU NO ESTÚDIO 
DE TELEVISÃO  
É A MESMA COISA”

Crescer “Estou muito contente comigo por sentir que amadureci, 
que acalmei um bocadinho” 
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Jorge Benvinda
“TENHO É DE ANDAR 

PARA A FRENTE!”
O primeiro disco a solo chega nesta primavera,  

sob o signo do amor

Não quer perder muito 
tempo a tentar perceber 
em que género musi-
cal se insere o seu novo 
percurso, agora em nome 
próprio, com o disco 

Vida a Dois. Jorge Benvinda prefere 
não criar rótulos nem barreiras à sua 
criatividade, mas tem a certeza de que 
quis romper com o estilo dos Virgem 
Suta – a banda que criou com Nuno 
Figueiredo, em 2008. “Precisava deste 
momento a solo na minha carreira e 
decidi apostar no lado mais pop e ele-
trónico, mantendo as raízes bem por-
tuguesas”, diz à VISÃO. Para isso, teve a 
ajuda de João Pedro Coimbra (fundador 
dos MESA) como produtor do disco, 
que contribuiu sobretudo na parte dos 
beats, dos baixos e da sonoridade dos 
sintetizadores. “Correu tão bem que já 
estamos a magicar outro álbum”, revela. 

No meio das dúvidas, uma coisa 
era certa: o amor seria o foco princi-
pal deste trabalho. E a inspiração pa-
rece ter vindo com um nome: Joana. 
“Tenho ensinado a minha namorada a 
tocar guitarra e, como gosto muito de 
tocar com ela, comecei a fazer umas 
músicas fofinhas que possibilitassem 

cantarmos juntos.” De caminho, afirma 
o seu lado mais carinhoso e admite que 
gosta de andar de mão dada e de dizer 
o quão bom é sentir-se apaixonado por 
alguém. O primeiro tema, que dá nome 
ao álbum, Vida a Dois, tem por base o 
romance de José Luís Peixoto Livro (de 
2012), que remete para esse universo. Aí 
conta-se a história de Idílio e Adelaide, 
casal de jovens apaixonados, separa-
dos por circunstâncias da vida que só 
voltam a reencontrar-se em idade já 
avançada, mas que voltam a namorar. 
O amor é abordado, no disco, das mais 
diversas formas. No tema Namorados, 
com Cláudia Pascoal como convidada, 
revisita-se a imaturidade dos primeiros 
tempos. Jorge recorda o momento em 
que o pai lhe ofereceu o primeiro carro, 
aos 19 anos – “E o carro também faz de 
casa, temos ali um palácio com capas 
de veludo.”  

A família é um tema muito presente 
na mente deste alentejano nascido há 46 
anos, em Beja (hoje, vive ainda no sos-
sego de Cabeça Gorda, a dois passos da 
cidade). A música Por Ti, lançada como 
single no ano passado, por exemplo, fala 
da relação com a filha – “Quis dizer-lhe 
que, quando um dia eu lhe faltar, ela 

vai ter de levar isso com naturalidade e 
agarrar-se à sua felicidade; é uma prova 
de amor imensa e com a qual, acredito, 
muita gente se pode identificar.” Num 
outro tema, Willy Fog, relembra os seus 
pais e a infância. 

Nem tudo foi simples na criação des-
te primeiro álbum a solo. Quando iam 
começar as gravações, no ano passado, 
surgiu o primeiro confinamento. “Fiquei 
sem forças e senti um embate muito 
grande com isto tudo. Mas recompus-
-me rapidamente e pensei: ‘Então e se 
isto for para sempre, como vou reagir?’” 
Resposta: “Tenho é de andar para a fren-
te!” Essa motivação ajudou Jorge Ben-
vinda a aprender e aperfeiçoar a técnica 
a tocar vários instrumentos. Neste Vida 
a Dois foi ele o responsável pela guitarra 
acústica, a bateria, o piano e ainda tratou 
das segundas vozes. 

Quanto ao futuro próximo, com as 
novas canções para mostrar (“Acho que 
são histórias com que muitos se vão 
identificar, porque a primeira coisa que 
vivemos é o amor.”), está otimista: “Re-
lativamente à pandemia, já encaixámos, 
já relaxámos e já temos as minis a gelar! 
Agora, só falta deixar a poeira assentar.” 
Guilherme Pinheiro



Paul Simon
Liquidação total

 Já é, oficialmente, uma tendência. Deu 
nas vistas, sobretudo, quando foi Bob 
Dylan, em dezembro do ano passado, 

a anunciar essa operação comercial: 
vendeu, por mais de 300 milhões de 

dólares, todo o seu catálogo à 
Universal Music, prescindindo 

dos direitos de autor e cedendo, 
assim, à editora todos os 

lucros futuros com as suas 
canções. Agora, chegou a vez 

de Paul Simon fazer o mesmo, 
como anunciou a Sony na 

semana passada. O valor 
da transação não foi, 
desta vez, divulgado. 
Mas, sabendo-se que 
Paul Simon, 79 anos, 

começou a compor 
ainda no final da década 
de 50 e é autor de êxitos 

intemporais como The 
Sound of Silence, Bridge 

Over Troubled Water, Still 
Crazy After All These Years, 

The Boxer ou Mrs. Robinson, 
a soma também ascenderá, 

certamente, a muitos milhões 
de dólares. Músicos como Neil 

Young, Stevie Nicks, Blondie 
e a muito mais jovem estrela 

Taylor Swift também fizeram 
negócios desta natureza. Em 
tempos incertos, as músicas 

das nossas vidas parecem 
ser um seguro investimento 

a longo prazo.  P.D.A.

Moby
A SUA VIDA  

DEU UM FILME
O trocadilho no título do docu-

mentário Moby Doc, que vai revisitar 
a carreira do músico Richard Melvil-
le Hall, mais conhecido como Moby, 
tem uma boa razão de ser. Afinal, ele 
é descendente direto do escritor Her-

man Melville, autor de Moby Dick.
Do seu passado em bandas punk 

até à afirmação em nome próprio, nos 
tops de todo o mundo (com músicas 
como Why Does My Heart Feel So 
Bad? ou We Are All Made of Stars), 

dos seus problemas de dependências 
várias até à vida de ativista vegan e 

de grande defensor dos direitos dos 
animais, o filme – com narração 
e produção executiva do próprio 

Moby – promete revisitar, de forma 
original, toda a vida do músico. 

Entrevistas a David Bowie, David 
Lynch e Shepard Fairey ajudam a 

concretizar esse objetivo.
Moby Doc tem estreia prevista 

para 28 de maio.

vendeu, por mais de 30
dólares, todo o 

Universal Music,
dos direitos de au

assim, à ed
lucros futuro

canções. Agora
de Paul Simon fa

como anunc
semana pa

da tran
desta v
Mas, sa
Paul Si

come
ainda no fi
de 50 e é a

intempor
Sound of S

Over Troubl
Crazy After A

The Boxer ou r M
a soma també

certamente, a m
de dólares. Músi

Young, Stevie N
e a muito mais

Taylor Swift tam
negócios desta
tempos incert

das nossas v
ser um seguro

a long

800 204 222 ou www.servilusa.ptr ado 995€800 204 222 ou www.servilusa.pt
Tenha apoio pr v conta.

r ado

a partir de

995€

* Não incluí despesas de igreja, serviço religioso, taxas de cemitério e documentação. 

NÃO ESTAVA
A CONTAR,
E AGORA?



C R Ó N I C A

94    V I S Ã O  8  A B R I L  2 0 2 1

P O R  M I G U E L  A R A Ú J O  /  Músico

Sapato  
de fivela 
em Porches 

É uma escarpa de terra barrenta que desce até uma 
praia recôndita, um adulto ágil consegue chegar à 
areia, a custo, fazendo uso dos quatro membros, 
aqui e ali é preciso agarrar pedras, raízes e limos. 
O trilho foi talhado por audazes utentes deste 
oficioso caminho que, de tantas mãos e pés que 
o hão de ter subido e descido, se foi firmando e 
solidificando pelo uso, pelo tempo, pelos anos. Já 

o desci e subi algumas vezes ao longo dos tempos. De tão óbvio 
que não é para uso vulgar dos cidadãos, nem sequer tem qualquer 
daqueles sinais proibindo ou desaconselhando a descida. É óbvio 
que não é para andar por ali, é óbvio que se trata duma daquelas 
praias do concelho de Portimão que só são acessíveis por via 
marítima. E, algures no meio do sinuoso e arriscado caminho, 
um sapato. Um improvável, desadequado e insólito sapato de 
homem. Se ainda fosse um chinelo, se ainda fosse um boné, mas 
não: um sapato de pele preta e de fivela, um sapato de festa, de 
gala, de baile, de cerimónia, não ali, nunca ali naquela escarpa 
barrenta de acesso secreto a uma praia secreta do concelho de 
Portimão. E esta história foi-me contada na primeira pessoa 
pelo sapato, por esse sapato. Tinha sido transportado até ali na 
boca dum cão abandonado. Um cão de muitas raças e portanto 
de nenhuma, um rafeiro apanhado na rua e na rua despejado 
por uma professora primária de Ferragudo, cão esse para quem 
um par de sapatos a uma pedrada de distância do muro de uma 
vivenda em Porches representou bem-vinda novidade num dia 
a dia sempre igual, abocanhou um, apenas um, do par escolheu, 
obedecendo às insondáveis leis do acaso, o esquerdo. Roeu quanto 
lhe aprouve roer, num golpe de mandíbula o jogou ravina abaixo 
e já está, e o que fazia um par de sapatos ali jogado sem critério, a 
uma pedrada de distância do muro de uma vivenda de Ferragudo, 
pois foi Anders, o sueco sem qualquer pelo na cabeça e que era 
o dono da dita vivenda, que os atirou com seca raiva dali para 
fora quando os viu no tapete da porta de entrada (os suecos não 
andam calçados em casa) e os achou, os soube, os sentiu ali a mais, 
nitidamente a mais, ao lado dos de Ebba, a mulher com quem se 
tinha casado havia 17 anos, assim que esta completara 18 (ele com 
46 na altura), então atirou-os dali para fora como se assim não se 
tivesse passado, não se passasse, não se fosse passar nada, sapatos 
longe da vista e meia volta recolher para o Saab novo que seria 
o presente surpresa desta ingrata, desta ignara criatura que não 
merece sequer saber que eu sei, pensou ele quando já ia na A2 a 
caminho do aeroporto de Lisboa e olha, seja quem for ao menos 
vai descalço para casa. Esse seja quem for era o Samuel Manteigas 
que marcava consultas de ortodontia num centro de atendimento 
em Portimão e que na véspera do dia de anos de Ebber comprou 
uns sapatos nos saldos do Aquashopping e se aventurou sozinho 
pelo Casino do Hotel da Praia da Rocha adentro como quem 
enfrenta um pelotão de fuzilamento de cabeça erguida a pensar 
azar ao jogo sorte ao amor, azar ao amor sorte ao jogo e não é que 
ganhou 350 euros nos cavalos e a atenção da alemã, inglesa, ou 
seria sueca, que tinha acabado de dar uma palmada de mão aberta 
na cara de uma slot machine e sorriu na direção do indivíduo de 
aspeto macilento e perdido sem saber o que fazer com as mãos, 
metade dedos finos à mostra, outra metade tapada pelo pano a 
mais do casaco feio-escuro, e tudo isto contou-me o sapato da 
escarpa para a praia deserta ali em (não vou dizer exatamente 
onde), será que ainda lá está o sapato, em princípio não estará, 
calçado que conta histórias destas dura pouco em cada sítio.  
visao@visao.pt

Esta história foi-me 
contada na primeira 
pessoa pelo sapato, 
por esse sapato. Tinha 
sido transportado até 
ali na boca dum cão 
abandonado. Um cão  
de muitas raças  
e portanto de nenhuma



Alimentam a vida de bairro  
e tratam os clientes pelo nome.  
As novas mercearias, em Lisboa  

e no Porto, para fazer o avio da semana

NOVAS MERCEARIAS
e bairro 

e tratam os clientes pelo nome. 
As novas mercearias, em Lisboa 

e no Porto, para fazer o avio da semana





M
AN

UE
L 

M
AN

SO

 8  A B R I L  2 0 2 1  V I S Ã O     97

A pandemia acelerou o comércio 
de proximidade e todos ganhamos 
com isso. Nestas novas mercearias 
de bairro, em Lisboa e no Porto, há 
fruta e legumes da época, enchidos 
alentejanos e queijo da serra, pão 
regional e de fermentação lenta,  

leguminosas e especiarias a granel

Merceeiros,  
com muito gosto

 I N Ê S  B E L O ,  S Ó N I A  C A L H E I R O S  
E  S U S A N A  S I L V A  O L I V E I R A  visaose7e@visao.pt
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ALOENDRO MERCEARIA
 
Já chegaram os primeiros morangos de Palmela, carnudos e 
aromáticos. Na Aloendro, pouca coisa há que não tenha origem 
portuguesa e regional. Aliás, quanto mais local melhor, seja do 
Oeste, do Alentejo, do Algarve e até das ilhas. Numa transversal 
à Rua dos Soeiros, em São Domingos de Benfica, abria, a 23 de 
dezembro, esta mercearia, acolhedora, bonita e cheia de coisas 
boas. A culpa é do casal Mariana Sampaio, 25 anos, e Xávi 
Colomer, 27, ambos com formação em Hotelaria (conheceram-se 
no decurso do mestrado em gestão hoteleira, na Catalunha, onde 
Xávi nasceu) e sem trabalho até há três meses. Mariana gostava 
de que o nome remetesse para as suas raízes alentejanas. Nada 
melhor do que o pequeno arbusto que lhe faz lembrar o caminho 
de acesso ao monte dos avós na Vidigueira. O ponto principal era 
ter fruta e hortaliças nacionais de qualidade, daí se abastecerem 
no armazém dos pequenos produtores no Mercado Abastecedor 
da Região de Lisboa. Mas há mais, muito mais: azeitonas, 
enchidos do Alvito e de Barrancos, alheiras de Mirandela, azeite 
da Vidigueira, queijos de Oriola e do Alandroal, leguminosas, 
sementes e frutos secos a granel. Ao pão de fermentação lenta da 
Pão do Beco, além das suas focaccias e rolos de canela, o ideal é 
juntar manteiga, a açoriana Rainha do Pico ou a Boua, uma criação 
do chefe Nuno Bergonse. A partir de dia 9, todas as sextas, há 
mercado biológico lá dentro, numa parceria com a Quinta dos 
Medronheiros, em Sesimbra, para levar verdes e frescos num 
cabaz ou avulso.

R. General José Celestino da Silva, 4A, Lisboa > T. 21 581 3569 > seg-sáb 
8h-20h 

COMVIDA
 
Perto da Fundição de Oeiras, numa loja 
cheia de luz, a Comvida abriu como 
mercearia a granel e cafetaria, em outubro 
passado. Ali, só os cereais e o café (Sgt. 
Martinho) é que não são portugueses. 
De resto, da fruta aos legumes, das 
leguminosas e dos frutos secos às infusões 
e aos vinhos, tudo é nacional, sazonal e 
biológico. Sofia Oliveira e Fábio Gomes, 
o casal proprietário, fazem questão de 
contar a história de cada produtor que 
foram conhecendo, num périplo pelo País 
– um trabalho que não dão por terminado, 
até porque a ideia é aumentar a oferta. 
Foi o que aconteceu com a avelã, uma 
novidade que chega do Fundão, com a qual 
fazem uma Nutella caseira (também têm 
manteiga de amendoim e de amêndoa). 
Todas as semanas, por encomenda, está 
disponível um cabaz de frescos (3,5 kg 
de legumes, 1,5 kg de fruta, €15) que 
pode complementar-se com o pão de 
fermentação lenta da padaria Massa Mãe, 
em Benfica.

R. Ernesto Veiga de Oliveira, 10A, Oeiras > T. 21 165 
3357 > qui-sex 11h-16h, sáb-dom 10h-13h
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MERCEARIA DOMITÍLIA
 
Com pouco mais de dois meses, 
a Mercearia Domitília, de 
Bernardo d’Orey, já faz parte 
do dia a dia dos moradores do 
bairro da Lapa. Portugueses e 
estrangeiros compram ali produtos 
de charcutaria (“o jambon blanc, 
um presunto francês, sai muito”, 
diz Bernardo), fruta e legumes 
biológicos, vinhos, pão e croissants 
de La Boulangerie, a padaria de Bernardo a funcionar na porta ao lado. “Criou-se aqui uma sinergia”, refere o proprietário. Nas 
prateleiras, há um pouco de tudo, dos bens essenciais aos produtos finos, muitos deles biológicos, incluindo os de higiene. “Foram 
dez meses a selecionar referências de qualidade, principalmente portuguesas mas também estrangeiras, porque há procura”, 
conta Bernardo que viajou, de norte a sul do País, à procura de iguarias como o queijo da serra, que vem da loja de dona Isaura, em 
Oliveira do Hospital, o café Flor da Selva, do bairro lisboeta da Madragoa, ou as batatas de Porto Covo, entregues pelo senhor Carlos. 
Especiarias, leguminosas, café e alguns detergentes são vendidos a granel, porque a sustentabilidade também faz parte deste 
projeto. Na mercearia, servem ainda sanduíches feitas com charcutaria, à escolha do cliente, em pão de La Boulangerie. Em maio, 
começam as entregas ao domicílio. S.L.F.

Lg. do Olival, 50-52, Lisboa > T. 91 883 8317 > seg-sex 8h-21h 

MERCEARIA AURORA
 
Numa das paredes cor-de-rosa da Mercearia Aurora, há um poster em 
que se lê: “A melhor decisão é sempre a tomada. Regret [arrependimento] 
nada.” Com a reabertura do seu bar Toca da Raposa, em Lisboa, adiada 
sem data, Constança Cordeiro pôs-se a pensar no que fazia falta na zona 
onde vive, São Pedro do Estoril. E percebeu que não havia uma mercearia 
onde comprar fruta e legumes. Os frescos vêm do Mercado Abastecedor da 
Região de Lisboa, e, da quinta Vale das Dúvidas, no Alentejo, os raminhos de 
aromáticas e alguns legumes produzidos em modo biológico. Também há 
ovos de galinhas felizes, uma seleção de queijos da francesa Maître Renard, 
de Campo de Ourique, empadas congeladas e ainda uma série de produtos, 
feitos por Constança: granola, pickles, manteigas temperadas, húmus, 
chutneys, doces e Nutella caseira. Ao sábado, é dia de baguetes e brioche 
da Isco (Alvalade) e de pão de fermentação lenta da Taleiga (Parede). De 
flores frescas, Constança faz uns ramos lindos que alegram a casa. E, a 
julgar pelo seu sorriso, diríamos que o arrependimento não mora aqui.

R. Sacadura Cabral, 377B, São Pedro do Estoril, Cascais > ter-dom 9h-19h

A MERCEARIA SALOIA
 
Entre 2014 e 2019, A Mercearia Saloia esteve 
de portas abertas na Rua de São Bento. Depois 
de um interregno, reabriu, há um mês, na LX 
Factory e, por isso, será uma novidade para 
muitos clientes. O negócio das irmãs Sara e 
Mariana Rolim mantém a ideia inicial de ter 
onde comprar produtos frescos e tradicionais 
portugueses. Aqui, às terças e quintas, 
chegam a fruta e os legumes de pequenos 
produtores e, ainda às quintas, entregam-se os 
cabazes (€15) com produtos alentejanos. Nas 
prateleiras, mistura-se a tradição das marcas, 
como as bolachas e os biscoitos Paupério ou 
os sabonetes Confiança, com a inovação dos 
negócios, como as compotas Donanna de Coja 
e os sabonetes da Anáhbia de Ponte de Sor. 
Em breve, Sara Rolim quer ter pão da região 
saloia, cozido em forno a lenha, especialmente 
carcaças. 

LX Factory, R. Rodrigues de Faria, 103, Lisboa > seg-
sáb 11h-20h 
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MERCEARIA 100 SACO
 
Mariana Guerra diz que 
“não tem saco” para 
o insustentável, quer 
incentivar escolhas mais 
amigas do ambiente, 
reduzir o plástico, 
reutilizar o mais possível 
e evitar o desperdício. 
Foi precisamente por 
tudo isso que envolveu o 
irmão Diogo, a tia Teresa 
e o primo Tiago neste 
“negócio de família”. 
“Mais do questionar ou 
ensinar, é preciso dar 
alternativas para uma 
mudança conjunta”, diz 
a professora de Química. 
Assim nasceu, há 
quatro meses, a poucos 
minutos do Parque da 
Cidade, a Mercearia 100 
Saco, com cerca de mil 
referências, mais de 
200 vendidas a granel. 
Das especiarias aos 
chás, das algas às frutas 
desidratadas e granolas 
artesanais, quase tudo 
está acondicionado em 
frascos de vidro XL, 
onde é difícil não meter 
o nariz (com máscara, 
claro). Em breve, a 100 
Saco irá abrir uma loja 
online, fará workshops e 
terá receitas com arroz 
vermelho, noodles e 
algas, por exemplo, para 
acabar com as dúvidas 
sobre como usar alguns 
produtos. Ali, não há 
sacos de plástico, mas os 
clientes podem servir-se 
de sacos de papel ou 
levar os seus de casa. A 
decoração minimalista, de 
tons suaves e materiais 
naturais, visíveis em 
estantes feitas pela 
família a partir de árvores 
secas, armários de 
madeira e cestos de fibras 
naturais, deixa sobressair 
a intensidade de cores e 
de aromas.  

Av. Dr. Antunes Guimarães, 
85, Porto > T. 91 257 4990 > 
seg-sex 10h-19h, sáb 10h-17h, 
dom 10h-14h
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LUCÍLIA MONTEIRO

GRANÉLIA
Os espinafres e os espargos acabam de chegar à Granélia, a loja de produtos biológicos a granel, aberta no verão passado, no 
centro da Maia, pelas irmãs Sofia e Sandra Rente. “Sentíamos falta de um lugar com oferta biológica variada, acolhedor e próximo 
do cliente”, explica Sandra. À entrada, há um balcão virado para o exterior e um antigo armário amarelo com frasquinhos de chá, 
especiarias (moídas e em grão), alguns livros e ilustrações da polaca Mirjam Siim. São mais de 200 produtos, grande parte deles a 
granel, como leguminosas, frutos secos, sementes, granola caseira, farinhas, produtos de cosmética e até detergentes. Poderá ainda 
comprar ovos, chá em infusão ou blend, pão de fermentação lenta (trigo, centeio, azeitonas e alecrim, espelta com sementes...), 
bolachas artesanais de chocolate e limão, bolos caseiros à fatia e café. Já na fruta e nos legumes, encontrará o que é da época. “Só 
temos o que a Natureza dá”, diz Sandra. Na Granélia, incentiva-se a levar as embalagens de casa, para reduzir a pegada e “tornar o 
mundo melhor, um grão de cada vez”, defendem Sofia e Sandra. 

R. Engenheiro Duarte Pacheco, 146, Maia > T. 22 097 5384 > seg-sáb 10h-19h

PASTO FINO MERCEARIA
 
É numa pequena praça, na zona do Pinheiro Manso, no Porto, que, 
desde dezembro passado, está a Pasto Fino, a mercearia das irmãs 
Benedita e Francisca Lobão. À entrada, há fruta e legumes frescos, 
farinhas para fazer pão com leveduras naturais, bolachas e biscoitos 
artesanais, chá e azeite biológicos. “Não é uma loja gourmet, é uma 
mercearia de bairro, com produtos nacionais de pequenos produtores”, 
diz Francisca, que trabalha na área de vinhos, queijos e enchidos do 
wine bar Capela Incomum, também no Porto. Foi, aliás, com cabazes de 
Natal que o projeto arrancou. “Começámos com a gama de presente, 
agora trabalhamos para a despensa”, continua Francisca. Na garrafeira, 
encontra-se bom vinho, como o Estação Alves de Sousa ou o Monte da 
Raposinha. Ao lado, estão iogurtes artesanais, sem conservantes, feitos 
em Elvas, compotas da serra da Estrela, broa de Avintes e pão regional 
de Mirandela. Na Pasto Fino, entrega-se em casa um cabaz de fruta e 
legumes (€15) e serve-se café e sumo natural para levar. 

R. Arquiteto Cassiano Barbosa, 38 B, Porto > T. 93 202 8423 > seg-sex 10h-19h, 
sáb 10h-17h, dom 10h-13h 
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 S U S A N A  L O P E S  F A U S T I N O  slopes@visao.pt

O ESTADO DA ARTE
Em pouco mais de um ano, a 

escultura Linha do Mar, de Pedro 
Cabrita Reis, em Leça da Palmeira, já 
foi vandalizada e agora está tomada 

pela ferrugem. A autarquia diz chegar 
uma pintura para resolver a situação...

> para esquecer

VISITAS GUIADAS NO MAAT
Neste sábado e domingo, dias 10 e 11, 
há visitas guiadas no Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em 
Lisboa. O foco são as três novas expo-
sições temporárias, mas também os 
jardins do Campus da Fundação EDP. 

Requer marcação (€7/pessoa)

> assim-assim

CERÂMICA COM TRAÇO
Das mãos da ceramista Anna 

Westerlund nasceu uma coleção de 
quatro peças (uma jarra e um trio 

de caixas), inspirada na arquitetura 
do Museu de Serralves. Esta edição, 

numerada e limitada a 25 exemplares, 
vende-se apenas no site do museu

> bonzinho

BRUNO NOGUEIRA NA TV
Estreia-se neste domingo, 11, na SIC, 
Princípio Meio e Fim, o novo programa 

de Bruno Nogueira. São seis episó-
dios, com o humorista e mais quatro 
amigos, à mesa, entre os quais Nuno 

Lopes, Albano Jerónimo e Jéssica 
Athaíde, num serão que mistura 

realidade com ficção

> bom

CELEBRAR ABRIL
Está de volta, o programa 

Abril em Lisboa, uma 
festa que se faz a partir 

deste sábado, 10, até  
ao final do mês, com 

várias iniciativas grátis, 
ao vivo e online. Entre 

os pontos altos da 
programação, contam- 
-se o Festival Política,  

a peça de teatro Amores 
na Clandestinidade  

e o concerto Nostalgia  
e Utopia, com Manuel 

João Vieira, a 24 de abril

> muitíssimo bom

O QUE ANDAMOS A GOSTAR (OU NEM POR ISSO)  DE DESCOBRIR POR AÍ

Manifesto
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Em jeito de saudação
Primavera com rosé

Vão desaparecendo, a pouco e pouco, os preconceitos  
em relação aos vinhos rosés, que muitos enófilos teimavam 
em considerar companhias pouco recomendáveis, 
sobretudo à mesa. Desfeito o equívoco, ei-los na moda, com 
os consumidores mais céticos a renderem-se aos encantos 
dos rosés de excelência – cheios de caráter, estruturados, 

elegantes, dignos de refeições sofisticadas – e a reconhecerem méritos 
a outros mais simples, ora com notas florais e frutadas, ora com 
alguma doçura, sempre frescos, bons companheiros da conversa,  
do petisco, das saladas, dos pratos leves em geral.

Associa-se, naturalmente, o rosé à primavera, porque tanto o 
vinho quanto a estação do ano são agradáveis por natureza: coloridos 
e suaves, prometendo alegrias. Isto é válido para os rosés de todos 
os estilos, como demonstram o Herdade do Peso Sossego Regional 
Alentejano Rosé 2020, o Nelson Neves Bairrada Rosé 2020 e o Quinta 
Nova Colheita Douro Rosé 2020, que gostosamente apresentamos.

Elaborado com uvas de vinhas em modo de Produção Integrada 
de Agricultura Sustentável, da Herdade do Peso – propriedade da 
Sogrape, na Vidigueira, Alentejo –, o Sossego Rosé 2020 é um vinho 
versátil com manifesta aptidão gastronómica. Além da boa estrutura, 
com álcool (12,5% vol.) e acidez devidamente equilibrados, tem um 
perfil delicado, francamente agradável.

Nelson Neves foi o primeiro a plantar a casta Merlot na região 
da Bairrada, na última década do século passado, com resultados 
surpreendentes. Essa vinha, de apenas cinco hectares, em Sangalhos, 
continua na posse da família que, em boa hora, deixou de vender  
as uvas e passou a fazer vinho. Os dois tintos e o rosé Nelson Neves  
são vinhos personalizados, apelativos, de qualidade garantida.

Quinta Nova é sinónimo de elegância e de qualidade no que respeita 
aos vinhos, seja qual for a sua gama. O Quinta Nova Colheita Rosé 
2020 apresenta-se em nova versão (não está previsto o Reserva Rosé), 
com estágio de quatro meses em depósitos de inox e outros tantos em 
barricas de carvalho francês. Subiu de nível e tem uma elegância rara. 

Agradável é o termo geralmente usado para caracterizar quer o rosé, 
quer a primavera – e daí esta evocação do vinho no início da estação

Herdade do Peso Sossego 
Regional Alentejano  

Rosé 2020
Elaborado com uvas de 
três castas, Aragonez 

(60%), Touriga-Nacional 
(30%) e Trincadeira 

(10%), tem cor rosada 
muito suave, aroma 

intenso a frutos 
vermelhos, paladar 
cheio de frescura, 

que lhe é dada pela 
acidez, e sabor que é 

dispensado pela fruta. 
Para consumir novo, de 

preferência à mesa, com 
pratos leves. €4,99

Nelson Neves Bairrada  
Rosé 2020

Exclusivamente de 
uvas da casta Merlot, 
provenientes de uma 
só vinha, no coração 
da Bairrada. A cor é 
de tom rosado muito 

leve e sedutor, o aroma 
intenso e delicado com 

boas notas de frutos 
vermelhos, o paladar 
seco e fresco com a 
acidez e a fruta bem 
conjugadas. O final é 
longo, refrescante e 

muito agradável. Para 
a mesa, com saladas, 

peixes, mariscos, pratos 
de cozinha oriental. €7

Quinta Nova Colheita Douro 
Rosé 2020

Uvas das castas Tinta- 
-Roriz (50%), Touriga- 
-Franca (25%) e Tinta- 

-Francisca (25%) na base 
deste rosé expressivo 
e sedutor. Tem aspeto 

cristalino, cor rosa-
-pálida belíssima (à 

imagem da Provença, 
tal como a vinificação), 

aroma complexo e muito 
fino com delicadas notas 

de frutos vermelhos, 
paladar elegante com 

uma arquitetura de 
sabores, uma frescura 

e uma harmonia 
impressionantes. Muito 
gastronómico. €12,80

 P O R

M A N U E L
G O N Ç A L V E S

D A  S I L V A

comer&beber@visao.pt
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PANNA COTTA COM CREME  
DE FRUTOS SILVESTRES 

Da região de Piemonte, uma sobremesa fácil  
e rápida de preparar

Delícia italiana

APESAR DE NÃO SE SABER AO CERTO A SUA ORIGEM, 
alguns relatos indicam que a panna cotta terá nascido 
pelas mãos de uma mulher húngara, talvez até devido  
a um erro na preparação de um molho à base de peixe,  
já que uma das receitas mais antigas utilizava 
aparas de peixe e cartilagem para 
engrossar o caldo. Certo é que, 
hoje, é uma das sobremesas mais 
populares nas mesas de todo o 
mundo. Com uma textura entre 
o pudim e uma mousse, o nome 
desta receita clássica da região 
de Piemonte, no Norte de Itália, 
significa “nata cozida”. E é uma 
delícia! Falta-lhe tempo?  
A panna cotta é a solução 
perfeita para preparar uma 
deliciosa sobremesa em pouco 
tempo e sem muito esforço. 

INGREDIENTES
• 3 folhas de gelatina
• 250 ml de leite
• 250 ml de natas  
• 50 g de açúcar
• Manjericão a gosto

Para o creme
• 100 g de mirtilos
•  100 g de 

framboesas
•  50 g de açúcar 

mascavado
• 50 ml de água

PREPARAÇÃO
Comece por demolhar 
as folhas de gelatina 
em água, durante  
2 minutos. A seguir, 
aqueça o leite,  
as natas e as folhas  
de manjericão numa 
panela. Deixe a mistura 
em infusão durante 
30 minutos e, a seguir, 
retire as folhas de 
manjericão.
Junte o açúcar e as 
folhas de gelatina, 
mexendo bem, de 
maneira que fiquem 
incorporados. Deite a 
mistura num ramekin 
e leve ao frio durante, 
pelo menos, uma hora.
Aproveite para 
preparar o creme  
de frutos vermelhos: 
coloque todos os 
ingredientes numa 
panela e deixe-os  
a cozinhar durante 
30 minutos, em lume 
baixo. No final, triture 
tudo com a ajuda de 
uma varinha mágica. 
Sirva a panna cotta 
com o creme de frutos 
silvestres no topo.

molho à base de peixe, 
tigas utilizava 
a 

s 

e 
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De volta às esplanadas
Aproveite-se o bom tempo para se sentar nestas mesas ao ar livre, em Lisboa, Cascais e Porto.  
Num jardim, junto ao mar ou com vista para o rio, eis oito poisos para ir arejar as ideias

1.
 BouBou’s 
É no pátio do restaurante BouBou’s, 
no Príncipe Real, em Lisboa, um 
dos mais apetecíveis da cidade, 
que apetece descontrair em boa 
companhia. Agora, com a nova 
esplanada, haverá mais lugares 
disponíveis para saborear, por 
exemplo, um dos cocktails ou 
vinhos franceses. Para marcar 
esta reabertura, estão à prova dois 
novos menus, um à la carte, outro 
de degustação com oito pratos, 
preparados pela chefe Louise Bourrat, 
que não só trabalhou em restaurantes 
com Estrela Michelin em França, 
como andou pelo mundo a aprender 
os segredos das cozinhas asiática 
e sul-americana. Uma mistura de 
influências que apela ao apetite e 
prolonga a vontade de ali ficar.

R. Monte Olivete, 32A, Lisboa > T. 21 347 
0804 > seg-sex 18h30-22h30 

2.
 DeliDelux 
Apetece ficar a admirar o rio Tejo, ali a dois passos 
da esplanada do DeliDelux, em Santa Apolónia, 
que, além de mercearia, funciona também como 
charcutaria, cafetaria e garrafeira. Com uma 
ementa pensada para as diferentes horas do 
dia, é um bom lugar para ir almoçar ou petiscar. 
Entre as opções da ementa, sugere-se o lombo de 
bacalhau lascado com Brás de courgette e batata 
(€16) ou o caril de frango com arroz basmati 
(€16). Aos fins de semana e feriados, juntam-se 
ainda três opções de brunch, para saborear, por 
agora, apenas da parte da manhã.

Av. Infante D. Henrique, Cais da Pedra, Armazém B,  
Loja 8, Lisboa > seg-sex 12h-15h, sáb-dom 9h-13h

Av. Infante D. Henrique, Cais da Pedra, Armazém B, 
Loja 8, Lisboa > seg-sex 12h-15h, sáb-dom 9h-13h

3.
 À Margem 
Ideal para apreciar o pôr do sol 
à beira-Tejo, entre o Padrão dos 
Descobrimentos e a Torre de 
Belém, a esplanada À Margem, 
desenhada pelos arquitetos 
João Pedro Falcão de Campos 
e Ricardo Vaz, oferece outros 
bons motivos para ali ficar, 
seja a saborear um petisco, 
seja a beber um copo de 
vinho (aposta em referências 
maioritariamente naturais). 
Para abrir o apetite, ficam 
algumas sugestões: gaspacho; 
várias saladas, entre elas a de 
chèvre gratinado com mel e 
a de salmão fumado; bife do 
lombo dos Açores; sanduíches 
e tostas preparadas em pão da 
Gleba, entre outras novidades 
que vão entrar brevemente na 
ementa.

Doca do Bom Sucesso, Lisboa >  
T. 91 862 0032 > seg-sex 10h-21h, 
sáb-dom, fer 10h-13h

4.
 Blind Terrace 
Nem parece que estamos no 
meio da cidade neste terraço 
resguardado do Blind, o gastrobar 
cujo nome é inspirado no romance 
Ensaio sobre a Cegueira, de 
José Saramago, no rés do chão 
do hotel Torel Palace Porto. A 
carta satisfaz todos os apetites: 
tosta de queijo com fiambre de 
peru fumado (€10), hambúrguer 
angus (€18,50), arroz de robalo 
malandrinho (€27), tábua de 
queijos portugueses (€17) ou, 
entre outras opções, crepe de 
laranja com Grand Marnier (€12). 
Também saberá bem provar um 
dos muitos cocktails disponíveis, 
sentados nos bonitos cadeirões, a 
olhar o jardim vertical. Ao ar livre 
e em silêncio.

Torel Palace Porto > R. de 
Entrequintas, 42, Porto > T. 22 609 0559 
> seg-sex 12h-22h30
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8.
 Lusophonica 
Aproveitem-se os dias de sol e de céu azul na 
esplanada do Lusophonica, no Farol de Santa 
Marta, em Cascais, para petiscar qualquer 
coisa e apreciar a imensidão do mar. Além de 
café de especialidade e das opções de brunch 
(destacam-se os ovos benedict, as tostas de 
abacate, as taças de açaí...), ali servidas durante 
todo o dia, há ainda boa música a acompanhar. 
Ou não fosse este Lusophonica uma esplanada 
com uma estação de radio online (lusophonica.
com), onde se pode assistir à emissão (e 
ouvir, pois claro!). Do jazz à música clássica, 
não esquecendo a eletrónica, aqui somos 
embalados pelos sons da lusofonia e do mar.

R. do Farol de Santa Marta, Museu do Farol, Cascais 
> ter-qua 10h-18h, qui-sex 10h-20h, sáb-dom  
8h30-13h

7.
 KUG 
Volta a ganhar vida este jardim secreto da cidade, com 2 500 metros quadrados, próximo 
do Palácio de Cristal, no Porto. O Kitchen and Urban Garden (KUG) ganhou novas mesas de 
madeira e mais pérgulas, além de um menu renovado, com assinatura do chefe Rui Paula: 
há ostras, bife tártaro, polvo à lagareiro, lombinho de vitela com queijo da serra, cevadinha 
com cogumelos, francesinha, tábua de queijos… Outra novidade são três menus de brunch 
para o fim de semana (€19, €28 e €37), do mais tradicional ao mais completo, que inclui 
queijo, salpicão de cachaço, ostras, ceviche de robalo e batata-doce, rosbife, bola de Berlim 
banoffee e um cocktail, com ou sem álcool. 

R. Dom Manuel II, 178, Porto > T. 22 099 3829 > seg-sex 12h-22h, sáb-dom 9h-13h
6.
 Praia da Luz 
Nascida nos anos 80, a partir de 
um bar de praia, esta é uma das 
esplanadas mais apetecíveis da 
Foz, no Porto. A olhar as águas 
por vezes agitadas do Atlântico, 
quase em cima da areia, ali 
está-se bem a beber um dos 
cocktails – como o recente 
Moscow Mule (cerveja de 
gengibre, vodka, sumo de lima, 
hortelã e canela), servido numa 
caneca de cobre. Ou a saborear 
uma das sugestões do menu, 
com consultadoria do chefe 
Luís Américo, como conservas 
portuguesas, saladas, bowls, 
espetada de lulas com gambas 
ou perna de pato no forno com 
migas de batata e couve galega.

 Av. Brasil, Porto > T. 22 402 0414, 
93 688 3236 > seg-sex 9h-21h,  
sáb-dom 9h-13h

5.
 Soundwich 
No Porto, 
reabriu a esplanada que 
junta a música à Natureza e à 
(boa) comida, onde ouvimos 
os passarinhos a cantar e as 
galinhas a cacarejar. Além do 
menu de almoço (€12-€15), 
continuam a destacar-se as 
sanduíches com assinatura 
de chefes de cozinha. E as 
saladas, como a de figos, mel, 
queijo curado e grão-de-bico 
(de Vasco Coelho Santos) ou a 
de tataki de atum com gomásio, 
manga e coentros (de Nuno 
Castro). Os petiscos para picar 
durante a tarde e o brunch ao 
fim de semana (€15 e €20) são 
outros atrativos. Se preferir, 
peça a versão piquenique para 
saborear no Parque da Cidade, 
ali a dois passos. 

Av. do Parque, 595, Porto  
> T. 91 977 2527 > seg-sex 10h-21h, 
sáb-dom 9h-13h

5.
 Soundwich
No Porto, 
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A réplica de um esqueleto de 
dinossauro recebe o visitante logo à 
entrada do edifício que, aos poucos, vai 
mostrando o que há de vir a ser o Polo 
Central do Museu de História Natural e 
da Ciência da Universidade do Porto. O 

Laboratório Ferreira da Silva (1910), recentemente 
renovado, faz parte de um desses tesouros 
escondidos que desde a passada terça-feira, dia 6, 
está aberto a visitas. Neste lugar belíssimo, com 
um pé-direito de sete metros e escadaria dupla 
Art Déco, que foi sala de ensino e de investigação 
da Faculdade de Ciências no início do século XX, 
conta-se a História da Química em Portugal. 

Olhando para as quatro grandes mesas-
bancada de madeira originais, tampos em 
mármore com água e gás para os ensaios, e 
gavetas, onde se guardavam reagentes, cloretos 
e amostras minerais, imaginamos o químico e 
professor António Ferreira da Silva (1853-1923) 
a estudar minuciosamente o que lhe chegava às 
mãos, como falsificações alimentares, análises 

toxicológicas a águas ou do foro médico-legal. 
“Ele era muito metódico, tomava nota de 
tudo”, conta com entusiasmo a curadora dos 
instrumentos científicos, Marisa Monteiro.

Um dos seus casos mais mediáticos foi o 
crime da Rua das Flores (em 1890, envolveu 
o médico Urbino de Freitas no homicídio do 
sobrinho), considerada a primeira investigação 
médico-legal no nosso país, para a qual foram 
fundamentais as análises toxicológicas feitas 
pelo químico. Ao longo da visita,  observam-se 
balanças, microscópios, funis, frascos, livros e 
o antigo cofre onde se guardavam os utensílios 
de platina, que são parte do espólio do primeiro 
Laboratório de Química Municipal, fundado anos 
antes, em 1884, por Ferreira da Silva. Com esta 
abertura ao público, a Universidade do Porto 
pretende não só “a preservação dos objetos” mas 
também a criação de “um espaço vivido pela 
cidade, recuperando, por exemplo, os saraus 
científicos do século XIX”, refere Fátima Vieira, 
vice-reitora para a área da cultura.  F.A.

Laboratório Ferreira da Silva Porto
O nosso Lavoisier 
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O Laboratório 
Ferreira da 
Silva integra 
o roteiro 
patrimonial 
da História 
da Química 
em Portugal, 
juntamente 
com os labo-
ratórios da 
Universidade 
de Coimbra 
(final séc. 
XVIII) e da 
Universidade 
de Lisboa (fi-
nal séc. XIX).

Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto – Polo Central > Campo Mártires da Pátria, 81 (entrada  
pelo Jardim da Cordoaria), Porto > T. 22 040 8000 > ter-sex 10h-13h, 14h-18h (última entrada 17h30), sáb-dom 10h-13h > grátis

A Universidade do Porto mostra ao público o espólio daquele que foi considerado o primeiro 
químico nacional, pioneiro da toxicologia forense de início do século XX
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À maneira de um salon de 
séculos passados, há uma 
profusão de pinturas que 
ocupa todo o espaço à altura 
dos olhos, um ritmo cardíaco 
a fender a brancura da nave 

minimal. É uma linha de horizonte 
artificial criada por dezenas de pinturas 
abstratas que, à primeira vista, parecem 
muito distantes das obras habitualmente 
reconhecidas como sendo a produção 
artística do artista português. Não há 
colagens fotográficas nem luzes 
fluorescentes a traçarem desenhos no 
espaço ou a reclamarem-se como totens 
escultóricos: apenas rastos e pinceladas, 
fundos verde-musgo e verde-déjeuner 
sur l’herbe, clarões amarelos, clareiras 
vermelho-outono, nuvens de azuis 
disformes, cenários a diluírem-se como 
um tubo de tinta derramado. Toda uma 
terapia de cor, um “lá fora” sublimado, 
subvertido, sentido, se se quiser usar  
a cartada metafórica do que nos faz  
falta em tempo de confinamento.  

Mas são paisagens, senhores. 
E Cabrita refuta todo e qualquer juízo 

histórico que determine a pintura de 
paisagem como “anacrónica”: porque, 
defende, “toda a arte é contemporânea” 
e porque, sublinha, “nada nos impede, 
enquanto autores e artistas, de fazermos 
o que nos apetece”. Até um regressar 
à pintura de paisagem que, ainda que 
nada tenha a ver com impressionismos 
ou escolas da viragem do século, 
continua a prestar o mesmo tributo  
às árvores, às montanhas, aos 
horizontes, aos céus, às nuvens.  
As suas paisagens são abstratas; afinal, 
lembra, tudo é abstrato na pintura. 
E se o artista faz o que lhe apetece, 
também lhe apetece sublinhar que 
seja uma escultura em bronze ou em 
luzes fluorescentes, seja uma pintura 
numa porta encontrada no lixo ou uma 
paisagem pintada em tela, diz, tudo 
é de natureza clássica, porque tudo é 
continuidade – e o continuum artístico 
é o que lhe interessa.  Sílvia Souto Cunha

Pinturas de paisagem Lisboa
De pé como as árvores

D.
R.

Galeria Miguel Nabinho > R. Tenente Ferreira Durão, 18B, Lisboa > T. 21 383 0834 > 10 abr-22 mai, 
seg-sáb 10h30-19h45 > grátis 

Cabrita, o artista antes conhecido como Pedro Cabrita Reis, reafirma  
aqui um gesto clássico e reclama a sua prática artística como soberana 

V E R

Mão-de-Obra Lisboa
Primeiro, as fundações: 
esta é a primeira antológica 
de António Bolota, artista 
nascido em 1962 que mudou 
da engenharia civil para a 
escultura. Mas a vocação 
pela testagem dos materiais, 
pela inquirição rigorosa 
dos impactos exteriores na 
perceção, e pela atenção às 
formas de habitar o espaço, 
transitou igualmente para 
a sua prática artística. 
Perante trabalhos seus, 
o observador reconhece 
materiais familiares, 
encontrados em qualquer 
canteiro da construção civil 
– isto é, telhas, vigas, pilares, 
paredes, muros – mas o 
resultado final é o de um 
estranho jogo entre as regras 
e os impossíveis da física. Um 
telhado instalado dentro de 
uma sala, um muro a levitar, 
um contraforte “derrotado” 
por grãos de areia... Na 
galeria intervencionada 
para acolher Mão-de-Obra, 
curada por Bruno Marchand, 
apresentam-se várias obras 
de grande escala e trabalhos 
significativos dos últimos  
15 anos, incluindo peças 
criadas para este espaço. 
É-nos dito, todavia, que  
não se deve aplicar- 
-lhes logo o rótulo de obras 
monumentais. O seu objetivo 
não é causar reverência 
ou contemplação, mas 
antes, refere o curador, um 
“estado de alerta” perante os 
cenários em (des)equilíbrio: 
“A dúvida, a surpresa ou 
a sensação de perigo são 
como desfibriladores da 
atenção: o choque que lhe 
provocam resgata-a ao torpor 
do quotidiano e faz dela uma 
espécie de intensificador da 
experiência. De certo modo, 
podemos dizer que as obras 
de António Bolota são como 
dispositivos analógicos de 
realidade aumentada.”  
S.S.C. 

Culturgest > R. Arco do Cego, 77, 
Lisboa > T. 21 7905 155 > 9 abr, 
sex 11h-22h, 10 abr-19 set, ter-sex 
11h-18h, sáb 11h-13h, dom 10h-13h 
> €5
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“A nossa relação desapareceu pelo efeito preguiçoso do tempo 
– e agora isto: dão-nos mais tempo, os dois trancados  
no mesmo espaço.” Tempo morto vivido em conjunto é tudo  
o que não se deseja quando se tem as malas à porta. Quando  
o narrador, um coordenador de intimidade na indústria do 
cinema, e Mariana, investigadora em Matemática (artifício 

narrativo que sublinha opostos, emoção e razão, encenação e verdade, 
pontos cardeais de todas as histórias de amor), decidem separar-se, as 
autoridades fecham-nos num confinamento trazido pela pandemia  
– e eles arrastam as ditas malas de volta, como se puxassem cachorros 
contrariados pelas orelhas. Fecham-se numa “mãe de cimento”. Mariana 
quer erguer um muro na sala e há “pausas significativas”, deixas mudas, 
gestos que falham. “Aprender a olhar o outro como se fosse televisão”, 
lê-se neste livro que evoca dispositivos teatrais: duas personagens num 
espaço fechado. Nas entrelinhas, chamados a acompanhar esta “armadilha 
para ursos”, há política, Trump e o sontaguiano olhar o sofrimento dos 
outros, pintores como Hopper e Chagall, autores como Pessoa, Sebald, 
Nietzsche, Hitchcock e uma televisão sempre ligada. Uma quarentena  
é uma vigília acompanhada por fantasmas e referências, 40 dias a 
atravessar o deserto como na Bíblia (“Pela primeira vez, lavo as mãos 
rigorosamente. Sinto-me um procurador romano na Palestina, obcecado 
com a lavagem das mãos. Não é uma sensação boa.”). Este tempo 
condensa igualmente a escrita do terceiro romance de José Gardeazabal, 
escritor singular cuja ferocidade na prosa sacode sempre as expectativas. 
Aqui, as suas frases descosem a litania dos sentimentos – deles e nossos. 
“O vírus está em toda a parte e não se vê, subiu ao patamar exigente de 
uma religião. Em vez de uma missa, ouvimos políticos a contar os mortos 
e os recuperados, diariamente.” Às vezes, há milagres.  S.S.C.

Quarentena – Uma História de Amor  
José Gardeazabal
Da filantropia dos (des)afetos
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Um casal impedido de se separar pela pandemia é o ponto de partida 
para uma dissecação virtuosa da relojoaria do amor e do real

Quarentena  
– Uma História 
de Amor 
(Companhia 
das Letras, 208 
págs., €16,60) 
é o terceiro 
romance  
do autor, depois 
dos aplaudidos 
Meio Homem 
Metade Baleia 
(2018) e  
A Melhor 
Máquina  
Viva (2020)

Threadbare Kiko  
& the Blues Refugees
Em tempos 
considerado dono  
de uma das  
melhores vozes  
do jazz nacional,  
o cantor e compositor 
luso-americano Kiko 
Pereira regressa com 
um álbum dedicado 
aos blues, feito em 
parceria com “velhos 
companheiros de 
estrada”: António Mão 
de Ferro (guitarras), 
Jorge Filipe Santos 
(teclados), Carl 
Minnemann (baixo) 
e João Cunha 
(bateria). O nome 
da banda remete 
para o disco L’USA, 
editado em 2012 com 
a assinatura Kiko & 
the Jazz Refugees. 
Threadbare vai 
dos blues mais 
tradicionais ao rock, 
com passagens 
pela soul e, claro, 
pelo jazz. O álbum 
assume-se, 
pois, como “uma 
encruzilhada”, que 
é um espelho do 
presente dos blues, 
ponto de partida de 
boa parte da música 
dita popular (jazz, 
rock, hip-hop...) 
que se ouve no 
mundo inteiro. Uma 
atualidade também 
presente nas letras 
de temas como Fake 
News ou Too Lazy 
to Be a Nice Guy.  
Miguel Judas
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Depois de ouvir uma conversa de café,  
o ator Almeno Gonçalves ficou a matutar 
em como muitos portugueses 
desconhecem um período da nossa 
História, que vai da implantação da 
República (1910) até à instituição da 

ditadura militar, mais tarde o Estado Novo. Falou 
com o argumentista João Lacerda Matos (a quem se 
juntaria mais tarde a guionista Raquel Palermo) e 
com o realizador João Cayatte, e os factos verídicos 
começaram a inspirar a história de uma família,  
os Mello, com personagens ficcionadas. “Quisemos 
mostrar como as pessoas viviam socialmente, como 
eram as relações entre patrões e criados”, explica  
o ator que, em Vento Norte, também é produtor e 
protagonista. Almeno Gonçalves dá corpo a Afonso, 
antigo deputado do governo de João Franco, casado 
com Isabel (Natália Luiza), uma liberal. O confronto 
entre ambos faz-se de segredos do passado mas 
também de diferentes visões do futuro, e é através 
das vidas dos seus três filhos que vários aspetos  
da sociedade, como as artes, o futebol, a droga e a 
política, são abordados. Tomaz (Sisley Dias), o mais 
velho, é um sobrevivente da I Guerra Mundial de 
regresso a casa. Margarida (Patrícia Pinheiro) é a 
artista da família, apaixonada por cinema e viciada 
em cocaína, que revela uma Lisboa dos loucos anos 

20. Ricardo (Rodrigo Tomás), o mais novo e o mais 
problemático, representa uma juventude a despertar, 
lado a lado, com a criação de um clube de futebol. 

Com a ação centrada em Braga, a vida dos 
empregados do Solar dos Biscainhos, núcleo 
encabeçado pela governanta Arminda (Margarida 
Carpinteiro), ganha destaque na trama – “uma 
parte menos explorada na ficção”, nota Almeno 
Gonçalves. “Interessava-nos mostrar a ruralidade 
de Portugal naquela época, sobretudo a norte, no 
Minho. Havia uma dependência face aos senhorios  
e às terras; a grande diferença perante o resto do 
País é a forte vertente religiosa de Braga”, explica. 
Esta é uma linha da história em que também se fala 
do aparecimento de comunistas e anarquistas.

Almeno Gonçalves está seguro de que se fosse 
contada a partir de Lisboa, esta história seria 
muito diferente da que é dada a conhecer em 
Vento Norte, a partir de Braga. “Com menos tiros 
e mais passividade. A força da Igreja, sobretudo 
do arcebispo Vieira de Matos, foi determinante. 
Depois da I Guerra Mundial, Portugal está 
devastado. A instabilidade dos governos reflete-
-se no poder. No golpe de Estado não há tanto 
o propósito político, mas militar, como viria a 
acontecer, mais tarde, com o 25 de Abril de 1974.” 
Uma lição de História.  Sónia Calheiros

Vento Norte RTP1
Portugal a caminho do Estado Novo
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Estreia 14 abr, qua 21h

Pela primeira vez, uma série de ficção nacional centra-se no episódio do golpe de Estado  
de 28 de maio de 1926 para contar uma história ao jeito de “Downton Abbey”

A série 
desenrola-se  

em Braga,  
a partir do Solar 
dos Biscainhos,  
da família Mello. 
Afonso (Almeno 

Gonçalves)  
e Isabel  

(Natália Luíza) 
têm três filhos,  
e é através das 
suas vidas que 
vários aspetos 
da sociedade 

são abordados
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Em dias abertos, a vista consegue 
alcançar a serra do Marão, ao longe. 
Estamos numa curva do rio Douro, no 
meio de um vale, com a brisa a soprar 
nos plátanos e nas vinhas despidas.  
É um período de transição no ciclo  

do Douro Vinhateiro, mas nem por isso menos 
cativante para os sentidos. Sobre o que nos levou  
à Quinta da Pacheca, em Cambres, concelho de 
Lamego, diga-se que esta conta agora com uma 
nova ala de quartos, no Wine House Hotel.  
“Foi uma necessidade, num momento de maior 
procura pela ruralidade e Natureza do Interior”, 
nota Sandra Dias, diretora-geral adjunta do hotel. 

Contíguo à casa-mãe e às Wine Barrels,  
o novo edifício, de traço contemporâneo, foi 
desenhado pelo arquiteto Henrique Pinto, e já 
valeu à unidade hoteleira o prémio Best of Wine 
Tourism, na categoria Arquitetura e Paisagem, 
atribuído pela Great Wine Capitals em 2020. Em 
dois pisos, acomodam-se 24 quartos, amplos e 
confortáveis, com cadeirões coloridos a dar um 
ar da sua graça. A varanda envidraçada, com vista 

sobre o rio e as vinhas, é um dos elementos-
-chave das suítes, que podem ligar-se para 
receber famílias. 

No edifício, cabem também um ginásio, 
uma adega subterrânea, a nova receção, um bar 
lounge, aberto sobre a piscina exterior, e um 
spa, com circuito de águas e tratamentos com 
produtos da marca Elemis. Com a duração de 
50 minutos, a chakra divine é uma massagem 
relaxante, de corpo inteiro, envolvendo 
movimentos suaves e óleo à base de coco, capaz 
de nos devolver o equilíbrio. Fica a sugestão, 
assim a pandemia o permita.

Antes de nos sentarmos na nova loja de vinhos, 
sob o olhar atento da cadela Aqua, espreitamos o 
Atelier d’Or e as winenarelas de Óscar Rodrigues, 
artista residente que organiza workshops na 
vinha ou na sala do alambique, outra novidade. 
Ali, ao final de tarde, em silêncio, prova-se um 
Pacheca Grande Reserva, de 2018, com frutos 
secos e queijo. Tudo boas razões para esticar uma 
escapada nesta quinta, que liga a informalidade do 
Douro a um serviço de luxo.  S.S.O.

Wine House Hotel Quinta da Pacheca Lamego
Miradouro sobre o Douro
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R. do Relógio do Sol, 261, Cambres, Lamego > T. 254 331 229 > a partir de €130 

Em Cambres, o hotel cresceu para um edifício de traço contemporâneo, com mais quartos,  
um spa, piscinas e ginásio, entre outras novidades. Ali, estamos em sintonia com a Natureza 

Além do ho-
tel, a Quinta 
da Pacheca 
conta dez 
Wine Barrels, 
quartos 
construídos 
numa barrica 
gigante, com 
um deck  
de madeira  
e vista para  
a vinha.
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O gosto dos outros

Beirute Líbano 
Mais liberal e ocidentalizado que 
a maior parte do Médio Oriente, o 
Líbano, diz, “é uma terra mágica, 
difícil de descrever, que tem cidades 
lindas como Biblos, uma herança 
romana, e Beirute, em que parece 
que estamos em Portugal. A vista do 
monte, depois da marginal, de onde 
se vê o Mediterrâneo, é fantástica”. 
Já lá esteve quatro vezes e irá voltar, 
quando a pandemia deixar. 

Casa das Letras Montemor-o-Novo 
Gosta de se sentar no terraço deste 
tranquilo alojamento local, conhecido 
pelos livros, na vila de Cabrela, no 
Alentejo. “É um lugar maravilhoso, 
com poesia por todo o lado. E, à noite, 
sem nevoeiro, vê-se um céu estrelado, 
lindo. Basta esticar a mão e parece 
que tocamos na Lua.” 

O Faia Lisboa
O restaurante do 
Bairro Alto, aberto 
em 1947, é uma 
opção clássica 
para se ouvir fado 
acompanhado. 
Antes de encerrar, 
devido à pandemia, 
Ricardo Ribeiro passava ali 
as noites e, certamente, irá voltar.  
“É uma casa muito interessante,  
onde a luz baixa e se faz silêncio  
para cantar o fado.”

Ricardo 
Ribeiro

De lugares genuínos 
no Alentejo à 

cosmopolita Beirute, 
as escolhas do fadista 

que apresentará 
Respeitosa Mente,  
a 22 e 23 de abril, 

no Teatro Municipal 
Joaquim Benite,  

em Almada

 S U S A N A  S I L V A  O L I V E I R A 
scoliveira@visao.pt

Música Ouve com frequência  
o álbum Athos, do multi- 

-instrumentista alemão Stephan 
Micus. “É uma inspiração, um 

ponto de chegada que me faz bem” 

Talismã Se há um objeto 
que Ricardo não dispensa é o sol 
que traz ao pescoço, pendurado 
numa corrente.  “É um talismã 

simbólico, pessoal, todos 
precisamos de simbolos”

Fábrica dos Pastéis Évora 
O fadista vai a Évora, com 
regularidade, ver os amigos e 
passear. “Adoro a cidade e a Fábrica 
dos Pastéis da D. Inácia Junça, 
com os seus pastéis de nata, dos 
melhores que já comi, os folhados 
de vitela e as queijadas que são de 
comer e chorar por mais.” “Gosto 
muito da estrada para lá chegar.”

, 
ssava ali

mente irá voltar

Beirut
Mais lib
a maior 
Líbano, 
difícil de
lindas c
romana
que esta
monte, d
se vê o M
Já lá es
quando 

-o-Novo 
deste 
hecido 
no 

oso, 
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Palavras cruzadas

QuizSudoku D I F Í C I L

DÊ-NOS NOTÍCIAS  >  T. 21 469 8101  >  T. 22 043 7025  
>  VISAOSE7E@VISAO.PT 

SOL
UÇÕ

ES >> QUIZ >> 1. C // 2. A // 3. B // 4. B // 5. A // 6. B // 7. A // 8. C // 9. A // 10. B

1. Em que ano nasceu a atriz italiana 
Monica Bellucci?
A. 1955
B. 1960
C. 1964
 
2. Como se chama o novo filme  
de animação da Pixar/Disney com 
estreia marcada para este ano?
A. Luca
B. Rocco
C. Nino
 
3. Que peça vai Tiago Rodrigues 
encenar, este verão, em Avignon, 
com Isabelle Huppert como 
protagonista?
A. Medeia
B. O Cerejal
C. Menina Júlia
 
4. Quem escreveu o livro infantil 
Dentes de Rato?
A. Lídia Jorge
B. Agustina Bessa-Luís
C. Alice Vieira
 
5. Em que cidade nasceu, em 1899,  
o músico de jazz Duke Ellington?
A. Washington
B. Filadélfia
C. Chicago 

6. Na modalidade de polo aquático, 
qual é a seleção que ganhou mais 
medalhas em Jogos Olímpicos?
A. Alemanha
B. Hungria
C. Suécia
 
7. De quem é o livro de poemas  
Uma Vez que Tudo se Perdeu?
A. Pedro Mexia
B. João Luís Barreto Guimarães
C. Ondjaki
 
8. A atual temporada de Fórmula 
1 tem o maior número de grandes 
prémios de sempre. Quantos?
A. 17
B. 20
C. 23
 
9. Que rapper brasileiro cantava 
“Hoje eu tô feliz, matei  
o Presidente”?
A. Gabriel, O Pensador
B. Marcelo D2
C. Emicida
 
10. Tyto Alba é o nome científico  
de que animal?
A. Pelicano
B. Coruja-das-torres
C. Arara

P O R  P E D R O  D I A S  D E  A L M E I D A

>>  HORIZONTAIS  >>  1. Planta umbelífera empregada como 
tempero culinário. Deslocação ou transferência de um sítio para 
o outro. // 2. Poeta e cantor ambulante entre os Gregos antigos. 
Assento acolchoado em que o cavaleiro se senta. // 3. Que ou 
desportista que, em geral, tem mais de 18 anos. Cálculo a olho. 
// 4. Cerimónia pública e solene. Aplicar a tarifa a. // 5. Careta ou 
expressão de escárnio. // 6. Parte da armação de óculos que circunda 
a lente. Face interna e côncava da mão. // 7. Natural ou habitante da 
Galileia. // 8. Planta medicinal de flores amarelas. // 9. Prender ou 
apertar com fio, fita, corda. Diz-se do fruto em estado de ser colhido 
ou comido. // 10. Diz-se de uma pessoa parva, amalucada. Proceder.  
// 11. Sinal de demarcação. Conjunto de agulhas ou folhas de pinheiro, 
geralmente secas. >>  VERTICAIS  >>  1. Imposto aplicável  
a transações imobiliárias (ant.). Grande arca com gavetões.  
// 2. As regiões superiores da atmosfera. Peixe da família dos 
escombrídeos da ordem dos acantopterígios. // 3. Que tem lã ou 
lanugem. Espécie de padiola para transporte de doentes. // 4. Tenho 
conhecimento. Malograr. // 5. Aceitaram, escolheram. // 6. Falar  
em público. Asseado. // 7. Coluna que sustenta uma construção.  
// 8. Servi-me de. Que têm asas. // 9. Ato de desfilar. Bago do cacho 
da videira. // 10. Espírito. Animal quadrúpede, híbrido e estéril, filho 
de burro e de égua ou de cavalo e de burra. Órgão excretor que tem 
a função de formação da urina. // 11. Grande artéria que nasce no 
ventrículo esquerdo do coração e a partir da qual o sangue arterial  
é conduzido a todo o corpo. Período de sessenta minutos.

>> HORIZONTAIS >> 1. Salsa, Muda. // 2. Aedo, Sela. // 3. Sénior, Esmo. // 4. Ato, Tarifar. // 5. Esgar. // 6. Aro, Palma. // 7. Galileu.  
 // 8. Camomila. // 9. Atar, Maduro. // 10. Zuca, Provir. // 11. Marco, Sama.  >> VERTICAIS >> 1. Sisa, Arcaz. // 2. Éter, Atum. // 3. Lanoso, 
Maca. // 4. Sei, Gorar. // 5. Adotaram. // 6. Orar, Limpo. // 7. Pilar. // 8. Usei, Alados. // 9. Desfile, Uva. // 10. Alma, Mu, Rim. // 11. Aorta, Hora. 
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MARIMER
MARIMER ALERGIAS
A primavera chegou e, com ela,  
as características alergias, os 
espirros, a irritação cutânea  
e a congestão nasal e ocular.  
é um produto inovador,com jato 
dinâmico,que elimina  
os alérgenos presos no muco, 
ajudando a remover mais facilmente 
as secreções espessas, para além  
de aliviar a congestão de forma 
natural, melhorar a eficácia dos 
tratamentos com medicamentos 
tópicos e reduzir a sua utilização.

MUSTELA
STELATOPIA®
A pele atópica é uma 
condição para a vida toda. 
O conforto dos cuidados 
Stelatopia® também.  
Um contínuo processo  
de investigação 
 e desenvolvimento 
originaram uma formulação 
única, com propriedades 
relipidantes e calmantes 
com intenso efeito 
anti-prurido.  
Para a vida toda!

HERBALIFE24  
ALIMENTA O ATLETA  
QUE HÁ EM TI. 
A linha Herbalife24 é uma linha 
desportiva  concebida para todos: 
para quem faz treinos moderados,  
para atletas de alta competição  
ou para quem pretende  
voltar a praticar atividade 
física com regularidade.  
A Herbalife24 fornece  
a nutrição necessária 
para as 24 horasdo dia, 
ajudando na preparação, 
treino e recuperação.



114    V I S Ã O  8  A B R I L  2 0 2 1

B O C A  D O  I N F E R N O

IL
US

TR
AÇ

ÃO
: J

OÃ
O 

FA
ZE

N
DA

O juiz  
que perdeu o juízo

Q
uando se soube que um juiz tinha de-
safiado, para uma luta de artes marciais 
mistas, o director nacional da PSP – que, 
em caso de derrota, teria de ir à televisão 
admitir que era “um idiota” –, fiquei con-
tente. Imaginei que Portugal tinha um da-
queles prodígios que conseguira licenciar-
-se em Direito e concluir a formação no 
Centro de Estudos Judiciários ainda antes 
dos 12 anos. Com pena, descobri que não. 

O juiz chamava-se Rui Fonseca e Castro e era, ao que 
me garantiam, um homem adulto. E assim ficou bem 
clara a diferença entre quem gostava de lutas nos 
anos 70, nos Estados Unidos, e quem gosta de lutas 
agora, em Portugal. Norman Mailer pôde escrever o 
livro The Fight, sobre o combate entre Muhammad 
Ali e George Foreman, no Zaire, e a mim resta-me 
escrever sobre a hipotética luta entre o juiz Fonseca e 
Castro e o polícia Magina da Silva, que ocorrerá ape-
nas na nossa imaginação.

Mesmo imaginária, creio que pode ser uma luta 
interessante. De um lado, um homem que comandou 
o Grupo de Operações Especiais; do outro, um jurista 
que não acredita na existência da pandemia. Se é ver-
dade que Magina da Silva deve ter bastante experiência 

de combate corpo a corpo, não deixa de ser igualmen-
te verdadeiro que Fonseca e Castro, só por esta des-
crição, também parece ter levado muitas pancadas na 
cabeça. Em resistência, em princípio, equivalem-se. O 
que reforça a minha opinião de que seria um combate 
muito equilibrado. Olhando para a compleição física e 
a atitude de ambos os lutadores, creio que Magina da 
Silva começaria por assentar dois bons sopapos nas 
ventas judiciárias de Fonseca e Castro, partindo-lhe 
o nariz. No entanto, o juiz negaria estar em desvan-
tagem, uma vez que não acredita em fracturas. Talvez 
Magina da Silva insistisse, mas, como é evidente, 
Fonseca e Castro iria contrapor que não acredita em 
narizes. Estas considerações iriam certamente irritar 
Magina da Silva, que, com mais três ou quatro golpes, 
colocaria o juiz a dormir e o árbitro daria o combate 
por terminado, dando a vitória ao director da PSP. Se-
ria, portanto, e como já referi, um combate equilibra-
do, uma vez que o juiz, que foi advogado nos últimos 
dez anos, recorreria da decisão do árbitro para a Re-
lação e, quatro anos depois, para o Supremo, que sete 
anos mais tarde decidiria pelo empate, uma vez que 
nessa altura já ninguém se lembrava deste episódio – 
que era, aliás, o que eu gostava que me acontecesse a 
mim.  visao@visao.pt

De um lado, um 
homem que comandou 
o Grupo de Operações 
Especiais; do outro, 
um jurista que não 
acredita na existência 
da pandemia. Se é 
verdade que Magina 
da Silva deve ter 
bastante experiência 
de combate corpo a 
corpo, não deixa de ser 
igualmente verdadeiro 
que Fonseca e Castro, 
só por esta descrição, 
também parece 
ter levado muitas 
pancadas na cabeça
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EXAM E

Campanha válida até 31/12/2021 e exclusivamente para novos assinantes na versão impressa ou digital, salvo erro de digitação. Campanha válida apenas para Portugal, na versão impressa.

Assinatura paga na totalidade ou em prestações mensais sem juros, TAEG 0%. Consulte todas as opções em loja.trustinnews.pt.

Dias úteis das 9h às 19h. Indique o código promocional COC93

Versão papel
1 ano ( 12 edições )

25% de desconto

€11 � X 4 PRESTAÇÕES�

Versão digital
1 ano ( 12 edições )

49% de desconto

€15 � X 2 PRESTAÇÕES�

Ligue 21 870 50 50 ou aceda a loja.trustinnews.pt
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