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TERMINAL
DE ESPERAS

Em dias de saídas nocturas, Lisboa traça um 

retrato de esperas. Histórias de quem ao abri-

go da noite enfrenta o sonolento tic-tac das 

horas, detido na espera de um meio de trans-

porte que o possa conduzir ao seu destino.

OS BASTIDORES DE UM ESPECTÁCULO POLÍTICO • Os congressos partidários são feitos também para os media. Discursos 

agendas para terem cobertura nas televisões. Entradas pensadas ao milímetro para parecerem autênticas. Relações 

públicas a regerem aclamações que esmorecem. Mas em Abril a morte do Papa ofuscou o show político do PSD. Salvou 

o trabalho dos spin doctors e a inesperada reviravolta de Luís Filipe Menezes. HUMOR RENOVADO • Gato Fedorento, 

Manobras de Diversão, O Inimigo Público - projectos que vieram dar uma lufada de ar fresco ao humor português. O 

que mudou. O que vai fi car. O riso de cara lavada. CARMONA RODRIGUES • Já sem a companhia de Santana Lopes, o 

candidato independente apoiado pelo PSD projecta o que quer para a cidade com uma “Lisboa para Todos”.
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POLÍTICA

“Temos de criar condições para 
promover o regresso da população 
a Lisboa”
OS PAPÉIS ACUMULAM-SE UM POUCO POR TODO O LADO. O LOCAL É O GABINETE DE CARMONA 

RODRIGUES, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA. LANÇOU A SUA CANDIDATURA NO BAIRRO DE 

SÃO MIGUEL, ONDE NASCEU E CRESCEU. VINCA A SUA CONDIÇÃO DE LISBOETA E USA-A COMO 

TRUNFO, TAL COMO A SUA INDEPENDÊNCIA PARTIDÁRIA.

Engenheiro de formação e de espírito, Carmona  

Rodrigues lança-se agora no maior desafio 

da sua vida: ganhar as eleições autárquicas na 

cidade de Lisboa. O independente apoiado pelo 

Partido Social Democrata saiu da sombra de Pedro 

Santana Lopes e caminha agora a solo, confiante 

de que as pessoas vão distinguir o seu trabalho do 

que foi feito pelo anterior autarca. A reabilitação 

urbana, a aposta numa melhor mobilidade na 

capital, a política de proximidade traçada para 

a segurança e a aposta cultural são algumas das 

suas prioridades para a cidade.

O técnico que abraça a política apresenta-se 

ao serviço para resolver os problemas. Tudo 

porque quer uma Lisboa para todos. Carmona 

Rodrigues, em discurso directo.

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

O que é que pretende fazer para atrair os 

jovens para a cidade?

Eu quero que as pessoas se sintam atraídas a 

voltar. É um facto que os residentes em Lisboa 

são uma população relativamente envelhecida, 

portanto temos de criar condições para promover 

o regresso da população a Lisboa. Há medidas que 

são estruturais, de médio prazo e de curto prazo 

ao nível do ordenamento do território: criar uma 

Autoridade Metropolitana dos Transportes, para 

haver um sistema de transportes mais integrado 

a nível da área metropolitana. Criar condições 

para uma rápida reabilitação urbana e para isso 

é preciso haver incentivos, planeamento e a nova 

lei do arrendamento. Depois há outras medidas 

de médio e curto prazo, como, por exemplo, 

a gestão do trânsito na cidade de Lisboa. Aí 

fizemos a restrição ao tráfego automóvel nos 

bairros históricos, criando complementarmente 

com o serviço de transportes públicos da 

Carris um sistema de transporte gratuito para 

a população mais carenciada, o “Lisboa porta 

a porta”. Criar mais faixas do BUS, para um 

melhor funcionamento do transporte público; 

criar prédios especialmente para arrendamento, 

com a construção de fogos de tipologia pequena, 

para jovens, a preços razoáveis. 

E como fazer para que Lisboa deixe de ser uma 

cidade de carros e passe a ser uma cidade de 

pessoas?

As pessoas têm de sentir que usar o transporte 

público lhes é mais confortável do que usar 

o transporte individual. Se não, ninguém vai 

convencer uma pessoa a usar o transporte 

público se não lhe é tão confortável ao nível do 

preço, do conforto, do tempo. De facto, o uso 

do transporte individual é relativamente barato. 

As pessoas trazem o carro de fora de Lisboa 

para dentro da cidade e 70% dessas pessoas 

não pagam estacionamento. Temos de actuar 

muito na fiscalização do estacionamento. Quem 

está ligado à fiscalização do estacionamento 

em Lisboa são três entidades: a EMEL, a Polícia 

Municipal, que depende da Câmara, e a Divisão 

de Trânsito da PSP, que depende do Governo. 

Há entidades a mais e devia haver, como em 

Madrid, uma “Polícia da Mobilidade”, uma única 

entidade que zelasse pelo estacionamento na 

cidade. Depois há outros problemas que têm 

que ver com a mentalidade. Nos últimos 20 anos 

houve um grande aumento do poder de compra 

em Portugal. Portanto, poder trazer o carro no 

dia-a-dia é um pequeno luxo ao qual se podem 

dar. É uma questão sócio-cultural. Há muita 

coisa a fazer no sentido de obrigar as pessoas a 

usar o transporte público.

E em relação à criminalidade, que tanto 

preocupa as pessoas?

A criminalidade preocupa sempre! Mas, o índice 

de criminalidade de Lisboa tem vindo a diminuir. 

O que não quer dizer que estejamos satisfeitos. 

A cidade está sempre a mudar. É preciso alguma 

proximidade das populações com agentes da 

polícia e esquadras de proximidade. Estamos a 

fazer esquadras novas, como no Intendente, na 

Alta de Lisboa, Ameixoeira. Mas é preciso mais 

meios humanos, o que é, aliás, um problema 

nacional e não só de Lisboa.

No caso do Intendente, o seu programa 

contempla projectos de reinserção social 

para grupos de risco, sendo esse um bairro 

problemático de Lisboa?

Já se está a tornar um bairro menos perigoso. 

Mas são zonas que carecem de uma atenção 

especial; o Intendente está a ser melhorado 

em termos urbanos, com o encerramento de 

pensões de prostituição e de centros de droga. 

Tem havido uma política de grande proximidade, 

em que há permanentemente brigadas na rua 

junto dos sem-abrigo e toxicodependentes, 

com um esforço muito grande de tratamento 

e reintegração, com algum sucesso. Há pessoas 

que foram retiradas dessa vida e que hoje 

colaboram connosco na ajuda aos outros.

As suas declarações têm focado muito a 

criação de espaços culturais. Que tipos de 

espaços são esses?

Dar continuidade ao trabalho de investimento 

em espaços culturais que são municipais. Desde 

logo o São Luís, que hoje é um sucesso, o Teatro 

Aberto, que foi inaugurado no nosso mandato, as 

obras que estão a ser feitas no Teatro Maria Matos, 

no São Jorge, no Teatro Taborda. Introduzimos as 

entradas pagas para não residentes em Lisboa 

no Castelo de São Jorge, que era uma medida 

importante para a manutenção do castelo e 

de outros equipamentos culturais. Adquirimos 

também a colecção de moda e design do Francisco 

Capelo, que corria o risco de ir para fora de 

Lisboa. Eu próprio tomei a decisão de adquirir 

o Pavilhão de Portugal à ParqueExpo, que estava 

sem destino, e quero pôr aí um projecto cultural 

de exposições e um fórum sobre arquitectura e 

urbanismo. Enfim, tanta coisa! 

J O Ã O  G O D I N H O
E  M A R TA  PA I S  L O P E S

FO
TO



8.ª COLINA • JUNHO 2005

3POLÍTICA

E novos projectos?

Tenho vários! No Terreiro do Paço, quando se 

concluírem as obras do metro, está previsto 

fazer um cais onde possam estar acostados, 

em permanência e como atracção turística, 

a Fragata D. Fernando II e Glória e a Sagres. 

Com a Fundação Oriente estamos também a 

preparar a possibilidade de haver ali o museu 

das Descobertas. No Cais do Sodré vai também 

haver a Agência Europeia de Segurança. É todo 

um conjunto de grande intervenção cultural que 

Tendo em conta a situação financeira da 

Câmara, como é que pretende financiar esses 

novos projectos?

O Parque Mayer tem um financiamento muito 

especial. Está estipulado num decreto-lei que 

contrapartidas existem, com o casino, para a 

cidade de Lisboa: a reabilitação do pavilhão 

Carlos Lopes, a construção de um grande museu 

de interesse nacional em Lisboa e todo o suporte 

financeiro do Parque Mayer. Não se vai buscar um 

tostão ao orçamento da Câmara para o Parque.

uma personalidade diferente, com um currículo 

profissional diferente, com uma maneira de ser 

diferente. Acho que no espírito das pessoas 

percebe-se bem quem é um e quem é o outro. 

Somos diferentes, trabalhámos juntos, mas acho 

que não há confusão no eleitorado.

Referiu recentemente que, se vencesse as 

eleições, iria propor um pacto de regime ao 

PS. Em que moldes funcionaria esse pacto?

Porque sou independente, costumo dizer que 

há questões importantes na cidade que não 

têm que ver com esquerda ou com direita. Têm 

que ver com os problemas das pessoas. Desde a 

revisão do PDM, a realização de obras de grande 

escala, as questões de estacionamento e de 

mobilidade. Acho que é possível dialogar com o 

PS e fazer ver que estes assuntos merecem um 

entendimento alargado. Não faz sentido dizer 

uma coisa só porque a outra cor diz o contrário. 

Sou contra isso!

Que Lisboa é que quer para o futuro?

Acho que Lisboa está muito melhor do que 

estava há dez ou vinte anos. Há muita coisa 

que está a ser feita, mas também há muito para 

fazer. Eu sou o primeiro a saber o que não está 

bem. Devia estar mais limpa? Devia! Devia estar 

com menos buracos? Devia! Podia estar melhor? 

Podia! E é isso que eu quero fazer: continuar a 

fazer coisas para a cidade ficar melhor. A cidade 

é uma coisa inacabada! Está sempre a ser feita e 

é nesse comboio em andamento que nós estamos 

para melhorar as coisas.

Acha que vai ganhar?

Acho que sim!

Desvalorizou recentemente a obra do 

túnel do Marquês. Isso não significa estar 

a desvalorizar a obra que foi publicitada 

pela própria Câmara como uma das suas 

bandeiras?

Se calhar o mal foi esse! Quis desvalorizar 

porque, por ter sido apresentada como uma 

grande bandeira, a oposição acabou por 

tomar aquilo como a grande arma de oposição 

ao executivo camarário. Se não tivesse 

sido interrompido já estava pronto. E, com 

convicção, digo: não é uma obra de grande 

importância para a mobilidade da cidade, 

como a CRIL, a conclusão do Eixo Norte-Sul 

ou a conclusão da avenida Santos e Castro. 

“Sá Fernandes foi o embargador-mor “

O túnel do Marquês é um desnivelamento, três 

cruzamentos… No entanto, o Supremo Tribunal 

Administrativo veio dar razão à Câmara em tudo. 

Não foi em 99%, foi em 100%!

Como é que viu esses processos que foram 

sendo postos ao túnel pelo advogado José Sá 

Fernandes e, posteriormente, o assumir da sua 

candidatura à Câmara de Lisboa?

Vi com pena! Portugal tem muita legislação 

sui generis. A lei através da qual qualquer 

cidadão pode mandar parar uma obra sem 

ser responsabilizado por isso é uma lei 

extraordinária que só Portugal é que tem, a Lei 

de Acção Popular. Qualquer cidadão pode evocar 

todo o tipo de coisas para mandar parar uma 

obra. O Dr. Sá Fernandes foi o grande obreiro, 

o Embargador-mor do reino que conseguiu 

essa proeza. Na altura, dizia que estava a 

exercer um direito cívico, mas parece que 

o Bloco de Esquerda já o andava a namorar 

para candidato há um ano, portanto, temos 

dúvidas se era um exercício cívico ou um 

exercício político. Hoje, parece claro que 

era um exercício político de obstrução à 

actividade da Câmara e que teve um prejuízo 

enorme para as pessoas.

Quer dizer que o Dr. Sá Fernandes devia ser 

responsabilizado?

Ele actuou de acordo com a lei. Se calhar a lei 

é que não está bem.

“A cidade é uma coisa inacabada! Está 
sempre a ser feita e é nesse comboio 
em andamento que nós estamos para 
melhorar as coisas.”

EDITORIAL

O que se vê
da 8ª Colina?

8ª Colina é um jornal trimestral, de e para Lis-

boa, feito pelos alunos do Curso de Jornalismo 

da Escola Superior de Comunicação Social. É 

um jornal diferente. Propriedade da escola 

mas não o jornal da escola. Antes um jornal-

escola, virado para fora, para a comunidade, 

para Lisboa. Uma Lisboa diferente, também.  

Daqui, da misteriosa 8ª Colina de Lisboa, a 

vista é única: a distância e a perspectiva com-

binam-se com a proximidade, a intensidade da 

luz e a limpidez dos pormenores. É um local 

para descobrir, investigar, pensar, compreen-

der. E depois contar. Mais uma vez, de forma 

diferente: comunicando, de forma profunda e 

cúmplice com os leitores, numa escrita rica, 

ágil e criativa, não só factos mas também 

ideias e sentimentos.

Quem faz o 8ª Colina é uma nova geração de 

jornalistas, adepta da internet, dos blogues 

e das mensagens SMS mas comprometida 

com a realidade.

Que recusa o sensacionalismo, a submissão 

às audiências ou a interesses económicos e 

políticos. Que acredita no ideal do jornalis-

mo como busca da Verdade e instrumento 

para mudar o mundo. Que ser jornalista é 

estar atento.

A 8ª Colina estará atenta à política da cidade. 

Quem a governa e como, o jogo do poder e 

as suas personagens, os grandes projectos, 

os lobbies, a propaganda, as relações entre 

as instâncias de decisão e os cidadãos. Neste 

número, era obrigatório saber o que propõem 

os candidatos às eleições autárquicas. Publi-

camos entrevistas com dois deles, no próximo 

número, com os outros.

Atenta à sociedade: as pessoas, a sua voz, as 

suas formas de organização, as tendências, os 

problemas vistos por dentro. O trabalho sobre 

a inexistência de transportes públicos para 

quem sai à noite em Lisboa é um exemplo 

desse “mergulho” na realidade.

Atenta à cultura, o desporto e os media no 

seu lado menos óbvio, menos conhecido: re-

portagens sobre o “bookcrossing”, ou sobre a 

ostentação social no Estoril Open, ou sobre as 

estratégias de imagem no congresso do PSD.

8ª Colina dará ainda atenção a temas nacio-

nais e mundiais (alunos da escola a estudar no 

estrangeiro integrados no programa Erasmus 

são os nossos correspondentes internacionais) 

e do ensino, e à literatura, com a publicação 

de textos de ficção ou poesia.

Em suma, a 8ª Colina quer revolucionar o jor-

nalismo, mobilizar os cidadãos, agitar as cons-

ciências e, de passagem, mudar o mundo.

está a ser preparado só para aquela área.

A criação do Fórum sobre o urbanismo e 

arquitectura pretende evitar polémicas como 

as que houve com o Parque Mayer ou o Túnel 

do Marquês? 

Penso que quantos mais espaços como este 

existirem, melhor! E nós fizemos bastante, 

apesar de tudo! Mas é ainda insuficiente. No 

entanto, nós, portugueses, temos algum défice 

cultural de participação. Ficamos em casa e 

não saímos para participar. É uma autocrítica 

que nós reconhecemos. Mas temos de criar mais 

espaços de intervenção.

Com esses projectos que referiu não há o risco 

de haver situações semelhantes à do Parque 

Mayer, onde se arrastou a situação desde 2001?

Tem que ver com a fórmula de governar a cidade. 

Há determinados projectos que têm de ter a 

aprovação na assembleia municipal. Nós temos um 

Executivo onde somos a maioria e uma assembleia 

municipal onde não somos. Há que perceber isso 

e que não se pode fazer nada na assembleia 

municipal sem que a oposição viabilize. É como ter 

um Conselho de Ministros onde o Primeiro-Ministro 

teria oito ministros do seu partido, mas depois 

tinha cinco ministros do PSD, dois do PCP, etc. Que 

raio de Conselho de Ministros é esse? É a mesma 

coisa aqui na Câmara. 

Por isso, acho que é evidente que tem de se 

mudar a lei. Mas eu não me queixo! O Parque 

Mayer já não é um problema. Apresentei uma 

solução que teve os votos a favor do PSD, do 

CDS, do PS e do BE. É uma solução apoiada por 

uma larga maioria. Nasceu a solução e já não 

anda para trás.

Mas tem de haver também uma fórmula de 

resolução da dívida da Câmara?

A dívida não me preocupa. A dívida está 

controlada e não há nenhuma câmara que se 

preze que não tenha dívidas. A dívida é um 

pouco normal. Obviamente que nos preocupa, 

mas não demasiado.

Não teme que a sua candidatura seja afectada 

pela imagem negativa que os eleitores possam 

ter do actual presidente?

Não. Digo isto não só por convicção e intuição, 

mas também por análises que já fizemos junto 

do eleitorado. Sabem que sou uma pessoa com 
FOTO
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R U B E N  D E  C A R V A L H O

“É necessário descentralizar o poder 
para as Juntas de Freguesia”

RUBEN DE CARVALHO É O ORGANIZADOR DA FAMOSA FESTA DO AVANTE, ESPECIALISTA 

EM FADO, CRONISTA NO DIÁRIO DE NOTÍCIAS, MAS É A POLÍTICA QUE LEVOU A 8ª COLINA 

ATÉ ÀS PORTAS DO RÉS-DO-CHÃO ONDE VIVE. É ELE O CANDIDATO PELA CDU NESTAS 

AUTÁRQUICAS.

C ATA R I N A  S A N TA N A  E
P E D R O  G O N Ç A LV E S

Ruben não hesita ao falar de Lisboa. 

Conhece-lhe as ruas e as histórias como 

poucos, talvez porque os inúmeros livros sobre 

a cidade de que dispõe não estejam em casa 

deste só para enfeitar as estantes. Admite 

que o PDM precisa de alterações e, se vencer, 

propõe rever o projecto do Parque Mayer/  Feira 

Popular. Reformular o funcionamento da Câmara 

e inventariar o património da autarquia estão 

também na sua lista de prioridades. Para Ruben 

de Carvalho, “vitória é ganhar”.

Uma das primeiras ideias focadas no programa 

autárquico da CDU é a de manter a identidade 

da cidade. Qual é a identidade de Lisboa?

A forma como Lisboa foi construída não é casual. 

A cidade acompanha, no seu desenvolvimento, 

a própria realidade física do território. Se 

olharem para Lisboa, ela acompanha as subidas 

e descidas dos locais onde é construído. O 

segundo aspecto é o da cor. Lisboa tem duas 

tonalidades relacionadas com um fenómeno 

que a ultrapassa, que é o céu, a luminosidade 

local. Depois, tem uma distribuição, do ponto 

de vista do relevo, que é a perpendicular ao 

rio. Lisboa, numa componente humana, vai para 

casa afastando-se do rio, para norte, e vai para 

o trabalho vindo para o rio, para sul. E isto é um 

movimento lógico da cidade. 

E essa identidade tem sido preservada?

Na cidade confluem estratos sociais dos mais 

diversos. Se, a alturas tantas, este equilíbrio 

começa a ser alterado, a identidade da cidade 

também se altera, por exemplo: Lisboa está a 

perder população, perdeu 25 mil habitantes. 

Mas esta perda de habitantes não é transversal. 

A cidade perdeu habitantes jovens e pobres. 

Ao alterar-se esta transversalidade social, 

altera-se tudo: os padrões de consumo, os 

funcionamentos quotidianos, etc. O objectivo 

não é repor tudo como estava. Há situações e 

transformações que são inevitáveis, mas há que 

encontrar elementos de correcção e critérios 

que impeçam este tipo de alteração. 

Para além das “questões de aritmética” 

dos lugares na Assembleia Municipal, houve 

divergências nos conteúdos programáticos que 

impedissem a coligação com o PS?

Houve. E não é separável. Talvez o aspecto 

mais básico seja o facto de para nós ser 

inquestionável que a próxima gestão autárquica 

assuma o compromisso de corrigir os erros que 

a gestão autárquica dos últimos quatro anos 

cometeu. Ora, o Partido Socialista não tem 

esta posição, o que nem é contraditório, 

porque muitas destas medidas só foram 

possíveis, porque o Partido Socialista as votou 

favoravelmente, durante este mandato. 

Portanto, não foram apenas, embora o tenham 

sido também, questões políticas. A ambição de 

hegemonia, traduzida por maiorias absolutas 

inquestionáveis na composição dos órgãos 

autárquicos, tem também uma correspondência 

na intervenção política a fazer em Lisboa.

E essas diferenças poderão condicionar um 

entendimento pós-eleitoral?

O problema não terá de se colocar num 

entendimento pós-eleitoral. Nós não somos 

uma força política que faça oposição por 

oposição. Aprovámos 80% das medidas 

tomadas pela gestão Santana Lopes / Carmona 

Rodrigues. Mas, se não estamos de acordo, 

votamos contra. Não só votamos contra, 

como fazemos tudo aquilo que está dentro do 

quadro do funcionamento democrático para a 

impedir. Portanto o que acontece? Se houver 

uma situação paralela, contarão connosco 

para viabilizarmos medidas que consideramos 

correctas. Exactamente da mesma forma e com 

a mesma firmeza estaremos contra medidas que 

considerarmos lesivas do interesse da cidade.

Que inovações trará a CDU para Lisboa, 

relativamente ao seu anterior mandato 

(juntamente com o PS)?

Uma é a transparência nos interesses imobiliários 

da gestão autárquica. Nós tivemos uma coligação 

com o PS, mas, como toda a gente sabe, houve 

contradições entre nós e uma delas foi neste 

problema. O PS não está isento de culpas, aliás, 

tanto no anterior mandato, como neste último, 

não fora o PS e a BragaParques não tinha ganho 

o dinheiro todo que ganhou. Há também um 

problema de relação com a população, em 

que o PS não foi de forma nenhuma exemplar, 

como na questão da descentralização, e uma 

descentralização isenta, com critérios justos. A 

primazia do interesse colectivo sobre o interesse 

privado será uma característica do nosso trabalho.

É ainda necessária uma reformulação do 

funcionamento da Câmara, com um profundo 

respeito pelos seus trabalhadores e serviços. Há 

que ver o que foi destruído nos últimos quatro 

anos - que não deve ser pouco – porque uma 

estrutura de administração, como qualquer 

outra, quando não funciona, degrada-se. 

Há que encontrar soluções e isto vai ser 

um problema complicado de resolver nesta 

câmara. Há, também, que motivar novamente 

quadros de invulgar valor na câmara, que estão 

completamente desmotivados. É necessário 

respeitar todos os funcionários e devolver-lhes a 

noção da grande dignidade que é o exercício de 

uma função pública, em função dos cidadãos. 

A gestão de Santana Lopes foi acusada de 

deixar a Câmara de Lisboa com uma dívida 

que ultrapassa 100 milhões de euros. Como 

pretende a CDU saldar esta dívida e financiar 

os seus próprios projectos?

Temos de ter em conta que não passa 

exclusivamente pela Câmara a resolução 

dos problemas, mas também não há nenhum 

problema que possa ser resolvido sem a Câmara.  

É preciso não ter o culto dos números, porque 

há dívidas e dívidas e eu só me posso pronunciar 

acerca delas depois de as conhecer. Pode 

haver dívidas mais ou menos prementes, com 

responsabilidades diferentes. Tudo tem de ser 

“É necessário devolver aos funcionários 
a noção da grande dignidade que é o 
exercício de uma função pública”

POLÍTICA
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negociado e não há nada que não tenha solução. 

A dívida da câmara tem de ser, antes de mais 

nada, inventariada com rigor. Tem de se fazer 

uma contabilidade séria com um levantamento 

das receitas da câmara. Eu duvido que alguém 

na câmara tenha uma noção exacta do que é o 

património municipal. Não se sabe o que é que 

a câmara possui!

Definiu como boa governação uma “governação 

participada, com os lisboetas”. O que é uma 

governação participada?

Dentro das medidas mais simples e imediatas, 

é necessário descentralizar o poder para as 

juntas de freguesia. Por definição, as juntas 

de freguesia são estruturas mais próximas das 

pessoas, têm um conhecimento da realidade e 

uma proximidade da população que as tornam 

extremamente eficazes do ponto de vista da 

participação. Às autarquias cabe trabalhar com 

elas, atribuir-lhe responsabilidades e dotá-las 

de meios para que possam corresponder ao que 

lhes é pedido. Outra medida, será trabalhar 

com as estruturas existentes da sociedade civil, 

como, por exemplo, as colectividades. Por fim, 

é necessário criar estruturas, ao nível do próprio 

poder autárquico, que permitam transformar as 

reclamações e sugestões em propostas. A questão 

é que, quando se chega ao diálogo, nem sempre 

as pessoas têm razão. Com a criação destas 

estruturas, podemos explicar às pessoas que o 

que defendem não é o mais correcto e contrapor 

outras soluções. Isto só se resolve criando-se 

um tipo de estrutura politicamente preparada 

para estudar tecnicamente estes problemas e 

dialogar com as pessoas. Caso contrário, uma 

medida, que pode ser tecnicamente correcta e 

eficaz para a resolução de um problema, pode 

ser rejeitada pela população.

Tem sido fácil chegar até às pessoas?

Eu acho que as pessoas são muito menos parvas 

do que o que muita gente pensa. Pode haver 

muita televisão e muitos cartazes, que as pessoas 

sabem quem é a sério e quem não é. Julgo que 

a situação é de facto desiquilibrada, mas tenho 

confiança na capacidade que possamos ter de 

chegar às pessoas. O problema mais grave é 

o da comunicação social. Nós somos a única 

força política que não está completamente 

dependente dela, porque mantemos uma 

estrutura política funcional. O PS e o PSD 

dependem exclusivamente da comunicação 

social. Ou ela os transporta à pessoas, ou os 

“Pretendemos manter todas as freguesias 
que já temos.”

Assumindo que o PDM foi desrespeitado, 

o que é que a CDU pretende fazer para 

solucionar o que foi mal feito?

Não há planos imutáveis. Um bom plano 

envolve, primeiro, a maior participação 

possível na sua elaboração, depois, o maior 

rigor na sua aplicação e, por fim, a maior 

abertura para o seu debate e para a sua 

modificação. Nós somos os primeiros a admitir 

que o PDM necessita de alterações. Agora o 

que não se pode é fazer um plano e depois 

sistematicamente desrespeitá-lo, arranjando 

formas perfeitamente casuísticas para o fazer.

Vejamos por exemplo o caso do Parque Mayer. 

Eu não tenho à partida nada contra, nem a 

favor, o projecto do arquitecto Frank Gehry.

O PDM exige um plano de pormenor para 

a zona do Parque Mayer. É necessário uma 

equipa de técnicos qualificados, com uma 

responsabilidade de serviço público, chegar 

àquela zona e definir critérios. E então, 

existindo este plano de pormenor, venha o 

arquitecto Frank Gehry, o arquitecto Siza 

Vieira, ou quem quiser e faça o seu projecto. 

Agora o que não pode ser é agarrar-se num 

arquitecto qualquer, sem haver plano de 

pormenor e dizer “agora faça aqui uma coisa”. 

Vamos discutir aquilo que se entende que há a 

rever no PDM. Mas, enquanto não se chegar a 

conclusões, o PDM está lá é para se respeitar.

O Parque Mayer é uma prioridade para a CDU?

É para nós uma prioridade resolver o acordo 

feito na permuta de terrenos do Parque Mayer 

com os terrenos da Feira Popular. Não sei se têm 

noção do que significou este negócio. A situação 

é esta: os terrenos onde estava a Feira Popular 

“É prioritário resolver o acordo feito na permuta de 
terrenos do Parque Mayer”

são da câmara. A zona onde foi até há uns meses 

a feira popular era um terreno camarário, onde 

a feira se instalou provisoriamente, naquele 

“provisoriamente” português...

Para manter a existência dum equipamento com 

aquelas estruturas mudou-se para aquela zona 

provisoriamente até o Dr. Santana Lopes resolver 

dar cabo daquilo. Trocou os terrenos do Parque 

Mayer, que era propriedade de uma empresa 

privada, a BragaParques, por parte dos terrenos 

da Avenida da República. Os terrenos do Parque 

Mayer são terrenos que em todo o caso estão 

sujeitos a limitações de ordem urbanística. Têm 

de ter equipamentos cuja rentabilidade é baixa 

do ponto de vista imobiliário. Portanto, são 

terrenos que, no aspecto da valorização, estão 

altamente condicionados.

A Avenida da Republica é completamente 

diferente, é só fazer buracos para baixo e 

construir para cima. No entanto, a Câmara 

trocou terrenos com a BragaParques, 

valorizando o terreno do Parque Mayer em 1200 

euros o metro quadrado e o terreno da avenida 

da republica em 900 euros o m2, quando devia 

ter acontecido exactamente o contrário. O 

terreno da Avenida da Republica, do ponto de 

vista da construção, é muito mais valioso do 

que o do Parque onde não se pode construir. Só 

que, por cada 3 m2 de parque, a BragaParques 

recebeu 4 m2 na Avenida da Republica. Só com 

este negócio ganhou 8 milhões de contos. 

É prioridade da CDU rever isso?

É. Eu não sei os termos do contrato que 

está assinado. E como é evidente essa é a 

primeira coisa a fazer. É chegar lá e ver que 

compromissos estão assumidos. 

partidos não têm forma nenhuma de lá chegar. 

O problema é o desequilíbrio muito grande de 

forças. Vejamos, por exemplo, o caso do Bloco 

de Esquerda, qaue é completamente levado ao 

colo pela comunicação social. Onde é que, do 

ponto de vista orgânico, o BE existe? No entanto, 

não há um jornal onde não apareça o senhor 

Louçã a comentar. É evidente que partimos de 

uimasituação de desvantagem.

Disse que a candidatura da CDU era para ser 

levada até ao fim. Mas, nestas autárquicas, o 

que é para si uma vitória?

Vitória é ganhar! É evidente que há várias 

situações possíveis, desde ganhar com maioria 

absoluta a ganhar com maioria relativa a ser a 

segunda força mais eleita, com possibilidade de 

formar uma maioria operacional, mas uma coisa 

garanto, é que vamos trabalhar. Pretendemos 

manter todas as freguesias que já temos e há 

uma dúzia de freguesias onde pensamos ter 

condições para ganhar a maioria.

E não ganhar nessas juntas de freguesia que a 

CDU ambiciona é uma derrota?

Não, porque, nas circunstâncias em que esta 

batalha se vai travar, é evidente que, à partida, 

há um desequilíbrio muito grande.O candidato 

do PSD está no poder, o candidato do PS tem o 

seu partido no poder central e, ao que parece, 

tem meios financeiros que podem aferir a metro 

quadrado uma centena de cartazes.Basta a 

manutenção das posições [na autarquia] para o 

panorama já ser favorável [à CDU].

POLÍTICA
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Sentido único
NOITE DE SEXTA-FEIRA. A REDE DA MADRUGADA DA CARRIS 

ASSEGURA O FUNCIONAMENTO DE AUTOCARROS NA CIDADE DE 

LISBOA. MAS OS ÚLTIMOS COMBOIOS E BARCOS PARTEM ENTRE 

A 1H E AS 2H DA MANHÃ. A PARTIR DAQUI COMEÇA O DRAMA DE 

QUEM VIVE NA GRANDE LISBOA, MAS AFASTADO DO CENTRO. 

AS HISTÓRIAS DE QUEM PERDE O ÚLTIMO COMBOIO, PASSA UMA 

NOITE AO RELENTO À ESPERA DO PRIMEIRO BARCO OU ATÉ 

DE QUEM TRAZ GUITARRAS PARA EMBALAR O CHINELAR DAS 

HORAS. HISTÓRIAS DE PESSOAS COM DIFERENTES DESTINOS 

MAS COM UM ÚNICO SENTIDO: CHEGAR A CASA

S Í LV I A  C A N E C O

Encostado ao cal da parede, lado a lado com a 

polvorosa do Bairro Alto, um casal de namorados 

reparte-se fogosamente entre beijos e carícias. 

São os últimos afectos da noite. Ele, Bruno 

Mestre, 18 anos, espera deambular o corpo de 

bar em bar. Até de madrugada. Ela, Alexandra 

Morais, 17 anos, não pode mais ficar. Não tem 

carta nem transporte particular. Não tem boleia. 

Não pode chegar a casa com os primeiros raios 

da manhã. De rosto insofrido diz que não tem 

tempo para falar mais, agarra nos seus passos 

apressados e apressa-se para a Estação de 

Santos, com vista a apanhar o último comboio da 

noite, com destino a Oeiras.

Alexandra não é caso único. A estação do Cais 

do Sodré é disso um espelho. A dez minutos da 

partida, são muitos os que já se estendem nos 

assentos do comboio. Outros vão chegando, 

mais ou menos expeditos, de rostos esmaecidos, 

atraídos pelas letras vermelhas intermitentes 

do visor “01h30m, destino Cascais”. O vazio do 

negro, a que horas parte? E novamente as letras 

vermelhas a soletrar “01h30m, destino Cascais”. 

Como um alerta. 

Numa das carruagens, uma rapariga de cabelo 

grifado, mochila verde embalada ao colo, 

parece nada ouvir para além do que os phones 

lhe ditam. Tem o olhar plúmbeo, inamovível. 

Depois de exclamar apenas um “ahhhhh...” e de 

sucessivas pausas e arranques inopinadamente 

acorda a voz e solta “para ir... para casa... é um 

drama”. Lentamente. Muito lentamente. Cláudia 

Marques tem 20 anos, vive em Sassoeiros, perto 

de Oeiras. Também não tem outra forma de 

chegar a casa. Sai pelo menos uma vez por 

semana. E o cenário repete-se sempre. Quando 

não dá para dormir em casa de algum amigo, 

sujeita-se à última viagem deste comboio. E 

ainda aos 45 minutos que tem de percorrer 

desde a estação de Sassoeiros até à sua casa, 

porque o último autocarro parte à meia-noite. E 

porque não apanhar o primeiro da manhã? “Não 

consigo aguentar. Deixei-me disso. A última vez 

que apanhei o primeiro comboio adormeci. 

Passado quase duas horas tinha a cara de um 

revisor à minha frente a acordar-me”, conta. 

Visto de fora, instantes antes da partida, o cenário 

compunha uma memória fotográfica. Jovens, de 

pé, muitos de traje, cavaqueavam junto à porta 

da última carruagem. Da antepenúltima. Da 

segunda. Da primeira. Como se cá fora houvesse 

alguém para acenar um adeus. Ou como se a 

qualquer momento virassem costas ao comboio 

e seguissem viagem pelas esquinas da noite. 

Um homem, com pronúncia de leste, de súbito 

estanca e começa a  colocar questões “o que 

estão a fazer?”, “e como se chama o jornal?”. 

Antes de saciar a curiosidade, ouve-se o ruído 

do alarme de partida, ouve-se o ruído dos seus 

sapatos a bater violentamente no chão, ouve-

se o pipipipi das portas a fechar, ouve-se o seu 

desespero a carregar nos botões até que num 

último instante a porta se abre e ele se esgueira 

à mesma velocidade que o comboio.

Vinte minutos depois, um casal entra na 

estação. Correm, cada um para seu lado, 

transviados, numa correria desarvorada. “Não, 

deve ter por aqui um horário”, diz ele para ela. 

O vigilante informa-os que o último comboio já 

partiu, agora só às 5h30m da madrugada. Ficam 

demasiado exaustos para esperar pela manhã e 

decidem ir de táxi. A caminho da praça, o tema 

de conversa não poderia ser diferente. A voz 

de um completa a ideia do outro: “Estávamos 

a decidir que comboio íamos apanhar! E afinal, 

não há mais nenhum...” São duas da manhã e 

a esta hora táxis é o transporte que não falta 

na cidade. Arrancam no primeiro táxi que 

encontram livre, sabendo que para chegar 

aos destinos – Oeiras e Carcavelos – vão ter de 

desembolsar entre 15 a 20 euros. 

Um círculo de gente discute numa das paragens 

de partida da Rede da Madrugada (circuito 

nocturno da Carris): “e agora, como é que 

vamos?”, “sempre querem ir?”, “Não sei qual 

é...”, “se é para ir é o 208!”. São seis ao todo, 

com idades entre os 18 e os 19 anos. Apenas o 

David estuda em Lisboa. Os restantes são da 

Marinha Grande e vieram conhecer a Semana 

Académica. Como recém visitantes da noite 

lisboeta deixam no ar a indignação pela falta de 

transportes: “Estamos aqui há meia hora à espera 

do 208. Não percebo porque é que pelo menos 

às quartas e quintas não estendem os horários”. 

Logo que o autocarro chega a euforia no grupo é 

geral. Um deles, sweat vermelha, mini na mão, 

adianta “se o ambiente estiver bom, vamos 

ficar lá pela Bela Vista a ver Xutos”. Dentro do 

autocarro, não era difícil ver que apenas eles 

queriam seguir aquele destino e lá continuar 

a noite. Cais do Sodré/Praça do Comércio/

Martim Moniz/Av. Almirante Reis/Olaias, eis 

os pontos principais do trajecto. Por sorte, o 

condutor lembrou-se de avisar que aquela era a 

paragem. Não fora isso nada faria adivinhar que 

ali existisse vida. Alguns bons metros adiante, 

enquanto o rapaz de sweat vermelha e ainda de 

mini na mão discute com os colegas se vão ou 

não entrar, alguns iam abandonando o recinto. 

Nenhum é aqui personagem porque curiosamente 

todos tinham carro ou providenciado, a tempo 

e horas, boleia do pai, da mãe ou de um tal 

amigo. O metro alargara o funcionamento até 

às 3h30m, embora só parasse nas estações 

terminais como a Alameda ou o Cais do Sodré, e 

vários autocarros esperavam à porta a enchente 

das horas da manhã.  

Regresso ao Cais. Ali, havia quem já tivesse 

voltado da Bela Vista. “Disseram que o recinto 

fechava às 6h e afinal mandaram-nos embora às 

4h. Até aqui os transportes foram suficientes, 

mas a partir daqui simplesmente não existem”, 

revelam. Sentados nos degraus da estação, 

Teresa Narciso e Miguel Piló nunca antes 

sentiram os ponteiros a correr tão devagar. A 

noite irá acompanhá-los pelo menos durante 

quarenta e cinco minutos. A hora em que o 

primeiro barco irá soltar as amarras do cais 

(5h30) e levá-los rumo a Sesimbra. Ir de táxi 

está fora de questão. Teriam de pagar para cima 

de 40 euros «A última vez que apanhei um táxi 

, ia no banco da frente e não conseguia parar 

de olhar para o taxímetro, estava aflito, aquilo 

não parava de contar e só pensava – “nunca mais 

lá chego”», conta Miguel, acrescentando que 

o problema dos táxis “é a história do metade 

taxímetro e metade tarifa. É evidente que estão 

a ganhar mais do que deviam”.

Jorge Ferreira, 45 anos, é novato nas lides de 

taxista. Começou há apenas quatro meses mas 

ainda assim já tem histórias para contar: “uma 

vez, quase me tiraram a pele da cara para me 

estatelados, boquiabertos, concentrados no 

olhar um do outro, à espera que algum dos dois 

se resolva a dar alguma resposta ou a apresentar 

alguma alternativa. Ana Jorge, 19, e o namorado 

Nélson Nunes, de 21, não conseguem esconder 

a surpresa e a desolação. “Não costumamos vir 

de comboio, habitualmente saímos em grupo e 

vamos para casa de táxi ou de carro. Mas como 

é semana académica, pensámos que poderia 

haver comboios até mais tarde”, dizem. Estão 
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roubarem”. Sustos de quem opta por trabalhar 

à noite. Para fugir do trânsito. Mas descurando 

os riscos e fantasmas que se insinuam na 

madrugada. O taxista conhece bem as histórias 

dos que não têm outra forma de chegar a casa. 

Esses, são os seus principais clientes. Apesar de 

tentar fugir à questão, não nega que o negócio 

seja rentável. “Afinal, são esses que nos vão 

safando!”, exclama, em tom de brincadeira, 

para logo a seguir cerrar o vidro, deitar fora a 

beata, e encaminhar mais alguns ao seu destino.

Um aglomerado de pessoas vai entrando no 

autocarro 210, rumo ao Prior Velho. São cinco 

da manhã e esta é a penúltima viagem da noite. 

Alguns, mais desesperados, não resistem a uns 

empurrões, “mas isto nunca mais anda?” Táxis 

partem no segundo seguinte a que chegam, 

numa correria insana. Pela primeira vez na noite 

a procura é maior do que a oferta. E formam-se 

sentinelas de espera em fila indiana.

Um grupo de jovens está sentado ao centro, 

rodeado das árvores gloriosas, à espera de ir 

para casa, seja ela onde for. Três mulheres 

acabam de perder o autocarro e desatam 

num alvoroço junto a uma cabine telefónica 

“Perdemos o autocarro. Vem-nos buscar”. Não 

se sabe qual das três berrou mais alto.

Dentro da Estação de Comboios, o vigilante 

perambula de um lado para o outro, segurando 

as mãos nas costas. Lá estão novamente as 

letras vermelhas intermitentes do visor. A 

denúncia do destino e da hora de partida 

do primeiro comboio. De carruagem em 

carruagem, todos se enconcham, baixando 

as pálpebras, na esperança de adormecer 

temporariamente o sono. Apenas na carruagem 

dianteira, dois rapazes e uma rapariga de tenra 

idade parecem não querer abrandar. Trocaram 

o conforto dos assentos pelo chão do comboio. 

Um deles usa sapatilhas vermelhas, meio rotas, 

o outro tem o cabelo espetado e um piercing 

na sobrancelha direita, a rapariga bem poderia 

passar por turista, talvez sueca. Ela fecha 

os olhos e fica atenta. Eles preparam-se. Os 

instrumentos a postos, a ponta das unhas a 

dedilhar uns vagos acordes, a música a ganhar 

forma, força, sentido, os “Taking Back Sunday” 

a soar suavemente, muito suavemente. 

As guitarras são já companheiras habituais 

destas andanças nocturnas. Um ritual que 

se repete todas as semanas como forma de 

quebrarem os instantes suspensos. “Às vezes, 

Um casal entra na estação. Correm, cada 
um para o seu lado. Deve haver um horário 
por aqui, diz-lhe ela a ele. O vigilante 
informa que o último comboio já partiu, 
agora só às 5h30m da madrugada...

até as trazemos simplesmente para não 

adormecermos!”, conta o rapaz do piercing. 

O aviso de partida e não haver tempo para 

saber nem nomes, nem idades, nem destinos. 

Para não saber nada a não ser que a música 

é a sua forma de entreter a espera. As horas 

continuam a passar a conta-gotas. 

Na Estação Fluvial, Flávio Cardoso, 17, e Ricardo 

Bento, 16, esperam que o primeiro barco com 

destino a Almada atraque no cais. Acabam de 

regressar da Avenida 24 de Julho. Por sinal, 

a primeira noite de 2005 passada em Lisboa 

“Hoje foi um caso especial. Costumamos ficar 

por Almada. Sabemos que temos de esperar até 

às 6h20m pelo barco e não temos paciência”, 

confessam. Do lado de lá do vidro, por trás dos 

seus reflexos, um relógio assina a sentença das 

horas. 5h55m. Capicua. Traçam-se no horizonte 

os primeiros vestígios do amanhecer. Cá fora, o 

Diogo, o André e o Hugo esperam há uma hora 

pelo autocarro. “Estamos aqui há uma hora à 

espera do 28, para irmos para a Portela. Era 

suposto começar às 5h mas já são 6h10m e 

nada”, diz Diogo. Entre eles, há já quem não 

tenha conseguido desencontrar-se do sono. 

Hugo é o mais novo dos três e encontrou 

cabeceira nas costas curvadas do André. Dorme. 

Um sono indiferente aos gritos e às gargalhadas 

dos colegas. Um sono indiferente ao despertar 

de uma cidade.

A cidade acorda. Alguns ainda se entretém 

a conversar nos degraus da estação. Os 

primeiros autocarros da manhã vão enchendo 

a um ritmo progressivo. Ouve-se o barulho de 

passos cruzados a ressoar na praça e ouve-se 

o silêncio das suas vozes sonolentas. Cruzam-

se, cabisbaixos, preparando-se para mais um 

novo dia. Dezenas de pessoas começam a 

concentrar-se frente ao portão fechado do 

metro.Nada melhor para evidenciar um jogo 

de contrastes. Faces despertas. Maquilhagens 

gastas em rostos vindos de uma noite de 

glória e os olhos a fechar, abrir, fechar. Os 

que saíram há duas, uma ou meia hora da 

cama e timidamente se espreguiçam. Os que, 

ainda de cervejas na mão, estão longe de 

pensar em dormir. A noite que finda, o dia que 

brota. A poucos minutos das 6h30m abrem-se 

as grades do metro. Abre-se caminho aos 

passos, certeiros ou desconcentrados, dos 

que seguem o seu rumo. Agora, já todos têm 

como chegar a casa.

SOCIEDADE
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O pianista que nasceu para as 
ruas

J É R Ô M E  M E D E V I L L E
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CHAMA-SE JÉRÔME MEDEVILLE E ACARICIA AS TECLAS DE UM PIANO DE CAUDA VERMELHO, 

UM OBJECTO INVULGAR, QUE COMPROU A PRESTAÇÕES QUANDO DECIDIU PARTIR PELO 

MUNDO A TOCAR. GOSTA DE VOAR. FOI PILOTO AVIADOR NO EXÉRCITO FRANCÊS, MAS NÃO 

TEM MEDO DE MUDANÇAS E DESCOBRIU QUE O EXÉRCITO NÃO ERA PARA SI. TINHA MIL 

OUTROS SONHOS E CONTINUA A TÊ-LOS… ESTÁ EM PORTUGAL PARA APRENDER A LÍNGUA. 

JÁ TOCOU JUNTO AO RIO TEJO, PERTO DA NATUREZA, QUE PERSEGUE, MAS A CÂMARA 

DE LISBOA “NÃO GOSTA DE MÚSICOS NO PORTO”, E, POR ISSO, MATERIALIZA AGORA AS 

NOTAS DAS SUAS PAUTAS UM POUCO POR TODA A CIDADE.

Quando é que se começou a interessar pela música?

Comecei a tocar piano aos sete anos e estudei até aos dezassete. 

Estudava com uma professora que agora tem 89 anos…

A sua família estava ligada à música?

Não. Na família da minha mãe há alguns viajantes e na do meu pai 

não há nem viajantes nem músicos. Sou um pouco a ovelha negra 

da família… (risos)

O que fez antes de decidir pegar no piano e viajar pelo mundo?

Aos dezassete anos fui para Inglaterra para aprender a língua e lá 

trabalhei como cozinheiro e camareiro. Passados seis meses concorri 

ao exército francês para entrar como piloto de aviões. Consegui e fiz 

a escola de piloto em escolas militares. Ao fim de seis anos e meio 

demiti-me, tinha percebido que o exército não era para mim. Estive 

nove meses a vender publicidade, um ano e meio em informática e 

até fui banqueiro dois meses, que foi o pior de tudo… 

Sempre gostou de fazer coisas diferentes…

Sim. Na vida é importante não continuarmos a fazer o que não nos 

interessa. Podemos mudar quantas vezes quisermos até um dia 

encontrarmos aquilo de que realmente gostamos. No início há a 

pressão da sociedade, a pressão da família e dos amigos que fazem 

que quando começamos a vida façamos mais ou menos o que os 

outros querem. Mas pouco a pouco amadurecemos e começamos a 

pensar no que realmente queremos e isso muda tudo…

Como descobriu que tocar piano era o que realmente gostava 

de fazer?

Um dia um amigo disse-me: “Tu tens sempre o teclado electrónico 

no carro, porque não tentas tocar nos restaurantes e ganhar assim 

a vida?”. Eu gostei da ideia e comecei a tocar em restaurantes… 

Ganhava mais a tocar apenas duas horas que um camareiro a 

trabalhar oito… 

Como surgiu a ideia de pegar no piano e viajar pelo mundo a 

tocar nas ruas?

Depois de ter descoberto que podia viver da música pensei: “Se 

eu gosto de viajar e gosto de tocar piano, como posso eu fazer 

os dois ao mesmo tempo? Não faço ideia…”. Um dia encontrei 

um pianista que viaja pelo mundo há vinte anos e aproveitei para 

lhe fazer algumas perguntas práticas - como afinar o piano, como 

protegê-lo, como passar as fronteiras, como pedir autorizações…- e 

ele disse-me “Se não páras de fazer perguntas, nunca vais. Pára 

de perguntar, pega num reboque, põe o piano em cima e vai pelo 

mundo. Quando temos dúvidas há que agir, não há que perguntar. 

Depois quando os problemas vêm logo se vê…” Então eu fiz o que 

me disse este homem: peguei no reboque, pus o piano em cima e 

funcionou…

Decidiu assim de um dia para o outro?

Não. Trabalhei um ano como professor de piano, em pequenas 

escolas e associações e durante este ano vendi tudo o que tinha: 

motocicleta, carro, apartamento… Com o dinheiro que ganhei 

comprei um pequeno camião; a minha família deu-me um velho 

reboque de 1947 e comprei o meu primeiro piano, um piano de 

parede preto. Então fiz uma primeira viagem por França, que 

durou três meses, depois atravessei Espanha, fiquei lá dois meses e 

estive dois meses em Marrocos, porque o meu sonho para terminar 

a viagem era tocar no deserto do Sahara. De Marrocos voltei para 

Espanha. Estive lá um ano e meio e no Verão trabalhava em 

França. Depois de um ano e meio em Espanha, aqui estou.

E porque decidiu vir para Portugal?

Vim sobretudo para aprender a língua, mas depois tudo é 

possível…

Até quando é que quer ficar aqui em Portugal?

Até aprender a falar bem, depois tenho de ir ver a família no 

Verão. Por tudo o que encontro aqui é possível que volte no 

próximo ano… Mas tenho tantos projectos que não sei: quero 

visitar um pouco Itália, Suiça e os novos países da Europa e 

tenho o grande sonho de ir à Índia. Também há a possibilidade de 

passar seis meses como monitor de pequenos aviões e seis meses 

a ensinar piano. Gosto de voar e então também posso comprar 

um pequeno avião ligeiro para passear os turistas ou alguma coisa 

assim. São tudo sonhos possíveis…

Tem amigos aqui?

Não tinha antes de chegar, mas sempre que vou a um país encontro 

pessoas que me ajudam muito. A música é uma forma muito fácil 

de entrar em contacto com as pessoas. 

Do que é que tem gostado mais aqui em Portugal?

Mais?... Normalmente não gosto das cidades, mas Lisboa é 

diferente… Tem uma terceira dimensão, o relevo, as colinas, as 

ruas antigas. Há muitas cidades actuais que se transformaram 

numa Disney World. Por exemplo, olhamos para o Colombo e é 

uma coisa horrível, uma Disney World em que não se consegue 

estar mais de dez minutos, mas Lisboa tem um encanto natural, 

porque tem um lado antigo, as ruas tranquilas, sem carros e as 

pessoas também são assim, são muito simpáticas, e têm algo 

melhor que os espanhóis que é o respeito pela natureza.  

Esteve recentemente em Castelo Branco com a Maria João 

Pires. Como foi?

Sim, estive em Belgais, a Quinta da Maria João Pires, que é um 

centro de estudo de arte, um lugar totalmente perdido na natureza, 

um lugar muito bonito. Fui visitar Belgais como turista, mas depois 

a Maria João Pires convidou-me para ficar lá cinco dias. Foi muito 

engraçado, porque ela trabalha com outro Jérôme, outro francês, 

um pianista a sério, professor de conservatório, que não tem nada a 

ver comigo, mas que pôs um piano num camião e fundou um piano 

viajante que vai às escolas fazer animações…E então apareço lá eu, 

outro francês, outro Jérôme, mas desta vez a viajar mesmo. A Maria 

João Pires achou uma coincidência incrível.

O pianista que conheceu em Belgais é um pianista a sério. Não 

se considera um pianista a sério?

É sério no sentido em que é a minha profissão, mas não é sério 

no sentido em que não posso tocar em grandes salas, porque não 

tenho nenhum diploma, não fiz o conservatório, não fiz nada. 

Às vezes quando encontro um bom pianista peço-lhe conselhos, 

mas isso não tem nada a ver com estudar no conservatório. 

Toco em ruas e centros comerciais, para pessoas que não têm o 

hábito de ouvir música clássica e o meu problema de técnica, de 

interpretação, as minhas falhas não são tão evidentes como numa 

sala de teatro, porque eu não tenho a medalha de ouro de tal 

escola. Eu tenho a medalha da rua…

T Â N I A  R E I S  A LV E S

“Na vida é importante não continuarmos a fazer o 
que não nos interessa. Podemos mudar quantas vezes 
quisermos até encontrarmos aquilo de que gostamos. “

Qual foi o país em que gostou mais de tocar?

Não penso em termos de um país, mas em termos de natureza. Gosto 

de tocar na natureza. As paisagens em que gostei mais de tocar 

foram em Marrocos. O Sahara é incrível, mas também tive óptimos 

momentos nos Pirinéus, na Costa Mediterrânica e em Alicante, onde 

há alguns lugares muito bonitos, tal como na costa atlântica.

Que música gosta de ouvir?

Ouço sobretudo piano, não é muito original, mas ouço muito o 
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que toco: Chopin,  Beethoven…Quanto à música mais moderna 

ouço coisas um pouco velhas: Supertramp, Eagles, Police, Dire 

Straits. Tudo dos anos 70, 80. Depois o resto para mim é tudo a 

mesma coisa: música comercial, sempre com a mesma batida, 

com uma rapariga nua que canta como uma louca e um rapaz um 

pouco italiano que canta estupidamente. Eu sou muito, muito 

crítico em relação à música actual. Gosto da música autêntica 

dos países, não da música das multinacionais, do que se pode 

chamar música de massas.

Incomoda-o a música feita unicamente para vender.

Sim, incomoda. Esta música é fácil de vender, porque os jovens, 

que são muito sensíveis e fáceis de manipular, se ouvirem dez 

vezes a mesma porcaria na rádio e virem três horas por dia de 

futebol compram tudo o que quiseres. Compram o último carro, 

fazem créditos de trinta anos para comprar casa, etc. Fazem 

exactamente o que as multinacionais ditam. E os jovens dos 

nossos dias não têm tempo de pensar e não podem ter: têm a 

escola, têm os jogos de vídeo, têm a Internet, têm a televisão, 

têm as saídas com álcool e música alta. Para mim assim é muito 

difícil ter uma mente tranquila e isso tem muito a ver com o tipo 

de música que as pessoas ouvem.

Música portuguesa? Conhece?

Agora muito. Estou muito em contacto com as pessoas da música 

Cabo-Verdiana, como o Paulino Vieira, e tenho muitos amigos que 

me fazem descobrir a música cabo-verdiana. O fado acho muito 

triste e como não tenho essa cultura aborreço-me rapidamente, 

mas tenho tentado ouvir. Talvez não tenha ouvido os melhores…

Sente necessidade de dar a conhecer a sua música 

gratuitamente? Acha que as pessoas não têm de pagar para 

ouvir música?

Parece-me muito triste e esquisito o facto de se fechar a música 

clássica em lugares grandes e muito caros. A música clássica é uma 

música tão bonita que devia estar por toda a parte. Só há uma 

rádio que a passa e ninguém a ouve, porque as multinacionais não 

querem, porque é uma música que faz pensar e ao mesmo tempo 

tranquiliza o espírito e uma pessoa que pensa não vai aguentar 

ser uma máquina de pagar e de consumir. Está tudo muito em 

relação. Não é nenhum mistério que esta música não seja ouvida, 

não que tenha algum mal, pelo contrário, é uma música perfeita, 

mas as pessoas não a ouvem. De cada vez que houve ditaduras a 

música clássica, a cultura, a pintura, a escultura, tudo isso foi 

destruído. Actualmente, só para dar um exemplo, em Itália graças 

ao nosso querido Berlusconi, o Ministério da Educação decidiu 

simplesmente apagar dos livros escolares tudo o que aconteceu 

depois do início da II Guerra Mundial. Dizem que não devem dar 

demasiada informação aos meninos, para não os cansar. Toda 

a parte de Mussolini, Hitler desapareceu da mente dos jovens 

italianos. Estas ditaduras acabaram, mas temos de ter cuidado 

com outra ditadura, uma ditadura cujo nome ninguém diz.

Como se chama essa ditadura?

Ditadura do capitalismo liberal. Eu não sou comunista, não tenho 

nada a ver com isso. Penso que o capitalismo é um sistema que 

respeita a pessoa, mas o capitalismo liberal não a respeita e 

utiliza-a para sacar dinheiro. Não temos pessoas, temos máquinas, 

pessoas que só querem consumir. E as pessoas nem sequer pensam 

que podem ter uma vida diferente, com coisas diferentes, sem 

televisão, por exemplo… 

E temos todos a mesma informação… Isso uniformiza-nos?

Sim, é uma nova forma de ditadura. Em França não há um jornal 

livre. A esquerda é a mesma coisa que a direita. Por isso a minha 

música é uma maneira de dizer que há uma forma alternativa de 

viver e há pessoas que vêm falar comigo e se interessam pelo que 

faço e pela minha maneira de viver… Pode ser que da próxima vez 

vão ver um concerto, pode ser…

  U M  E S P A Ç O  E M  L I S B O A

Ao fundo um sol de Primavera deixa cair os seus raios sobre 

o azul do Tejo. Ao lado esquerdo, o jardim das Oliveiras, as 

pequenas flores coloridas e as árvores bíblicas em cujas sombras 

repousam casais de namorados, turistas ou apenas corpos ansiosos 

de descanso. Estamos na esplanada da Cafetaria Quadrante no 

Centro Cultural de Belém (CCB). Respira-se tranquilidade.

A esplanada é quadrada, resguardada do sol e tem um chão em 

madeira a suportar as pequenas mesas de metal. São diferentes 

as pessoas que todos os dias se deslocam à Quadrante: reformados 

que passeiam os filhos dos filhos, executivos, que fogem às 

paredes cinzentas dos escritórios, grupos de amigos que põem as 

gargalhadas em dia, mas sobretudo estudantes. Muitos estudantes, 

como é o caso de Sofia Ribeiro, que se está a preparar para os 

exames nacionais e que faz daquele espaço a sua sala de estudo. 

“Normalmente venho para aqui estudar, porque concentro-me mais 

facilmente do que em casa e porque gosto da paisagem”, diz.

Manuela Silva está ali por outro motivo. Mora na outra ponta de 

Lisboa, tem 42 anos, ficou viúva há pouco e procura ocupar o 

tempo com a leitura. “Este é um espaço agradável, foi o meu 

filho que mo recomendou e às vezes, quando posso, venho até 

cá. Tento aprender a viver sozinha”.

Hoje o sol convida à permanência na esplanada, mas quando o 

frio aperta o jardim fica vazio. Lá dentro o espaço é agradável. 

Foi remodelado em 2004 pela arquitecta Filipa Lacerda, que 

lhe tentou dar um ar mais moderno, de acordo com os traços 

arquitectónicos do CCB. O chão é de madeira e as paredes 

brancas estão neste momento decoradas com fotografias de 

Radka, uma artista polaca, mas no próximo mês a decoração será 

outra, pois o centro de exposições do CCB selecciona as obras a 

expor e as paredes nunca estão vazias. O interior da Quadrante 

encontra-se dividido em duas partes: o self-service, onde de 

novo os marcadores coloridos se misturam com os jornais, com 

os relatórios de contas e com os livros da vida de alguém, e a 

cafetaria, onde os bolos artesanais fazem a diferença…

Cafetaria
Quadrante

T Â N I A  R E I S  A LV E S

NO CCB HÁ UM ESPAÇO DIFERENTE, ONDE 

RISOS INFANTIS SE CONFUNDEM COM OS PASSOS 

PESADOS DOS MAIS VELHOS. UM ESPAÇO 

DENTRO MAS FORA DE LISBOA. UM ESPAÇO 

ONDE SE PODE TRABALHAR, DESCANSAR 

E RESPIRAR. NA CAFETARIA QUADRANTE A 

ESPLANADA COM VISTA PARA O TEJO COMBINA-

SE COM INTERIORES DE UM DESIGN MODERNO.

JAMES GANGEE

TÂNIA REIS ALVES
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MOVIDO PELOS PRECEITOS DA ARQUITECTURA PAISAGISTA E PELO SENTIDO DE SERVIÇO À NAÇÃO, AOS OITENTA E TRÊS ANOS, GONÇALO 

RIBEIRO TELLES CONTINUA A EXPOR AS SUAS IDEIAS ENTUSIASTICAMENTE.  AFIRMA QUE NÃO EXISTE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM 

LISBOA E, POR ISSO, LUTA PELA APLICAÇÃO DO SEU PLANO VERDE. DEFENDE O CULTIVO DE PRODUTOS FRESCOS NO ESPAÇO URBANO 

E NÃO TEM DÚVIDAS DE QUE OS SUBÚRBIOS SERÃO DEMOLIDOS. A VISÃO DE UM HOMEM DIRECTO, CONHECEDOR DE LISBOA E DAS SUAS 

NECESSIDADES, QUE APONTA SÁ FERNANDES COMO O CANDIDATO IDEAL PARA SERVIR A CIDADE.

“A juventude sem os 
G O N Ç A L O  R I B E I R O  T E L L E S

S Í LV I A  D I A S

Em 1983, na pasta de ministro da Qualidade de Vida, promulgou 

leis relativas ao ordenamento do território. Que balanço faz da 

sua aplicação desde então?

Tem sido muito deficiente. Apesar de muito positivas, têm 

sido pouco levadas em conta. São sistematicamente ignoradas 

e acontecem coisas tão impróprias como o caso recente dos 

sobreiros, que faziam parte da reserva ecológica nacional.

Tem uma visão crítica quanto ao ordenamento do território na 

cidade de Lisboa…

É que não há ordenamento! A actual Câmara Municipal de 

Lisboa substituiu a única peça de ordenamento, que era o 

Plano Director Municipal (PDM), por um PDM simplificado. O 

primeiro, apesar dos defeitos, tinha uma certa estruturação, 

não só do sistema edificado como do sistema ecológico. O plano 

simplificado não tem outro objectivo se não ultrapassar as regras 

e os condicionamentos que o primeiro plano impunha. Portanto, 

daí surgiu uma figura urbanística nova a que se chama área de 

oportunidade. Isto quer dizer que tudo o que está vazio na cidade 

é uma área de oportunidade para construir. 

A arquitectura paisagista é encarada como um acréscimo para 

embelezamento na concepção urbanística?

É considerada por muita gente como uma arte decorativa, por 

uma questão de ignorância. O que levou a um desastre ecológico.  

Arranjou-se uma decoração que é também uma construção 

artificial: com repuxos, com palmeiras, com relvados regados com 

a água de Castelo de Bode.

Qual a importância dos corredores verdes, especificamente 

para Lisboa?

Os corredores verdes têm a ver com aquilo que é fundamental na 

sustentabilidade de qualquer cidade ou área metropolitana, que 

é a circulação da água (velocidade de escoamento), a circulação 

do ar (diminuição da poluição) e a circulação da matéria orgânica 

(prevenção de arrastamento de solos). Isto, no aspecto de 

protecção. Na questão de produção, tem a função de produzir 

alimentos frescos na própria cidade, o que é uma coisa que em 

Portugal se desconhece. A chamada agricultura urbana, para existir, 

necessita de um espaço apropriado, que são os corredores verdes.

Acha possível convencer os munícipes de que o cultivo de 

hortas urbanas é uma necessidade mais premente do que a 

construção de parques de estacionamento, por exemplo?

Não há possibilidade de os convencer! Nem a muitos técnicos… 

o que os vai convencer é o desequilíbrio da balança energética 

que nós temos. Ou seja, os produtos alimentares estão cada 

vez mais caros. Porquê? Porque dependem do preço do petróleo 

na sua distribuição. Portanto, tudo quanto vier de mais longe, 

mais caro é, o que vai fazer que tenha de se criar a produção 

dentro dos espaços urbanos e das áreas metropolitanas. Se 

não, vai haver fome, porque o custo excessivo da alimentação 

vai ultrapassar as possibilidades da população. Nós temos uma 

balança de gastos energéticos de seis mil milhões de euros por 

ano, em electricidade, gasolina e gás. Há que somar a esta 

factura energética os alimentos, que são energia. Oitenta e cinco 

por cento do que comemos vem de fora. É por aí que eles se vão 

convencer.

As pessoas estão mobilizadas para lutar por aquilo que 

parece ser mais benéfico para o território ou existe alguma 

passividade?

Não estão mobilizadas porque não conhecem as referências 

possíveis. É muito difícil que a população instalada no território 

tenha pontos de situações de referência, como acontece em 

toda a Europa. Cá, não há situações de referência. Há apenas 

Monsanto e depois há referências caricatas: o jardim público, o 

canteirinho com flores, como na Avenida da Liberdade. E quando 

há referências, são escondidas, como estão escondidas as áreas de 

Campolide, as áreas de hortas de Carnide e como estão escondidos, 

pela própria CML, todos os projectos que comportam a organização 

do sector de produção. Tudo tem projectos para realizar: o corredor 

interior, o corredor periférico, o sistema de Chelas, que tem toda 

a produção indispensável à população que lá vive. Tudo isto está 

metido na gaveta por causa das áreas de oportunidade. Portanto, 

as pessoas não conhecem nada. Sem referências é muito difícil que 

as populações não fiquem sempre com ideia de que o espaço verde 

da cidade é o jardinzinho público.

Acha que a sociedade ainda coloca as questões ambientais um 

pouco à margem das suas preocupações?  

Não. Quem coloca o ambiente à margem são os próprios 

ambientalistas, porque não perceberam ainda que o ambiente está 

totalmente relacionado com o ordenamento do território.

Tendo em conta o crescimento da área metropolitana de Lisboa, 

considera que ainda há solução para os subúrbios?

Há. Demolir tudo quanto foi construído para cá dos anos sessenta.

O Programa Polis, por exemplo, pode ser uma solução?

Não interessa. É puramente decorativo. Não entrou na 

profundidade dos assuntos. Os problemas das áreas suburbanas 

resolvem-se como se está a fazer em Espanha e em França: 

demolindo tudo quanto não tem possibilidade de ser reabilitado.

E é possível isso acontecer também em Portugal?

Vai acontecer. Não tenho a menor dúvida. Vai ter de ser demolido 

por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas estão a abandonar 

áreas como o Cacém, Sacavém, Amadora e a dirigir-se para 

a margem sul. Estão a mudar, porque já não aguentam viver 

em apartamentos degradados, cheios de humidade, em sitios 

repulsivos. E a construção civil está entusiasmada porque se 

consegue expandir. Portanto, o que está acontecer já nas Baleares 

é pegar nestas áreas que já estão mais ou menos despovoadas, 

criar áreas de demolição, demolir a construir em cima  da 

demolição. Porque se transportarem o entulho da demolição para 

outro sítio, não resolvem o problema. Só teremos mais uma área 

perdida. A própria construção urbana hoje tem de ser em cima 

do que se vai demolir. Isto acarreta outra coisa que já se faz 

também em Espanha, que é a proibição total de construção em 

cima de solo orgânico. Não é só reabilitar as casas que precisam 

de reabilitação, é deitar abaixo aquelas que estão impróprias para 

a qualidade de vida exigida hoje pela população. E sabe o que está 

a acontecer às casas das pessoas que estão a deslocar-se para a 

margem sul? Estão a ser alugadas aos imigrantes, não por andar, 

mas por cama. Valem vinte a trinta contos por mês. É preciso ver 

que, no terceiro mundo, já há quem alugue isto à hora. Portanto, 

nós ainda vamos ao mês... Mas lá chegaremos, porque isto é um 

caminho para o terceiro mundo. 

Falemos da candidatura de José Sá Fernandes à CML, que conta 

com o seu apoio. O que é que este candidato poderá trazer de 

novo à cidade de Lisboa?

Pelo menos, fiscalizará tudo o que se está a fazer, que já chega. 

Fiscalizar e levantar os problemas que ninguém levanta. Já os tem 

levantado e vê-se que há uma travagem do processo em curso para 

se recomeçar, de facto, de uma forma diferente. A forma diferente 

é abandonar o actual urbanismo zonado, que é um planeamento 

que se faz por zonas. Cada zona tem determinadas características 

de índice de construção (tem uma escola, um centro de saúde...). 

Mas isto não funciona porque tem de ser tudo integrado. E, por isso, 

temos de substituir o urbanismo por zonas que praticamos, que é 

antiquado, por um urbanismo por sistemas. E num planeamento 

por sistemas devem ser compreendidas três vertentes: o sistema 

ecológico, o sistema de produção e o sistema de recreio. 

Como avalia o apoio do Bloco de Esquerda à candidatura de 

Sá Fernandes?

Não há nada para avaliar. O Bloco de Esquerda é apenas a mãe de 

aluguer! Sá Fernandes continua a ser independente e não passará 

a defender as ideias do Bloco de Esquerda, em relação ao aborto 

e à educação sexual aos três anos de idade! E o próprio Bloco de 

Esquerda também tem perfeita noção disso.
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Acredita na vitória de Sá Fernandes?

Tudo pode suceder. Mas já era muito positivo que ele entrasse 

como vereador, para continuar o trabalho que tem feito.

Sá Fernandes foi o responsável pelo embargo da obra do 

túnel do Marquês. Esta é uma questão que, segundo Fernando 

Ferreira Santo, bastonário da Ordem dos Engenheiros, foi 

transformado num assunto político. 

Todos os assuntos são políticos. Há a boa política e a má política. As 

pessoas que votam têm de estar a par daquilo em que votam: das 

consequências que as políticas têm na sua qualidade de vida, na da 

sua descendência e, inclusivamente, no território em que vivem.

Então, em termos técnicos e ambientais, o que é que acarreta 

exactamente a construção daquele túnel?

Problemas impossíveis de resolver. Um é, de facto, o declive das 

faixas de rodagem, devido à sua extensão, que não tem comparação 

possível com os túneis da Avenida da República, por exemplo. E é 

isso que mostra o estudo de impacte ambiental. No fim daquelas 

rampas todas, primeiro desce-se e depois sobe-se, o que provoca 

uma concentração de gás. E essa exaustão de gases, além de difícil 

de resolver, é muito perigosa. Se houver um qualquer acidente que 

pare tudo, as pessoas terão de sair dos carros e subir a rampa de um 

quilómetro, para um lado ou para o outro, rodeadas de gás.

Mas há quem diga que, como as obras já estão tão avançadas, é 

um absurdo voltar atrás.

Até que morra lá o primeiro. Depois também quero ver qual é a 

companhia de seguros que pagará o que se passar lá de baixo.

Fala-se agora de um outro túnel, no Saldanha...   

Não sei o que é. Os lucros são para resolver os problemas graves 

das empresas de construção civil. Como as casas já não se 

vendem, agora tem de ser através das obras públicas. Então tem 

de se inventar! Já temos o Tejo cheio de pontes. Agora é mais uma 

para dar dinheiro a uma empresa dessas.

Acha que é encarado, por alguns, como uma voz incómoda?

Você é que tem de me dizer isso! (risos)

Mas nunca lho disseram?

Já, já disseram! Já me chamaram de tudo: comunista, da 

direita, da ultra-direita. Geralmente, para a esquerda sou de 

direita e para a direita sou de esquerda. O que me satisfaz, 

porque não sou do centro.

Como avalia o seu afastamento da colaboração técnica da 

Câmara Municipal de Lisboa, em 2003?

Até à eleição de Santana Lopes, a CML teve um protocolo com a 

Universidade de Évora e com o Instituto Superior de Agronomia 

de Lisboa, que tinha um projecto para a restruturação ecológica 

da cidade através da revisão do PDM. Como nunca se quis fazer 

a revisão, mas apenas o PDM simplificado, os protocolos foram 

eliminados. O meu afastamento foi por esse motivo. Por que não 

se quis dar andamento a todo o trabalho do Plano Verde. Agora há 

já um novo Plano Verde, para se integrar no novo PDM que será 

necessário fabricar legalmente.

E pensa que o Plano Verde será, de facto, posto em prática?

Se Sá Fernandes ganhar as eleições, é. Os outros não acredito... 

a Câmara tem lá o plano, por isso se o quiserem fazer, está tudo 

projectado: desde o vale de Alcântara, ao sistema de Chelas, ao 

corredor para Monsanto e ao parque periférico. 

Sempre foi seu objectivo servir a cidade de Lisboa?

Sou desportista e, para mim, o serviço que é obrigatório tem de 

se transformar num desporto, ganhando etapas. Hoje o que faz 

falta é a ideia de serviço. Mas como as pessoas não sabem a quem 

servir... servir é ao Benfica, ao Porto e ao Sporting, porque dão 

alegria. Tirando isto, ninguém sabe servir ninguém. O que está 

aqui em causa é o problema do serviço à comunidade. Por isso 

é que eu sou  monárquico. Porque se percebe que a comunidade 

tem qualquer coisa de fixo -  como nós – que não é votado. Serve-

se algo permanente. Mas é um serviço muito chato!

Numa entrevista afirmou que tem horror à cidadania. Porquê 

então esta atitude de cidadão activo que tem assumido 

relativamente a Lisboa?

Eu tenho horror àquilo que hoje se chama de cidadania, que é a 

possibilidade de obter os maiores benefícios sem pensar nos outros. 

Porque é que não gosto que a sociedade seja constituida por um 

grupo de cidadãos? Porque isso foi o princípio do capitalismo e da 

Revolução Francesa. Isto é, o indivíduo tem direitos e deveres. 

Uma vez cumpridos os deveres e estabelecidos os direitos, ele faz 

o que quiser. Portanto, gosto mais das comunidades humanas. Nas 

aldeias, as pessoas não se chamam cidadãos uns aos outros, mas 

sim vizinhos e parentes. 

Para quando a reforma?

Eu não sei o que é a reforma. O que se sente é que as pessoas 

vão perdendo umas potencialidades e ganhando outras. Até que 

há uma altura que nem uma coisa nem outra. E isso é a reforma. 

A juventude sem os velhos está tramada! (risos) E o contrário 

também é verdade. Não há cidadãos que prevaleçam. E quando é 

que nasce o cidadão? É na barriga da mãe? É na instrução primária? 

É com o liceu feito? É no primeiro dia em que vota? E se ele não 

quiser votar? Deixa de ser cidadão? É tramado... dependemos 

muito mais dos outros do que aquilo que julgamos. 

“O Bloco de Esquerda é 
apenas a mãe de aluguer 
de Sá Fernandes.”

RUI MIGUEL SANTOS
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ENSINO

C A R T O O N

R E D U Ç Ã O  D A S  L I C E N C I A T U R A S  P A R A  T R Ê S  A N O S  F R A C T U R A  U M  P R O C E S S O  Q U E  S E  
P R E V I A  C O N C E N S U A L

Bolonha, quase tudo

BOLONHA ESTÁ NA ORDEM DO DIA, MAS POUCOS PARECEM TER-SE APERCEBIDO. A PRÓPRIA COMUNICAÇÃO SOCIAL POUCA 

ÊNFASE TEM DADO A UM PROCESSO QUE VAI REFORMAR POR COMPLETO O ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS. COMO EM QUASE 

TUDO O QUE DIZ RESPEITO À EUROPA, O DEBATE PASSOU AO LADO DA OPINIÃO PÚBLICA, NOMEADAMENTE DOS ESTUDANTES, 

APESAR DE ESTE ASPECTO TER SIDO CONSAGRADO NA CONFERÊNCIA DE PRAGA. AINDA ASSIM, A REDUÇÃO DA MAIORIA 

DAS LICENCIATURAS PARA TRÊS ANOS É A MEDIDA QUE MAIS TINTA TEM FEITO CORRER, TALVEZ POR SER (PARA JÁ!) A MAIS 

PROBLEMÁTICA DAS TRAZIDAS PELA ASSINATURA DA DECLARAÇÃO DE BOLONHA, EM 1999.

I R I N A  M E L O

É já em 2006/2007 que Bolonha ganhará forma. 

Muito está para mudar e é este, para muitos, 

o momento-chave para se reformar um sistema 

de ensino superior há muito desfasado de um 

mundo em ebulição. Apesar do sentimento geral 

de que são necessárias mudanças, a polémica 

instala-se quanto à forma de as fazer. É já certo 

que a maior parte das licenciaturas passará a ter 

apenas três anos, mas não é consensual. 

Embora Bolonha não se restrinja à diminuição 

dos cursos, este é um importante instrumento 

para alcançar a tão desejada Área Europeia 

do Ensino Superior. Um espaço definido pela 

comparabilidade entre os diferentes sistemas de 

ensino e a mobilidade de estudantes (a existência 

de graus iguais em diferentes países favorece a 

possibilidade de prosseguimento dos estudos fora 

do país de origem) que pretende tornar a Europa 

uma referência mundial na área da educação, 

à semelhança dos EUA. Para além disto, o 

Processo de Bolonha também tem como objectivo 

aumentar a qualificação da população, o que será 

determinante para o crescimento económico. 

Deste modo, e apesar de este ser um processo 

voluntário, quase todos os cursos vão passar 

para três anos, embora a recente alteração 

à Lei de Bases do Sistema Educativo também 

contemple a hipótese de licenciaturas com 

quatro anos. Considera-se, então, que a maior 

duração dos estudos em Portugal não significa 

uma melhor qualificação dos estudantes e 

ainda faz com que o ensino português não 

seja atractivo para alunos estrangeiros. Assim, 

dá-se a oportunidade de os jovens terminarem 

os estudos superiores mais cedo, tendo em 

seu poder um diploma profissionalizante 

que lhes dará as competências necessárias 

para se inserirem rapidamente no mercado 

de trabalho. Quem quiser continuar pode 

seguir para um segundo ciclo de dois anos, 

mais teórico e com mais qualidade técnica, 

que equivale ao grau de mestre. Estamos 

perante um modelo baseado em dois ciclos, 

denominado de 3+2: três anos de licenciatura 

mais dois de mestrado.

A táctica do 3+2
Mas são muitas as vozes que se têm manifestado 

contra esta reestruturação dos graus de ensino. 

Uma das críticas mais ouvidas diz respeito a uma 

das metas definidas por Bolonha: promover a 

empregabilidade dos estudantes, aumentando 

a população activa universitária na Europa. 

Para os críticos, três anos de formação não são 

suficientes para entrar no mercado de trabalho.

Apesar de ser um positivista em relação a este 

processo, José Viegas Soares, director científico 

da Escola Superior de Comunicação Social de 

Lisboa e um dos coordenadores dos 23 grupos de 

trabalho que se debruçaram sobre a forma como 

se fará a aplicação de Bolonha durante o anterior 

governo, considera que existe o risco de os alunos 

saírem mal preparados, mas também afirma que a 

culpa não se restringe às faculdades, uma vez que 

“o grande problema português é o secundário. 

Os estudantes dos outros países chegam muito 

melhor preparados ao ensino superior. Aliás, só 

há cinco países que têm doze anos de secundário 
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– Portugal, Espanha, Grécia, Áustria e Hungria 

– todos os outros têm treze. E é diferente um 

regime de 3+2 tendo treze anos de secundário ou 

3+2 tendo doze anos”. 

O responsável do Partido Comunista Português 

para os assuntos da educação, Jorge Pinho, 

alinha pelo mesmo diapasão e dá o exemplo de 

países que já aplicaram este sistema e se estão 

a arrepender: “A Itália e a Eslováquia já têm os 

primeiros licenciados com base nas alterações de 

Bolonha e a experiência não tem sido positiva, 

porque estão a ter muitas dificuldades em arranjar 

trabalho. Ambos os países estão a pensar rever 

algumas das medidas aprovadas há três anos.” 

Assim, para o dirigente, o sistema 3+2 não 

corresponde às necessidades de Portugal, pelo que 

o governo deveria seguir o exemplo da Espanha e 

da Grécia, que preferiram o modelo 4+1, ou da 

Hungria, que ainda está a estudar o 4+1 e o 3,5+2. 

Jorge Pinho reclama ainda que há um paradoxo 

entre o que é defendido e as medidas tomadas: 

“O economista Eugénio Rosa tem estudos que 

dizem claramente que um indivíduo que tem o 

ensino secundário tem mais do dobro da taxa de 

produtividade do que o que tem o ensino básico. 

E por cada ano de ensino superior os índices de 

produtividade sobem cerca de dezasseis por cento. 

Portanto, não se percebe como é que as mesmas 

pessoas que invocam sistematicamente a baixa de 

produtividade como um dos mais graves problemas 

da economia nacional defendem propostas que vão 

exactamente em sentido contrário”. 

A polémica dos títulos 
O argumento de que três anos não são suficientes 

para entrar no mercado de trabalho, conduz a 

outra discussão: a designação dada a cada ciclo. 

Segundo as modificações introduzidas à Lei de 

Bases, que entram em vigor no ano lectivo de 

2006/2007, passa a haver três ciclos de estudos, 

que darão origem aos graus académicos de 

licenciado, mestre e doutor, desaparecendo o 

título de bacharel. Ainda assim, a discussão em 

torno da terminologia adoptada continua, pois 

são muitos os que se insurgem contra o facto de 

uma formação de apenas três anos se chamar 

licenciatura e o complemento de dois anos 

ser designado de mestrado, como o reitor da 

Universidade do Porto. Em entrevista ao jornal 

on-line JornalismoPortoNet, Novais Barbosa 

foi categórico ao afirmar que “nem o primeiro 

grau se deveria chamar licenciatura, porque se 

tiver três anos, ou mesmo que tenha quatro, 

corresponde a uma desvalorização do que hoje é 

reconhecido como licenciatura, nem o segundo 

grau se deveria chamar mestrado. Em causa 

fica o trabalho de pessoas que já completaram 

este grau com a sua tese e que a partir de agora 

pode ser completado em cinco anos e com o 

conteúdo que corresponde a uma licenciatura”. 

Este segundo cenário é visível em medicina e 

arquitectura, em que os limites de três e quatro 

anos não são compatíveis com as exigências de 

formação, pelo que o mestrado deverá fazer 

parte integrante do curso. Assim, enquanto que 

os actuais alunos terminam o curso com o título 

de licenciados, os que forem apanhados pela 

nova legislação vão sair com o grau de mestres.

Em medicina coloca-se ainda um problema 

salarial, uma vez que na função pública está 

definido que um mestre ou doutor ganha mais do 

que um profissional que só tenha a licenciatura. 

Com a alteração dos graus, os alunos apanhados 

pelo novo sistema vão receber mais que os 

anteriores, apesar de o currículo leccionado 

ter sido o mesmo. Madalena Queirós, jornalista 

responsável pelo suplemento Universidades 

do “Diário Económico” e especialista nesta 

área desde 1993, diz que já há quem se tenha 

apercebico deste problema. “Os reitores 

propõem um período transitório para que os 

que já estão na função pública possam ir até à 

universidade fazer uma prova de competências 

em que lhes é dado o mestrado para poderem 

passar a ganhar o mesmo que o mestre Bolonha”. 

Mas há ainda outra questão: quem financia este 

retorno à escola?  

Financiamento
O financiamento do ensino superior é outras das 

grandes discussões trazidas pela reeestruturação 

dos graus – o “busílis da questão” – pois vai 

ter impacto ao nível da comparticipação das 

famílias. Quanto às licenciaturas, o ministro 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Mariano Gago, assegura que não vai mexer nos 

actuais valores das propinas. A dúvida instala-

se quanto à percentagem de financiamento 

público para o segundo ciclo. A nova legislação 

propõe três modelos de financiamento para os 

mestrados: os integrados, os necessários para a 

empregabilidade e os que correspondem a uma 

formação complementar. 

Os mestrados integrados vão existir naqueles 

cursos em que se considera que são fundamentais 

para a formação, pelo que a propina de mestrado 

passa a ser igual à da licenciatura. O ministro diz 

ainda não saber quais os cursos que poderão ser 

abrangidos por esta medida, mas tudo indica que 

medicina e arquitectura farão parte da lista, até 

porque há normas europeias que a isso obrigam. 

Nos casos em que se considere que o mestrado 

é necessário para que o estudante consiga 

emprego, o Ministério do Ensino Superior 

pretende impor limites às propinas cobradas, 

mas ainda não é oficial a forma como este 

processo decorrerá. Segundo Madalena Queirós, 

vai optar-se pelo seguinte método: as propinas 

cobradas não podem ir além da diferença entre 

as transferências do Orçamento de Estado por 

aluno, cerca de 80 por cento, e o custo real 

por aluno, pelo que o estudante de mestrado 

só pagará 20 por cento das despesas. Contudo, 

colocam-se vários problemas: “o facto de o 

cobrado por aluno não poder ir além de 20 por 

cento faz com que haja propinas diferentes, 

porque têm mais custos os mestrados nas 

engenharias e nas tecnologias do que nas 

ciências sociais. Outro problema é a definição 

do custo real. Nas licenciaturas sabe-se quanto 

é o custo por aluno, nos mestrados as próprias 

instituições dizem não ter as contas feitas”.

Quanto à última modalidade de financiamento 

do mestrado, a propina é fixada livremente por 

cada instituição, podendo variar entre a média 

dos três mil euros anuais e máximo de oito mil. 

A jornalista do “Diário Económico” considera 

que esta terceira forma de financiamento vai 

prejudicar as profissões que não têm corpos 

profissionais organizados, pois “embora o 

ministro diga que não vai ceder às pressões das 

ordens, na prática vai reger-se pelos critérios 

delas, porque são as ordens, quando existem, 

quem regula a entrada no mercado de trabalho”. 

Isto pode significar que o acesso a muitas 

das profissões continue a exigir cinco anos de 

formação, como se tem visto pelas pressões 

que as ordens dos engenheiros, advogados, 

farmacêuticos e economistas têm feito, não 

passando esta reestruturação dos graus de uma 

“operação cosmética”. 

Ensino e mercado 
A questão da diminuição do financiamento das 

instituições do ensino superior é tida por alguns 

como a agenda oculta do Processo de Bolonha. 

Alberto Amaral, ex-reitor da Universidade do 

Porto e presidente do Centro de Investigação 

de Políticas do Ensino Superior, confirmou esta 

ideia numa entrevista dada ao • Público•  Para o  .

professor, este processo tem muito mais que ver 

com questões económicas do que académicas, 

pois Bolonha vê na educação um instrumento 

imprescindível ao crescimento económico, 

à produtividade, pelo que as competências 

adquiridas pelos estudantes devem servir o 

mercado de trabalho. • Oproblema, nesta altura,  

é a competitividade europeia. (• ) Daí a ênfase  

que o processo de Bolonha quer dar à formação, 

elevando as qualificações para, pelo menos, um 

ciclo de formação. Para um país ser competitivo 

e ter bons salários as coisas triviais já não 

dão para nada, é necessário elevar o nível de 

conhecimento europeu. E Bolonha tem muito 

mais que ver com esta questão (• )•  afirma.  ,

É neste ponto que surgem as críticas ao facto de 

Bolonha pretender incentivar sinergias entre as 

universidades e as empresas privadas, de modo 

a que o financiamento não seja suportado 

apenas pelo estado, ao mesmo tempo que 

quer artilhar os estudantes com as ferramentas 

necessárias para a empregabilidade. Para alguns 

sectores, mais conotados com a esquerda, isto 

pode perverter um sistema de ensino que se 

quer independente, já que o que é ensinado 

aos alunos pretende apenas dotá-los das 

competências necessárias para que possam 

socorrer às necessidades do mundo do trabalho, 

levando as universidades a esquecerem-se de 

que são um lugar privilegiado para a formação 

da individualidade e da cidadania. Milan 

Rados, professor na Universidade do Porto 

e especialista em ciência política, vai mais 

longe nesta análise e afirma mesmo que com 

este modelo se está apenas a ensinar o que 

• o Belmiro de Azevedo ou o Paes do Amaral  

pretendem•  numa lógica de mercantilização ,

do ensino. Numa conferência na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, o professor de 

psicologia Stephen Stoer, também se mostrou 

preocupado com este lado utilitário de Bolonha, 

que pode conduzir à • alienação do indivíduo•   .

Qualificação, Empregabilidade, Atractividade 

e Competitividade ou Formação Insuficiente, 

Mercantilização, Alienação e Agenda Oculta. Os 

dois lados de uma nova moeda única europeia: a 

da reestruturação dos graus de ensino dentro do 

Espaço Europeu do Ensino Superior. 

No fundo, tudo o que diz respeito a Bolonha é no 

mínimo controverso, não só a restruturação dos 

graus de ensino, como também outras matérias 

que apenas se têm afigurado como consensuais 

porque ainda não estão em prática – sistema 

europeu de créditos, mobilidade, formação 

ao longo da vida. Controvérsias que podem 

decerto radicar no facto de os objectivos deste 

processo ainda serem tão vagos que dão azo à 

especulação, à dúvida, e à incerteza. Da teoria à 

prática vai bem mais do que um salto de pardal.

Quase todos os cursos vão passar para três 
anos (…) considera-se que a maior duração dos 
estudos em Portugal não significa uma melhor 
qualificação dos estudantes e ainda faz com 
que o ensino português não seja atractivo 
para alunos estrangeiros.

Este processo tem muito mais que ver com 
questões económicas do que académicas, 
pois Bolonha vê na educação um instrumento 
imprescindível ao crescimento económico.

“A Itália e a Eslováquia já têm os primeiros 
licenciados com base nas alterações de 
Bolonha e a experiência não tem sido positiva, 
porque estão a ter muitas dificuldades em 
arranjar trabalho.” 
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E S P A N H A  E M  V I A S  D E  A P R O V A R  O  C A S A M E N T O  E  A  A D O P Ç Ã O  A  H O M O S S E X U A I S

Velhas alianças ocupam 
novos dedos
MÃE E PAI SÃO NORMALMENTE 

AS DUAS PRIMEIRAS PALAVRAS 

QUE QUALQUER CRIANÇA DIZ. 

APRENDER DUAS FORMAS DE 

DIZER MÃE OU DUAS FORMAS 

DE DIZER PAI PODERÁ PARECER 

MAIS COMPLICADO, MAS NUNCA 

IMPOSSÍVEL QUANDO O AMOR 

PISA BARREIRAS E QUANDO OS 

“PAIS” OU AS “MÃES” JURAM 

MANTER ESSE AMOR ATÉ QUE A 

MORTE OS SEPARE.

A N D R E I A  N O G U E I R A

Pedro López e Gabriel Vicente passeiam de 

mãos dadas, por Madrid, numa tarde de 

sol de domingo. Enquanto se detêm a ler um 

cartaz que anuncia um encontro internacional 

de homossexuais, o brilho que salta de cada vez 

que os seus olhares se cruzam e os segredos ao 

ouvido nao deixam esconder o amor que estes 

dois homens sentem um pelo outro. Pedro e 

Gabriel começaram a namorar no início do ano 

e vivem uma relaçao sólida. No entanto, se são 

questionados sobre um possível casamento, 

ainda sao apanhados de surpresa. Trocam um 

olhar de quem diz •  unca tinha pensado nisso n

mas, porque não?•  para logo se interromperem ,

a dizer • sim claro que sim•  .,

Maricru Heras e Marisol sao mais um casal de 

lésbicas que expõe sem receios a sua orientação 

sexual pelas ruas de Chueca, o bairro madrileno 

onde se reunem mais homossexuais. Contudo, 

falar para a imprensa nao deixa de ser um 

problema. Ainda se teme a resposta da sociedade 

e sobretudo a da família que em muitos casos nao 

chega a conhecer a sua opção sexual. Também 

estas duas mulheres reagem com surpresa à 

ideia de se casarem. Porém, Maricru Heras logo 

responde, afastando qualquer discriminação: 

•como qualquer casal é uma questão de tempo.  

Ainda namoramos há pouco. Se passado um 

tempo nos apetecer, pois claro, casamos•. 

Estas atitudes de surpresa sao comuns entre 

os casais homossexuais em Espanha, que a 

partir do próximo Verão vão passar a ter a 

possibilidade de se casar. Trata-se de cerca de 

quatro milhões, dez por cento da população, 

sem contar com todos aqueles que ocultam a 

sua orientação sexual. Mas, • se fossem cem mil  

era igual. É uma questão de dignidade e não de 

número•  enfatiza Beatriz Gimeno, Presidente da ,

Federaçao Estatal de Lésbicas, Gays, Bisexuais e 

Transsexuais e Bissexuais  (FELGT). 

No passado dia 21 de Abril, o Congresso dos 

Deputados [Parlamento espanhol] aprovou - com 

183 votos a favor, 136 contra e seis abstenções 

- um projecto de lei, proposto pelo governo 

espanhol, que permite o casamento e a adopção 

de crianças por parte de homossexuais. O projecto 

propõe a inclusão da seguinte frase no Código 

Civil espanhol: •O matrimónio terá os mesmos  

requisitos e efeitos quando ambos os contraentes 

sejam do mesmo ou de diferente sexo•.  

No debate da aprovação do projecto de lei, o 

ministro de Justiça, Juan Fernando López Aguilar, 

defendeu que a proposta supera • asbarreiras de  

discriminação, muitas de profunda raíz histórica 

ou atávica, que afectam a direitos e liberdades 

e a extensão da livre escolha na procura da 

felicidade, um direito fundamental não escrito• .

A favor do projecto, apresentou-se o grupo 

parlamentar do Partido Socialista Operário 

Espanhol (PSOE) •  que está actualmente  

no governo -, outros partidos mais ligados à 

esquerda política, e a anterior ministra da Saúde, 

Celia Villalobos, do grupo parlamentar do Partido 

Popular (PP). Os únicos partidos que deram 

liberdade de voto aos seus deputados foram a 

Convergência Democrática da Catalunha (CiU) 

e o Partido Nacionalista Vasco (PNV), apesar de 

serem a favor do projecto.

O PP, maior partido da oposição, rejeitou esta 

proposta por considerar que houve pouco 

debate e por defender a regularização da 

situação dos homossexuais com uniões de 

facto, sem alterar a instituição matrimonial.

•O debate esteve na rua, nas mobilizações  

sociais, nas instituições. Não é verdade que 

não tenha havido debate• , refuta David  

Chica, Responsável de Movimentos Sociais do 

partido Esquerda Unida. •Os direitos civis e  

humanos não são negociáveis, mas fazem que 

os cidadãos sejam mais livres, e convertem 

um país também em moderno, progressista e 

avançado• , acrescenta, evidenciando o apoio  

do seu partido ao projecto de lei. 

Agora falta apenas o veredicto do Senado, 

composto maioritariamente pelo PP, que deverá 

ser negativo, sem que isso impeça que a lei entre 

em vigor, desde que volte a ser confirmada pela 

Câmara dos Deputados. 

Adopção de uma nova ideia
Marisol, que actualmente namora com Maricru 

Heras, adoptou um filho, já que a lei actual 

espanhola permite a uma pessoa homossexual 

adoptar sozinha, mas educou-a juntamente 

com a sua companheira. 

Beatriz Gimeno, presidente da FELGT, também 

adoptou e destaca que o seu filho • éuma criança  

normal, feliz e integrada. O único cuidado que 

tive foi advertir-lo de que a homofobia existe e 

de que tem de ter cuidado quando conta que as 

suas mães sao lésbicas•  acrescenta.,

Pedro López simplifica a questão: • É como  

uma criança que tem uma mãe gorda. Todas as 

crianças vao ver a sua mãe como a mãe gorda 

dessa criança. Pois, aqui serão dois pais•  .

O Comité Executivo da Conferência Episcopal 

Espanhola, por seu lado, enfatiza que • a figura  

do pai e da mãe é fundamental para a pura 

identificação sexual da pessoa• e que • nen um h 

estudo pôs em questão credivelmente estas 

evidências•   .

Sociedade dividida
Apesar de tudo indicar que a lei será aprovada 

definitivamente, a discussão continua nas 

ruas espanholas. Dentro da União Europeia, o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo só é 

permitido na Holanda e na Bélgica e a adopção 

de crianças por estes casais só é possível em 

território holandês. Muitos outros países, como 

França, Alemanha ou Inglaterra, reservam o 

direito à união de facto aos homossexuais. 

Em Portugal estão também permitidas as 

uniões de facto a casais homossexuais (sem 

registo) desde 2001, contudo, as possibilidades 

de aprovar um projecto de lei semelhante ao 

apresentado pelo governo espanhol parecem 

difíceis de vislumbrar no horizonte. O Partido 

Comunista Português (PCP) apoiou esta 

alteração, mas rejeita a aprovação do casamento 

e da adopção de crianças por pessoas do mesmo 

sexo por considerar que a sociedade portuguesa 

nao está preparada para tal. Os restantes partidos 

com assento na Assembleia da República não 

aprovam nenhuma das possibilidades, excepto o 

Bloco de Esquerda (BE), que se mostra favorável 

à legalização dos casamentos homossexuais e à 

adopção por parte dos mesmos. 

No Vaticano, este tema converteu-se num 

dos assuntos mais debatidos dos últimos 

tempos, tendo em conta que Espanha é um 

país conhecido internacionalmente pelo seu 

catolicismo. O Papa Bento XVI, manifestou-se 

contra este projecto: • Se julgarmos esta união  

mais ou menos equivalente ao matrimónio, 

encontramos uma sociedade que já não 

reconhece nem o específico da família, nem o 

seu carácter fundamental, isto é, o que é próprio 

do homem e da mulher, que têm como objectivo 

C o r r e s p o n d e n t e  e m  M a d r i d

dar continuidade •  e não só no sentido biológico  

•  à umanidade• .h

 •A duas pessoas do mesmo sexo não lhes  

assiste nenhum direito a contrair matrimónio. O 

Estado, por seu lado, não pode reconhecer este 

direito inexistente, a não ser actuando de um 

modo arbitrário que excede as suas capacidades 

e que prejudica, sem dúvida, seriamente, o bem 

comum. As razões que fundamentam estas 

preposições sao de ordem antropológica, social 

e jurídica•  sublinha o Comité Executivo da ,

Conferência Episcopal Espanhola. 

Para a população homossexual espanhola, esta 

aprovação foi o resultado de uma luta de mais 

de três décadas. Pedro López conta que • nos 

anos 90, com o governo socialista também se 

tentou, mas não havia tanta pressão mediática 

como agora•  O seu namorado, Gabriel Vicente, .

completa: • Em 1994 foi voltar atrás, quando  

entrou o governo do PP. Era tudo muito oculto, 

começaram a fechar lugares e a policia até 

andava aqui por Chueca•  .

•A sociedade vai sempre à frente. Se a sociedade  

não estivesse preparada não seria possível 

aprovar o projecto de lei•  reforça Carme Garcia, ,

da Esquerda Verde. 

Caminhando em frente ou regredindo, a 

sociedade vai sempre criando oportunidades, 

quer seja para dar um bom exemplo, quer seja 

para aprender com os próprios erros. 

“Ainda namoramos há pouco. Se passado 
um tempo nos apetecer, casamos.”



Bichos esquisitos
N O V O  H U M O R  P O R T U G U Ê S

TEMPOS CONTURBADOS. O CENÁRIO IDEAL PARA QUE O HU-

MOR SUBA AO PALCO. O PAÍS REBENTA EM GARGALHADAS COM 

OS NOVOS VALORES DO RISO, DESDE ACTORES A AUTORES. 

RESTA SABER SE VIERAM PARA FICAR OU SE É UM FENÓMENO 

PASSAGEIRO. O QUE HÁ, AFINAL, DE NOVO NO HUMOR?

M A R TA  PA I S  L O P E S

Rir (v. Int.): Contrair os músculos e as linhas da face de 

modo especial.

Fazer rir? Aqui é difícil ser exacto. Há trabalhos 

que dependem só da imaginação. Tamanha liber-

dade é muito sedutora. A Travessa da Fábrica dos 

Pentes. No 1º andar do número 27 fica a Associa-

ção dos Barmen. Condições curiosas fornecem a 

morada ideal para a fábrica do humor português, 

situada no rés-do-chão. Um apartamento antigo, 

com um corredor que desagua num pátio, serve 

de casa aos cerca de 20 operários das Produções 

Fictícias (PF). Muito barulho e gargalhadas re-

cebem quem lá entra. Maria João Cruz, de 34 

anos, passeia por entre as várias salas adaptadas 

a gabinetes. O seu andar elástico combina com 

o corte de cabelo moderno e o sorriso simpáti-

co. Quando se senta, pergunta “posso fumar?”. 

Como se não fosse aquela a sua casa. Oito anos 

de jornalismo ajudaram Maria João a perceber 

que aquele não era o seu mundo. Estudou com 

Nuno Markl e foi ele quem a levou para um mun-

do bem mais real para si, as Produções Fictícias, 

onde está há dez anos, quase desde o início. E 

o início é muito simples: três amigos resolveram 

escrever uns textos com piada. Enviaram-nos 

ao Herman José, que gostou e pediu mais. As 

encomendas foram crescendo e com elas a 

“empresa”, ou o grupo de amigos, que é agora 

responsável por sucessos do humor que são um 

caso sério: Contra-Informação, O Inimigo Públi-

co, Herman SIC, O Programa da Maria são alguns 

exemplos.

Foi precisamente Maria Rueff quem “deu à luz” 

Manuel Marques, um dos jovens actores de co-

média mais elogiados do momento. O seu corpo 

franzino e roupas descontraídas fazem-no pare-

cer ainda mais novo que os seus 29 anos. Tem até 

hoje para acabar o curso de Design de Comuni-

cação na Faculdade de Belas-Artes, mas desde 

sempre ser actor foi uma prioridade. Quando 

veio de Setúbal para Lisboa, começou a aperce-

ber-se das oportunidades: castings, formação de 

actores. Investiu no teatro, que fez durante cinco 

anos. O resto foi surgindo: “fiz o casting para o 

Programa da Maria, o programa da Maria Rueff, e 

fiquei. E depois ao fim de oito meses, o Herman 

convidou-me para trabalhar com ele.” É com o 

Herman que trabalha até hoje, para além de 

outros projectos que surgiram, como não podia 

deixar de ser, na casa do humor.

Moda quatro estações
Manuel Marques é peremptório: “Só consigo 

trabalhar com as Produções Fictícias.” E nem 

podia trabalhar com outra empresa de humor 

em Portugal. É que não há. Maria João Cruz não 

RUI MIGUEL SANTOS

15DOSSIER| NOVO
HUMOR



tem dificuldade em admitir que as PF detêm o 

monopólio do humor em território nacional, o que 

é bom e mau. Se por um lado é mais cómodo, por 

outro... “já era tempo de aparecer concorrência. 

Obrigava-nos a fazer ainda muito melhor.”

E não só. O trabalho é cada vez mais, o público é 

cada vez maior. Parece ser aceite por ambos que 

o humor está na moda. Ninguém sabe definir esta 

explosão de humoristas, desde autores a actores, 

desde autores-actores a contadores de anedotas. 

“Fenómeno” é uma palavra suficientemente lata 

para ser aplicada aqui. Este fenómeno alargou-se 

também aos estilos de comédia.

O riso português conhecia já há muito o stand-up 

comedy americano, mas só há pouco tempo os 

stand-up comedians portugueses tiveram opor-

tunidade de mostrar o que valem. Pedro Tochas 

e Nilton deram o pontapé de saída a esta forma 

de fazer humor, que se espraiou no Levanta-te e 

Ri. Hoje, o público português e, principalmente, 

o público jovem, principal alvo e adepto da nova 

modalidade, quase ri só de ouvir nomes como 

Marco Horácio ou Bruno Nogueira. Maria João 

Cruz adianta uma explicação: “As pessoas quise-

ram não só escrever, mas também dar a cara aos 

seus textos. Os autores ficam sempre nos basti-

dores. É muito chato, ao fim de tantos anos, se-

rem sempre outros a terem os créditos de tanto 

de anedotas com stand-up comedians. Há uma 

série de autores que só querem aparecer e dizer 

três ou quatro larachas. O lixo ficou instalado”, 

comenta Maria João. Tal como a autora, Manuel 

não se coíbe, no entanto, de elogiar o trabalho 

do contador de anedotas de maior sucesso: “eu 

não gosto do humor do Fernando Rocha, no en-

tanto, acho que ele é muito bom naquilo que faz 

e é uma pessoa humilde e trabalhadora. Admiro-

o mesmo”. Se se entender  que este fenómeno 

de humor é moda, o resultado natural é que um 

dia chegue a um ponto de saturação. E depois? 

Manuel responde: “Quem é bom fica. Quem não 

é bom também fica... pelo caminho.” Para Ma-

 “Quem é bom fica. Quem não é bom 
também fica... pelo caminho.”

AOS 33 ANOS, NUNO MARKL REPARTE O SEU TEMPO POR UM SEM NÚMERO DE “OCUPAÇÕES”. 

O GOSTO PELA RÁDIO, PELO CINEMA E PELA COMÉDIA LEVARAM-NO PARA O LUGAR QUE 

HOJE OCUPA E É NOTÓRIO QUE É ENCARNANDO ESSES PAPÉIS QUE O AUTOR DOS SEMPRE 

ÚTEIS “DESBLOQUEADORES DE CONVERSA” SE SENTE CONFORTÁVEL.

Conversa desbloqueada

I N Ê S  G E N S  M E N D E S

Figura formal, vestido de fato e gravata, de tal modo penteado 

que nem um cabelo se atreve a sair fora do sítio. É com esta 

postura de um indíviduo politicamente correcto, que toda a vida fez 

da rotina o seu dia-a-dia, que somos recebidos por... não... história 

errada. A roupa é casual, reflexo de um homem que não tem tempo 

a perder com formalidades, e o cabelo mostra-se despenteado 

deixando transparecer o “à vontade” que o caracteriza.

Como é que nasceu o gosto pela rádio?

O facto de eu não ser um puto muito sociável e ficar fechado 

comigo próprio a fazer desenhos e a ouvir música fez com que 

eu crescesse a ouvir rádio. Comecei a fazer as minhas próprias 

emissões em casa com um gravador daqueles muito velhos. Fazia 

umas emissões parvas para depois mostrar à família. Na altura 

havia rádios piratas praticamente em cada esquina, portanto 

era fácil arranjar um sítio para experimentar isso e eu descobri 

que tinha uma nas traseiras de casa, que era a “Rádio Voz de 

Benfica”. Foi por aí que comecei. Foi lá que ensaiei muitas das 

coisas que viria depois a fazer: programas de humor,  programas 

de música, chatear uma pessoa com um programa de humor, o 

que de facto tem a sua piada... chatear pessoas com o humor. 

Apareceu um tipo muito furioso que estava a ouvir a emissão 

na janelinha da rádio a dizer: “porque é que não fazem coisas 

como os parodiantes de Lisboa?” (risos) Aqueles tempos na rádio 

foram um tubo de ensaio para mim. Mas para um miúdo, segundo 

as palavras do próprio, muito introvertido, essa capacidade de 

comunicar parece um contra-senso. Mas isso é a vantagem da rá-

dio. Uma rádio é um sítio que não tem câmaras, temos apenas um 

microfone à frente. A pessoa começa falar e não pára mais porque 

não tem ali pessoas a olhar. Sabemos que estão pessoas do outro 

lado a ouvir mas são uma amálgama anónima. Apanhei o gosto por 

isto, tirei o curso de Jornalismo do CENJOR, depois fui colocado 

no “Correio da Manhã Rádio” que era uma rádio muito boa na 

altura, era muito cool, passava boa música e não tinha a ver com 

o jornal “Correio da Manhã”, eram dois espíritos completamente 

diferentes.

Como é que nasceu “O homem que mordeu o cão”?

Foi em 1997 que começou, quando o Luís Montez veio aqui para a 

rádio. A “Rádio Comercial” na altura estava ao Deus dará. Era uma 

anarquia, uma coisa disforme. Não tinha ouvintes mas havia um 

lado muito bom nisso: a possibilidade de fazer qualquer tipo de 

programa que eu quisesse. Podia chegar à direcção e dizer: eh pá... 

a partir da próxima semana quero fazer um programa sobre pesso-

as nuas barradas com manteiga de amendoim. (risos) Eles diziam: 

tudo bem, podes começar. O Pedro Ribeiro aconselhou o meu nome 

ao Montez dizendo que eu devia fazer parte da equipa com o que 

quer que fosse porque tinha sentido de humor e fazia umas coisas 

malucas em rádio. Ele lá deu ouvidos ao Ribeiro e fui chamado para 

a equipa para criar uma secção de notícias bizarras. Foi ele que me 

sugeriu pegar nas histórias de que ninguém fala nos noticiários e a 

partir daí poderia criar aquilo que quisesse. Eu fui para casa pensar 

nisso, inventei o nome “O Homem que Mordeu o Cão” baseando-me 

na tal regra jornalística.

Como é escrever texto humorístico?

Escrever texto humorístico profissionalmente é de loucos porque 

eu estava habituado a ser o patrão de mim próprio e a achar piada 

àquelas coisas estranhas que eu escrevia e, de repente, estava 

numa equipa já com uma experiência bestial e que já escrevia 

para o Herman há uns anitos. Tive, então, de começar a disciplinar 

o meu humor, a fazer a selecção das coisas que realmente tinham 

graça porque eu punha tudo, mesmo qualquer ideia parva que me 

vinha à cabeça. Aprendi imenso nessa altura e aprendi também que 

escrever humor pode ser uma coisa dolorosa quando a inspiração 

não vem. Na altura do “Herman Enciclopédia” tive um esgotamento 

e fiquei sem conseguir escrever piadas durante uns tempos.. Mas, 

ao mesmo tempo, é uma coisa que me dá gozo. Posso dizer que faço 

aquilo que gosto e que ambicionava fazer.

Porque não enveredar pela stand up comedy?

Porque eu acho que é preciso muito talento e muita lata para 

fazer isso e eu acho que não o tenho por aí além. O que eu faço 

aqui no “cão” não é stand up, para já porque estou sentado, essa 

é uma das razões. No stand up a pessoa tem de ter uma grande 

noção do ritmo. Para eu o fazer tinha de ser mesmo qualquer coisa 

de bom e o que se está a notar muitas vezes é que, com a febre do 
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“Escrever humor pode ser 
uma coisa dolorosa quando 
a inspiração não vem.”
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trabalho que se tem.” Além disso, “estão a dar 

oportunidade aos jovens humoristas, é mais fácil 

hoje em dia entrar no meio humorístico”, com-

pleta Manuel. Mas este fenómeno também tem 

o seu lado perverso. “Como pegou, toda a gente 

quis fazer. Apareceram pessoas muito boas. Até 

que se começou a confundir tudo: contadores 

ria João, isto deve-se ao facto de o público ser 

muito volátil: “É um fenómeno muito português: 

namorar loucamente uma coisa durante uns 

tempos e depois... ‘já não me interessa, quero 

outra namorada’.”

Quem bateu também à porta do público portu-

guês foi o humor non-sense, que até então era 



stand up, há de tudo. Há um oceano de pessoas que dizem: “ah eu 

também consigo ir para ali para cima dizer umas piadas!” e depois 

temos situações altamente deprimentes.

E isso não será ainda o miúdo tímido a falar mais alto?

Provavelmente, é capaz de ser. Embora já tenha passado por 

situações que deveriam ter feito com que isso passasse como, 

por exemplo, “O Homem que Mordeu o Cão” ao vivo no teatro. 

Mas, mesmo assim, tenho algum pudor de começar a fazer stand 

up porque há pessoas muito boas. Já tive vários convites para ir 

ao “Levanta-te e Ri” e respondo sempre que não sou um stand up 

comedian, sou um sit down comedian e eles diziam-me “lá por isso 

podemos arranjar-te uma cadeira”. Mas nunca aconteceu.

Acha que este novo tipo de humor menos mainstream que 

surgiu em Portugal vai continuar a resultar?

Eu acho que sim, as pessoas já estão receptivas a esse tipo de humor. 

As televisões não arriscavam porque diziam que as pessoas queriam 

era “Malucos do Riso”. Eu acho que as pessoas não conheciam outra 

coisa, isso sim. Assim que se começou a fazer outro tipo de coisas 

houve adesão. A própria evolução do “Levanta-te e Ri” é muito 

interessante porque aquilo começa com medo de ser um programa 

de stand up. Era um programa de anedotas acima de tudo. O que 

aconteceu foi que, de repente, as anedotas passaram a ser o elo 

mais fraco e as pessoas querem é ver o stand up. Isso só prova que 

o que o público precisava era de escolha. O triste nas direcções das 

televisões é acharem que sabem o que é que as pessoas não vão 

gostar de ver sem lhes darem a experimentar.

Que pergunta é que faria a quem?

Essa é tramada. Acho que perguntava a vários directores de 

estações de televisão porque é que eles não investem em boa 

ficção portuguesa que não novelas com 399 mil episódios. Irrita-

me muito essa arrogância de pensar que se sabe aquilo que o 

povo quer, portanto, perguntaria: “Para quando acabar com 

essa estupidez?”.

N U N O  M A R K L

“O triste da televisão é 
acharem que sabem o que é 
que as pessoas não vão gos-
tar de ver sem lhes darem a 
experimentar.”

trazido, novamente, por estrangeiros, como os 

Mounty Python, ícones deste tipo de humor. 

Quatro miúdos, que trabalhavam nas Produções 

Fictícias e escreviam para o Herman, tinham um 

blog na internet chamado Gato Fedorento. Resol-

veram expandir o projecto até à caixa mágica. 

Maria João diz que os Gatos são “a tendência des-

ta estação”.  Talvez sejam o fenómeno dentro do 

fenómeno, com as vendas recorde do seu dvd e os 

espectáculos esgotados. Mas onde se faz a melhor 

leitura de audiências é na rua: em cada esquina 

se ouve um “falam, falam” ou um “ah, e tal”. 

Manuel Marques não se poupa a elogios aos Gatos 

e diz que aqui foi descoberto um óptimo actor de 

comédia: Ricardo Araújo Pereira. O rapaz que faz 

rir só a chamar Fonseca a toda a gente até já faz 

anúncios para a televisão, para além de outras 

inúmeras ocupações. Maria João Cruz sabe do 

que fala: “Ele tem um dom terrível para fazer hu-

mor e é completíssimo. Trabalha imenso, estuda 

imenso, tenta sempre melhorar. Acho que ele é o 

paradigma do que tem de ser.” E mais nada.

Há quem se lembre bem de como era antes, como 

o homem que conseguiu unir duas realidades quase 

opostas, mas que sempre andaram lado a lado: a 

política e o humor. Almeida Santos, em entrevista 

à RTP1, condensou numa frase como era no tempo 

em que liberdade era palavra proíbida: “o humor 

era a vingança dos pobres e dos censurados contra 

o governo do Estado Novo”. Portugal, sedento de 

uma luz ao fundo do túnel ou ao menos um brilho 

no olhar de alguém, ria com Vasco Santana e o seu 

humor de homem do povo e com António Silva e as 

suas mãos expresssivas. Depois, riu também com 

Raúl Solnado, que inventou uma nova linguagem 

humorística. Fintava a Censura como só alguém 

com humor e inteligência poderia fazer e arrancou 

gargalhadas com expressões como “fui bater à 

porta da guerra”, no que é, até hoje, considerado 

um dos melhores sketches humorísticos feitos em 

português. Nicolau Breyner e Herman José deram 

o pontapé de saída no humor depois da revolução. 

O teatro de revista, palco das lutas de sorrisos si-

lenciosos e silenciados, foi perdendo o seu fulgor 

e passou mesmo a ter uma conotação brejeira. 

Talvez porque já não faça sentido. Talvez porque 

já não haja contra o que lutar. 

Para Maria João, ainda faz tudo sentido. “Eu 

tornava a coisa mais esquerdista e diria que é a 

vingança do povo. É a vingança contra o Governo 

e contra o mal. Aqui nas Produções Fictícias te-

mos a consciência de que somos nós muitas vezes 

que dizemos as coisas que vão na cabeça de toda 

a gente e toda a gente gostava de dizer, mas nin-

guém diz. Nós apontamos o dedo, só que aponta-

mos com graça. E nesse sentido é a vingança.”

A diferença é que hoje o humor é livre. E desen-

gane-se quem pensa que não é. Pelo menos as 

PF nunca foram alvo de nenhum tipo de censura. 

Maria João desmistifica: “Nunca tivemos pressão 

política nem pedidos nem ameaças, nada disso. 

Recebemos umas quantas cartinhas, porque dizí-

amos mal do Vale e Azevedo, mas foram direc-

tamente para o lixo e não nos aconteceu nada.” 

Quanto aos principais alvos do Contra-Informação 

e do Inimigo Público, as figuras políticas, esses até 

acham muita graça, como conta Maria João. Ter 

um boneco no Contra-Informação, por exemplo, é 

por eles considerado prestigiante e já muitas ve-

zes se viram fotografias dessas figuras agarradas 

ao “seu boneco” com um sorriso orgulhoso. 

Mesmo em tempos em que tudo pode ser dito, pelo 

menos em princípio, a política e a sociedade conti-

nuam a ser o prato forte do humor. A actual época 

de crise política e económica pode ser inimiga do 

bem estar do país, mas é muito amiga dos que 

ganham a vida a fazer rir.  Maria João não esconde 

que às vezes até quase se sente tentada a votar 

em quem não gosta, porque são esses que lhe dão 

trabalho: “Os últimos meses de governo Santana 

foram para aí os piores tempos desde a ditadura, 

mas foram óptimos para a produção de humor. Foi 

tão bom que até era chato. Eles faziam as piadas. 

Às tantas pensávamos ‘já não estamos aqui a fazer 

nada’. Não há nada pior do que a estabilidade 

para nós”. Talvez o facto de este boom de humor 

coincidir com a época de crise seja mais do que 

uma simples coincidência, não só porque há mais 

matéria com que trabalhar, mas também porque o 

comportamento do público é outro. “É nas épocas 

de maior crise que as pessoas se viram mais para 

o humor, é um escape talvez. Há uns que bebem 

para esquecer, outros riem para esquecer.”

Para Manuel Marques, neste momento, “o 

humor concorre com o próprio país. Agora faz 

sentido brincar com tudo e não temos de ter 

medo”. Foi sem medo que pôs mãos à obra para 

levar adiante aquele que chama o seu projec-

to. O que começou com um brainstorming nas 

Produções Fictícias, com Marco Horácio, Bruno 

Nogueira, Carla Salgueiro, Sofia Grillo e Sandra 

Celas, fez grande sucesso no teatro e é agora 

uma sitcom televisiva. É n’ As Manobras de 

Diversão que se cruzam os caminhos de Manuel 

e Maria João, que faz a direcção dos guiões. 

Coladas à actualidade, as Manobras fazem sá-

tira não só da política nacional, mas também 

dos próprios costumes portugueses. Ambos os 

humoristas consideram que a sociedade está 

engraçada. “As pessoas estão cómicas!”, diz 

Maria João. Além disso, continua, “nós temos 

ainda costumes com que é muito bom brincar, 

ainda fazemos coisas muito saloias.”

E será que Portugal gosta? Manuel Marques de-

fende que “o português gosta muito de se fazer 

Onde se faz a melhor leitura de audiên-
cias é na rua: em cada esquina se ouve 
um “falam, falam” ou um “ah, e tal”.
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“Os últimos meses de governo de Santa-
na Lopes foram para aí os piores tempos 
desde a ditadura, mas foram óptimos 
para a produção de humor.”

• Cartaz na entrada das Produções Fictícias.

• Manuel Marques e Maria João Cruz.



DOSSIER

Chamam-no o Seinfeld português. Identifica-se?  

As pessoas às vezes têm dificuldade em explicar o teu trabalho e 

sentem necessidade de rotular aquilo que fazes. Isso tem a ver com 

a ignorância. Num país em que se saiba o que é stand-up comedy 

não é preciso dizer “ele é o Seinfeld português”, diz-se apenas ele 

faz stand-up comedy. Estamos num país muito atrasado. A stand-up 

comedy é provavelmente a parte mais visível do seu trabalho... 

Provavelmente até mais o anúncio (risos). A stand-up comedy 

muita gente não conhece.

“Um artista de pé em frente ao público com a intenção específi-

ca de fazer rir” é a sua definição de stand-up comedy?

É, para mim é isso.

Acha que para fazer stand-up é preciso ter uma predisposição 

para ver o lado cómico da vida?

Ou trágico (risos). O próprio nome diz: comedy. Mas não há fór-

mulas. Às vezes diz-se que para fazer alguma coisa tem de ser de 

certa maneira, mas aparece alguém que não usa as fórmulas con-

vencionadas e também resulta. O objectivo da stand-up comedy é 

fazer rir, mas é uma comédia de autor. Essa é a grande diferença. 

Fazer stand-up comedy usando piadas de outros não é stand-up 

comedy. Quem se considera um comediante ou um artista de 

stand-up comedy tem de criar. Se se limita a contar anedotas do 

domínio público isso é outra coisa.

Fala de temas de que gosta ou daqueles que acha que fazem 

rir as pessoas?

Falo do que me apetece. Há alturas em que eu estou a falar e 

ninguém me liga, mas eu estou a adorar. . 

Preocupa-se mais em divertir-se a si próprio do que a quem o vê?

Eu acho que isso é fundamental para divertir o público.

Diz que os seus espectáculos são muito autobiográficos. Ao pegar 

nas suas histórias como matéria-prima não corre o risco de estar 

a fazer humor mais direccionado para si do que para quem vê?

A técnica está precisamente em conseguir extrapular o que me 

acontece para comportamentos gerais. Claro que também só con-

to o que tem graça.
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P E D R O  T O C H A S

“Não me identifico com
  o trabalho no Herman.”
FAZ PARTE DE UMA NOVA GERAÇÃO DE HUMORISTAS EM PORTUGAL COM A QUAL 

NÃO SE IDENTIFICA. PORQUE A COMÉDIA DELE É DE AUTOR E A DOS OUTROS É 

PLÁGIO. A STAND-UP COMEDY É UMA PARTE IMPORTANTE DO SEU TRABALHO, MAS 

NÃO TÃO VISÍVEL COMO A CAMPANHA PUBLICITÁRIA QUE O LANÇOU PARA A RIB-

ALTA. JÁ NÃO HÁ QUEM NÃO CONHEÇA E REPITA O “TOU QUE NEM POSSO”. 

I S A B E L  A LV E S

Acha que há espaço para a stand-up comedy em Portugal? Vê 

gente com talento a fazer stand-up comedy em Portugal?

Vejo gente boa e vejo gente má. Também há pessoas que gostam 

do que eu faço e outras que dizem que é uma porcaria. É uma 

questão de gosto. 

Tem referências no humor em Portugal?

Gosto de algumas coisas do Raúl Solnado, como as “Conversas 

Vadias”. 

Disse numa entrevista que “há uma geração sedenta de comé-

dia feita por ela e para ela”. Acha que foi por isso que surgiu 

uma nova vaga de humor em Portugal?

A comédia que se fazia estava um bocado desligada da juventude. 

Não havia gente jovem a fazer comédia para gente jovem. Por 

exemplo, o Herman é um burguês, no sentido em que é rico e sem 

problemas. O humor que ele faz reflecte as suas vivências com as 

quais só uma minoria se identifica. Não me identifico minimamen-

te com o trabalho feito pelo Herman.

O que acha de programas como o “Levanta-te e Ri”?

Não gosto e não vejo. Não vou perder tempo a ver porcaria.

Convidaram-no para ir ao programa e recusou. 

Recusei. Indo lá estou a dar validade ao programa, estou a dizer 

que concordo com o que lá se faz. 

Mas acha que tem importância na divulgação da stand-up come-

dy em Portugal ?

(tom irónico) Divulga com o plágio. Neste país parece ser a manei-

ra de chegar a algum lado. 

E outro tipo de humor como o Gato Fedorento, o que acha?

Não conheço o trabalho deles e não me disperta interesse. Ouvi-os 

uma vez a defender o Fernando Rocha e perdi todo o respeito 

que tinha por eles (risos).

Para além dos seus espectáculos também já fez televisão e 

publicidade. A campanha da Frize, foi mais um espaço de 

trabalho?

Sim, deram-me carta branca para fazer o que me apetecia e 

eu aceitei o desafio.

Tentou procurar notoriedade com essa campanha para divul-

gar a sua carreira e o seu trabalho?

Não, vi só como uma oportunidade de trabalho. Uma pessoa 

que espera que a publicidade lhe vá melhorar a carreira não 

tem com certeza uma grande carreira...foi uma oportunidade, 

eu achei engraçado e aceitei.

Teve algum impacte?

Teve. Agora há sempre umas criancinhas nos espectáculos a 

dizer “Tou que nem posso”, que antes não havia. É um bocado 

chato. Por um lado não sei se isso será melhor ou pior. Estamos 

numa altura em que mesmo que não saibam o meu nome já 

toda a gente no país me viu.

Chateia-o estar ligado a um “chavão”?

Não, é o meu trabalho. Uma pessoa tem que assumir o que faz 

e não me chateia nada, não tenho vergonha nenhuma do que 

fiz, pelo contrário, quantas pessoas em Portugal é que podem 

dizer que inventaram uma expressão? 

E o “Programa da Maria”?

Foi uma coisa que gostei de fazer. Foi diferente porque tinha 

guião, era mais um trabalho de actor, mas foi divertido

Acha que não há espaço para aquilo que faz em Portugal?

Há. Um espaço marginal, mas também não quero ir para o 

“mainstream”. 

Profissionalmente, a seguir ao “Maiores de 18”, o espectá-

culo que está agora a apresentar, o que pretende fazer?

Não sei. Vou juntar dinheiro para me reformar para o ano (risos). 

Vou continuar. Enquanto houver quem vá aos meus espectáculos 

é um incentivo. Se quiserem que eu pare, deixem de ir.

Não gosto e não vejo o “Le-
vanta-te e ri”. Não vou per-
der tempo a ver porcaria.

engraçado, mas é à custa dos outros, nunca é 

dele. É sempre a desgraça alheia. É isso que eu 

acho que nos falta, é a auto-crítica”. Já para Ma-

ria João, os portugueses têm capacidade para se 

rirem de si próprios, o que falta é saber fazer do 

riso algo mais sério.  “Há coisas que são só para 

rir. Ponto final. Há outras que são para pôr as 

pessoas a pensar através do riso. Isso para mim 

é a parte mais importante do humor. É obrigar 

as pessoas a reflectir sobre determinado assunto 

através do riso, através do ridículo.”

Para pôr as pessoas a rir e ainda a pensar é ne-

cessário trabalho e talento. Será que as novas 

gerações têm o que é preciso para fazer humor? 

Maria João Cruz conta a receita: “O humor im-

plica olhar para o mundo à nossa volta já com 

um grande ponto de interrogação e com uma 

certa curiosidade. Um olhar diferente, um olhar 

capaz de gozar as coisas, procurar o ridículo em 

cada coisa. Isso tem de estar lá primeiro. Depois 

aprende-se com a experiência. Mas no fim, ou se 

tem piada ou não se tem.” Qualquer um de nós 

poderia ser humorista? Não. Tem de se ter piada, 

talento, vontade de trabalhar. E não só. “Tem de 

haver um bocadinho de loucura na pessoa, tem 

de se ser um bocadinho infantil. Os humoristas 

são todos diferentes, mas sempre foram o bicho • Nuno Artur Silva, director das Produções Fictícias.

As Produções Fictícias 
detêm o monopólio do 
humor em território 
nacional.
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“Aqui há gato.

GATO FEDORENTO, MEGERA TV, DAILY SHOW. TRÊS PROGRAMAS, A MESMA FÓRMULA: AT-

RAVÉS DA SÁTIRA, DESCODIFICAR AQUILO QUE ESTÁ NOS BASTIDORES DA GRANDE REALI-

DADE CRIADA PELO PEQUENO ECRÃ. O OBJECTIVO É CLARAMENTE DIVERTIR. O SUCESSO É 

ENORME. MAS A TV É RIDICULARIZADA. PORQUÊ?

Depois de considerar o Gato Fedorento “o 

melhor programa de humor de 2004”, Edu-

ardo Cintra Torres explica o sucesso do modelo 

que desconstrói o discurso mediático e fala sobre 

o conceito de “literacia audiovisual”. Desenvol-

vendo algumas das ideias expostas na sua rubrica 

semanal “Olho Vivo” (PÚBLICO), o crítico de TV 

e professor universitário afirma que num mundo 

“encharcado de media”, o objectivo dos canais 

generalistas é “ganhar dinheiro” e que no servi-

ço público convivem dois paradigmas. E aprovei-

ta para lançar farpas aos espectadores: “se esses 

comem e calam, não há nada a fazer”.

Em que é que consiste a “literacia audiovisu-

al” e qual é a sua importância?

É um processo que dá às pessoas ferramentas 

suficientes para que elas entendam os códigos 

da linguagem dos media e assim possam desco-

dificá-la, de forma a  limitar a manipulação dos 

emissores. Se se souber entender a publicidade 

ou alguma coisa da construção das notícias tele-

visivas, as pessoas não vão olhar para os  media, 

nomeadamente audiovisuais, como uma coisa 

natural. Porque o objectivo de todos os textos 

mediáticos é manipular as pessoas, seja de for-

ma positiva, artística, estética ou negativa. 

E os programas de humor como o Gato Fedo-

rento, o Contra-Informação ou o Daily Show, 

que desconstroem a realidade mediática, têm 

também como objectivo fornecer essa litera-

cia audiovisual?

Não. Esses programas são programas de TV que 

pretendem divertir as pessoas e conseguir um 

número de espectadores suficiente para pode-

rem continuar. 

Mas em alguns artigos deu a entender que o 

objectivo seria a criação, ou pelo menos o de-

senvolvimento, da ‘literacia audiovisual’.

Não é. Quem tem um objectivo de literacia 

audiovisual são os académicos, os críticos e os 

docentes. O que esses programas querem é di-

vertir as pessoas.

Sim, o objectivo é divertir. Mas não será 

também tornar as pessoas mais conscientes e 

atentas para a realidade mediática?

Não necessariamente. Mas é claro que tudo o 

que há à nossa frente educa, ensina, informa. 

Eu, ao ver um sketch do Gato Fedorento onde 

se desconstrói uma determinada maneira de os 

políticos se comportarem diante das câmaras, 

apesar da literacia audiovisual que já tenho em 

cima, se calhar nunca tinha reparado que havia 

aquela forma de os políticos se comportarem. 

A consciência depende da pessoa que vê. Pode-

se ver aquilo como apenas um mero diverti-

mento, e esses programas são auto-suficientes 

nesse aspecto. Mas também pode proporcionar 

às pessoas a possibilidade de, através do humor, 

verem coisas que não tinham visto na própria TV. 

Ao desconstruir acabam por construir. 

Porquê considera que a literacia audiovisual 

está ‘democratizada’? 

Porque esse tipo de programas, bem como o 

nosso acesso generalizado à TV e a outros meios, 

proporciona, pela a utilização contínua, a indi-

cação de que aqui há gato. Não fedorento, mas 

aqui há gato. Ou seja, isto foi feito de determi-

nada maneira. A acumulação da experiência do 

espectador permite-lhe ter acesso, mesmo que 

inconsciente, às ferramentas da literacia audio-

visual. Essa democratização não é num sentido 

político, mas sim num sentido de vulgarização. 

Há uma vulgarização da literacia audiovisual 

vernácula, porque de facto as pessoas têm muito 

acesso aos media. E depois há os programas que 

nos mostram como as coisas são feitas. É o que 

acontece nesses programas de humor. Embora 

não seja esse o objectivo, mostram às pessoas 

como é que o discurso é construído. 

E para mostrarem isso recorrem quase sempre 

aos conteúdos da televisão. Mas isso também 

não pode significar que há uma espécie de 

obsessão em relação à TV? Acaba tudo por ser 

feito para a TV, com base na TV... 

Porque eles estão na TV. Qual é a experiência 

que os autores do Gato Fedorento ou da Megera 

TV têm com o público? Não é a experiência de 

situações do dia-a-dia. É principalmente a expe-

riência mediática. Em vez de gozarem com te-

mas das pessoas que estão na rua, nas paragens 

de autocarro, etc., gozam com situações que 

todos nós conhecemos, não presencialmente, 

mas através da TV. Por isso é que as coisas se 

desconstroem. Porque a experiência mediática é 

a que eles conhecem melhor e, paralelamente, 

a que eles partilham com as pessoas. Por isso o 

que fazem é pegar nas coisas que há no mundo e 

brincar com isso. E aquilo que mais há no mundo 

são os media. É assim que brincam com a lingua-

gem mediática de várias maneiras. O humor faz 

o mesmo que a crítica: mostra às pessoas aquilo 

que elas não vêem porque estão a olhar para a 

superfície da TV.

Não é um paradoxo recorrer aos conteúdos da 

televisão e os desmontar de forma satírica,  

mas com o objectivo de serem exibidos na 

própria TV?

Quer dizer, de certa formas esses programas 

acabam por mostrar algumas das contradições 

do universo mediático.

Não seria de esperar que a TV evitasse mostrar 

os seus constrangimentos?

De facto. Mas não há nenhum Big Brother a dizer: 

“Ah, não podem fazer aquele programa porque 

está a dizer mal da TV em geral”. Não há uma con-

cepção unitária do medium. Isso é uma visão de-

missionária e pidesca que está totalmente fora de 

questão. A TV é um meio democrático e aberto. 

Se é um meio democrático, como é que se ex-

plica que esses programas que desconstroem 

a realidade mediática sejam exibidos quase 

exclusivamente em canais por cabo? 

É o receio tremendo que a TV generalista tem 

de apostar em coisas novas. Eu compreendo em 

parte isso: não querem queimar cartuxos, não 

querem ter fracassos financeiros. A TV é um meio 

caro de produzir em determinadas condições. 

Mas é um paradoxo. Por exemplo, o Gato Fedo-

rento: é um êxito da juventude, junto dos pais 

da juventude, junto da crítica. É um programa 

de culto.  E é uma coisa raríssima haver um pro-

duto mediático que se transforma num ‘culto’. 

A TV generalista não aproveitou este modelo. O 

paradoxo total é que quem aproveitou foi uma 

empresa capitalista do ramo mais conservador 

que há, a Banca. Foi buscar o Gato Fedorento 

e transpôs a versão para o pequeno ecrã com 

aquele sketch “do homem a quem aconteceu 

não sei o quê”. Fez isso e conseguiu um êxito 

total para o anúncio e para a própria actividade. 

Por isso, quando escrevi sobre o assunto, disse 

que o Gato Fedorento já tinha passado para a TV 

generalista, através da publicidade. 

E se o Gato Fedorento fosse mesmo transposto 

para a TV generalista, não acha que poderia 

manter o sucesso?

É preciso ter muito cuidado. Não se pode pensar 

que se pegarmos no Gato Fedorento e o puser-

mos no canal generalista ele pode ter um suces-

so absolutamente estrondoso. Quem é o público 

do canal generalista, a que horas é que se põe, 

é adequado ou não? É preciso pensar nisso. E 

também noutra coisa: se calhar é melhor que o 

Gato esteja num canal como a SICR do que estar 

domesticado no canal generalista.

Corre o risco de perder qualidade?

Poderá ter outras, mas poderá também perder as 

mais importantes: a sua irreverência e insolência

Mas por outro lado também haveria alguns 

milhões de portugueses com acesso a um 

programa de qualidade e popular, mas que não 

podem ver o programa normalmente.

Sim, mas isso são opções da TV comercial. É 

lamentável para o acesso de mais gente àquele 

programa, mas tem de ser compreendido. Existe 

liberdade para fazer isso. E por outro lado exis-

tem outros meios de as pessoas verem: DVD’s, 

cópias pirata da Internet...

Só que  talvez haja pessoas que não tenham 

Internet ou DVD.

Não há nenhum programa em Portugal, nenhum, 

que seja para todos. Isso acontece sempre.
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CULTURA

B O O K C R O S S I N G

Uma biblioteca do
tamanho do mundo
VÊM DE TODAS AS PROFISSÕES. DE TODAS AS IDADES. DE TODOS OS CANTOS DO MUNDO. EM 

LISBOA TAMBÉM CÁ ANDAM, ENTRE OS ENCONTROS SEMANAIS E AS CONVERSAS NO FÓRUM. 

QUANDO VOLTAM DO TRABALHO, SÃO CAPAZES DE DEIXAR NO METRO AQUELE LIVRO DE QUE 

TANTO GOSTAM. MAS NÃO O ABANDONAM. ESTÃO, SIM, A LIBERTÁ-LO, PARA QUE ELE TOQUE 

A VIDA DE MAIS PESSOAS. A IDEIA SURGIU EM 2001, NOS EUA, MAS HOJE JÁ CONTA COM MAIS 

DE 4.500 ADEPTOS EM PORTUGAL. CHAMA-SE BOOKCROSSING.

S Ã O  S O U S A

Em cima da mesa, entre os pratos com chei-

ro a caril, estão pequenas pilhas de livros. 

Também vão aparecendo alguns DVDs. Nesta 

semana juntaram-se 40 pessoas num restau-

rante indiano em Lisboa. Falam das aventuras 

do dia, do trabalho, perguntam uns aos outros 

o que é que estão a ler no momento, tiram 

fotografias... E, principalmente, riem muito. É 

que, como diz o Aníbal ‘Sossap’, “quando nos 

juntamos, é uma festa!”.

A certa altura, alguém pega no jornal e 

começa a ler aos outros a secção dos livros. 

“Eu tenho 100 livros para ler em casa e 

estás-me a falar das novidades da semana?”, 

respondem-lhe de imediato. Por aqui lê-se 

muito. E quando voltarem para casa com 

novas pilhas de livros vão ter ainda mais para 

ler. Este é o grupo de bookcrossers de Lisboa, 

ou, pelo menos, parte dele. 

O bookcrossing chegou a Portugal já no fim de 

2001 mas foi em Março desse ano que a ideia 

surgiu na cabeça de Ron Hornbaker, sócio de uma 

empresa americana de desenvolvimento 

de software e Internet, a Humankind 

Systems. Seguindo os exemplos das 

fotografias e das notas, criou, a 

17 de Abril de 2001, o site 

www.bookcrossing.com, 

onde as pessoas são de-

safiadas a ler um livro, a 

registá-lo no site, a libertá-lo 

num qualquer espaço público e a 

seguir a sua viagem pelo mundo, à me-

dida em que as pessoas o vão encontrando e 

registando novamente. Trata-se de tornar o 

mundo numa enorme biblioteca. 

A ideia foi tão bem acolhida que hoje o site já 

conta com mais de 350 mil membros em todo 

o mundo e no passado dia 11 de Maio atingiu a 

barreira dos 2 milhões de livros registados.

Em Portugal, contam-se já mais de 4.500 

pessoas inscritas, 900 das quais da região 

de Lisboa, com idades que vão dos 11 aos 

62 anos. Mas este crescimento não se deu 

só no interior do grupo: na edição deste ano 

dos Prémios Webby, os Óscares da Internet, o 

site do bookcrossing arrecadou os prémios para 

melhor comunidade e para melhor site social/

networking, prémios que o Ron recebeu no pas-

sado dia 6 de Junho, em Nova Iorque. 

Os livros na comunidade…
À medida que o bookcrossing cresce, crescem 

também os encontros. As propostas para sítios 

e datas podem vir de qualquer bookcrosser, mas 

foi a Sandra ‘Escalla’ (pseudónimo no bookcros-

sing), de 25 anos, que se tornou a organizadora 

do site dos “meetups”, um site para marcar en-

contros a que o do bookcrossing desde sempre se 

associou. A Sandra é informática – profissão mui-

to comum entre os bookcrossers – e demons-

tra um apreço especial pelos livros de 

fantasia e ficção científica. Enquanto 

fala, energicamente e com mui-

tas gargalhadas à mistura, 

recorda: “Antigamente, 

quem tomava conta 

dos meetups era um 

tipo que marcava 

sempre no mesmo sí-

tio, horrível. Nem o 

próprio organizador 

ia”. A Sandra pegou 

no site em meados de 

2004, organizou-o, deu-

lhe uma melhor apresentação 

e juntou uma grande variedade 

de sítios para os encontros, que 

passaram de um ou dois por mês para 

pelo menos um por semana. Agora, o site 

dos “meetups” começou a ser pago e a 

Sandra transferiu o seu trabalho para a 

mailing list de Lisboa: conjugar as ideias 

de todos, marcar um dia definitivo para 

o encontro e fazer uma tabela de pre-

senças, onde as pessoas dizem se vão ou 

não. No Verão, encontramo-los com fre-

quência no anfiteatro da Gulbenkian; no 

Inverno, na Biblioteca Orlando Ribeiro, 

em Telheiras. Sempre carregados com 

livros para trocar ou devolver.

Foi em Junho de 2003 que a Sandra se 

decidiu registar no bookcrossing. Descobriu-o por 

acaso, no início do ano, quando procurava um 

outro meetup. “Na altura fiquei curiosa, fui ter ao 

site do bookcrossing, achei o conceito um bocado 

complicado de compreender e fiz uma nota mental 

para lá ir mais tarde. Passado um mês devo lá ter 

voltado e tornei a achar aquilo tudo muito estra-

nho”, conta. Mas tomou coragem e lá se inscreveu, 

e depois de ir ao primeiro encontro, no anfiteatro 

da Gulbenkian, ficou viciada. No encontro 

seguinte, viciou o namorado, o Fernando 

‘Justicar’, de 28 anos, também infor-

mático, com quem troca beijinhos 

esvoaçantes e olhares de cum-

plicidade durante toda a 

entrevista. Ele não queria 

ser bookcrosser, não queria 

abandonar os seus livros, 

mas o acolhimento que 

recebeu do grupo fê-lo 

ficar e até mesmo liber-

tar as estantes lá de casa.

Mas os motivos que levam 

alguém ao bookcrossing variam. O 

Ivo ‘Ivosousa’ tem 35 anos e é pro-

fessor universitário na área de gestão de 

informação. Tornou-se membro em Fevereiro 

de 2003 e, do alto dos seus 1,90m, justifica: 

“Eu sempre gostei de ler e achei o conceito 

lindíssimo, embora me parecesse muito impra-

ticável. E achei que seria interessante discutir 

livros com outras pessoas”. Já para o Aníbal 

‘Sossap’, de 42 anos, a grande vantagem de 

se ter inscrito, em Julho de 2002, foi outra. 

Apesar de se recusar dizer qual é a sua pro-

fissão, conta, entre um sorriso que mostra 

os dentes todos, que o que o mais atraiu 

foi “a possibilidade de conseguir ter acesso 

a literatura que demorava algum tempo 

a chegar cá”, para além de poder ler as 

obras no original, “porque, verdade seja dita, as 

traduções hoje em dia são muito, muito fracas”, 

diz, expressando uma opinião que é partilhada 

por muitos outros bookcrossers. Para a Virgínia 

‘Terpsicore’, uma engenheira de processos de 42 

anos, no bookcrossing desde Setembro de 2003, 

a discussão de livros leva a novos autores e 

“conclusão: eu achava que me havia de livrar de 

alguns livros que já não leria mesmo, mas agora 

tenho um monte lá para ler”, confessa, numa 

voz calma, enquadrada por um volumoso cabelo 

encaracolado.

Na verdade, todos os bookcrossers confessam 

que lêem muito mais desde que colocam os seus 

próprios livros à disposição de outras pessoas. 

“Eu lia uma média de uns 3, 4 livros por mês, no 

máximo, e cheguei a uma altura em que estava 

a ler uns 30, 40”, conta o Aníbal. E, ao contrário 

daquilo que pensam muitos livreiros e escri-

tores, não se lê apenas livros emprestados. A 

Sandra explica que, como os livros em português 

são caros, torna-se um investimento e um risco 

comprar um livro, pelo que existe a tentação de 

não ir para além de um escritor que já se conhe-

ce, de um género que sempre se leu. “No book-

crossing existem muitos gostos e os teus amigos 

são o mundo. Aqui, se alguém te aconselha um 

livro, tu arriscas, porque não tens nada a perder. 

E depois até gostas e compras mais livros 

desse autor”, argumenta. 

Porém, existem escritores que já 

perceberam a vantagem que é 

ter os seus livros a circular 

pelo bookcrossing. Os livros 

Wild Animus, de Rich 

Shapero, e The Lovely 

Bones, de Alice Sebold, 

foram inicialmente libertados 

através do bookcrossing e devem a 

ele o seu sucesso. O livro de Sebold é 

actualmente o mais lido dentro da comuni-

dade. Para além deles, também o conceitu-

ado escritor inglês de banda desenhada Neil 

Gaiman defende publicamente o bookcros-

sing e fê-lo mais uma vez no passado mês de 

Abril, numa entrevista para o programa Open 

Books, da BBC Radio 4. Também o seu live 

journal serve para a divulgação deste concei-

to: “Eu acho que é uma óptima ideia e uma 

coisa maravilhosa que os livros estejam em 

movimento e sejam lidos, passando de leitor 

para leitor. E eu adoro a ideia de simplesmente 

deixar um livro num banco para que alguém o 

Hoje o site já conta com mais de 350 mil 
membros em todo o mundo.
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“Já houve sítios em que tivemos de ganhar 
coragem e ir aos perdidos e achados.”

C A R T O O N

encontre”. Apesar de não estar preocupado com 

as vendas, mas sim com os leitores, admite: “ao 

olhar para o bookcrossing, eu consigo ver pelo 

menos 500 livros meus a circular por aí”, o que 

significa que estão a falar deles e que pelo me-

nos esses livros foram comprados.

…e ligados em rede…
É através do fórum que se discutem muitos 

dos livros, que se anunciam “bookrings” (livros 

que circulam por um grupo restrito de pessoas 

para no fim voltarem para as mãos do dono) e 

“bookrays” (livros que passam de pessoa para 

pessoa, que se inscrevem previamente, eterna-

mente), e que se fala de...tudo! O Ivo explica: 

“O fórum é uma espécie de conversa intercalada 

e agradável. Mais para além dos livros”. Para al-

guns bookcrossers, isto não é assim tão positivo: 

“Houve uma altura em que usei menos o fórum, 

porque havia muita conversa da treta”, conta a 

Virgínia, apesar de, tal como o Aníbal lembra, 

“no meio daquilo tudo, aparecerem realmente 

coisas relacionadas com os livros”. 

De facto, o fórum é a base do bookcrossing e a 

melhor forma de se integrar no grupo e de perce-

ber como funciona. Por isso, quem se queira iniciar 

nesta libertação deve começar por aí. Segundo o 

Aníbal, “se uma pessoa tiver uma dúvida e a 

colocar no fórum, há no mínimo 10 pessoas que 

lhe respondem”. Existe uma grande solidariedade 

entre as pessoas, que, entre encontros e conversas 

no fórum, acabam por criar relações que ultrapas-

sam as fronteiras do bookcrossing. “É um pretexto 

para tudo! Por exemplo, houve uma altura em que 

eu fazia coisas com missangas e houve pessoas 

que acharam giro e começaram a fazer também. 

E então já nos encontrávamos para ir comprar 

contas!”, recorda a Virgínia, entre risos.

É verdade que nem todos são amigos, mas entre 

pessoas de idades, classes sociais e profissões 

tão diferentes, os gostos literários servem de 

aglutinador. As sugestões de novos autores nun-

ca param de ser feitas e os livros são trocados 

constantemente. Na verdade, os livros em Por-

tugal são muito mais trocados do que libertados. 

É que apenas 10% dos livros que são libertados 

“na selva” recebem (itálico) journal entries 

(comentários que se fazem quando se encon-

tra um livro e novamente quando se acaba de 

ler). As justificações vão desde a baixa taxa de 

portugueses com Internet em casa até ao medo, 

que leva seguranças a deitar livros no lixo – não 

vá lá estar uma bomba. “Já houve sítios em que 

tivemos de ganhar coragem e ir aos perdidos e 

achados”, conta a Sandra. 

…e à espera de leitor
É isto que leva a que se preferiam os “bookrin-

gs” e os “bookrays”, mais seguros, embora não 

impeçam ninguém de ficar com um livro que 

devia passar para outros. Apesar de não ser esta 

a ideia original do bookcrossing, acaba por ser 

uma optimização à realidade que se vive em Por-

tugal, que permite que os livros sejam entregues 

a pessoas que realmente se interessam por eles. 

“Provavelmente, um dia, quando isto estiver 

maduro e todas as pessoas tiverem acesso a esta 

ideia, será muito fácil deixar livros onde quer 

que seja e esperar que as pessoas que os apa-

nham agradeçam e retribuam. Mas por enquanto 

é assim que funciona.”, diz o Aníbal. 

Para quem quer mesmo libertar, existem locais 

onde os livros não vão parar ao lixo e onde é 

mais provável que as pessoas que lhes pegam 

dêem notícias: as (itálico) official crossing zones 

(OCZ). Em Lisboa, vão de bibliotecas a bares, 

passando por uma 

livraria e uma loja 

de comércio justo. De 

entre as OCZ mais acti-

vas, contam-se a Biblioteca-

Museu República e Resistência, 

na Cidade Universitária, e a Biblio-

teca Municipal Orlando Ribeiro, em 

Telheiras. Esta última é um dos locais 

preferidos para encontros. “Da segunda 

vez que nós lá fomos, a pessoa máxima da bi-

blioteca veio ter comigo e perguntou-me porque 

é que nós estávamos no café e eu disse que nós 

fazíamos muito barulho. Ela respondeu «Vocês 

estão a falar de livros. Não podem fazer dema-

siado barulho»”, lembra a Sandra. 

Se lá entrar pode ver os cartazes a anunciar 

“Leva-me! Não estou perdido!” e se abrir um 

dos livros irá encontrar um código, o BCID 

(bookcrossing identity), escrito à mão ou 

num autocolante que lhe explica o que tem 

em mãos: “Olá! Sou um livro (itálico) muito 

(itálico) especial. Verás: viajo à volta do 

mundo a fazer novos amigos. Espero ter 

encontrado outro amigo em ti. Por favor, 

vai a www.bookcrossing.com e introduz 

o meu nº BCID. Descobrirás onde tenho 

estado e quem me leu e poderás fazê-los 

saber que estou seguro nas tuas mãos. 

Depois… Lê-me e liberta-me.”. No jan-

tar no indiano ficaram 5 livros à espera 

de um novo amigo. “Às vezes falo no 

bookcrossing e há pessoas que me 

dizem «Bookcrossing? Mas isso existe 

em Portugal?»”, comenta a Virgínia. 

Neste cantinho já são quase 5000, 

mas esta biblioteca viajante é do 

tamanho do mundo.
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J O R G E  S I L V A  M E L O

Fabricantes
de aplausos
DESDE 8 DE JUNHO, FALA-SE DE TEATRO NA CULTURGEST. SÃO CINCO AS 

CONFERÊNCIAS QUE PROCURAM PERCEBER A HISTÓRIA DA ARTE TEATRAL E DOS 

ARTESÃOS QUE A CONSTROEM. DEPOIS DO FIM DAS DISCUSSÕES COM A CÂMARA DE 

LISBOA MAS NÃO DA SUA CARREIRA COMO REALIZADOR DE CINEMA, JORGE SILVA 

MELO, FUNDADOR E DIRECTOR ARTÍSTICO DOS ARTISTAS UNIDOS,  DIRIGE ESTA 

REFLEXÃO SOBRE AS PESSOAS QUE FAZEM O TEATRO.

Porquê um ciclo de conferências sobre as pessoas do teatro?

A ideia foi do Miguel Lobo Antunes, que quis uma série de 

conferências na Culturgest sobre vários domínios. E convidou-me. E 

eu acho graça a falar sobre as coisas que sei e também sobre as que 

não sei. São 5 conferências.

Costuma receber convites por parte da Culturgest?

Para este género de coisas é a primeira vez. Mas a Culturgest já 

me convidou para fazer lá 3 espectáculos. E, de vez em quando, 

faço o contrário. Por exemplo, no ano passado houve um autor 

inglês, Tim Crouch, que veio dar umas aulas aqui no Teatro 

Taborda e que apresentou o seu espectáculo na Culturgest. Há 

uma relação de proximidade entre os dois produtores: os Artistas 

Unidos e a Culturgest.

E quem são as pessoas do teatro?

Muita gente. Há muitas especialidades: o actor sabe umas coisas 

que o carpinteiro não sabe, o bilheteiro sabe umas coisas que o 

actor e o carpinteiro não sabem…. E, no entanto, o espectáculo 

é feito por todas estas pessoas, numa quase igualdade de 

circunstâncias. É muito normal um espectáculo correr mal porque 

o frente de sala deixou entrar espectadores num momento em 

que não deveriam entrar ou correr bem porque o arrumador da 

sala colocou os espectadores de forma a parecer uma plateia 

bem composta. E, depois, há esta vida em conjunto, que é 

complexa, quase monástica. Os actores e os técnicos de teatro 

vivem num horário que é contrário ao das outras pessoas.  Há uma 

comunidade, que vive entre si e que tem regras próprias. E isso 

cria uma atitude de veneração e de desconfiança da sociedade em 

relação às pessoas do teatro. Uma companhia é sempre motivo 

de escândalo dentro de uma sociedade. Sobretudo, porque fica à 

margem das leis de produtividade. O que é que uma companhia 

produz? Produz nada! É uma fábrica bem montada e com muita 

gente à volta que produz uns aplausos! 

Qual foi a linha pela qual organizou o ciclo de conferências?

As quatro primeiras são históricas. Vou começar por falar dos 

gregos e depois do grande teatro socialista do século XIX. A terceira 

conferência é sobre a entrada da rua dentro do palco do teatro. As 

quatro primeiras aulas são sobre estas alterações, o que está fora 

e o que está dentro de cena. A quinta é sobre a ideia de ilha que o 

palco é sempre, que também é uma ilha moral, no sentido em que 

a comunidade das pessoas que fazem teatro vive fora das regras e 

sem península nenhuma que a ate ao continente.

E que impacte espera que tenha este ciclo de conferências?

Não sei. Nem sei como é que estão a decorrer os outros. Fui professor 

na Escola de Cinema do Conservatório e tive um grande prazer em 

dar aulas. Se calhar, os Artistas Unidos, mais do que tudo, também 

são uma escola, porque tem esta coisa muito bizarra de eu 

ser velho e de a maior parte das pessoas que estão nos 

Artistas Unidos terem começado comigo aos 19, 20 

anos. Também tem esse lado de formação a que 

eu não posso prescindir de estar ligado.

Porque é que criou os Artistas Unidos?

Pela vontade que eu tinha e que 

continuo a ter de que os actores não 

sejam apenas instrumentos. Eu achei 

que o teatro estava a ser muito 

dominado por encenadores. A ideia 

que eu tive foi criar uma companhia 

em que os actores pudessem a pouco 

e pouco ir criando as suas próprias 

produções. Já saíram daqui várias 

companhias. 

Os Artistas Unidos têm estado em 

conflito com a Câmara Municipal 

de Lisboa…

Sim, mas já deixaram de estar. Acabou-se! 

(risos). Agora não quero ouvir falar mais de 

Câmara Municipal de Lisboa.

Então, qual vai ser o futuro dos Artistas Unidos?

Não faço ideia. Felizmente, saímos deste teatro em 

Agosto. Temos 2 projectos e a seguir não sei. Faremos 

digressão, mas não quero uma relação destas com a 

Câmara Municipal de Lisboa.

A experiência foi muito má?

Absolutamente aterradora! Tenho 56 anos e não admito 

ser tratado desta forma por pessoas incompetentes e 

inseguras. A Vereadora da Cultura tratou-me de uma maneira que 

eu não admito a ninguém. Apesar de tudo, tenho mais anos de 

profissão e mais qualificações do que essa senhora. 

Mas os Artistas Unidos não vão acabar.

Não há razão nenhuma para uma senhora da Câmara Municipal de 

Lisboa acabar com os Artistas Unidos. Fui convidado pelo Presidente 

da Câmara de Lisboa, Dr. Pedro Santana Lopes, para durante 2 anos 

fazer a programação do Teatro Taborda de graça. Ou, melhor, 

pagando: pago aluguer da casa, 30% das receitas de bilheteira e todo 

o pessoal é pago por nós, bem como a publicidade e a promoção. Fiz 

isso, estando por escrito que haveria no horizonte a transformação 

do prédio da Capital num centro das artes, num prazo acabava 

agora em Junho. Mas a Câmara ainda não definiu sequer que obras é 

que quer lá dentro. Acho que fui enganado. Qualquer programador 

de teatro nacional é pago pela Câmara. Ora, eu estou a programar 

isto de borla! (risos) Não quero, muito obrigado. Acabou-se. Agora 

vamos encontrar outras soluções. Isso significa que algumas pessoas 

vão sair daqui, como é evidente. Alguns dos actores não vão ter 

trabalho nestes próximos tempos. A dinâmica dos Artistas Unidos, 

no seu 10º aniversário, vai diminuir.

Para além de estar ligado ao teatro, já realizou vários filmes. 

Considera-se um homem do teatro ou um homem do cinema?

Não sei. A minha formação foi sempre cinematográfica: comecei 

a fazer crítica de cinema muito novinho e estudei cinema em 

Londres. Nunca estudei teatro. Fiz teatro porque era mais possível 

estar com outras pessoas no teatro do que no cinema, onde se 

S Ã O  S O U S A  E  V E R A  S A N TO S

“Uma companhia é sempre 
motivo de escândalo dentro 
de uma sociedade porque 
fica à margem das leis de 
produtividade. Uma companhia 
produz nada!
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passa grandes períodos em total isolamento. E quando, num 

filme, conheci o Manuel Wilborg e a Joana Bárcia, fiquei muito 

interessado no facto de haver em Portugal jovens tão talentosos. 

Senti uma obrigação moral de fazer uma companhia com eles. E 

achava que era fundamental que eles tivessem outros horizontes 

para a sua vida e que não fossem apenas instrumentos na mão de 

quem quisesse chamá-los. 

Mas não deixou o cinema.

Não. Se estivéssemos na Capital, estaria já a fazer um outro filme. 

Era o que me apetecia fazer agora.

Para além deste ciclo de conferências que vai organizar, tem 

outros projectos planeados?

Agora vou fazer uma peça no Teatro Nacional, que se chama 

“Conferência de imprensa e outras aldrabices”. A partir de um 

sketch do Harold Pinter que se chama “Conferência de imprensa”, 

16 autores dos maiores nomes da dramaturgia contemporânea 

vêm fazer sketches políticos inéditos de homenagem ao Pinter. A 

peça vai estrear dia 16 de Junho, no Teatro Nacional. Depois tenho 

uma outra peça no Teatro Nacional, chamada “Gente de Lisboa”, 

que é de uma muito jovem escritora italiana, de 25 anos, Letizia 

Russo. A peça vai ser estreada no palco grande do Teatro Nacional 

em abertura de temporada, a 22 de Setembro. Isso também é uma 

coisa que é única, porque, num país normal, uma pessoa de 25 

anos vai para a sala pequena, quando tem 40 vai para a grande e é 

célebre quando vai para o Cemitério 

dos Prazeres. 

PERFIL

“É actor que
quero ser quando for 
grande!”

LILIANA BATISTA

N U N O  N U N E S

Sucesso e fracasso nada lhe dizem, até 
porque desconfia muito dessas coisas.

Descobrir uma cidade que só se 

conhecia do cinema português 

ou dos filmes da RTP2 é mais do que 

coincidência. Foi e é uma paixão. Diz-

nos Nuno Nunes que Lisboa parece ter 

cidades dentro dela, tornando-a o rio 

ainda mais fascinante. Confessando ser 

por vezes distraído, admitindo ainda 

não se ter adaptado à forma citadina de 

vida, considera-se um pouco desligado 

das coisas e por isso mesmo escolheu 

um banco perto de um parque de 

estacionamento, em frente ao Rio Tejo, 

no Jardim do Tabaco, para falar de si.

Mora há 10 anos no Beato, um bairro de 

antigos pescadores, na zona portuária 

antiga da cidade, perto de um edifício 

militar que faz soar todas as manhãs uma 

corneta. Quando preenche uma ficha diz 

que é Actor, mas actualmente apresenta-

se como um profissional do espectáculo: 

dedica o seu tempo à produção de peças, 

talvez porque o interesse em trabalhar 

certo tipo de propostas, e mesmo a falta 

de oferta de trabalho “suficientemente 

interessante e cativante como actor” o 

condicionem. Mas é “actor que [quer] ser 

quando for grande”.

A escolha do Teatro como profissão ocorreu 

aos 17 anos, quando se aproximava a 

altura de entrar para a universidade. No 

mesmo ano em que, no Porto, entrava 

para Arquitectura – outra das suas paixões 

-, tentou o Conservatório, em Lisboa. Não 

conseguiu ficar. O seu sorriso sincero diz-

nos ter tido uma entrevista desastrosa, 

que frustou o seu sonho: “ao nível de 

referências culturais, das razões pelas 

quais eu queria ser actor... foi tudo ao 

lado!”. Saiu de Santa Maria da Feira, 

onde nasceu a 9 de Setembro de 1976, 

em direcção ao Porto, para se dedicar 

ao primeiro ano do curso. Esta foi a 

sua primeira experiência numa cidade 

grande e cosmopolita. Aqui, integra o 

grupo de teatro da faculdade, que lhe 

abre “horizontes teóricos e práticos de 

âmbito ‘actoral’ “ e, no ano seguinte, 

tenta de novo o Conservatório, com 

sucesso. Fez parte da última turma a 

concluir a formação de actor, no edifício 

fundado por Almeida Garrett, no Bairro 

Alto, e terminou a Licenciatura de Actor / 

Encenador já na Amadora.

O Bode Expiatório, em 1997, n’ A Barraca, 

marca a sua estreia no teatro, momento 

que recorda para si: afinal, “ninguém 

se lembra do teu primeiro dia... tu é 

que te lembras”. Este espectáculo feito 

para digressão abriu-lhe o apetite para 

mais viagens. Frequenta workshops em 

Inglaterra (para a Central School of Speech 

& Drama), na Alemanha (onde trabalhou 

com Jürgen Bergmann, em Waiting for the 

Bus), mas é de Itália que guarda especial 

vivência, principalmente por trabalhar com 

Giancarlo Cobelli. Quando fazia Woyzeck, 

em Itália, foi vítima de agressividade e de 

desgaste, diz. A ponto de acordar de noite 

com pesadelos, sentindo que o seu corpo 

estava prestes a explodir.

Tem trabalhado como formador junto de 

grupos de teatro académico desde 1998 e 

de grupos de teatro amador desde 2000. 

E gosta, gosta muito. Esta gente, diz-nos, 

mostra-se disponível para encarar projectos 

que não têm grandes pretensões, é gente 

“despreconceituosa”, e tudo isto constitui 

uma “excelente forma de [se] poder 

reciclar e sistematizar conhecimentos”.

Recentemente, a encenação marca o 

seu currículo com O Escorial (2002), O 

Fim (2004) e As três Máscaras (2005); 

mas Nuno Nunes ama também o cinema, 

tendo integrado o elenco de: Frágil como o 

mundo (2001) e Até Amanhã, Camaradas! 

(2003), de onde destaca “Afonso”, como a 

personagem em quem mais se revê.

Sucesso e fracasso nada lhe dizem, 

até porque “[desconfia] muito dessas 

coisas”. As três Máscaras, por exemplo, 

em cena no Teatro da Trindade durante 

um mês, “foi um trabalho feito a custo, 

sem dinheiro, sem público… [que] 

correu pessimamente”, mas, para si, 

abordar este texto de José Régio foi 

um dos melhores trabalhos que já fez 

e não hesita em afirmar que foi um dos 

momentos mais felizes da sua vida.

Não estar à espera de ninguém, pôr em 

prática projectos, ir buscar pessoas cujo 

trabalho admira, é sinónimo de “saúde 

intelectual” e precisa de tudo isto para se 

sentir vivo. O sentido de independência 

que cultiva desde pequeno, a ponto de, no 

tempo das férias escolares, ter chegado a 

trabalhar em fábricas para ganhar o seu 

próprio dinheiro, levou-o actualmente a 

debruçar-se sobre trabalhos de produção. 

E a parar um pouco para reflectir. “O meu 

último espectáculo acabou a 8 de Maio e 

agora, estando desempregado, preciso de 

fazer um ponto da situação, olhar para 

trás, ou olhar o rio simplesmente”.

Não estar à espera de ninguém, pôr em prática 
projectos, ir buscar pessoas cujo trabalho admira, é 
sinónimo de “saúde intelectual” e precisa de tudo isto 
para se sentir vivo.
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A G E N D A  C U L T U R A L

Festivais de Verão
VERÃO É CALOR, SOL, FÉRIAS E MUITA MÚSICA. OS FESTIVAIS DE VERÃO VÃO 

OUVIR-SE POR TODO O PAÍS. COMEÇARAM EM JUNHO, NO ERMAL E EM FARO, 

E VÃO PERCORRER OS MESES DE FÉRIAS, PASSANDO POR VILAR DE MOUROS, 

SUDOESTE E PAREDES DE COURA.

Vilar de Mouros
28 a 31 de Julho

28 de Julho – A confirmar

29 de Julho – Peter Murphy, The Charlatans

30 de Julho – Joe Cocker, Faithless

31 de Julho – Robert Plant

Sem data – Joss Stone

CP TRANSPORTADORA DOS FESTIVAIS DE VERÃO

A CP, a Música no Coração, a Movijovem 

e a Associação Juvemedia associaram-

se para a criação de um cartão – o 

MUSICard CP - que dará acesso a vários 

Festivais de Música de Verão, transporte 

de comboio, oferta de dormida em 

pousada da juventude, e, ainda, a 

uma tenda de campismo para duas 

pessoas. O cartão poderá ser adquirido 

pelo preço de 99 euros, sendo apenas 

acessível a portadores de Cartão-jovem 

(entre os 15 e os 25 anos). O MUSICard 

CP vai estar à venda em estações da 

CP, na Loja Movijovem em Lisboa e em 

Pousadas da Juventude. 

Festivais de Verão:
Festival Ilha do Ermal

24, 25 e 26 de Junho

Festival Sudoeste

4 a 7 de Agosto

Ericeira Surf Festival

24 de Agosto a 4 de Setembro

Comboios
Intercidades, InterRegional e Regional 

de qualquer ponto do país para as 

Estações de Lisboa, Oriente, Braga, 

Funcheira e Mafra (válido desde um dia 

antes do inicio, até um dia depois do 

final de cada Festival). Aos comboios 

urbanos de Lisboa e Porto (desde um 

dia antes do inicio até um dia depois do 

final de cada Festival).

Outros
Um Voucher “Pousada da Juventude” 

(com oferta da 2ª noite na compra 

da 1ª), válido de 26 de Maio a 5 de 

Setembro de 2005; um Voucher “Tenda 

de campismo CP” para 2 pessoas (a 

entrega das tendas será efectuada 

no recinto dos festivais, mediante 

a apresentação do voucher), e uma 

assinatura grátis por um ano da 

Associação Juvemedia.

Postos de venda
Estações da CP, Loja Movijovem em 

Lisboa e Pousadas de Juventude de 

Aveiro, Braga, Coimbra, Guimarães, 

Lagos, Porto e Viana do Castelo.

Paredes de Coura
16 a 19 de Agosto

16 de Agosto – Kaiser Chiefs, Foo Fighters, The Bravery

17 de Agosto – Pixies, Hot Hot Heat, Queens Of Stone Age, The Arcade Fire

18 de Agosto – Nick Cave & Bad Seeds, Juliette and The Licks, Killing Joke

19 de Agosto – A confirmar

Sudoeste
4 a 7 de Agosto

4 de Agoso – A confirmar

5 de Agosto – Devendra Banhart, Oasis, LCD Sound System

6 de Agosto – Basement Jaxx, Josh Rouse

7 de Agosto – Int. Noise Conspiracy, Morgan Heritage

Sem data – Skank e Kasabian (por confirmar)

Filmes a estrear

23 de Junho 

The Gospel of John 

Batman – O Início 

30 de Junho 

Madagáscar 

Return to Sender 

In My Country

7 de Julho 

Guerra dos Mundos 

Asylum 

O Amor Está no Ar - A Lot Like Love 

New Police Story 

Alone in the Dark 

14 de Julho 

Millions 

Lords of Dogtown 

21 de Julho 

Sonho de Uma Noite de São João 

Polícias em Part-Time 

28 de Julho 

Dark Water 

Charlie e a Fábrica de Chocolate 

A Máscara 2 - A Nova Geração 

Quarteto Fantástico 

18 de Agosto 

A Ilha 

As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl 

25 de Agosto 

À Boleia pela Galáxia 

Guardiões da Noite (Nachnoi Dozor) 

1 de Setembro 

Casei com Uma Feiticeira 

O Mito - Trespassing 

A Última Memória – The Final Cut 

8 de Setembro 

House of Wax 

15 de Setembro 

Stealth – Ameaça Silenciosa 

22 de Setembro 

The Dukes of Hazzard 

Kidnapped 

29 de Setembro 

Perfect Creature 

The Longest Yard

Peças a Estrear

Companhia Teatral do Chiado: 

Setembro: “Antes de Começar”, espectáculo infanto-

juvenil de Almada Negreiros

Teatro Politeama

Setembro: “ A Canção de Lisboa”, adaptado por Felipe 

La Féria

Teatro da Trindade

Nous Étions sur le Rivage du Monde

Batalha
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Novembro
A N A  B R A S I L

Um cubículo de luz branca fluorescente e uma 

secretária austera são, como de costume, 

tudo o que ele tem nestas horas de vagar, e, 

por isso, pousa o olhar na noite. Sim, é de noite. 

Este trabalho de espera não conhece horário, e 

, consequentemente, ele também não. As raras 

personagens que vagueiam na rua àquela hora 

interrogam-se quanto à razão de ser daquela 

intensa e por isso inquietante luz. Logo desviam 

o olhar após um relance mais próximo. Baixam a 

cabeça ou arregalam os olhos mas nunca ficam 

mais de um segundo. Os mais velhos benzem-

se e ele, lá dentro, tem vontade de rir. Já está 

acostumado a estes disparates. A morte é a sua 

habitual parceira nos jogos de solitaire com que 

se vai entretendo. Sim, é uma mortuária. Todos 

o percebem pela cruz na porta e pelo constante 

fato preto que ele tem de usar. Às vezes até tem 

dificuldade em sentir-se bem com a pouca roupa 

que tem para além dele. A princípio pode Ter sido 

um problema, mas agora é um personagem que 

não se importa de encarnar.

Quando cá chegou não conhecia ninguém e 

por isso suscitou imediatamente o interesse 

alheio. Agora é temido. ele, que durante a sua 

vida toda fora abusado! Quando sai com o seu 

carro preto  e reluzente cruz prateada a condizer 

é o fantasma desta vila de meia tigela. Quem vai 

na rua depressa sente a necessidade de entrar 

numa loja, e , esgazeados, os olhares prendem-se 

àquela imagem mórbida. Ele ri-se e até manda 

uns beijinhos loucos nas alturas mais irresistíveis. 

Pode dar-se a esse luxo, ali não há concorrência e 

nem escolha para quem lhe quiser fugir.

Encontrou na solidão recém adquirida um prazer 

que o consola, uma estranha vingança de trago 

irónico. Para estas pessoas ele é a personificação 

do maior medo de todos,  o retrato vivo da morte. 

Cultivou a palidez e olheiras fundas e aceitou  de 

bom grado o título honorário de papão. 

Nunca teve grandes aspirações para o futuro. 

De facto, nunca perdera muito do seu tempo 

a pensar nisso. Os familiares achavam-no 

apagado e sem graça, e ele, para evitar perguntas 

aborrecidas e tentativas desesperadas de nele 

despertar outro que não ele, cedo decidira 

abandonar o lar e andar pelo mundo de emprego 

mal pago até ao próximo. Nunca quis mais do 

que isso. Nesse deambular encontrara grande 

satisfação e a confirmação da sua visão niilista  

do mundo. Sim, Deus havia morrido. Ele próprio 

organizara o velório... Uma cerimónia linda com 

exuberantes coroas de rosas negras  e um grupo 

de velhas chorosas extraordinário cujas lágrimas 

de crocodilo foram amplamente aplaudidas. 

Ali, os seus braços eram os únicos capazes de 

conduzir os mortos até à  moradia que lhes era 

conveniente, o absoluto nada. O seu calor era o 

último que sentiriam.

Sozinho, sentado na sua cadeira de plástico 

quando na rua se passeavam somente os ratos 

e o  mendigo do costume, pensava em como era 

sublime a ausência de ser vulgarmente conhecida 

por nada. O nada era impossível, haveria sempre 

alguma coisa, e, por isso, na maior parte das 

vezes, Ter nada era simplesmente não Ter aquilo  

que deveras se desejava. O nada era acima de 

tudo a soma de todas as imensas possibilidades 

de ser, e, visto assim, o seu pequeno negócio 

talvez fosse um princípio e não o tão temido fim. 

Não aceitava Deus mas percebia o ciclo à sua 

volta, contínuo, pulsante e renovador. 

Um dia chegou Novembro e com ele a humidade 

e as pneumonias. Como uma carta anónima 

Novembro denunciou-o a ele e à dor que ele 

era. Sentou-se e gemeu baixinho uma canção 

distante, de alguém que ele deixara de ser. 

Nunca! Antes cortar um braço fora. Antes 

furar os olhos que chorar. Há quanto tempo 

não chorava? Parecia-lhe que nunca o fizera. 

Lembrou-se então da graça que isso tinha, ele 

nunca chorar. Riu muito, nervosamente, até ser 

traído pela emoção, e, meio louco Ter vertido 

algumas lágrimas. Sem as poder suportar ou 

sequer reconhecer, pegou depressa no pequeno 

mas afiado canivete que sempre trazia no bolso 

direito do casaco cortando ao lado do pulso 

uma ameaça, fazendo porque doesse e 

fosse entendida. Executou o seu 

pequeno ritual convencido de 

que conseguira afastar de si 

pelo medo aquela parte de si 

que tanto detestava.

Era Novembro como o fora 

há muito tempo atrás. Era 

ainda um rapaz, a mãe tinha 

ido trabalhar e estava 

sozinho com o pai que, 

agora desempregado, 

ajudava no que podia. 

O pai andava triste, 

ainda nesse dia durante 

o almoço chorara à 

mesa. caminhando 

pelo corredor, estra-

nhando já o seu 

silêncio, procurando-o, 

perguntava a si próprio 

se seria ele a razão de 

ser das suas lágrimas. 

se por ser tão vazio 

lhe partia o coração e 

roubava o orgulho. Raios! 

Era Novembro outra vez 

e quantos Novembros 

terão de passar ainda?! 

Desesperava com o barulho 

dos pingos de baba e urina 

escorrendo sem pressa pelo 

corpo do pai balouçando no tecto 

como uma pinhata. Ouvia-os  tão 

bem como nesse dia maldito, 

quando inocente abriu a porta da casa de banho. 

Oxalá nunca tivesse suspeitado. Oxalá nunca se 

tivesse atrevido a entrar. Bem, de qualquer forma 

os cadáveres já não o assustam, só mesmo a 

terrível ideia de Ter sido uma desilusão.

Novembro ia passando lentamente como uma 

espessa neblina, gorda e vagarosa. As pedras 

negras incrustadas no chão brilhavam pelo 

lustro da chuva e, às vezes, os raios animavam 

as sua noites. Ainda no dia antes nascera um 

nado morto. Estava rodeado de dor e pessoas 

ranhosas. Era um caso particularmente difícil 

e ele tentava trabalhar como de costume, mas 

estava irrequieto e aperceber-se disso ainda o 

deixava pior. Levantou-se e gritou uma palavra 

irreconhecível que quis que afastasse a loucura 

de si. Deu um pontapé na secretária e atirou 

tudo para o ar.  Como a família se orgulharia 

se visse como agora ele expressava as suas 

emoções! Mas ninguém o podia ver, eram três 

da manhã e todos dormiam. Podia fazer o que 

quisesse. Sozinho, quanto mais lutava, mais 

claramente sentia na pele o familiar gosto da 

loucura.

Num impulso rápido olhou a porta de vidro e 

constatou então que se havia enganado. Estava 

a ser observado por uma estranha criatura de 

grandes olhos e nariz redondo que espalmava 

contra a porta sem vergonha ou timidez. 

Pequenina, a sua cara era a da tentação, os 

seus olhos falavam de uma escuridão que 

se anunciava confortável e quente 

como os braços de uma mãe. uma escuridão 

que albergaria a alma mais frágil, mais cansada, 

com a delicadeza que tal estado exige. Os seus 

olhos grandes e redondos recusavam afastar-se, 

e ele, sem perceber, olhava-a agressivamente 

sem, no entanto, lhe suscitar qualquer reacção. 

Nem mesmo depois da peça que representara 

naquele palco insano! a força de uma luz que ele 

até então nunca vira  piscou-lhe o olho e seguiu 

caminho deixando atrás de si um rasto que ele 

sabia não poder perder. Era isto o desejo. 

Um surto de energia tomou-lhe o corpo e decidiu 

não se dar por vencido tão facilmente. Empurrou 

a porta de vidro e pôs-se a caminho. Na noite, 

os seus passos eram os de um lobo faminto. 

Sentia no ar as suas pistas  e, obcecado, seguia 

essa luz que, agora  incerta, ainda o atormentava 

mais. Para trás  ficou a razão, num caminho 

que ele sabia sem volta, mas que da mesma 

maneira reconhecia como seu. Se se esforçasse 

um pouco, lembrar-se-ia de todas as noites em 

que dobrado na cama sobre si mesmo, o destino 

lhe tinha contado esta história e ele a ouvira 

atentamente procurando-lhe um sentido. Um 

simples monstrinho estúpido!  

A respiração dele era inconstante e húmida. 

Um bafo que ela sentia como se fosse lançado 

sobre si, como se fossem os dois de mãos 

dadas e não estivessem separados por tanto 

caminho como de facto estavam. Ela seguia 

lentamente, sabendo ser seguida. Sorria e 

olhava as estrelas sentindo a sua sombra ser 

ora rápida ora vagarosa. Conhecia os 

seus segredos, os seus pensamentos 

mais doentios e amava-os.

Entraram no cemitério, primeiro 

ela e depois ele, pensando que 

a seguia.  A neblina da noite 

parecia dar vida a todos 

os rostos que sempre lhe 

pareceram impossíveis de a Ter. 

Procurando-a, soube que a tinha 

perdido. Assim o diziam todos 

as fotografias gastas, todos 

os bustos e mensagens de 

pesar que, embora diferentes,  

marcavam o mesmo fim.  A 

seu lado, o pálido anjo de 

mármore que jurara guardar 

por toda a eternidade o 

carrancudo patriarca de uma 

família nobre da vila, sorriu-

lhe um sorriso cúmplice. Todos 

ali o sabiam. Esperavam-no.

Passados alguns minutos de 

pouco esforço, executando 

gestos que lhe eram conhecidos, 

fê-lo. O cheiro e as primeiras 

gotas lançavam ali um espectro 

bem conhecido. A menina abriu 

a grade do jazigo e foi alegre que 

viu balouçar o corpo do mortuário. Pôde 

então abrir as asas e atirar para longe a 

roupa. Piscou o olho aos companheiros e 

foi para longe ter com as outras alminhas 

de Deus.

Como uma carta anónima, Novembro 
denunciou-o a ele e à dor que ele era.
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J O S É  L U Í S  P E I X O T O

À procura da palavra  
felicidade
DURANTE A CONVERSA UTILIZA FRASES SÁBIAS DE OUTROS ESCRITORES E FALA NA ESCRITA 

COMO SENDO UM ACTO DE AMOR PARA COM O OUTRO E NAS SEMELHANÇAS ENTRE AS 

PERSONAGENS DE UM LIVRO E AS PESSOAS COM QUEM SE CRUZA NA RUA. MAS QUANDO 

SE FALA NA ESCRITA EM JORNAIS FAZ QUESTÃO EM DIZER QUE NÃO SE SENTE JORNALISTA. 

“PEÇAM-ME PARA SER SINCERO, NÃO ME PEÇAM PARA SER IMPARCIAL”, E É ASSIM AO JEITO 

DE GOETHE QUE SE “DESCULPA” QUEM TEM COMO GRANDE PAIXÃO A ESCRITA LITERÁRIA.

A N D R E I A  G O N Ç A LV E S

O que faz com que alguns homens e 

mulheres encontrem no branco do papel 

um mundo reservado ao sonho, que se vai 

fazendo realidade, talvez nunca se chegue bem 

a saber e nem mesmo os próprios, os poetas e 

os escritores, conseguem definir exactamente a 

razão porque o fazem. José Luís Peixoto diz que 

em cada situação em que se escreve, escreve-se 

por um motivo diferente. 

Nasceu no ano de 1974 em Galveias, no Alto 

Alentejo, e foi esse mesmo local que muito 

determinou a sua visão das coisas, considera 

por isso importante não perder de vista as suas 

raízes para não correr o risco de pensar que é 

aquilo que não é. A poesia trouxe-o para a arte 

das letras e por achar que podia escrever alguma 

coisa sobre aquilo que era o seu mundo e do que 

conhecia, tornou-se escritor.  Hoje a escrita está 

de tal forma integrada na sua vida que passou a 

ser algo de inseparável, chama-lhe uma “quase 

ferramenta de vida”, até porque aquilo que 

escreve transforma-se numa memória, a qual 

não sabe muitas vezes se foi da vida vivida, da 

sonhada ou da escrita. O que é certo é que na 

vida, seja ela qual for, José Luís Peixoto traz um 

espelho que reflecte o mundo e que o reflecte 

a si mesmo, procurando dentro das palavras o 

mesmo que se procura fora delas, a felicidade. 

A vontade de escrever vem do quê, da vontade 

de contar histórias, da necessidade de fugir à 

realidade ou é quase uma exigência da alma?

Eu acho que a escrita torna-se tantas coisas 

que é difícil dizer especificamente o porquê. 

Em cada situação em que se escreve escreve-

se por um motivo diferente.

E quando se começa?

No início acho que há um aspecto inerente à 

própria escrita que é a organização de ideias, de 

sentimentos e de emoções. Quando se escreve 

tem de se escolher aquilo que se diz, nunca é 

possível mostrar todas as perspectivas de uma 

determinada situação, por isso é necessário 

uma gestão, o que faz com que nós próprios 

aprendamos sobre esse assunto que é objecto da 

escrita. E isso é de grande utilidade.

Para a vida real...

Sim, para a vida. Para viver uma vida satisfatória 

que procure alguma coisa como seja a palavra 

felicidade.

Houve algum momento ou acontecimento ou 

até mesmo a leitura de um livro que reforçasse 

essa mesma vontade de escrever?

Parece-me que o gosto pela escrita acaba por ser 

indissociável do gosto pela leitura, na medida em 

que é preciso ter investido em algum momento 

de leitura para que possa surgir uma escrita. 

Quando comecei a escrever havia uma série de 

autores que lia. Lembro-me, por exemplo, de 

Florbela Espanca. Com treze, catorze anos lia e 

chorava o que é uma reacção que infelizmente 

tenho cada vez menos em relação à leitura 

porque sou cada vez mais um leitor viciado. 

Viciado, como?

Já não sou esse leitor puro como quando tinha 

catorze anos, infelizmente, porque já li muitas 

mais coisas e porque já desconfio mais. 

A vontade de escrever do escritor pode ser uma 

vontade de alcançar um determinado escrito, 

que parece estar ainda sempre por vir, e no 

qual as palavras dizem exactamente aquilo 

que se queria dizer? Ou isso é impossível?  

Eu acho que o mundo é impossível de ser 

totalmente domado pela escrita e pelas palavras 

porque, de uma forma mais ou menos paradoxal, 

as palavras muitas vezes são mais profundas 

do que aquilo que nomeiam mas também a 

realidade em si é muito mais transcendente do 

que qualquer coisa que nós possamos nomear.

Até porque o poeta é um fingidor...

Sim, mas a verdade é que sendo um fingidor 

nunca consegue deixar de ser ele próprio e 

mesmo quando imagina os outros imagina-os a 

partir dos seus olhos. 

Acontece-lhe por reparar em alguém começar 

a imaginar uma história e essa pessoa passar a 

ser uma personagem de um livro?

Muitas vezes. Tenho escrito inclusivamente sobre 

pessoas que apesar de serem conhecidas não se 

sabe muito sobre elas. Já escrevi um texto sobre 

um senhor que está muitas vezes parado no 

Fontes Pereira de Melo a dizer adeus aos carros. 

Achei interessante escrever sobre ele, mas foi 

tudo apenas especulação.

 A partir de uma pessoa começa-se a desenrolar 

uma personagem e essa personagem passa a 

dar vida a uma história...

Sim, se bem que a verdade é que as pessoas e as 

personagens têm sempre muito em comum, até 

porque a maior parte das pessoas para nós nunca 

passam de personagens, ou seja, uma pessoa 

é qualquer coisa de tão diverso que nós vamos 

apenas conhecendo diferentes perspectivas que 

nos permitem por sua vez traçar personalidades. 

Raramente temos a oportunidade de conhecer 

uma pessoa de uma forma pelo menos mais vasta 

do que a título de acumulação de episódios. 

Uma coisa que costumo fazer inconscientemente 

quando estou num autocarro ou numa sala 

de espera é imaginar as pessoas em situações 

completamente opostas. Por exemplo, imagino o 

rapaz de 16 anos que vai com a namorada a chorar 

compulsivamente, imagino a senhora que está no 

cabeleireiro no momento em que está a dar à luz. 

E mesmo quando estou a escrever um romance é 

para mim muito frequente imaginar as personagens 

em situações que não existem na história.

O que ajuda a conhecer muito melhor as 

personagens e com elas a história...

Quando muitas vezes os autores dizem que tinham 

pensado num desfecho mas que depois o romance 

“pediu” outro, o que isso significa de facto é 

que depois se criam lógicas com as personagens 

e percebe-se que aquela personagem nunca 

poderia ter determinada reacção. 

E as personagens têm mais de si ou dos outros?

Eu próprio não sei muito bem traçar essa fronteira 

porque parece-me, muitas vezes, que da mesma 

maneira que o mundo é infinito existe também 

em cada um de nós um infinito interior. Por isso há 

muitas coisas que são à partida de mim enquanto 

outras são de personagens de outros livros, de 

filmes ou até de músicas, mas depois acabo 

sempre por encontrá-las dentro de mim.

Falando agora do projecto com os Moonspell 
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que teve como resultado o livro Antídoto e um 

álbum com o mesmo nome, qual é o balanço 

que faz dessa experiência?

Excelente. Foi um projecto especialmente 

gratificante inclusive durante o tempo em que 

foi concretizado, até porque sou fã da banda já 

há muito tempo e em muitas ocasiões quando 

estou a escrever aquilo que oiço é Moonspell. 

O que curiosamente acho que acaba por chocar 

algumas pessoas que gostaram desses textos mas 

que têm algum tipo de preconceito em relação a 

esse tipo de música.

Recebeu muitas críticas?

Não, por acaso não houve assim nenhuma crítica 

muito aberta a não ser alguns comentários. 

Acredito profundamente que o preconceito seja 

ele qual for, e isto seja em relação a música 

pesada, seja em relação a artes plásticas 

contemporâneas, seja em relação à leitura ou 

à escrita, que também existe por parte de uma 

faixa bastante grande da sociedade que não lê 

nem quer ler, é sempre negativo porque nos 

priva de universos que poderiam enriquecer-nos 

e fazer de nós pessoas melhores.

Preocupa-se com as capas dos seus livros?

Sim e até porque eu próprio como leitor gosto 

de um livro bem editado. No nosso país durante 

muitos anos não se prestou muita atenção a 

isso, muitas vezes, dá-me a sensação, que por 

algum snobismo cultural, ou seja, por se achar 

que a capa era um embrulho quando a capa não 

é um embrulho mas sim um rosto. No meu caso, 

e em Portugal, como tenho uma relação muito 

directa com a editora as capas dos meus livros 

são normalmente escolhidas por mim. Apenas no 

primeiro romance isso não aconteceu, escolhi 

a partir de duas capas, não escolhi em absoluto. 

A capa provoca sempre uma primeira 

impressão no leitor?

Sim, claro. Eu inclusivamente gosto que a capa 

diga alguma coisa sobre o próprio livro tal como 

o título. O título é texto, faz parte da obra, a 

capa não tanto mas acho que deve ter alguma 

ligação. Quando se está a ler um romance e se 

fecha o livro, olha-se muitas vezes para a capa 

e continua-se com uma reflexão suscitada pelas 

palavras no interior. 

Na escrita começou pela poesia, um género 

muito íntimo por natureza. Não lhe custa 

muitas vezes dar a ler esses seus escritos ao 

outro, o leitor?

A verdade é que o pudor que tenho não é 

tanto o de me expor. Acho que é importante 

inclusivamente que haja pessoas, e ainda para 

mais homens, que normalmente têm alguma 

dificuldade de lidar com os seus sentimentos 

ou pelo menos de os tornar públicos, a mostrar 

que são humanas e que como todos os humanos 

têm sentimentos e que talvez seja isso mesmo 

o que os torna humanos. Até porque são os 

sentimentos que tornam as grandes questões 

grandes. Se a política não mexesse com a vida 

das pessoas e não as fizesse sofrer ou viver 

melhor não teria importância nenhuma e o 

mesmo em relação a qualquer outra questão. 

Muitas vezes acabo é por ter algumas dúvidas em 

relação à pertinência de determinados poemas 

para os outros e posso ficar um pouco sem saber 

se aquele texto serve para ser publicado ou se 

serve apenas para ser escrito.

Tem poesia que jamais pensaria em publicar?

Sim, mas também a verdade é que normalmente 

não a guardo. Se é esse o caso destruo-a. Nos 

computadores então é deitá-la no lixo...

Porquê?

Porque normalmente quando isso acontece 

parece-me que esses textos serviram apenas 

para existir naquele momento e para perceber 

uma determinada coisa.

E alguma vez deixou um livro a meio por 

escrever que nunca tenha voltado a ele?

Não, isso nunca aconteceu. Eu tento explorar 

uma coisa, um sentimento, uma ideia que seja 

essencial na minha vida e que eu não preveja 

que vá mudar porque senão torna-se muito 

difícil. Não posso dizer que não me aconteça por 

vezes ter dúvidas quanto ao que escrevi e achar 

que esse caminho não é o melhor mas se existiu 

essa ideia mais cedo ou mais tarde volta-se a 

ela. Até porque é difícil encontrar uma coisa que 

seja mesmo importante, mesmo nossa, que seja 

tão indissociável como a nossa pele e que seja 

esse o coração do romance, pelo menos a partir 

do nosso olhar.

A folha em branco, quando a inspiração 

demora a vir, assusta-o?

Assusta. Ando muito assustadiço ultimamente.

Mas todo o escritor passa por esses sustos...

Sim e até porque assusta mas acho que não devia 

assustar. Na realidade assusto-me mais com a folha 

em branco quando não sei o que vou escrever, 

quando não tive a possibilidade de passar por um 

período absolutamente essencial antes da escrita 

que é o período em que formulo e “vejo” tudo 

aquilo que vou escrever. Depois se esse período 

acontecer não há nenhum receio porque já se 

sabe onde é que se começa e onde é que se acaba 

e normalmente quando começo a escrever tento 

sempre saber tudo o que vai acontecer.

Mas as coisas nem sempre são assim tão 

lineares...

Sim, às vezes as coisas acabam por ser diferentes. 

Às vezes mesmo questões práticas, como quando 

tenho de escrever um texto para um jornal com 

um tamanho específico e percebo que aquela 

ideia é grande demais para aquele espaço. Mas 

em relação à escrita de um romance normalmente 

tento ter uma coluna vertebral com um início 

e um desfecho, e depois há pequenas questões 

que vão sendo acrescentadas à medida que se 

vai escrevendo, inclusivamente também não vejo 

nenhum problema, aliás faço isso sempre, em 

voltar atrás e reler os textos.

O que pode mudar completamente o rumo da 

história...

Para mim é impensável publicar um texto ou um 

livro no qual eu tenha ainda alguma dúvida. Um 

livro não pode ter esses prazos que um jornal 

tem de ter e por isso não há nenhuma desculpa 

para o deixar publicar sem estar concluído.

Sente muita pressão da editora?

Sim, de várias editoras. Mas tem de se saber o 

que se quer e não se pode abrir mão disso.

E quando não tem presente nenhuma ideia, 

sente-se obrigado a escrever?

Na verdade eu tenho sempre ideias para livros. 

Tenho já desenvolvidos na cabeça muitos livros 

que posso nunca escrever mas que tenho muita 

vontade de o fazer. O escritor William Faulkner 

tem na sua campa um epitáfio que diz: “escreveu 

livros, construiu uma família e morreu” e eu 

acho que é um excelente epitáfio, nenhuma 

destas coisas é pequena e acho que quem morra 

tendo feito isto alcançou alguma coisa com a 

sua vida. Acho que é importante que aquilo 

que fazemos seja feito com sinceridade e com 

vontade, sem sentimentos negativos associados 

e sem pressões ou com as pressões normais mas 

tentando sempre ter uma visão nítida daquilo 

que se procura. 

Pode viver-se da escrita em Portugal? 

É bastante difícil. Eu tenho dois filhos e apesar 

de me considerar um aventureiro, em muitos 

aspectos, não creio que tenha sequer o direito 

de jogar com a vida de outras pessoas. E é por 

isso que aceito muitas vezes escrever em jornais 

embora nunca me sinta jornalista até porque 

não disponho das ferramentas necessárias nem 

tive qualquer formação nessa área.

E na verdade, o que é que a escrita literária 

tem que o preenche de uma forma que não é 

conseguida pela escrita em jornais? 

Eu não iria por aí. Existe uma frase do escritor 

Goethe: “peçam-me para ser sincero, não me 

peçam para ser imparcial” o que se aproxima 

muitas vezes daquilo que sinto. Duvido de que 

aquilo que escrevo possa ser considerado como 

a única versão e de que possa ser realmente 

objectivo. 

A grande paixão será sempre a escrita literária...

Sim, está muito mais de acordo com os meus 

gostos e com a minha maneira de viver, 

escrever ficção. E sempre tenho feito aquilo 

que é possível para tentar que essa seja uma 

actividade rentável e da qual se possa viver. 

Acho que a verdade é que hoje em dia há muitas 

mais pessoas a viverem da escrita literária do 

que havia há dez anos atrás e acho que daqui a 

dez, de certeza, existirão ainda mais.

“Já não sou esse leitor 
puro como quando 
tinha catorze anos.”

“As pessoas e as personagens têm sempre 
muito em comum, até porque a maior parte 
das pessoas para nós nunca passam de 
personagens.”

ELIZABETH MOON

Editorial Presença

Um livro intenso que narra a 

história de um homem que 

gosta de ouvir música clássica 

e que é autista. A escritora 

norte-americana Elizabeth 

Moon parte de um tema que 

lhe será familiar, uma vez que 

tem um filho autista, e con-

fronta-o com uma sociedade  

em que a diferença pode ser  

limitativa. 

JORGE PALMA

Quasi Edições

Uma obra composta pelas 

letras de canções escritas 

pelo cantor português Jorge 

Palma, incluindo uma disco-

grafia ilustrada e detalhada. 

A organização do livro ficou 

a cargo de João Carlos 

Callixto. 

GRAÇA MAGALHÃES

Palimage Editores

Um tributo à sensibilidade 

e ao amor erótico. A sua 

autora, Graça Magalhães, 

salienta, ao longo dos poe-

mas, o papel das emoções 

na edificação do próprio ser. 

Neste seu primeiro livro, as 

palavras vão fluindo como um 

rio, com toda a sua naturali-

dade e força.

S U G E S T Õ E S  D A  C O L I N A

LETRAS

Uma outra maneira de ser Uma outra maneira de ser Corpo de Rio
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U M  O L H A R  M E D I Á T I C O  S O B R E  O  X V I I  C O N G R E S S O  D O  P S D

O conclave laranja
MAIS DO QUE DEFINIR ESTRATÉGIAS OU ELEGER UM LÍDER, OS HABITUAIS CONGRESSOS PARTIDÁRIOS PRETENDEM GANHAR 

ESPAÇO NOS MEDIA PARA PASSAR A SUA MENSAGEM. MAS NA REUNIÃO DO PSD EM POMBAL NEM TUDO CORREU BEM. OS 

HOLOFOTES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL PREFERIRAM OUTROS ESPECTÁCULOS, AINDA MAIS EMOTIVOS. A SALVAÇÃO FOI LUÍS 

FILIPE MENEZES, QUE VEIO DIRECTAMENTE DE VILA NOVA DE GAIA LUTAR ‘OMBRO A OMBRO’ COM MARQUES MENDES. E O 

CONGRESSO GANHOU OUTRO FÔLEGO.

Bip, bip, bip. 20 horas. • Boa Noite. Foram  

cinco milhões de pessoas em Roma. 

Centenas de milhões em todo o mundo. O Papa 

já está sepultado na basílica de São Pedro, no 

funeral mais participado de sempre•  Foi assim .

que abriu o Telejornal da RTP no dia em que 

começou o XVII Congresso do Partido Social-

Democrata. Também a SIC e a TVI centraram 

as suas atenções no funeral do Sumo Pontífice. 

Numa situação normal, o conclave laranja 

abriria os espaços informativos das televisões 

portuguesas. Desta vez não!  

Desta vez os holofotes dos media preferiram 

outros acontecimentos. Para o analista político 

e sub-director do Jornal de Notícias, António 

José Teixeira, que acompanhou o congresso no 

terreno, o PSD está ciente destes factos, e por 

isso o cerimonial de espectáculo da reunião 

magna é fraco: •A entrada do líder foi frouxa.  

Este congresso é mais apagado, reflectindo a 

crise de identidade do PSD•  E o espaço onde .

se realizou também não ajudou: • Um pavilhão  

de exposições industriais não é o melhor sítio. 

É muito insuficiente em termos logísticos, 

principalmente para as televisões•  .

Mesmo assim, no fim-de-semana 8, 9 e 10 

de Abril, cada estação montou uma caravana 

mediática nas traseiras do Expocentro de 

Pombal, levando para o congresso dezenas de 

viaturas, entre estúdios móveis, automóveis, 

carrinhas e camiões. Para além das tendas de 

catering que cada canal tinha para si.

Lá dentro também estava tudo preparado para 

que o congresso fosse notícia, ainda que não 

manchete. No fundo do pavilhão estavam as 

salas panorâmicas com uma vista privilegiada 

sobre o palco, onde 300 jornalistas creditados 

acompanhavam tudo a pari passu.

Os horários das televisões acabaram por 

condicionar o arranque da reunião magna. Na 

sexta-feira estava previsto que os trabalhos 

começassem às 19 horas, mas só às 20h15 é que 

o congresso foi declarado aberto, uma manobra 

de diversão preparada pela organização para 

que o discurso de Santana Lopes entrasse em 

directo nos telejornais. Pediu desculpas pela 

grave derrota eleitoral, mas não deixou de 

responsabilizar algumas das mais importantes 

figuras do partido, principalmente Cavaco Silva. 

O discurso de Santana empolgou o congresso 

(metade dos delegados que o elegeram em 

Barcelos estavam agora em Pombal!). André 

Serradas Duarte, um cameramen habituado a 

cobrir congressos, compreende a empatia que 

a figura do ex-líder gera: • com Santana havia  

maior preocupação com a imagem, os discursos 

mobilizavam mais. Em Barcelos, foi feito um 

filme sobre ele e no final até chorou•  Não .

será de admirar que Santana Lopes diga que vai 

• andar por aí•  No congresso foi visível que o . 

PSD ainda está órfão de Santana, e que deseja 

que ele • ande por aí•   .

Os peritos da imagem
Antes do discurso de Santana Lopes tinham 

chegado ao Expocentro de Pombal os homens 

que iriam disputar o lugar deixado vago. A 

entrada dos candidatos é preparada ao mínimo 

pormenor pelos assessores de imagem •  

conhecidos por spin doctors •  que têm a função  

de expor ao máximo o seu cliente nos meios 

de comunicação social, mas fazendo sempre 

com que as suas aparições •  estrategicamente  

pensadas •  pa eçam autênticas. r

Pedro Fonseca, spin doctor de Luís Filipe 

Menezes, não esconde isso: • os tempos de  

chegada são alertados aos jornalistas e há uma 

maior preocupação com os de televisão, porque 

são os que chegam a todos os públicos•  .

Marques Mendes foi o primeiro a chegar. Um carro 

parou à frente da porta principal e o candidato 

saiu, sendo logo engolido pelos jornalistas de 

televisão e por elementos da Juventude Social-

Democrata (JSD) que gritavam o seu nome. Já 

Luís Filipe Menezes dirigiu-se primeiro à sua 

sede de candidatura, nas traseiras do pavilhão 

do congresso, e só depois deslocou-se a pé, 

juntamente com elementos do seu staff, até à 

porta principal. A sua entrada foi mais discreta, até 

porque os •jotas• não marcaram presença.   

Algumas críticas foram ouvidas nos bastidores 

aquando da chegada de Marques Mendes, dizendo 

que os •jotas• tinham sido instrumentalizados.   

Rosário Abreu Lima, assessora de imprensa 

do candidato, nega que tenha sido uma 

manifestação artificial, uma vez que dentro do 

partido a JSD é •um fenómeno à parte• .    

As entradas contrastaram com os discursos 

da noite. Apesar de a comunicação social ter 

dado Mendes como vencedor antecipado do 

congresso (até pelo leque de figuras apoiantes 

que conseguiu reunir), o discurso muito racional 

não entusiasmou os delegados. Ao contrário, 

Menezes pôs meio congresso a pensar duas 

vezes na intenção de voto devido a uma 

linguagem emotiva, mobilizadora e voltada para 

as bases. O que significou um revés naquilo que 

todos pensavam que iria acontecer em Pombal: 

a consagração de Marques Mendes. Apesar de a 

campanha eleitoral ter a sua importância, este 

congresso provou que é ali, na reunião magna, 

que se decide quem será o líder. Por isso os 

discursos dos candidatos são decisivos. 

Rosário Abreu Lima afirma que a reacção 

de choque foi deliberada, porque o discurso 

inicial é sempre muito frio e objectivo. • É uma  

abordagem nua e crua da situação•  Para além .

disso, a assessora de imprensa assegura que a 

imagem de vencedor foi uma coisa absorvida 

naturalmente pelos media: • essa imagem  

passou através de pessoas que têm acesso aos 

meios de comunicação e que estão atentas 

às questões políticas, não se tratou de uma 

estratégia de imagem. Marques Mendes tinha 

mesmo muitos apoios•   .

Já para Pedro Fonseca a candidatura do ex-

ministro acabou por ser como um •balão de  

ar• : reuniu muitos apoios no início que depois  

tomaram uma posição defensiva ou acabaram 

por desistir. Isso acabou por ser positivo 

para Filipe Menezes. •A imagem de líder era  

exactamente aquilo que Menezes não procurava. 

É preciso haver uma correspondência entre o que 

o candidato diz e a imagem que passa• .  

Os discursos de sexta-feira tiveram 

impacte logo no sábado de manhã, com 

movimentações internas que levaram muita 

gente a passar-se para o lado de Menezes, 

como os Trabalhadores Sociais-Democratas, 

não tendo Marques Mendes ganho tão 

facilmente como todos pensavam. 

Apesar disso, durante a tarde de sábado 

imperavam as banais conversas de corredor. 

Os corredores ganham ares de evento social.
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Delegados, observadores e convidados juntam-

se em grupos a conversar e mostram-se. Os 

corredores ganham ares de evento social. Elas são 

autênticas embaixatrizes das últimas tendências 

da moda internacional, enquanto eles dão mais 

valor aos telemóveis de última geração, que de 

vez em quando sacam do bolso para exibir as 

funcionalidades do seu novo brinquedo.

Mas mal a figura de João Jardim surge nos ecrãs, 

a multidão vai logo para dentro. Os jornalistas 

também se põem à escuta e tiram apontamentos. 

Independentemente do que diga, ele é sempre 

polémico. Sempre que pretende aplausos, Jardim 

repete uma frase duas ou três vezes e logo a 

seguir faz uma pausa. Instantaneamente, o 

congresso explode numa grande ovação. Ouvem-

se •vivas• e gritos •  •PSD, PSD•.      

Assim que acaba o discurso, quase todos 

desmobilizam. Os corredores voltam a 

encher. João Jardim é uma estrela. Já antes 

de subir ao púlpito e discursar, ele é o centro 

das atenções. Toda a gente comenta que está 

ali, todos querem vê-lo mais de perto e os 

jornalistas quase se digladiam para obter em 

exclusivo as suas palavras.

Alguns simpatizantes até pedem para tirar 

fotografias abraçados a ele. João Jardim não 

se intimida e sorri para todos, ao mesmo 

tempo que diz no seu habitual tom jocoso: 

•Meninas para a minha beira!• .   

Por esta altura, o local mais animado do 

congresso é o • Barda Jota•  improvisado num , 

camião com a caixa aberto. Ao início da tarde, 

a música ainda tocava a medo. Até que uma voz 

gritou: • Mete mais alto!• E logo alguns • jotas  •   

começaram a dançar ao som do hino que as 

colunas transmitiam em altos decibéis: • Quem 

sempre nos mostrou a direcção/ Quem sempre 

nos trouxe a solução: PPD/PSD•  .

O início do fecho
Já o Domingo foi bem diferente. Passava das 

duas da tarde e o bar ainda estava fechado. 

A culpada foi a festa organizada pela JSD na 

discoteca da moda, a Palace Kiay, em Leiria, 

e em que compareceram algumas das mais 

importantes figuras sociais-democratas locais, 

como vereadores da Câmara Municipal de 

Pombal. O • Bar da Jota• acabaria por abrir,   

mas o clima nunca aqueceu. Nem aí, nem nos 

trabalhos finais do congresso. 

Depois de três dias intenso, já todos os 

participantes acusavam cansaço. Um 

operador de câmara da TVI aproxima-se de 

um dos bancos perto da porta de entrada 

do Expocentro. Senta-se, pousa a câmara no 

chão, suspira. Diz que o encerramento do 

congresso só deve começar lá pelas 15h30 ou 

16 horas, se não atrasar mais. E deve terminar 

pelas 17 horas. •Mas por mim acabava antes• .   

15h30? 16 horas? De que dia?! A sessão de 

encerramento começou às 16h50, em ponto. 

Enquanto esperavam, algumas crianças já 

se arrastavam por debaixo das mesas dos 

delegados, enquanto estes, já sentados, 

aguardavam impacientes, de braços cruzados, o 

início do fecho. E até havia uma pessoa ansiosa 

pelo final: •Ah, e não vai haver papelinhos  

e balões desta vez?•  Outros discutiam os .

resultados: Marques Mendes tinha ganho, mas 

apenas por uma diferença de 116 votos. E havia 

já quem se afirmasse • menezista•  ao mesmo  ,

tempo que reivindicava o direito a eleger o líder: 

•As bases vão acabar por mandar nisto mais  

dia, menos dia, tem de ser!•  dizia um velho ,

militante a um casal amigo.

Apesar de derrotado, Menezes foi muito mais 

aclamado na sua entrada final do que Mendes. 

A sessão ainda não tinha começado, quando 

de repente se começam a ouvir aplausos. A 

maioria dos congressistas e dos observadores 

não entende a razão e olha para os lados. É 

Luís Filipe Menezes que entra, pela ala direita 

do pavilhão, ao som dos que nas bancadas 

o aplaudem e gritam o seu nome: • Mene es, z

Menezes•  Dezenas de fotojornalistas e .

cameramen dirigem-se a ele e Menezes torna-

se o centro das atenções.  Largos minutos 

depois da sua entrada, os flashes ainda disparam 

sobre o autarca de Gaia. E mesmo quando 

Marques Mendes entra nem todos os repórteres 

desmobilizam, é preciso captar as reacções do 

adversário derrotado. 

Começa a sessão de encerramento. A voz forte 

do locutor de serviço entoa o nome de Manuela 

Ferreira Leite como a nova presidente da Mesa 

do Congresso. O pavilhão rejubila, o hino do PSD 

soa mais alto e na mesa onde ela se vai sentar a 

luz torna-se mais forte. Depois deste momento, 

a entoação do locutor só volta a subir quando 

é chamado o nome de Marques Mendes: 

• SENHORES CONGRESSISTAS, CONVOSCO   

LUÍS MARQUES MENDES!...• Todos respondem  

à altura, ovacionando o novo líder com gritos 

de guerra - • PS , PSD, PSD•  Outros há que .D

preferem brincar com a figura do novo líder: 

•  ega nele ao colo•  •  arece mesmo o boneco P,P

do Contra-Informação•  ouve-se das bancadas. ,

Marques Mendes dirige-se ao púlpito para 

discursar. Tal como na sexta-feira, o seu 

discurso não entusiasma. O final foi o de 

sempre: •Viva PSD/Viva Portugal• . Mas durou   

pouco. Os gritos esmorecem e os experts da 

imagem têm de pôr achas na morna fogueira 

do congresso. Zeca Mendonça, relações 

públicas do PSD, dá indicações para uma mesa 

de apoio, gesticulando como se estivesse a 

reger uma orquestra. O locutor de serviço 

acede e puxa mais pelo pavilhão. Mesmo assim 

os militantes não aderem: •PSD, PSD, PSD...• .    

O hino nacional volta a levantar os ânimos. To-

dos cantam com expressão patriótica. E eis que 

duas máquinas de ar comprimido sopram os tão 

desejados papelinhos pedidos antes do início do 

encerramento por uma •santanete• loura, cheia de   

anéis de ouro e vestida da cabeça aos pés de cor de 

laranja. É o anúncio do fecho do conclave. A músi-

ca final ainda nem tinha acabado e a organização 

já retirava as toalhas laranja que durante os três 

dias cobriram as mesas dos delegados. Mesmo as 

nove bandeiras que estavam hasteadas à entrada 

do Expocentro duraram poucos minutos. No final, 

os jornalistas eram dos poucos sobreviventes, ain-

da à procura de uma declaração mais quente que 

faça a manchete do dia. 

Lá fora, dois congressistas guardam as malas no 

carro. Um deles baixa-se e troca os sapatos por 

uns ténis. Tira o casaco do fato e a gravata laran-

ja. Desabotoa alguns botões da camisa... respira 

fundo. Acabou-se o espectáculo.

Jardim não se intimida e diz no seu habitual 
tom jocoso: “Meninas para a minha beira!”.

UMA COLUNA NA COLINA

A perna curta da 
mentira

ÓSCAR MASCARENHAS

O insistente combate dos jornalistas portu-

gueses para credibilizar os profissionais 

e servir melhor a informação tem um herói a 

que nenhum Presidente da República se lem-

brou ainda de conferir – e a nenhum primei-

ro-ministro ocorreu sugerir uma medalha da 

Liberdade: o Sindicato dos Jornalistas. Tanto 

pior para os Presidentes da República e para 

os primeiros-ministros, tão mal aconselhados 

que eles são... 

Pior do que isso, não raro se encontraram 

Presidentes e primeiros-ministros a estar 

do lado de lá da barricada, admitindo nos 

seus palácios jornalistas em incompatível 

acumulação de funções de assessoria de 

imagem ou de relações públicas, apesar 

de advertências e recomendações dos 

representantes da classe.

Na década de 90, o Sindicato teve de enfrentar 

vários casos de repórteres fotográficos que 

eram simultaneamente fotógrafos oficiais de 

suas excelências. Se alguns, assim que adver-

tidos, logo puseram cobro à incompatibilidade, 

outros serpentearam argumentos e justifi-

cações para explicarem o inexplicável. Foi, 

por exemplo, o caso de Rui Ochôa, repórter 

fotográfico do Expresso que acumulava com a 

função de fotógrafo oficial do primeiro-minis-

tro Cavaco Silva.

Chamado a atenção pelo Sindicato, que, nesses 

primeiros anos da década de 90, ainda emitia 

a carteira profissional dos jornalistas, Rui 

Ochôa «esclareceu» que se limitava apenas 

a aceitar gentis convites para acompanhar 

sua excelência em encontros com altas 

individualidades, sendo-lhe proporcionada 

a oportunidade de fotografar tão históricos 

momentos. Isto ocorreu em 1992.

Largos dias têm cem anos e eis que Rui Ochôa 

é agora publicamente desmentido – num 

agradecimento!!! Logo na primeira página de 

texto do seu livro O Meu Tempo Com Cavaco 

Silva, Fernando Lima, que foi assessor e ad-

junto do então primeiro-ministro, sublinha a 

sua amizade antiga com Rui Ochôa e escreve: 

«Como fotógrafo oficial, Rui Ochôa tinha aces-

so privilegiado aos eventos em que Cavaco 

Silva tomava parte.» (pág. 9) Que diabo! Logo 

havia de ser um amigo a pôr em causa a honra-

dez da palavra dada ao Sindicato!...

Mas eu não perderia tempo com isso se o caso 

não tivesse mais gravidade do que a simples 

vilania de alguém ter andado a fazer pela vidi-

nha com tangentes à ilegalidade. Cedo a palavra 

ao testemunho de Fernando Lima: «As questões 

da comunicação política mereciam obviamente 

tratamento especial. O primeiro-ministro esta-

va consciente de que essa era uma parte muito 

importante da acção política, pelo que as men-

sagens deveriam ser construídas tendo em con-

ta os objectivos de cada momento.» (pág. 15) 

Duas páginas depois, recorda Fernando Lima 

que «em Maio de 1993, em plena recessão eco-

nómica, [Cavaco Silva] disponibilizou-se para 

dar uma entrevista ao Expresso». Temia o staff 

de Cavaco Silva que o diálogo com os jornalistas 

não fosse fácil dada a complexidade da situação 

política. Por isso, escreve Fernando Lima, «a 

foto da capa da revista do Expresso, que ia con-

ter o texto da entrevista, era muito importante 

para ajudar a matizar uma fase complicada que 

o primeiro-ministro atravessava. As críticas 

surgiam de todos os lados e a entrevista era 

encarada como uma ocasião apropriada para 

aliviar a pressão da opinião pública.»

E eis que entra em cena Rui Ochôa, repórter 

fotográfico do Expresso e fotógrafo oficial de 

Cavaco Silva – um verdadeiro dois-em-um! 

– que «teve a ideia de fotografar Cavaco Silva 

numa cadeira de new design com um fundo 

neutro, como se estivesse num estúdio». A 

providencial cadeira foi comprada na Rua do 

Século (o livro não diz se foi paga pelo Expresso, 

se pelo gabinete do primeiro-ministro, se pelo 

fotógrafo, mas isso são minudências...) e «no dia 

23 de Maio, a foto que se pretendia fazia capa 

da revista». Missão cumprida: «(...) a foto valeu 

pelo seu ineditismo. O austero primeiro-ministro 

aceitara mais este desafio de imagem, para 

surpresa de todos.»

A hipocrisia maior de toda esta história vem 

na mesmíssima página 18 que tenho estado a 

citar. Lembra Fernando Lima: «Quando ganhou 

as legislativas de 1991, [Cavaco Silva] declarou 

no Conselho Nacional do PSD: “Ficou provado 

que é possível ganhar as eleições contra os 

jornais, desde que o Governo tenha obra feita 

e a apresente aos eleitores, que o primeiro-

ministro goze de elevada credibilidade e o 

partido que o apoia aja com inteligência.”» 

Certíssimo. Mas se tiver uns cavalitos de Tróia 

nos jornais, ainda é mais fácil ganhar, não é?

Digo isto, porque se aproxima uma campanha pre-

sidencial e anda aí um pré-candidato, ora austero, 

ora new design, que mesmo ao pé-coxinho da men-

tira, já sabe que parte com vantagem...

EUA Governo de Bush paga a jornalista

A administração Bush pagou a um jornalista para escrever sobre os benefícios dos pro-

gramas do Serviço de Conservação dos Recursos Naturais. (...) A Casa Branca vai ter de 

prestar explicações sobre os pagamentos efectuados, já que a legislação do país estabe-

lece que os órgãos de comunicação devem informar o público caso recebam algum tipo de 

compensação. (...). DN, 13-5-2005

Rui Ochôa, um verdadeiro dois-em-um!
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A espuma das coisas

As pessoas vão-se instalando com dificuldade, 

a braços com as ofertas que as graciosas 

meninas distribuíram na merchandising area: 

isqueiros, bonés, jornais, convites para umas 

horas no ginásio e mais outra tanta papelada 

com menos utilidade, que primeiro ocupam 

o lugar do lado e depois desocupam e são 

enfiadas num buraco qualquer, pois o espaço vai 

enchendo. As cadeiras do court central, sem as 

almofadinhas a que os camarotes têm direito, 

prevêem-se desconfortáveis para as horas que 

prometem ser longas, ou não se esperasse 

uma empolgante partida entre dois dos antigos 

número um mundiais no Estádio Nacional, ambos 

espanhóis: Carlos Moya e Juan Carlos Ferrero. 

Até lá, os olhares distraem-se pelos camarotes, 

entre políticos, manequins, jogadores de futebol 

acompanhados das respectivas namoradas e mais 

gente do “social”. A agitação, que aumenta com 

o aproximar da hora marcada, só é interrompida 

pela dormência da paisagem campestre do Vale 

do Jamor e pelo inesperado calor irrespirável 

daquela tarde de Abril. Um grupo de senhores, 

E S T O R I L  O P E N

ENTRE OS COMES E BEBES, O FUN CENTER E OS STANDS DOS PATROCINADORES, ONDE DESFIL-

AM BELDADES AO SOM DOS FLASHES, HÁ MUITO POR ONDE ESCOLHER NO ESTORIL OPEN PARA 

ALÉM DOS JOGOS. QUANDO AS VERDADEIRAS VEDETAS ENTRAM EM CAMPO, AINDA O COURT 

CENTRAL ESTÁ DESCOMPOSTO E OS RAPAZES DE PÓLOS LARANJA E CALÇAS BEIJE PEDEM EN-

CARECIDAMENTE A TODOS QUE SE ACOMODEM E RÁPIDO, POIS O JOGO VAI COMEÇAR.

I N Ê S  H E N R I Q U E S

impecavelmente bem vestidos, na fila de trás, 

cede, a custo, à onda de bonés brancos que 

os patrocinadores se orgulham de proporcionar 

e incomoda com o fumo dos charutos, mais 

o fumo dos charutos de três seguranças que 

acompanham um antigo primeiro-ministro, vindo 

dos camarotes de baixo. Ainda há tempo para ir 

aos bares comprar uma água gelada e para mais 

um whisky com gelo e “à borla” na tenda vip. 

O Estoril Open é o principal torneio de ténis 

nacional, uma espécie de “locomotiva” da 

modalidade em Portugal, como lhe chama Miguel 

Seabra, press officer da João Lagos Sports, 

organizadora do evento, que ajuda a “globalizar 

“ a área do ténis e a “puxar pelos jogadores”.

Realiza-se desde 1990, primeiro no Estoril, 

tendo sido depois transferido, por falta de infra-

estruturas, para o Estádio Nacional do Jamor 

e está na origem de um projecto pioneiro e 

ambicioso de João Lagos, também ele profissional 

da modalidade e ex-tricampeão nacional. Hoje é 

um dos raros torneios a congregar provas para 

as classificações oficiais do ATP e do WTA Tour, 

o que o coloca, neste patamar, lado a lado com 

os principais eventos do género, como Rolland 

Garros ou Wimbledon. Por isso é considerado um 

evento prestigiado e “de elite” que brilha por si 

só, independentemente dos seus protagonistas. 

Mas não só. As conotações de aristocrático 

e elitista remontam à origem do ténis em 

Inglaterra e França, onde era praticado pelos 

membros da Igreja e da Corte. Em Portugal 

aparece por volta de 1880, impulsionado por 

cidadãos ingleses que residiam em Carcavelos, 

pelos diplomatas de Cascais, pelos abastados 

comerciantes ligados à exportação do Vinho do 

Porto e pelo próprio rei D. Carlos.

Para Miguel Seabra a “percepção popular do 

ténis como desporto de elite” deixou de fazer 

sentido a partir de 1980, altura em que se deu 

o “boom” do número de clubes e praticantes da 

modalidade. Na sua opinião, “num país onde há 

uma macrocefalia em torno do futebol, quase 

todos os outros desportos são encarados como 

sendo de elite” e a única coisa dispendiosa 

que encontra no ténis é o financiamento 

necessário “para se enveredar por uma carreira 

profissional”.

José Barbosa tem 20 anos e joga ténis “por gosto” 

há seis. Ainda vê a modalidade como elitista, 

pelo material “que é caro” e porque “há pouco 

investimento do Estado e pouca divulgação dos 

clubes, logo, há menos praticantes e o ténis 

torna-se mais caro”. Lamenta o estatuto de 

desporto “para ricos”, que reconhece no ténis 

e explica que ele se deve em muito a todo o 

“show off” que rodeia acontecimentos como o 

Estoril Open. 

Entrar na Sponsors’ Village sem ser convidado, 

fazer-se passar por alguém que está a trabalhar 

no torneio e que tem a respectiva pulseira que 

o comprova por baixo de um casaco pesado e 

penoso num dia tão quente, andar por ali e 

observar as manobras de charme que envolvem 

aquele espaço não é tarefa fácil. Mas não é 

impossível. A chamada tenda vip está muito 

bem decorada: desde as mesas glamorosas que 

recebem os convidados do almoço, às cores da 

moda que passeiam os corpos bem feitos pelo 

tapete azul e pelos olhares galantes.

Por todo o lado, raparigas sorridentes vão 

perguntando “Precisa de alguma coisa?” e 

oferecendo bebidas, revistas para entreter. 

Nem reparam quem é dali e quem não é, 

partem do princípio que tem de se ser para 

estar ali. Uma cara conhecida enverga, 

estranhamente, uma farda de militar e esbanja 

acenos às miúdas giras. Os jornalistas esperam 

sôfregos as entradas mais espampanantes e 

ouvem-se as perguntas oportunas do costume: 

“o jogo foi bom?”

Débora Montenegro, 20 anos, é estudante de 

Publicidade e Marketing, manequim da DXL 

e já trabalhou várias vezes no Estoril Open, 

quer para a João Lagos, quer para as marcas 

patrocinadoras dos stands que lá estão. Diz 

que trabalhar para a organização só é possível 

“com cunha” e que nos castings para as marcas 

só as raparigas “giras e sociáveis” é que têm 

hipóteses. “Temos de ter muito cuidado com 

a imagem. Na PT [grupo para o qual trabalhou 

este ano] foram muito exigentes, tinha de ir com 

o cabelo esticado todos os dias, maquilhada.” 

Confessa que não é adepta de ténis e conta 

que também já foi ao evento como convidada 

da patrocinadora Empório Armani: recebeu 

um perfume, tirou “umas fotos”, almoçou e 

foi embora. Que é “o que muita gente faz”. 

E “são sempre as mesmas caras”, acrescenta. 

“As pessoas que gostam de ver ténis vêm de 

longe, se for preciso, e, geralmente, são as que 

pagam bilhete...” Débora arrisca mesmo que a 

“É um ambiente agradável para os negócios”
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visibilidade social é um objectivo premeditado 

da organização: “À partida são os vips que são 

entrevistados, fotografados, filmados e isso dá 

logo outra publicidade ao Estoril Open e chama 

outras pessoas”. 

Teresa Oliveira é jornalista do Correio da 

Manhã, um dos patrocinadores do Estoril Open, 

e fez este ano, pela primeira vez, “o social do 

evento”. Confessa que este “tipo de abordagem 

jornalística” não é a sua favorita, pois prefere 

“um trabalho mais sério”, mas “fez-se, dentro 

daquilo que considerei sensato”. Entende que 

uma boa reportagem a este nível exige uma 

equipa permanente no “terreno”, “atenta a 

quem entra, a quem sai”, que saiba “distinguir 

a importância dos protagonistas” e que esteja 

atenta à actualidade: “quem está a dar no 

desporto, na política, na economia...”. Depois, 

“depende das respostas”, se bem que “neste 

tipo de ocasiões, as pessoas estão bastante mais 

descontraídas e abertas a responder, muitas 

vezes até a perguntas de algum modo ousadas”. 

Desta experiência percebeu que o evento é 

procurado por três tipos de pessoas: “os que 

vão lá para ver os jogos, porque apreciam ténis 

e até são jogadores amadores; os que vão para 

ver os jogos, mostrar-se à comunicação social 

e fazer contactos empresariais e os que vão 

simplesmente para aparecer nos programas 

de entretenimento e nas páginas dos jornais”. 

Defende que o “lado desportivo” deve ser 

o mais importante, mas que o evento vive 

“perfeitamente bem com as suas vertentes: a 

desportiva e a social”.

Paulo Petronilho é fotojornalista e trabalha 

para revistas femininas como a “Caras”, “TV 

Mais”, “Telenovelas” ou “Casa Cláudia”. Em 

20 anos de profissão, já passou pelo jornalismo 

“dito sério”, mas diz que não volta mais, porque 

“não é tão sério quanto isso – irrita-me ouvir 

um ministro dizer coisas que eu sei que não são 

verdade e não contrapor e isto mexe com a vida 

das pessoas – e também porque, do ponto de 

vista fotográfico, esta área é mais interessante 

e criativa”. Defende que o jornalismo “social” 

é “naturalmente tão prestigiante como outro 

qualquer” e que é “mais interessante” dar uma 

notícia “da Lili Caneças – que não interfere com 

a vida das pessoas – do que de um político”. 

E adianta uma explicação “sociológica”: a 

maioria das revistas de sociedade “surge numa 

altura em que o país está mais deprimido e em 

que é preciso dar o lado positivo da vida. É isso 

que nós fazemos: é dar ‘a espuma das coisas’ 

- como disse o jornalista que criou a “¡Hola!”, 

Jaime Penafiel - que também faz parte da 

realidade. É preciso transmitir sentimentos 

às pessoas. Isso também é informar”. Além 

disso, acrescenta, “as regras são as mesmas do 

jornalismo dito sério, seguimos os dez pontos 

do Código Deontológico”.

O motivo aparente para uma reportagem social 

é “a presença de determinadas pessoas” e não 

em função dos eventos em si: “ A editora de 

fotografia diz-nos para irmos para um local, 

onde vai estar este ou aquela e que leva o 

namorado novo ou que parece que está grávida, 

ou então descobrimos no local. É assim que 

funciona.” Nunca fotografou o Estoril Open, 

mas acompanhou a equipa que o fez e a edição 

da “Caras” e explica que, em relação a este 

evento, as coisas são mais fáceis: “quando o 

Open se organiza já o faz com um lado social 

importante: as empresas que o patrocinam têm 

os seus convidados nos stands ou na tenda vip. 

Este conceito já está organizado, não somos nós 

que o criamos e faz todo o sentido, porque se o 

Estoril Open fosse só um jogo de ténis entre duas 

pessoas não ia lá ninguém, só os fanáticos do 

ténis. Nós só temos de acompanhar quem lá está 

e um exemplo seria: ‘Marcelo Rebelo de Sousa 

radiante no Estoril Open 2005’. A construção 

é esta, nunca é: ‘O Estoril Open 2005 teve a 

visita de Marcelo Rebelo de Sousa”. Depois, 

é só fotografar as pessoas “paradas, pois se 

vem a andar o movimento pode ser feio e isso 

pode ser a morte da revista”, de corpo inteiro, 

“porque interessa a roupinha da cabeça aos 

pés” e, de preferência, à chegada ao evento, 

“quando as pessoas vêm arranjadinhas, a roupa 

ainda não está amarrotada e o batom ainda não 

desapareceu”. Este ano, conta, o enfoque da 

“Caras” foi para a namorada de Gaston Gáudio, 

o vencedor do Open: “ela escondia-se muito, 

por isso estivemos atentos a semana toda para 

os apanhar juntos, ou quando ela via os jogos 

dele e depois cedemos as fotos à “Caras” mãe, 

a argentina.

Para o press officer da João Lagos Sports, Miguel 

Seabra, a imprensa de sociedade é responsável 

pela criação de uma “classe” que aparece “para 

ser vista”, nomeadamente no Estoril Open. Diz 

que está ali por ser “puramente do ténis” – já 

jogou, ensinou e comentou a modalidade – e não 

porque é um “relações públicas ou um jornalista 

do âmbito social”, que o próprio João Lagos é um 

“fanático do ténis” e que o objectivo principal da 

organização do Open é o incentivo ao desporto. 

Mas, “felizmente que o evento ultrapassa a 

área puramente desportiva para atrair outros 

públicos: “as pessoas não só aparecem para 

ver ténis, mas também para fazer operações de 

relações públicas e os patrocinadores utilizam 

bem o Open para receber os seus convidados. 

É um ambiente agradável para os negócios”, 

assume e lembra que este ambiente social existe 

em muitos acontecimentos. O Estoril Open é um 

torneio “prestigiado e não de elite” e as pessoas 

são atraídas “por essa qualidade”, acredita.

Os eventos hoje distinguem-se precisamente 

pela qualidade logística, conseguida nesta 16ª 

edição do Estoril Open, por uma nova organi-

zação do recinto, mais acolhedora para público 

e patrocinadores: “foi possível expandir a área 

do Open para lá da ribeira do Jamor e criar uma 

espécie de praça para o público, com stands 

à volta, área de restauração, um palco, um 

écran gigante (...) há um espaço comum, onde 

as pessoas convivem entre si, ao passo que em 

Rolland Garros, por exemplo, cada patrocina-

dor tem uma área mais fechada e não há um 

intercâmbio, por isso o Estoril Open é mais 

feliz neste aspecto e as entidades que supe-

rintendem os circuitos profissionais vêm cá e 

apercebem-se disso”.

Ao intervalo do segundo set, ainda está tudo 

em aberto. Ferrero salvara três match-points. A 

roda-viva das interrupções terminara sempre em 

cima dos jogos e agora sem excepção. O sol não 

abrandara, mas uma aragem indiscreta interrom-

pia as conversas cúmplices de camarote. Sorrisos 

elegantes, vaidosos apareciam sempre nas mes-

mas caras e alguns “fanáticos” não arredavam 

pé, como um antigo primeiro-ministro, envolto 

numa intermitente nuvem branca, que balança-

ra timidamente a cabeça entre a esquerda e a 

direita ao longo da partida. Ao fim de quase três 

horas, Moya acabaria por ganhar, equilibrando 

as preferências. Do alto das bancadas consegue 

ouvir-se a música vinda do palco, inoportuna e 

alheia aos ânimos ritmados do court. Um palco 

propositadamente montado para uma semana de 

“show off” e de ténis.  

CRÓNICA

Por um momento...

“Lição um, se fumas, leva tabaco,”  Assim 

começa a viagem pelo mundo do fotojor-

nalismo desportivo. A maior parte dos jogos de 

futebol só precisam de um fotógrafo, mas em 

situações excepcionais, finais ou jogos entre os 

grandes, chega a haver oito repórteres.

Os repórteres fotográficos contam sempre 

com mais obstáculos: o peso de três ou quatro 

mochilas com objectivas, máquinas, portáteis, 

sobretudos para a chuva,  bancos para se 

sentarem durante o jogo, e… No caso de per-

tencerem a agências de notícias, só mais uma 

dificuldade: têm de fotografar, editar e enviar 

para o servidor central da agência, tudo ao 

mesmo tempo. Enquanto se fuma. 

Tudo se resume a 22 jogadores, quatro árbitros, 

dois treinadores e suplentes, dois presidentes e 

suas comitivas, mais 30 ou 40 mil ilustres des-

conhecidos, adeptos, cerca de 200 funcionários 

e seguranças  podem (in) voluntariamente dizer 

“cheese”, posando para a foto.

Até antes do aquecimento , tudo é fotografável, 

desde espectáculos organizados pelos clubes, 

pelas claques, cenas de violência, gente pintada. 

Tudo. Com um cigarro na boca ou na mão, 

observa-se tudo. Qual turista embasbacado a 

olhar para o tecto da capela Sistina… 

Começa o jogo, repórteres com coletes (pagos 

pelos próprios) amontoam-se por trás das 

bandeirolas de canto. Deve ser difícil encontrar 

sítio pior para fotografar num estádio. As 

posições estão tacitamente acordadas. E já se 

sabe: ao apito do intervalo toca a mudar armas e 

bagagens para o sítio oposto.

Grande imprevisto (ou não), os suplentes vêm 

aquecer mesmo em frente aos fotógrafos. Todos 

os maldizem (“filho da…” e “ganda m…”) e se 

levantam, mesmo sem trocar palavra, vão para o 

mesmo sítio. A orquestra está bem afinada. 

Em câmara lenta, vê-se a bola a entrar na baliza. 

Insensíveis ao grito GOOLOOO, que invade o 

estádio, os repórteres vêem o feliz jogador a vir 

festejar, mesmo na sua direcção. 

Passa o marcador do golo, vai festejar junto da 

bancada. Já 30 fotógrafos o rodearam e dispara-

ram centenas de fotos de todos os ângulos pos-

síveis. E tudo retorna à antiga calma. Ao nervo 

cortante, à tensão acumulada. Todo o trabalho, 

já com a máquina regulada, fotómetro, obtura-

dor, distância focal, tudo acertadinho, se resume 

a premir o botão no momento correcto. Agora. 

Daqui a um milésimo de segundo, já o treinador 

mudou de expressão, já o jogador correu mais 

dois metros, já a bola entrou. Apito final. Perdeu-

se. Nunca mais se repete. Atira-se o cigarro para 

o chão e apaga-se a beata com o pé.

DILPESH V. LAXMIDAS

“A imprensa de sociedade é responsável 
pela criação de uma classe que aparece 
para ser vista”.



No domingo fui a um restaurante tipicamente portu-

guês e, enquanto esperava pelo meu farnel, fiquei 

a ver as figuras que as pessoas fazem. Devo assumir em 

primeiro lugar a profunda confusão que me faz as pessoas 

pedirem opinião sobre o que vão comer a um tipo de bi-

gode e com uma extensão da floresta amazónica que faz 

questão de mostrar no peito. 

Mas, mais grave do que isso, é dizerem “traga-me qual-

quer coisa”. Vi lá o senhor a perguntar o que a senhora 

queria beber e a senhora limitava-se a encolher os om-

bros. O empregado insistia “mas quer um refrigerante, 

água ou vinho?” e a senhora continuava a responder “é 

igual”, mas o senhor foi bastante atencioso e sugeriu um 

sumo, mas a senhora ainda não sabia se queria ananás 

ou laranja, chiça, se fosse comigo teria sugerido água 

da fossa, e lavava-lhe uma palhinha sem ela saber.

Mas não foi só a propósito da bebida que eu reparei nos 

desafios de algumas pessoas. Nunca percebi a diferença 

entre carne mal passada e carne bem passada. Podíamos 

criar novas dimensões: mal passado devia ser conhecido 

como estado José Sócrates, já que para a função que de-

sempenha ainda está muito tenrinho; o bem passado seria 

estado Santana Lopes. Efectivamente, depois daquelas 

trapalhadas todas, a sua carreira politica ficou completa-

mente queimada. 

Naquele restaurante diverti-me à brava com um tótó 

que lá chegou, via-se que trazia dinheiro no bolso, disse 

ao empregado para lhe trazer o melhor prato desde que 

não passasse os 20 euros. Também lá estava um árbitro 

de futebol – eu percebi logo, porque pediu fruta ao em-

pregado para acompanhar com champanhe.

Nojentas são aquelas radiografias humanas que insistem 

em comer de boca aberta para que os curiosos em me-

dicina dentária vejam em directo a formação da placa 

bacteriana durante a refeição. Se eu fosse vegetariano 

nunca iria por os meus saudáveis pezinhos num restau-

rante, ainda apanhava uma mosca na sopa ou uma bara-

ta no tofu, e lá se ia o meu sacrifício por água abaixo.

O extremo da estranheza é quando pedem a conta. Aquele 

gesto com a ponta dos dedos não faz sentido, é quase tão 

bizarro como dizer “traga-me a dolorosa”, se alguém colo-

casse o talão na ponta de um taco de basebol e desse com 

o taco nos cornos do cliente, assim sim, fazia sentido ser 

conhecida como “a dolorosa”. Mas se eu fosse empregado 

de mesa levava uma conta com uma soma astronómica 

àquelas pessoas que nunca sabem o que querem, e aposto 

que quando deitassem o olho ao resultado diriam que al-

guma coisa não estava bem. Aí eu respondia “trouxe-lhe 

qualquer coisa”.

Fast-food
biológica
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H U M O R

A dolorosa
E D G A R  S I LV E S T R E

QUER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL MAS A ALFACE E A BERINGELA NÃO FAZEM 

PARTE DAS SUAS PREFERÊNCIAS? RECUSA-SE A COMER CARNE MAS NÃO CON-

SEGUE DEIXAR DE SONHAR COM O MCDONALD’S? TRAZEMOS-LHE A SOLUÇÃO: 

UMA REFEIÇÃO FAST-FOOD TOTALMENTE NATURAL.

Vege Burger Mix

Sabe aquelas vezes em que passa pelo McDonald’s e deseja 

ardentemente um hamburguer, mas a sua ideologia não o 

deixa? E mesmo quando quer mandar a ideologia às urtigas, 

está lá o pneuzinho a lembrá-lo? Pois agora esses proble-

mas acabaram. O Vege Burger Mix é a forma mais natural 

de comer fast-food: um fantástico pó, que misturado 

com água faz 4 ham-

burguers. Pode assim 

reviver o ambiente 

McDonald’s com toda a 

família, sentado no sofá 

enquanto vê a reposição 

do Beethoven II, sem 

qualquer problema de 

consciência. Troque o 

hamburguer no pão pelo 

hamburguer em pó.

Nachos Apache

Um elemento essencial 

de uma dieta inteira-

mente à base de fast-

food. Estas tortilhas de 

milho fritas vindas da 

América do Sul e México 

são também as preferi-

dos dos europeus mais 

magricelas. Cozidas em 

água com cal mineral, 

ajudam o processo me-

tabólico e a dinami-

zação das gorduras. 

E pasme-se: o milho 

nasce organicamente 

criando os nachos Apache mais estaladiçamente biológicos 

que alguma vez provou.

Cola Biológica

Para acompanhar a sua 

refeição, um refrigerante 

muito inovador. Esqueça a 

água e os sumos naturais! 

A cola de agricultura 

biológica veio para 

ficar. Colhida nos ter-

renos de Trás-os-Mon-

tes e Alto Douro, no 

cultivo desta cola 

foram utilizados 

unica e exclusi-

vamente fertili-

zantes naturais. 

O melhor sabor 

americano na 

horta da sua avó!

Gomas

E porque o seu lado guloso também merece ser alimentado, 

fica a sugestão das naturais e saudáveis gomas de caramelo 

de limão biológicas, com a atraente forma de garrafa de 

Coca-Cola. Não têm açúcar adicionado; são antes adoçadas 

com a famosa Piteira Agave, cujas propriedades são tão 

conhecidas como as do Gin Seng, do Omega 3 ou mesmo 

dos Bifidus Activos. Se quiser manter uma alimentação sau-

dável, não pode passar sem este minúsculo saco de gomas, 

por apenas 2€!


