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Ilusionistas
da política
Os jornalistas e o público desconfiam deles. Mas a ética, dizem os assessores de imprensa, 
também faz parte da sua profissão. Os estrategas da comunicação revelam-se. • Pág. 2

CULTURA

Arte urbana
A linguagem de rua está aí. 
Autocolantes, posters e sten-
cils pontuam as paredes de Lis-
boa. As autarquias promovem 
iniciativas. As galerias abrem 
as portas aos artistas e apos-
tam na “street art”.  Pág. 25

SOCIEDADE

Vida na
prisão
Era um local pouco ilumi-
nado, na Sobreda da Caparica. 
O Citroen Saxo preto surgiu 
de repente atrás dele. “PSP 
de Almada, faça o favor de 
parar”. O agente encontra a 
cocaína. “Que merda é esta?” 
Na esquadra, só teve direito 
a um telefonema. “Mãe, estou 
preso”. Pág. 8
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A vida
começa
aos 65 anos

Mundo de Paixão
LETRAS - Pág. 24
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Leste em
Bruxelas
A capital da Europa mudou 
com a entrada para a União dos 
novos membros do Leste. Os 
novos negócios em Bruxelas .
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Quem DÁ A CONheCer Os pOLítICOs AO CIDADãO COmum

Os homens do Presidente
HABITuALMEnTE EsCOnDIDOs POR TRás DE quEM REPREsEnTAM, ACTuAIs E AnTIgOs AssEssOREs DE IMPREnsA

DãO A COnHECER Os MEAnDROs DA PROfIssãO TAnTAs vEZEs ACusADA DE TER COnTORnOs nEBuLOsOs E DE fun-

CIOnAR COMO LóBI. InvEnçãO Ou REALIDADE? “AquI nãO Há Os BOns E Os MAus”, REsPOnDE EsTRELA sERRAnO.

Durante dez anos assessora de 
imprensa de Mário Soares na 
Presidência da República, depois 
de um longo percurso no jornalis-
mo que abandonou para exercer 
estas funções e ao qual não mais 
voltou, Estrela Serrano conside-
ra que a assessoria de imprensa 
deve ser e é cada vez mais profis-
sional: “Faz parte da gestão e es-
tratégia de qualquer político. A 
política de hoje é profissional e a 
assessoria também tem de ser”.
As entrevistas dadas pelo então 
Presidente da República a qual-
quer órgão de comunicação social 
eram preparadas ao milímetro, 
utilizando mesmo a simulação. 
“Havia perguntas que eu fazia em 
que ele se chegava a irritar nas 
respostas, mas eram mesmo para 
o picar, porque tinha de estar pre-
parado e não disparatar quando 
fosse com a Margarida Marante 
ou com a Maria Elisa”, revela 
Estrela Serrano, actualmente na 
Entidade Reguladora para a Co-
municação Social. “Eu orgulha-

va-me muito porque era raro não 
prever uma pergunta”.
Para não ser apanhado em contra-
mão, Pedro Fonseca, desde 1998 as-
sessor de imprensa do presidente 
da Câmara Municipal de Gaia, está 
permanentemente ligado à Internet 
a acompanhar tudo o que se diz e se 
escreve sobre Luís Filipe Menezes, 
sobretudo na blogosfera. Segunda-
feira, às 9h00, a sua secretária na 
Câmara de Gaia está já repleta de 
jornais e revistas, entre diários e 
semanários. O assessor centra-se 
na leitura do Sol e sobretudo na 
secção “Entrevistas Imprevistas”, 
para a qual Luís Filipe Menezes 
tem agendada uma entrevista ao 
meio-dia. Pouco depois, o autarca 
entra na sala e pergunta discreta-
mente se deverá levar gravata.
“Aconselhei a ir de gravata. Se fos-
se Verão, numa secção de socieda-
de ou mesmo na revista [“Tabu”], 
seria diferente… Mas temos de 
contextualizar: o Dr. Menezes foi 
candidato à liderança do PSD, con-
tinua na primeira linha do partido 
a nível nacional e ainda há poucos 
dias pediu que este apresentas-
se no Parlamento uma moção de 
censura ao Governo. A gravata dá 
sempre uma postura mais institu-
cional”, confessa Pedro Fonseca. 
Em muitos casos, o assessor de 

IrIna Melo

a política de hoje 
é profissional e a 
assessoria também tem 
de ser”

� Pedro Fonseca nas constantes rondas pela Internet, cercado de dezenas jornais e revistas
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� Estrela Serrano orgulha-se de sempre ter previsto as perguntas feitas pelos jornalistas a Mário Soares



jornalista é desmontar e provar.”
A leccionar Comunicação Política 
num mestrado do ISCTE, a profes-
sora universitária explica que a re-
lação entre jornalistas e assessorias 
de imprensa funciona como um ne-
gócio: “Os jornalistas precisam de 
notícias e os políticos precisam de 
ser notícia. Nesta relação há muito 
de conflito potencial mas também 
muitos interesses e por isso apare-
cem tantas fontes não identificadas 
com informações exclusivas.” 
Assim, a ética jornalística não é 
melhor do que a da assessoria. 
“Não há aqui uma profissão me-
lhor do que outra, mais séria ou 
mais ética. Se eu for assessora de 
um político, o que me interessa é 
defender a imagem dele e o códi-
go de ética não me permite ser-lhe 
desleal, mas também me impede de 
enganar o jornalista”. E o resulta-
do do trabalho de um assessor de 
imprensa, como se avalia? Para 
João Pereira, o trabalho “reflecte-
se no que sai nos órgãos de comu-
nicação social”. E conclui: “Por 
vezes, a minha mulher pergunta se 
o dia correu bem. Eu respondo que 
só vendo os telejornais da noite ou 
os jornais da manhã.” •

Leon Sigal publicado no livro 
“Reporters and Officials” provou 
que as primeiras páginas do New
York Times e do Washington Post
tinham uma dependência extre-
ma das fontes organizadas de in-
formação. Este ano, a agência de 
comunicação Emirec demonstrou 
que 70 por cento das notícias pu-
blicadas em jornais portugueses 
têm a sua origem em gabinetes de 
imprensa e agências, tornando-se 

os jornalistas “receptores passi-
vos” da informação de outros. 
A pressão da concorrência e o 
pouco tempo que os jornalistas 
têm para investigar e trabalhar 
a informação são causas funda-
mentais para tal acontecer, mas 
não servem de desculpa. 
“Critica-se alguém por ter uma es-
tratégia?”, interroga Estrela Serra-
no. “Agora, se essa estratégia é sus-
ceptível de levar à coacção sobre a 
liberdade de imprensa, o papel do 

Rodrigues na Câmara Municipal 
de Lisboa, a jornada diária na as-
sessoria de imprensa, que nunca 
termina sem uma leitura dos jor-
nais que têm página on-line cerca 
das três da manhã, não é mais do 
que “serviço público”. 
“O assessor tem de preservar a ima-
gem institucional da pessoa para 
quem desempenha o cargo, mas o 
que faço é também serviço público. 
O meu trabalho é facilitar o acesso à 
informação da actividade da Câma-
ra, porque os cidadãos têm o direito 
de saber o que está a fazer a pessoa 
que elegeram para um cargo públi-
co, e os jornalistas são o veículo”. 
No maniqueísmo que muitas vezes 
é estabelecido entre jornalismo e 
assessoria, Estrela Serrano é pe-
remptória: “Aqui não há os bons e 
os maus, não há inocentes”. “Fico 
sempre muito perplexa quando 
vejo os jornalistas a criticarem um 
governante por ter uma boa estra-
tégia de comunicação, quando isso 
é o papel deles, obviamente. O que 
acontece é que os jornalistas não 
são capazes de contornar a sua pró-
pria dependência das assessorias e 
das fontes de informação”, afirma.
Em 1973, um estudo pioneiro de 

imprensa confunde-se com o ges-
tor de imagem. As funções não são 
completamente estanques. Estrela 
Serrano recorda que, enquanto na 
Presidência da República, havia 
outro profissional no gabinete de 
Assessoria para a Comunicação 
Social cuja principal tarefa passa-
va por trabalhar essa dimensão. 
“Mas o Dr. Mário Soares era um 
caso especial. Quando ele tomou 
posse havia a tentação por parte da 
Casa Militar de o transformar num 
presidente semelhante a Ramalho 
Eanes, mas ele passava revista às 
tropas todo torto [risos]… Era im-
possível criar-lhe uma imagem, por-
que ele era indomável: sentava-se e 

descalçava os sapatos, palitava os 
dentes durante um jantar de Esta-
do, dormia no meio das sessões. Os 
fotógrafos deliravam!”, recorda, di-
vertida, entre expressões corporais 
explicativas do que está a dizer. 
“Já o Professor Cavaco Silva, 
que conheci quando era primei-
ro-ministro, não tinha aquele ar 
tão rígido na informalidade. Era 
outra pessoa”, acrescenta.
O livro “As presidências abertas de 
Mário Soares: as estratégias e o apa-
relho de comunicação do Presidente 
da República”, da autoria da própria 
Estrela Serrano, conta como a forma 
de ser e de estar de Mário Soares 
levaram à criação de uma empatia 
mútua entre este e os jornalistas, 
consubstanciada numa relação 
mais emocional do que profissional. 
A relação com os portugueses era, 
apenas, uma extensão desta.

De jornalistas a assessores 
Editada em 2002, nesta obra a au-
tora traça também os perfis das 
assessorias mediáticas de outros 
Presidentes da República portu-
gueses e conclui que a maioria 
era constituída por jornalistas. 
Se durante muito tempo isso acon-
tecia pelo facto de não existirem 
em Portugal quaisquer cursos 
relacionados com estratégias de 
comunicação, a verdade é que hoje 
tal continua a passar-se. Os objec-
tivos da assessoria de imprensa 
passam por cultivar uma cordial 
relação com a comunicação social, 
estabelecer uma boa rede de con-
tactos e preparar a mediatização 
das iniciativas políticas. E, para 
isto, os jornalistas estão sempre na 
primeira linha de possíveis eleitos, 
principalmente pelo seu profundo 
conhecimento do meio ao qual os 
políticos querem aceder.
Um jornalista que entregou a car-
teira profissional para colaborar 
como assessor de imprensa nas au-
tárquicas de Lisboa, e que prefere 
não ser identificado, defende que 

o assessor é “alguém que conhece 
como funciona a ‘máfia’, no bom 
sentido, e está a emprestar a sua 
competência profissional ao outro 
lado da notícia”. E acrescenta, pro-
vocador: “Um assessor é um jorna-
lista que está do outro lado”. 
Por isso, considera que a passagem 
para “o outro lado” não irá beliscar 
em nada a sua credibilidade quan-
do voltar ao habitat natural: “Da 
forma como exerço a assessoria 
não a entendo como nefasta para o 
jornalismo. O compromisso do jor-
nalista é com a verdade, se do outro 
lado estiver um interlocutor que 
trabalhe dentro do círculo da verda-
de, as coisas correm bem. Voltarei 
ao jornalismo com a minha honra e 
credibilidade intocadas.”
Pedro Fonseca também veio do jor-
nalismo. Licenciado em Direito, o 
seu percurso profissional foi cons-
truído nos meandros das notícias, 
onde chegou a editor de Economia 
no Jornal de Notícias, tendo passa-
do para a secção de Política após a 
cobertura do congresso do PSD no 
Pavilhão Rosa Mota, no Porto, em 
1992, onde conheceu Luís Filipe 
Menezes e trocaram afinidades. 
“Tive anos profissionalmente fan-
tásticos no JN: fiz dezenas de via-
gens ao estrangeiro, a primeira en-
trevista a José Cutileiro enquanto 
Secretário-Geral da União da Euro-
pa Ocidental… Mas a partir de 1996 
vi o meu espaço a ficar reduzido e 
não me via anos e anos na redacção 
a ler telexes da LUSA. Julgo que o 
Dr. Menezes pressentiu a minha 
insatisfação e convidou-me”. 
Na assessoria, Pedro Fonseca consi-
dera que nunca traiu o jornalismo. 
“Aqui há uns dias, no programa 
“Prós e Contras” que debatia a lei 
das finanças locais, Fernando Ruas 
acusou o ministro António Costa 
de ter mandado o assessor colocar 
uma notícia falsa no Correio da 
Manhã. Não sei se é verdade, mas 
mesmo que me fosse pedido eu nun-
ca o faria. Momentaneamente pode 
parecer positivo, mas depois vira-se 
contra quem o faz. As principais 

qualidades de um assessor são a 
credibilidade e o rigor”.
Formado em Relações Internacio-
nais, João Pereira também foi pa-
rar à assessoria por intermédio de 
agências e jornais onde estagiou. 
“Foi uma questão de oportunidade, 
reconheceram o meu mérito profis-
sional e convidaram-me. Há cinco 
anos não tinha a mínima ideia de 
que hoje estaria a fazer isto”.

As duas faces de uma 
mesma moeda
Para este assessor de 28 anos, que 
começou a trabalhar com Santana 
Lopes e está agora com Carmona 
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“Um assessor é um 
jornalista que está do 
outro lado”

A assessoria de 
imprensa é “serviço 
público”

“Os jornalistas 
precisam de notícias e 
os políticos precisam de 
ser notícia”

� João Pereira já assessorou Santana Lopes e está agora com Carmona Rodrigues

JOÃO GODINHO
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revItALIzAçãO dA BAIxA-ChIAdO

Os três R’s
RECuPERAR, REABILITAR E REvITALIZAR sãO As PALAvRAs DE ORDEM nO PLAnO DE REvI-

TALIZAçãO DA BAIxA-ChIADO. MARIA JOsé nOguEIRA PInTO COLOCOu nA AgEnDA OuTROs

R’s quE nãO Os DA RECICLAgEM. TRAZER PEssOAs, COMéRCIO, sERvIçOs ADMInIsTRATI-

vOs E EsTRuTuRAs CuLTuRAIs sãO Os OBJECTIvOs DOs TRês R’s.

Cristina Pereira
e liliana marujo

Em 2020, a maior árvore de Na-
tal da Europa terá como vizinho 
um hotel de cinco estrelas no 
Terreiro do Paço. Os curiosos, 
ou fotógrafos das luzes, farão 
as últimas compras desta época 
nas lojas das arcadas; compras 
sonorizadas pelas conversas 
dos que jantam no Terreiro. No 
princípio de tal década, o Tejo 
será respirado a correr ou a 
passear no percurso apenas pe-
donal entre o Cais do Sodré e o 
Campo das Cebolas. As escadas 
rolantes irão promover um café 
adocicado pelo pôr-do-sol inver-
nado num qualquer miradouro 
com cobertura ou mesmo no 
Castelo de São Jorge. Os terra-
ços ajardinados do Quartel do 
Carmo irão aconchegar o dia 
com uma vista privilegiada. E, 
depois, porque não passar pela 
estrutura de vidro que alberga 
lojas, restaurantes e quiosques 
na Praça da Figueira?
Criadas novas imagens, cada um 
dos frames traçados pertence ao 
conjunto de sugestões do Plano 
de Revitalização da Baixa-Chia-
do, apadrinhado pela vereado-
ra Maria José Nogueira Pinto 
– “uma operação ambiciosa, mas 
exequível”. Perante números 
como 240 mil habitantes a menos 
nos últimos 20 anos ou 40 mil fo-
gos devolutos - 14% do parque ha-
bitacional total que se encontra 
desabitado -, a autarca considera 
que “a alternativa de nada fazer 
não é aceitável”. Neste sentido, 
habitação, comércio, serviços e 
mobilidade são os principais pi-
lares de acção, sinónimos de um 
investimento de cerca de 1145 
milhões de euros. Trazer, em 
duas décadas, 12 mil habitantes 
para a Baixa – totalizando 17 mil 

pessoas –, potenciar um “centro 
comercial a céu aberto”, centra-
lizar política e administrativa-
mente o Terreiro do Paço, para 
além da oferta de mais mil camas 
“turísticas” ou a estruturação da 
já mediática Circular das Coli-
nas, são algumas propostas em-
blemáticas deste projecto para os 
referidos pilares. 
“Como transformar um espa-
ço profundamente deprimido 
e ameaçado numa verdadeira 
oportunidade para Lisboa e 
para o País?” – foi a questão de 

partida para o trabalho de No-
gueira Pinto e dos comissários 
que nomeou em Março deste 

ano. Nomes como Augusto Ma-
teus, Manuel Salgado, Celeste 
Hagatong e Miguel Anacoreta 
Correia figuram na lista. Criar 

“um espaço multifunções e com 
uma utilização diversificada, 
sendo vivido e fruído pelo maior 
número de pessoas, durante o 
maior número de horas por dia e 
o maior número de dias por ano” 
– é a resposta final. O seu alcan-
ce torna essencial, na opinião da 
vereadora do CDS-PP, a estreita 
cooperação entre Governo (res-
ponsável pelo investimento de 
137 milhões de euros), Câmara 
(224 milhões) e Juntas de Fre-
guesia, para além do entendi-
mento entre entidades privadas 

(682 milhões de euros - suportes 
de cerca de metade do custo do 
Plano) e o sector público. 
Este investimento revela-se numa 
já teorizada gestão do futuro, cujo 
centro gestor terá como prota-
gonistas o Estado e a Câmara de 
Lisboa. Num primeiro momento, 
durante a concretização dos cha-
mados “Projectos Estruturantes” 
– Terreiro do Paço, frente ribeiri-
nha e equipamentos culturais –, o 
Estado será maioritário e a autar-
quia minoritária. Mais tarde, a 
relação de forças inverter-se-á. 

� O arquitecto Nuno Teotónio Pereira considera que o trânsito automóvel é tão importante quanto o trânsito pedonal

“Habitação, comércio, 
serviços e mobilidade 
são os principais pilares 
de acção”
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Contro[versus]

“algo tem de se fazer pela Baixa. já!” esta urgência de-
monstrada pelo arquitecto nuno teotónio Pereira é parti-
lhada por moradores, comerciantes e visitantes da Baixa. o
centro da cidade está descaracterizado e é preciso agir. o
plano de revitalização desta zona, apresentado pela verea-
dora maria josé nogueira Pinto, é para muitos a alavanca 
dessa mudança. no entanto, existem pormenores impor-
tantes a ser discutidos.

discussão Pública
Polémica: o arquitecto nuno te-
otónio Pereira criticou a inexis-
tência de debate público prévio na 
apresentação do plano. segundo o 
arquitecto, o facto de ter sido “ela-
borado em gabinete” prejudica o 
próprio plano.

a responsável pelo plano, maria
josé nogueira Pinto, admite que 
a discussão pública antes da sua 
conclusão iria trazer mais-valias 
ao plano. no entanto, garante que 
numa fase preliminar ponderou 
não só colocar o plano em linha, 
como também “fazer a apresen-
tação do plano à ordem dos advo-

gados, dos engenheiros, dos ar-
quitectos e às várias áreas sociais 
das faculdades”. a Câmara não 
aprovou. tendo isto em conta, “a 
discussão pode ser feita agora”, 
conclui.

Financiamento
Polémica: os aspectos mais con-
troversos não discutidos previa-
mente foi o financiamento e as 
garantias. numa época de cortes 
orçamentais e de endividamento 
autárquico, o plano é “do ponto de 
vista financeiro, um buraco”, ga-
rante Gonçalo Velho, responsável 
pela sociedade de reabilitação ur-
bana (sru) da Baixa Pombalina.

“Da parte da Câmara há total ga-
rantia de financiamento”, garante 
maria josé nogueira Pinto. e para 
isso contribuiu, na sua perspec-
tiva, o facto de pela primeira vez 
“um comissariado público ter 
elaborado um plano de financia-
mento como fazem os privados”, e 
também o facto de que este plano 
“paga-se a si próprio”. Para a ve-
readora, este é um plano de inves-
timento e não de despesa, já que 
as receitas médias anuais serão, 
entre 2012 e 2020, à volta de 21.4 
milhões de euros. Prevê-se ainda 
que o empréstimo seja reembol-
sado em 2013 e que a partir daí, 
num cenário conservador, “o ex-
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A Baixa voltada para
a modernidade
Um dos projectos do Plano com 
carimbo “urgente” envolve a re-
vitalização comercial. Nesse sen-
tido, as ruas de Santa Justa e da 
Vitória (que transversalmente 
atravessam a Baixa) preconizarão 
a emergência de um centro comer-
cial a céu aberto – a partir de uma 
gestão única, de lojas-âncora (que 
se tornam alavanca do pequeno co-
mércio), de serviços de segurança, 
promoção e limpeza conjuntos e de 
escadas rolantes que reduzem os 

minutos de chegada entre o Chiado 
e o Castelo. É também incluído no 
Plano o desenvolvimento de áreas 
comerciais na Praça da Figueira, 
na Praça da Ribeira e no Campo 

das Cebolas. Ali mesmo ao lado, e 
adjacente a Alfama, está previsto 
um terminal de navios de cruzeiro 
– pensado como uma potencial fon-
te de sucesso comercial.
Mas, alcançar estes espaços que 
se pretendem de cariz pedonal 
implica deixar o carro “às por-
tas da Baixa”. Implica usufruir 
dos maiores passeios, do maior 
número de transportes públicos 
e dos parques de estacionamento 
subterrâneos que estão planeados 
para a Praça do Comércio, Cam-
po das Cebolas e Largo de Corpo 

Santo – totalizam-se 8000 lugares, 
contabilizando os parques que já 
existem. Outras implicações es-
tão previstas. Uma delas, talvez a 
de maior realce, é a Circular das 
Colinas. Perante a atenuação de 
tráfego na colina do Chiado e no 
vale da Baixa, outras colinas se-
rão sobrecarregadas. Esta circu-
lar prevê a criação de dois túneis 
(Estrela e Miradouro de Monte 
Agudo) que permitam ligar a 
Avenida Infante Santo ao Vale de 
Santo António e terminar na Ave-
nida Mouzinho de Albuquerque. 

A nível cultural, as escassas estátu-
as presentes nas praças terão maior 
concorrência visual pelo desenvol-
vimento da arte urbana – ver o ele-
vador de Santa Justa revestido por 
uma gradação de tons azuis é uma 
hipótese. Esta arte será combinada 
com o plano de iluminação públi-
ca traçado para o espaço público, 
numa desejada valorização e carac-
terização dos ambientes e onde é 
tomado como referência o Festival 
Luzboa. Por outro lado, encontrar 
um design idêntico de esplanadas, 
candeeiros, bancos, bebedouros e 
outras estruturas públicas apenas 
confirmará o pretendido “mobiliá-

rio urbano” comum para esta zona 
da cidade, a exemplo da Expo 98.
Depois de um dia de trabalho ou 
lazer num dos espaços mais carac-
terísticos e tradicionais de Lisboa, 
voltar a casa poderá concretizar-
se atravessando as “portas virtu-
ais” de uma Baixa-Chiado de rosto 
lavado. Uma Baixa-Chiado cujo 
Plano já foi aprovado com os votos 
do PSD e do CDS-PP. Uma Baixa 
cujo futuro se quer em alta.•

A recente retirada de pelouros a 
Maria José Nogueira Pinto trou-
xe um cenário de indefinição a 
este projecto. Tendo a vereadora 
sido o rosto mais mediático por 
trás do lançamento, a condução 
dos destinos do projecto de rea-
bilitação da Baixa-Chiado está 
agora nas mãos de Carmona Ro-
drigues. À espera do veredicto do 
Governo, a Baixa-Chiado espera 
também pela paz na Câmara.

� Gonçalo Velho, responsável da SRU Baixa Pombalina - organismo protagonista na gestão do plano

“As escassas estátuas 
presentes nas 
praças terão maior 
concorrência visual 
pelo desenvolvimento 
da arte urbana”

“Governo, Câmara, 
Juntas de Freguesia e 
entidades privadas dão 
as mãos neste projecto”
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cedente médio seja de 4,5 milhões 
de euros”, assegura a vereadora.

Gestão
Polémica: Uma má gestão do plano 
pode aumentar a despesa pública. 
Gonçalo Velho, da SRU, alerta para 
a existência de demasiados orga-
nismos a intervir neste plano, o 
que é um “desperdício material e 
humano”. Adianta ainda que a SRU 
desempenhará um papel “residu-
al”, se o plano for aprovado.

“O papel da SRU não é meramente 
residual”, riposta Maria José No-
gueira Pinto. “Muito pelo contrário, 
a SRU vai ver as suas competên-

cias aumentadas com a nova lei 
das SRU´s”. Este organismo será o 
braço operacional da Câmara, en-
tidade que, ao lado do Estado, fará 
a gestão exclusiva do plano. Para a 
vereadora, a “unidade de comando, 
uma gestão centralizada e via ver-
de para as decisões são a garantia 
de estabilidade a longo prazo” do 
projecto. 

Mobilidade
Polémica: “Uma idolatria do peão” 
paira sobre o plano, segundo Nuno 
Teotónio Pereira, para quem, nas 
cidades, tem de haver trânsito au-
tomóvel. Este deve ser integrado 
e não abolido. Já Gonçalo Velho 

duvida da viabilidade económica 
deste projecto.

O modelo de gestão centralizado, 
o financiamento e os projectos 
estruturantes são, segundo Maria 
José Nogueira Pinto, as bases do 
plano. Um desses projectos mate-
rializa-se no reforço de mobilida-
de externa e interna, facilitando a 
circulação pedonal e reduzindo os 
atravessamentos. Diz a vereadora 
que para atingir este objectivo che-
gou-se à conclusão de que a Circu-
lar das Colinas, “por estar já meia 
feita e por evidenciar outros pontos 
da cidade, segundo estudos feitos 
a par com a Secretaria de Estado 
dos Transportes”, seria a melhor 
solução. No entanto, assegurou: “é 

uma sugestão, estamos abertos a 
outras, até mais modernas”.

Terreiro do Paço
Polémica:  O aumento da mobili-
dade previsto no plano sugere a 
supressão do trânsito nas laterais 
do Terreiro do Paço. No entanto, 
há aqui uma contradição para o 
arquitecto Nuno Teotónio Pereira: 
“apesar de numa primeira instân-
cia valorizar o seu cariz adminis-
trativo, como símbolo de poder, 
depois confere-lhe funções de 
lazer, relacionadas com a perma-
nência na praça e com a colocação 
do Hotel de luxo”. 
O movimento no Terreiro do Paço 

é diurno, devido aos transpor-
tes públicos, à noite “é apenas 
um híbrido triste”, constata 
Maria José Nogueira Pinto. “É 
um local onde apenas algumas 
arcadas estão aproveitadas”. 
Exactamente por respeito ao 
Terreiro do Paço, a vereadora 
prevê a utilização de todas as 
suas funcionalidades, sendo 
que a abertura de um hotel não 
colocará em causa o seu “sim-
bolismo administrativo”. Para a 
vereadora, a colocação de um 
hotel trará apenas vantagens, 
já que “basta ter um hotel para 
ter aquele espaço 24 horas se-
guro, limpo e com movimento”.
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A sombra
missionária

MuLher. PresIdenTe de JunTA. IdALInA FLOrA, de 67 

AnOs, é As duAs COIsAs. e AssuMe A suA PAIxãO bAIrrIs-

TA. PArA eLA, Os eLeITOres dA FreguesIA de nOssA se-

nhOrA de FáTIMA sãO Os seus ‘Fregueses’.

LiLiana Batista

Não há uma razão óbvia que justifi-
que a quase inexistência de mulhe-
res em cargos de chefia. “Isto nas 
mulheres é uma coisa muito engra-
çada”, murmura Idalina Flora, que 
soma já um ano na presidência da 
Junta de Freguesia de Nossa Senho-
ra de Fátima, em Lisboa. Apesar do 
comentário sorridente, a verdade é 
que a entrada desta mulher na polí-
tica, especialmente na área execu-
tiva, aconteceu de uma forma pou-
co natural. Maria Idalina de Sousa 
Flora afirma ter sido pressionada a 
entrar no executivo pelos seus cole-
gas de Assembleia de Freguesia (à 
qual passa a pertencer a partir de 
1974, como vogal de Acção Social) 
e mesmo pelos seus eleitores, que 
a conheciam como membro activo 
da paróquia. 
O seu desempenho nas causas so-
ciais e a sua entrega fizeram-na ga-
nhar destaque na política, abraçan-
do o PSD de Francisco Sá Carneiro, 
onde o seu discurso não deixou de 
elogiar a missão-primeira de bem 
servir o próximo. O sentido desta 
missão foi, aliás, apreendido des-
de que se conhece, mas principal-
mente quando sai, aos 13 anos, do 
concelho de Tábua, onde nasceu, 

“sacrifiquei a minha 
vida profissional para 
tomar conta da minha 
família”

“Vim para Lisboa atrás 
de um namorado”.

� Idalina Flora está na Presidência de Junta há um ano, mas não pensa recandidatar-se

em direcção à cidade de Coimbra. 
Aqui, estuda num colégio onde 
também trabalha. E é neste colé-
gio, com ligações à ordem religiosa 
feminina Criaditas dos Pobres, que 
tira o curso de Educadora de Infân-
cia. Ainda hoje mantém contacto 
com as Criaditas, mas confessa não 
ter seguido a vida religiosa, por ser 
“uma vida muito austera”.
Aos 21 anos descobre a capital: 

“Vim para Lisboa atrás de um 
namorado”. Mas esta história 
acaba aqui; há um passado de me-
mórias fatais que se quer guarda-
do. Permanece em Lisboa.
Falar da antiga Escola de Enferma-
gem das Franciscanas Missioná-
rias de Maria, o seu sonho de infân-
cia, devolve o sorriso aos seus olhos 
com sombra azul-céu. Terminado o 
curso, é estagiária no último piso 
do Hospital de Santa Maria quan-
do, de entre vários pretendentes, 
conhece o futuro marido, o médico 

Ângelo Flora. Mas, quando se casa, 
na Cova da Iria, em 1969, por amor 
ao próximo abdica da sua profissão 
de sonho e rejeita uma proposta 
de trabalho na Maternidade Alfre-
do da Costa. Fica a cuidar do seu 
sogro, de origem italiana, nessa 
altura com 82 anos. E em três anos 
que esteve em casa, teve três filhos: 
a Cristina Maria (jornalista), o Mi-
guel Ângelo (médico, como o pai) e 
o João Rafael (30 anos, sem empre-
go fixo, o D. Juan).
Idalina Flora reconhece o seu ca-
rácter firme e esforçado na proxi-
midade com o Evangelho, que não 
perde oportunidade de citar. Assu-
mindo-se uma mulher corajosa e 
feliz, maria-rapaz noutros tempos 
em que se agarrava ao volante, diz 
nunca ter sido discriminada e con-
fessa saber o segredo para o suces-
so da mulher na sociedade: “Deve 
ser um bom elemento social, o que 
implica ser uma boa filha, boa 
mãe, boa administradora do lar e 
politicamente activa”.
Hoje, como autarca que é, gere 
duas famílias e admite que não é 
fácil: “Em casa, sou administra-
dora dos meus bens e dos bens do 
meu marido. Faço as coisas todas 
e ainda tenho tempo para dormir”; 

naquela que é a quinta maior fre-
guesia de Lisboa, antecipa algu-
mas dificuldades na resposta aos 
seus fregueses, sobretudo devido 

“à demagogia de Sócrates, que cor-
tou 130 mil Euros no orçamento”. 
Mesmo assim, Idalina Flora não 
prevê deixar de parte o projecto 
que tem agora em cima da mesa: 
a construção do Gimnodesportivo. 
Este será o segundo grande feito 
do seu mandato, já que a abertura 
do Túnel do Rêgo, em Dezembro 
passado, trouxe um início de man-
dato prometedor.
A mulher que se sacrifica pela fa-
mília, guiada pela ‘tarefa de bem 
servir o próximo’ – tarefa que dá 
forma e conteúdo a todo o seu ra-
ciocínio –, sabe que esta foi a pri-
meira e última vez que se candida-
tou à presidência de uma Junta. O 
seu lugar, acredita Idalina Flora, 
é estar ao lado do seu marido, que 
soma já 85 anos. Até lá, vai so-
nhando com a viagem à Áustria e 
à Hungria ou ao norte de Portugal, 
que ainda não visitou. •

Perfil • idalina flora

VERA ESTEVES
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ediTorial
por Paulo Moura

os bastidores
da realidade
O paradoxo dos assessores 
de imprensa: eles que têm 
por função tornar compre-
ensível a acção e a imagem 
dos políticos, não conse-
guem evitar que as suas pró-
prias imagem e acção sejam 
obscuras e incompreensí-
veis. irina Melo espreitou os 
bastidores dos que estão nos 
bastidores do poder.
O labirinto de Pedro Paixão: 
incapaz de lidar com a rea-
lidade, inventa um mundo 
de ficção para, através dele, 
regressar à realidade.
O espanto de um criminoso: 
afinal, a prisão, o destino 
inevitável de um tipo como 
ele, onde se encontram 
muitos outros tipos como 
ele, com quem ele gostaria 
de conviver, não é um lugar 
divertido. “É bué de triste”.
a contradição da “street 
art”: nascida para ser mar-
ginal, está por todo o lado. 
as galerias de arte, as câ-
maras municipais, as ins-
tituições acarinham-na. a
contra-arte está na moda.
a grande partida da terceira 
idade: quando pensávamos 
que estavam quase a morrer, 
os idosos começam a viver.
O desencanto de Bruxelas: 
depois de décadas de so-
nho europeu, os imigran-
tes provenientes dos novos 
membros da UE sonham 
agora com o regresso aos 
seus países.
O sonho da Baixa-Chiado: 
o projecto visionário não foi 
discutido com os cidadãos. 
É por isso que vai morrer? 
Ou é essa a condição da sua 
sobrevivência?
O mito dos cursos que são os 
pilares da sociedade: Direito, 
Medicina ou Engenharia ga-
rantem profissões que dão 
muito dinheiro com pouco 
trabalho. Pouco importa que 
a realidade desminta o mito. 
Este é o nada que é tudo.
a estranheza das acade-
mias de futebol: espiões por 
todo o país descobrem os 
melhores. trazem-nos para 
alcochete, para a academia 
do sporting, onde ficam in-
ternados, a  viver para o fu-
tebol. têm 13 anos.
a liberdade da internet: no 
ciberespaço, maior do que 
o espaço, é tudo em grande. 
até o crime. O direito conti-
nua a ter o mesmo tamanho. 
Para lá do horizonte cessa a 
perseguição policial.
a rebeldia do ritmo: é a per-
cussão que conduz a músi-
ca. Mas esta a ganhar auto-
nomia. Descobriu que pode 
viver sozinha. Dos stomp 
aos tocá Rufar, a percussão 
tornou-se música. •
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O QUE MUDOU EM BRUXELAS DEPOIS DO ALARGAMENTO A 25

NA VÉSPERA DO ALARGAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA, HÁ UM AMBIENTE 

PARTICULAR EM BRUXELAS. NO CENTRO DA CIDADE, OS TURISTAS DOS PA-

ÍSES DE LESTE QUE JÁ TINHAM ADERIDO EM 2004, BEM COMO ROMENOS E 

BÚLGAROS, VÊM CADA VEZ EM MAIOR NÚMERO. OS VENDEDORES ESPERAM 

AUMENTAR O NEGÓCIO. 

O leste no  centro
da Europa

A Grand-Place de Bruxelas está cheia. Ape-
sar do céu cinzento e do vento frio, que nem 
no início de Outono dão tréguas aos belgas, 
as esplanadas da praça principal da cidade 
estão preparadas para receber os turistas. 
As lojas de recordações, entre chocolates, 
rendas e tapeçarias belgas, abrem todo o 
ano e acolhem constantemente novos clien-
tes. No posto de turismo, pequeno para a 
afluência de um sábado à tarde, misturam-
se rostos e línguas desconhecidas. 
“Os turistas vêm de todas as partes do mun-
do”, esclarece madame Hotstone, que traba-
lha na agência de turismo da Grand-Place 
há quase dez anos. “Aqui recebemos muitas 
pessoas dos Estados Unidos e da América 
do Sul, mas a maioria dos visitantes é euro-
peia. É também curioso verificar que, após 
o alargamento da União Europeia, recebe-
mos bastantes turistas de Leste”. 
Depois de Maio de 2004, são cada vez mais 
os autocarros turísticos vindos dos novos 
países da UE que se dirigem a Bruxelas. 
“É difícil saber ao certo de que país vêm, 
porque não conhecemos cada uma das lín-
guas. Mas uma coisa é certa: eles são mui-
to mais agora, do que há quatro ou cinco 
anos”, conta madame Hotstone. Nas lojas 
de recordações, os vendedores também no-
tam uma maior afluência de visitantes dos 
novos países, mas queixam-se do poder de 
compra destes turistas. “Eles vêm à loja, 
mas não compram nada. Têm talvez menos 
dinheiro, portanto visitam e gastam o míni-
mo possível”, lamenta-se a dona de uma loja 
de bordados no centro da cidade.

Estudar e estagiar em Bruxelas 
Zuzana é eslovaca, mas estuda em Praga, na 
República Checa. Este ano veio para Bruxelas 
no âmbito do projecto Erasmus, que promove 
a troca de estudantes entre universidades 
dos países europeus. Escolheu Bruxelas por-
que era financeiramente mais acessível que 
Paris, a sua cidade preferida. Ainda assim, 
aponta a diferença do nível de vida entre Bru-
xelas e Praga como uma das maiores dificul-
dades: “Venho de um novo país onde as coi-
sas são cerca de 50% mais baratas. Para mim, 
a vida aqui é muito cara - tenho 400 euros por 
mês para sobreviver, dos quais 300 são para o 
aluguer da casa. Seria impossível sobreviver 
em Paris com este orçamento”. Jana é tam-
bém uma estudante do programa Erasmus 
em Bruxelas. Para esta jovem checa, o pior 
da Bélgica é o tempo, demasiado húmido e 
chuvoso; o melhor, as festas, que, a par dos 
estudos universitários e do curso de fran-
cês, preenchem o seu tempo.
Eva tem em comum com as duas estudan-
tes o facto de vir de um dos países que 
aderiram em 2004 à UE. De nacionalidade 
eslovaca, ela está em Bruxelas para fazer 
um estágio de intérprete no Conselho Eu-
ropeu. Para esta jovem, a capital da Euro-
pa é uma grande mistura de culturas, que 
resulta numa descaracterização da cidade 
face ao país: “Há gente de todas as partes 
do mundo. Bruxelas é um pouco de toda a 
Europa, mas não tem nada a ver com a Bél-
gica”. Ponto de vista partilhado por Zuza-

na, que aponta como primeira impressão 
um sentimento de “demasiada Europa”, 
com todas as instituições europeias pre-
sentes no local e uma grande parte das ac-
tividades da cidade ligadas à UE.
Além da faceta europeia de Bruxelas, que 
a torna uma zona de passagem obrigatória 
para muitos “euro-trabalhadores”, a cida-
de acolhe ainda milhares de imigrantes. 
Segundo estatísticas oficiais, um em cada 
quatro habitantes de Bruxelas não é bel-
ga. Assim, uma grande parte da população 
é constituída, quer por estrangeiros que 
aí residem a título temporário (membros 
das instituições europeias, estudantes...), 
quer por estrangeiros que vivem perma-
nentemente na cidade.

O reverso do “sonho Europeu”
Foi por causa do medo de uma invasão de ci-
dadãos do Leste europeu que uma das condi-
ções impostas para a adesão da Roménia e da 
Bulgária, em Janeiro de 2007, foi a restrição 
da livre circulação de trabalhadores. Parte 

dos países da “velha UE” ainda aplica esta 
medida aos países que aderiram em 2004.
Eva critica esta restrição: “Como querem 
que nos sintamos verdadeiramente inte-
grados na UE, quando ainda há países que 
não nos concedem uma das liberdades esta-
belecidas? Continuo a sentir-me alguém di-
ferente e detesto isso. Até que ponto somos 
assim tão diferentes?”
Conhecendo a realidade dos novos países, 
as três jovens desmentem o lado demasiado 
cor-de-rosa da UE. Criticam a imagem que 
os “velhos países” têm dos dez que aderiram 
em 2004, bem como a desigualdade de condi-
ções entre os países e as falsas oportunida-
des que são dadas a quem vem de Leste. “An-
tes, as bolsas de apoio aos estudantes que 
quisessem estudar fora do país de origem 
eram maiores. Agora, como pertencemos à 
UE, considera-se que temos uma situação 
melhor e já podemos receber menos”, escla-
rece Zuzana. 
Na véspera da entrada da Roménia e da Bul-
gária na UE, Eva observa que, ao contrário 
do que se pensa, as oportunidades que se 
apresentam depois de 2004 não são muito di-
ferentes das que existiam antes da entrada na 
UE: “As pessoas pensam que nunca viajámos, 
que não conhecemos nada. É falso. Já fazía-
mos outras coisas antes, já estudávamos fora 
dos nossos países. Por exemplo, eu já tinha 
estado na Austrália e na Áustria”. Quanto à 
oportunidade que lhe foi dada para estagiar 
num das instituições europeias, em Bruxelas, 
acrescenta que se o seu país não pertencesse à 
UE, teria havido outro tipo de oportunidades 
para trabalhar no estrangeiro.

Zuzana, Eva e Jana consideram preocu-
pante o distanciamento das pessoas nos 
seus países de origem face às instituições 
e à vida europeias. Talvez por estarem 
distantes de Bruxelas, o centro dos acon-
tecimentos políticos, ou talvez porque não 
se sintam ainda parte da UE, os cidadãos 
checos e eslovacos não debatem os assun-
tos europeus. “Por exemplo, quando o Par-
lamento eslovaco discutiu a Constituição 
Europeia, as pessoas não sabiam de nada”, 
conta Zuzana. Para incentivar o debate 
público sobre a Europa, Eva e Zuzana inte-
gram o “Café Babel”, uma revista on-line, 
que promove também reuniões temáticas. 
Nestes espaços as pessoas podem exprimir 
os seus pontos de vista, discutir todo o tipo 
de assuntos europeus ou simplesmente 
colocar questões ou expôr dúvidas sobre o 
funcionamento das instituições. 
Quando interrogadas sobre o futuro, as três 
jovens respondem que não querem viver 
em Bruxelas. Jana e Eva preferem voltar 
aos seus países após concluída a estada em 
Bruxelas e apenas Zuzana pensa regressar 
temporariamente a Bruxelas, para fazer um 
estágio numa das instituições europeias, 
dado que estuda Ciências Políticas. Jana 
volta a Praga para terminar o curso de In-
formação e Documentação e Eva volta para 
Bratislava, para junto do marido. “Seria 
perfeito ficar em Bruxelas, pois há muitas 
oportunidades de trabalho. Mas mesmo que 
quisesse ficar, não podia. Tenho o meu ma-
rido à espera”, conta Eva, acrescentando: 
“Alguém tem de ficar na Eslováquia. Eu 
quero ficar e trabalhar para o meu país”.  •

GISELA SANTOS DE OLIVEIRA
CORRESPONDENTE EM BRUXELAS

� O Parlamento Europeu
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Ele fingia que falava ao telemóvel. Sabia 
que «ia ser agarrado», mas não queria 
acreditar. Precisava de arranjar um es-
quema para fugir, mas os agentes da PSP 
de Almada foram mais rápidos. Dentro 
dos seis bolsos do casaco tinha 1073 do-
ses de cocaína. Há cinco anos que ven-
dia. O local era pouco iluminado, eram 
23h00. Os arbustos do Jardim dos Zaga-
los, na Sobreda de Caparica, escondiam 
aqueles que o iriam prender. Quando 
viu o Citroën Saxo Cup preto chegar e 
estacionar, começa a caminhar. «Não 
sei o qu’é que me deu, olhei ‘pa trás e 
vi movimentos. O jardim ’tava fechado, 
logo só podia ser a bófia. ‘Tava fodido!» 
Segue em frente e pega rapidamente no 
telemóvel: «Parabéns, liguei-te só ‘pa dar 
os parabéns», fingia. Vê o Citroën arran-
car. Treme. Continua a fingir que está 
a falar ao telemóvel e adianta o passo: 
«PSP de Almada, faça o favor de parar». 
Pára. «A sua identificação!» «Não tenho 
os meus documentos comigo» «Isto são 
o quê? Não são os seus documentos?», 
pergunta um agente. «Aí o bófia que 
‘tava por trás deu-me um pontapé nas 
pernas.» «E isto? Que merda é esta?», 
pergunta o agente referindo-se à droga. 
Mais um pontapé.
Quando chega à esquadra tem di-
reito a um telefonema. «Mãe, ‘tô 
preso.» A mãe, o pai e as três 
irmãs vão de imediato para 
a esquadra. Enquanto isso, 
os guardas mimam-no com o 
maior enfardamento de pancada 
de toda a sua vida. «Queriam que eu dis-
sesse tudo, mas eu não disse nada. Nem 
a minha mãe me bateu tanto quando me 
dava com o pau para eu deixar de ven-
der droga.» 
Ele «já tinha o nome sujo», por três ve-
zes fora a tribunal responder por furtos, 
mas nunca foi preso. Às 2h30, a decisão: 
prisão preventiva. Afinal, tinha consigo 
1073 doses de cocaína e tinha revelado 
várias contradições ao defender-se. De-
pois de algemado e de se ter despedido 
da família, meteram-no na carrinha que 
o levaria à nova casa: Estabelecimento 
Prisional de Setúbal.
Rapaz feio, negro como o carvão, baixo, 
careca, cabeça e nariz largos, de olhar 

CAVARAM O PRÓPRIO TÚNEL PARA LÁ CHEGAR E CEDO SE APERCEBERAM DE QUE NÃO PODIAM 

CONFIAR EM NINGUÉM. A AGRESSIVIDADE, A COMPETIÇÃO E A RIVALIDADE ESPALHAM-SE 

COMO UM VÍRUS. BEM-VINDOS AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SETÚBAL.

O people aqui é

CLÁUDIO DIAS perturbadoramente tranquilo e voz se-
rena, Daniel Almeida, 22 anos, foi preso 
a 15 de Janeiro. Durante 5 anos conse-
guiu enganar a polícia. Naquela noite 
não conseguiu.

Não se pode confiar em ninguém
A irmã Andreia, alta, gorda, lábios gros-
sos, conduzia o seu Lancia. Ao lado, a 
irmã Isabel, também de lábios grossos, 
muitas borbulhas na cara e sempre ca-
lada. A Andreia gritava constantemen-
te que o irmão não precisava de vender 
droga, pois não lhe faltava nada em casa. 
«Com isto que aconteceu o parvo do nos-
so irmão só nos veio dar trabalho e des-
gostos. A minha mãe fica o dia todo no 
sofá a desidratar de tanto chorar. O meu 
pai não diz nada, de tanta vergonha. E 
nós andamos aflitas para o tirar de lá.»
Era para lá que íamos. Chegamos ao Es-
tabelecimento Pri- sional de Setúbal 
(EPS) às 08h45, 15 minutos an-
t e s da hora. A sala 

de visitas pare-
ce um café, cerca 
de meia dúzia 
de mesas, pouca 
luz.

O Daniel entra, 
senta-se e baixa a ca-

beça. «Como estás?», pergunta a 
Isabel. «Os dias passam e continuo 

cá dentro». Baixa ainda mais a cabe-
ça. A Andreia dá-lhe moedas e manda-
o ir comprar um sumo. Quando volta, 
dá-lhe um papel enrolado que esconde 
um pó misterioso. «Põe o papel na boca 
e bebe isso rápido!», ordena. O Daniel 
não percebe. «Põe essa merda na boca 
já!», ordena furiosa. Ele obedece. A mãe 
tinha ido a um quimbanda (um feiticei-
ro) encomendar um tratamento para 
que ele saísse o mais rápido possível da 

cadeia e o pequeno papel era a primeira 
fase do tratamento. 
Daniel queixa-se de que os dias demoram 
a passar e de que não tem nada com que 

se entreter, 
além do fute-
bol e dos jogos 
de cartas. Sorri 
apenas para di-
zer que pelo me-
nos tinha encon-
trado alguns amigos 
do mundo da droga e 
dos furtos, o que fez com 
que a sua integração fosse 
mais fácil. Descobriria mais 
tarde que na sua nova casa quase nin-
guém era amigo de ninguém. «Há uma 
tendência ‘pa tratar mal todos os que 
são novos e arranjar sempre confusão 
com eles. Eu não passei por isso porque 
já conhecia muito people cá dentro, mas 
aqueles dois ali têm levado muita porra-
da [aponta para o fim da sala, onde dois 
irmãos, de ar frágil, que não aparentam 
ter sequer 18 anos, conversam com um 
familiar. O mais alto tem o olho direito 
inchado e o lábio superior rebentado]. 
No jogo de futebol de ontem, o do olho 
inchado era guarda-redes e deixou en-
trar uma bola. A equipa quase toda foi 
lá e deu-lhe tantas…» E os guardas? «Só 
vêm separar no final quando o people já 
‘tá todo esfolado». Olhando para aqueles 
dois reclusos, ali sentados, é impossível 
não pensar: como é que estes rapazes 
vieram parar aqui? O caminho que os 
trouxe até à prisão prova que cavaram o 
seu próprio túnel.
No E.P.S. os reclusos são maioritaria-
mente adultos. Quando chega um reclu-
so de idade menor os mais velhos come-
çam a cantar em português do Brasil: «E 
vai rolar a festa, vai rolar.» Eis o aviso 
de que há carne nova. Estes reclusos 
ficam obrigados pelos mais velhos a 
lavar-lhes a roupa, as celas, massajar-
lhes as costas e a todo o tipo de tarefas. 
A agressividade espalha-se como um 
vírus, os reclusos mais velhos têm um 
estatuto conquistado com o tempo de 
prisão e fazem tudo para não o perder. 
O Daniel não se tornou escravo porque 
teve a sorte de ter encontrado cunhas. 
Quando não, estaria também a passar 
pelos mais ultrajantes horrores. Como 
ele há apenas pouco mais de uma dúzia.  
À volta desta estranha sala, sente-se a 
prisão. Opressiva, cruel. Uma pequena 

c a -
tedral 

pintada de 
b r a n - co, ferro azul claro e 
hipocrisia. «Comigo não há problema. 
O people curte de mim», diz para tran-
quilizar as irmãs. «Não dês conversa a 
estranhos, a tudo o que te disserem diz 
só ya, ya, ya e não guardes porcarias 
de ninguém. Ao advogado é que tens de 
contar tudo para ele te tirar daqui rápi-
do», pede Isabel.
O pedido é pertinente. Quatro dias an-
tes, um recluso iria aguardar julgamen-
to em casa. Filho de professores univer-
sitários, não lhe faltava nada. A polícia 
apanhou-o em flagrante no assalto à 
ourivesaria do pai da namorada. Os co-

legas com quem jogava cartas souberam 
da novidade. Pediram-lhe para que lhes 
guardasse quatro pedras de chamon e 
duas facas, justificando que um guarda 
amigo lhes tinha dito ao ouvido que os 
guardas lhes iriam revistar as celas. Ele 
guardou. Ingenuidade. Apressaram-se a 
ir contar aos guardas que o número 17 ti-
nha droga e facas escondidas na cela. Os 
guardas revistaram e encontraram. O 
Diogo, 24 anos, expert em computadores 
e em assaltos a super-mercados de ma-
drugada, explicou que aquilo pertencia 
a outros. Os guardas mimaram-no com 
os cacetetes. Os colegas submeteram-no 
depois a uma sessão de espancamento 
colectivo. É a lógica do «eu não saio, tu 
também não.»
Ouve-se: «A visita acabou, a visita aca-
bou.» 10h00 em ponto. Na porta está pen-

A VIDA NA PRISÃO DE SETÚBAL

“E vai rolar a festa, vai rolar.”
Eis o aviso de que há carne 
nova

Os “leites-podres” são os 
alvos de chacota da cadeia 
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durado um poster, 
colocado pelos evan-
gélicos que todos os me-
ses visitam quem não tem 
família ou quem a família de-
cidiu esquecer: «O Senhor é o meu 
pastor, nada me faltará. Salmos 23:1.» 

Vida de preso
Levantam-se às 8h00. Às 09h00 o peque-
no-almoço começa a ser servido. Pão, 
manteiga, compota, leite ou chá man-
tém-nos alimentados até às 12h00, hora 
do almoço. Durante a manhã, a maioria 
dos presos ocupa o tempo no pequeno pá-
tio a cantar rap. Quem tem a sorte de ter 
televisão prefere ficar na cela a viciar-
se em novelas e os que conseguem fazer 
com que os familiares lhes tragam uma 
Playstation quase nunca saem de lá. O 
Daniel tornou-se o grande animador 
do rap. «Eu e mais cinco gajos criámos 
um grupo de rap – Os Nigga. Cantamos 
Tupac, Boss AC e letras que vamos es-
crevendo. O people delira e no final bate 
palmas», gesticula contente. 
Depois do almoço juntam-se no campo 
de futebol, 40mx20m, terra batida, bali-
zas cobertas de várias camadas de tinta 
azul para parecer que são novas, e divi-
dem-se em equipas. Nunca há árbitro, 
são eles que decidem quando é ou não 
é falta. E é nessas alturas que irrompe 
a confusão. «Não é nada falta pá, esse 
gajo é mesmo um leite-podre»,  lembra 
Daniel. Os “leites-podre” são os alvos 
de chacota da cadeia: «cospem-lhes na 
cara, no futebol são os que mais levam 
porrada, no refeitório são sempre ridi-
cularizados.» A maioria dos presos já 
se apercebeu de que o melhor a fazer 
no futebol é levantar-se do chão e fin-
gir que nada aconteceu. Mesmo que 
lhes tenham esfolado as pernas. Conti-
nuar para sobreviver. 
Quem estiver envolvido nas cenas de 
pancadaria fica enjaulado uma semana 
no manco, a cela especial disciplinar. 
No E.P.S. quando alguém se zanga com 
alguém, não pode virar as costas e ir 
embora. Tem de continuar a conviver 
com ele. «Mas os gajos não se importam. 
Saem de lá a rir e a dizer que não cus-
tou nada e no dia a seguir muitos voltam 
para lá», conta Daniel.

LINHAS ERÓTICAS  NO E.P.S.

Tchapu Maywka, 33 anos, trabalha na co-
zinha. Não telefona à família. Não quer 
saber dela, porque ela decidiu esquecê-lo 
quando foi preso por ter matado um vizi-
nho durante uma discussão. «O meu é 
rottweiller, o teu está cheio de misturas 
e é feio e preto como tu», disse-lhe o vi-
zinho. Começam os murros, rolam pelas 
escadas do prédio. Tchapu saca da pistola 
e dispara dois tiros no peito do vizinho. Um 
morto, posse ilegal de arma, 0.5 kg de co-
caína em casa: 15 anos de pena. Gasta os 
cartões telefónicos que recebe a ligar para 
as linhas eróticas. Depois, foge para a casa 
de banho.  Adora as vantagens da vida de 
preso: não tem de pagar água e luz, nem 
de se levantar da cama às 8h00 quando o 
senhorio lhe tocava ferozmente à porta, 

lembrando-lhe que mais uma vez tem a 
renda em atraso e que chamará a polícia 
para o colocar na rua.  Às vezes chora. Não 
por a família o ter esquecido ou por ainda 
lhe faltarem 10 anos para sair em liberda-
de. A verdade é que quando sair do E.P.S. 
não se importa de matar de novo para as-
sim poder voltar para a tranquilidade da 
prisão. Chora por não ser rico. Queria abrir 
a carteira e vê-la repleta de notas de 500 
Euros. Não é rico, nunca viu uma nota de 
500 Euros e não se lembra da última vez 
que teve uma carteira. Chora.  Rui Simões, 
29 anos, também trabalha na cozinha. Não 
passa despercebido, tem 2.03m. Mas tem 
um ar frágil, muito pálido, muitas olheiras, 
sempre doente. 
Durante 3 anos trabalhou para dois trafi-

cantes. Um dia teve azar. 5 minutos depois 
de se ter encontrado com um dos patrões 
a polícia mandou-o parar. Não tinha car-
ta de condução e os guardas resolveram 
revistar-lhe o carro. Na bagageira, 4 kg 
de cocaína e três pistolas. Apanhou nove 
anos. Viu assim interrompida a carreira 
que sempre ambicionou e que lhe rendia 
2000 euros mensais. Não denunciou ne-
nhum dos patrões, apesar dos murros na 
cara e no estômago. Hoje, nada lhe falta 
na prisão. Os patrões deixam-lhe na por-
taria dinheiro, maços de cigarros, comida 
e medicamentos. O primeiro telefonema é 
sempre para casa. Fala com a mulher, fica 
com os olhos cintilantes quando ouve a voz 
da filha de 3 anos. Desliga. Marca sempre 
novamente. Há anos anos que é assim.

Têm 30 
m i n u t o s 

para jantar, 
das 17h00 às 17h30. Às 

18h00 já todos estão dentro da cela. Cada 
um com o seu reforço: um pacote de 
sumo e um pão com manteiga ou compo-
ta. Cerca das 23h00 as luzes são desliga-
das. Apesar das televisões e dos rádios 
poderem ficar ligados, com o desligar 
das luzes o E.P.S. vai entrando num 
silêncio absoluto. O ambiente é ainda 
mais arrepiante. Mais sombrio. Mais 
medonho. Quando os guardas passam à 
hora da contagem quem ainda não dor-
me finge já estar a dormir. 
No meio do inferno ainda há lugar 
para boas notícias: banho de água 
quente. Somente, porém, uma ou duas 
vezes por semana. Nesses dias há filas 
monumentais de presos famintos. Nos 
dias de água fria poucos se atrevem 
a ir para debaixo do chuveiro. Mas 
também nesses dias as casas de banho 
se enchem. «Há sempre bué people a 
cheirar e a fumar droga. Quando não 
há droga, o people fica a ressacar, os 
outros mandam-nos contra as paredes 
para desmaiarem e não sentirem as do-
res», conta Daniel. 

Sem saída
Agora não tinha como fingir. Não tinha 
telemóvel para disfarçar e nem sequer 
teve tempo para tentar arranjar um es-
quema para que ninguém desse pela sua 
presença. Quando deu conta já estava a 
ser testemunha. Perplexo, imóvel. Ins-
tantes de horror selvagem feriam-lhe o 
olhar sereno. Todos o viram. Mas não 
se importaram. Apenas um sorridente: 
«Baza daqui rápido, este é só nosso!» 
Depois de um delicioso banho de água 

quente, leva os lençóis e o cobertor para 
lavar. Era o inesperado que o esperava. 
«Parece que ainda oiço os gritos. Eles 
tentavam calá-lo.» Mandavam-no contra 
as máquinas, puxavam-lhe os cabelos. 
As calças jogadas a um canto. Ele nou-
tro, objecto de três reclusos. 
Filipe Andrade, 19 anos, aquele rapaz 
alto, pálido e loiro, de ar frágil que víra-
mos na sala de visitas, era agora subme-
tido a uma sessão de violação colectiva. 
Ele aguarda julgamento. Atropelou uma 
rapariga de 16 anos na passadeira, quan-

do esta saia da escola. Vinha a 110km/
hora. Ela morreu a caminho do hospital. 
Não tinha carta de condução, agrediu os 
professores da adolescente, tentou fugir. 
A sua pena será seguramente longa. Ca-
vou o seu próprio túnel. Os colegas que 
o violaram na lavandaria, talvez já o 
tenham violado antes, quase de certeza 
vão continuar a violá-lo. Não lhes pode 
virar as costas. Essa deve ser a sua ver-
dadeira prisão.
Não há um momento de paz no E.P.S.. 
O eco infernal dos altifalantes, sempre 
a dar ordens, a chamar reclusos, a lem-
brar os horários implacáveis, as portas 
a abrir e a fechar. Um ambiente fechado 
que hipertrofia. «O people aqui é todo 
bué triste. Se não inventamos algo para 
fazer enlouquecemos. Na minha cela há 
um maluco, passa o dia a falar sozinho, 
ninguém lhe diz nada, às vezes mete 
medo. Como ele há muitos cá dentro», 
conta Daniel. Esses são o bode expiató-
rio, o intuito da festa dos outros presos. 
Com o passar do tempo, geralmente pio-
ram. Quase sempre se degradam. Algu-
mas vezes suicidam-se. 
As violações, a droga, a violência, as hu-
milhações, os castigos, os gritos, o des-
gosto, o ódio, o cinismo. As celas cheias 
de fotografias e de calendários antigos a 
marcar o tempo. A solidão e a ausência 
de privacidade, o inferno dos outros. •

As calças jogadas a um canto. 
Ele noutro, objecto de três 
reclusos.

 todo bué triste
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MIGUEL MOUTINHO, PRESIDENTE DA ANIMAL

“A ética não tem limites nem
obedece a fronteiras de nações”

ATRAVÉS DE CAMPANHAS, PROTESTOS, INTERVENÇÕES JUDICIAIS E LOBBYING POLÍTICO, 

A ANIMAL É UMA ORGANIZAÇÃO QUE TRABALHA PARA A CONSCIENCIALIZAÇÃO. MIGUEL 

MOUTINHO É O DIRECTOR DA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS, QUE 

NASCEU, HÁ 12 ANOS, NO PORTO.

SÍLVIA DIAS

O discurso é fluente e as pala-
vras assertivas. Miguel Mouti-
nho fala do declínio das toura-
das, das más condições no zoo 
de Lisboa, do mega projecto da 
ANIMAL: a construção de um 
“santuário” que acolha animais 
em risco. Exprime-se com a se-
gurança de quem vê um desfe-
cho positivo a aproximar-se.

Como vê a reabertura do Campo 
Pequeno e o regresso das toura-
das a Lisboa?
É algo de muito mau simbo-
licamente, mas que em nada 
acrescenta às touradas e ao seu 
acelerado processo de declínio. 
É uma tentativa de fazer sobre-
viver uma indústria que está já 
a caminho de ser enterrada. Isso 
não quer dizer, porém, que não 
devamos condenar, criticar e 
protestar activamente contra o 
regresso das touradas a Lisboa 
e o que isso representa. É muito 
negativo e um péssimo sintoma 
que a capital de um país que quer 
ser visto como desenvolvido per-
mita um retrocesso destes. 
No dia da primeira corrida, re-
alizou-se uma manifestação que 
envolveu uma série de associa-
ções, nomeadamente estrangei-
ras. Houve resultados?
Houve resultados muito expres-
sivos – 2000 pessoas estiveram à 
porta do Campo Pequeno para 
dizerem que o que ali estava a 
acontecer era uma vergonha. 
Esse foi o objectivo definido 
para aquela noite e foi absoluta-
mente cumprido.
Houve quem criticasse o facto 
de haver associações estrangei-
ras que se manifestavam sobre 
um assunto que diz respeito 
apenas aos portugueses...
É uma crítica disparatada. En-
quanto ser humano, considero-
me no legítimo direito de criticar 
e protestar contra a mutilação 
genital feminina em países afri-
canos, a tortura de prisioneiros 
na China, a perseguição política 
em Cuba, o modo indecente como 
o mundo permite que milhões de 
pessoas morram em África sem 

sequer saberem o que é água 
potável, quanto mais uma ali-
mentação minimamente capaz. 
A ética não tem limites nem 
obedece a fronteiras de nações. 
Do mesmo modo que criticava a 
caça à raposa a cavalo, com que 

a League Against Cruel Sports 
acabou em Inglaterra, também 
os activistas desta organização 
criticam as touradas e tiveram a 
generosidade de se juntar a nós, 
em Portugal, para o expressarem 
mais directamente.
O protesto, no entanto, não se li-
mitou à manifestação. O que se 
segue?
Segue-se um esforço de informa-
ção da população de Lisboa para 
que compreenda de que modo 
estará a ajudar a que as toura-
das se mantenham no Campo 
Pequeno e em Lisboa de cada 
vez que a Galeria Comercial do 
Campo Pequeno receber visitas 
e tiver clientes. A ideia é pedir 
às pessoas para boicotarem por 
completo o Campo Pequeno, in-
cluindo o centro comercial, até 
que este se torne um “Campo Pe-
queno Sem Touradas”.
A ANIMAL quer criar uma re-
gião sem touradas. O Algarve e 
Sintra foram os locais escolhi-
dos. Porquê?
Porque são zonas turísticas, vi-
sitadas por muitos milhares de 
estrangeiros que se preocupam 
com os animais e que se opõem 
às touradas. São zonas que têm 
muito a perder em turismo ao 

mantê-las e muito a ganhar ao 
proibi-las. Além disso, apesar 
de serem zonas com alguma 
actividade tauromáquica, não 
há grande tradição de touradas 

nem é importante para a popu-
lação local que elas sejam man-
tidas. Pelo contrário.
Jane Goodall, conhecida prima-
tóloga britânica, esteve este ano 
em Lisboa, numa Conferência 
sobre o bem-estar animal em 
que afirmou que as condições no 
Jardim Zoológico de Lisboa são 
más. Sugeriu melhorias. Na sua 
opinião, qual seria a solução?
A solução seria encerrar o Jar-
dim Zoológico de Lisboa – como 
deveria ter sido de acordo com o 
decreto-lei que regulamenta os 
zoos – e recolocar os seus ani-

mais em santuários.
Mas estes espaços não podem 
desempenhar um papel impor-
tante na preservação de algu-
mas espécies? 
Não. Desempenham um pape 
na deseducação, na informação 
pervertida sobre os animais, 
na maneira miserável como os 
mantêm em reclusão e, muitas 
vezes, no tráfico de animais. É 
assim com os parques zoológi-
cos em geral, mas o Zoo de Lis-
boa é o pior parque zoológico 
português.
A ANIMAL bate-se pelo projecto 
de construir um santuário. Em 
que vai consistir exactamente 
este espaço?
Um santuário é um espaço pro-
tegido que acolhe animais resga-
tados de unidades de produção 
pecuária ou de laboratórios, ani-
mais de companhia vítimas de 
abandono ou crueldade, animais 
de qualquer espécie aprisiona-
dos e explorados em circos, zoos 
e espectáculos similares. A ANI-
MAL quer criar um santuário 
que tenha a funcionalidade de 
centro de resgate, para abrigar 
animais resgatados de situações 
urgentes e para os quais possa-
mos encontrar lares melhores 

fora de Portugal; de centro de re-
cuperação, para recuperar ani-
mais selvagens e tentar reintro-
duzi-los no seu habitat natural; 
e de santuário, para oferecer aos 
animais um ambiente natural, 
livre e protegido onde poderão 
passar o resto das suas vidas em 
segurança, com a possibilidade 
de serem felizes. Para isso, um 
santuário procura recriar o me-
lhor possível as condições natu-
rais do habitat dos animais que 
são protegidos e é, necessaria-
mente, muito amplo, para que 
eles possam ter tanta liberdade 
quanto possível.
Seria um espaço aberto ao pú-
blico?
Não. Mas teria um centro de edu-
cação no santuário que estaria 
aberto ao público,  embora sem 
acesso à parte dos animais, uma 
vez que estes têm direito à sua 
privacidade e a serem simples-
mente deixados na sua vida, sem 
terem de estar a ser constante-
mente observados pelo público. 
Isto é ainda mais importante se 
considerarmos que muitos des-
tes animais terão traumas resul-
tantes de situações de explora-
ção, perseguição e/ou abuso.
Actualmente ainda não existe 
nenhum espaço como este em 
Portugal. Como se processa a 
apreensão de animais nessas 
condições?
A apreensão depende da situa-
ção de cada animal e do que lhe 
aconteceu. Mas há uma série de 
infracções rotineiramente come-
tidas em Portugal em unidades 
pecuárias, laboratórios, circos, 
zoos, carrosséis de póneis, lutas 
de cães, tráfico de animais, etc.
Trata-se de práticas  ilícitas que 
podem facilmente originar pro-
cessos de apreensão, desde que 
haja uma estrutura para os re-
ceber como um santuário como 
aquele que a ANIMAL pretende 
criar. No entanto, é comum as au-
toridades apreenderem animais e 
nomearem os seus próprios pro-
prietários (aos quais os animais 
foram apreendidos) como fiéis 
depositários. Noutras situações, 
são entregues a parques zoológi-
cos ou são abatidos por não haver 

espaço algum para onde possam 
ser enviados. Frequentemente, 
os processos de apreensão de 
animais nem sequer se iniciam 
exactamente porque não há um 
espaço realmente preparado para 
os receber e proteger.  •

� Miguel Moutinho acredita que as touradas estão num acelerado processo de declínio

“O Zoo de Lisboa é o 
pior parque zoológico 
português”

”A tourada é uma 
indústria que está 
já a caminho de ser 
enterrada”

“Os processos de 
apreensão de animais 
não se iniciam porque 
não há um espaço 
preparado para receber 
e proteger animais 
que deveriam ser 
apreendidos”
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UM ESPAÇO EM LISBOA

TEJO-BAR:

Estamos em casa

SOCIEDADE  11

Não há outro lugar em Lisboa onde o dono do bar se dirija a nós 
como se nos conhecesse há anos e no primeiro encontro nos diga: 
“Se quiser alguma coisa é só se servir ”. O sotaque é brasileiro. 
 O Tejo Bar fica em Alfama, no largo do Vigário, e apesar da porta 
fechada é facilmente visível pela luz sempre acesa até altas horas 
da madrugada. Não há dresscode. Por ali vê-se de tudo: a velhota 
que mora ao virar da esquina e que vem dizer “boa noite” antes de 
ir para a cama; os habitués, que praticamente moram lá; os alunos 
de Erasmus que aterram por aquelas paragens; os curiosos. 
Livros, revistas e jogos de mesa encaixados nas prateleiras. Três 
guitarras espalhadas pelos sofás. Quem quiser é livre de levar o 
seu próprio instrumento. A voz é obrigatória, claro está. Pede-se 
uma música é há sempre alguém disposto a tocá-la, desde que 
quem a pediu esteja disposto a cantá-la. Não há lugar para em-
baraços.  Afinal estamos em casa. 
Os defensores da língua portuguesa dão preferência a canções 
cantadas na língua de Camões ou melhor, na língua de Buarque, 
a julgar pelo imenso songbook do brasileiro que por lá passa de 
mão em mão, de boca em boca. Todas as noites: um poema lido 
em voz alta por quem quiser, uma dissertação súbita sobre uma 
qualquer anarquia proferida pelo dono do bar. E o clímax: todos 
os presentes cantam em coro a versão de Buarque do standart
de Cole Porter, “Let’s do it”, ou em português, “Façamos”. Ofi-
cialmente o Tejo Bar fecha às duas da manhã, mas nunca se sai 
de lá antes das  cinco. O dono não é capaz de pôr ninguém na rua. 
Entra-se com quatro amigos e sai-se de lá a fazer promessas 
de amizade eterna a perfeitos estranhos, enquanto se revesam 
pagamentos de rodadas pelas mesas.

Teresa Franco

Largo do
Chiado
O poeta do século XVI António 
Ribeiro transformou a sua al-
cunha no nome de um dos lo-
cais mais visitados na cidade de 
Lisboa – o largo do Chiado. 
Chiado destacou-se mais pela 
facilidade com que improvisa-
va versos jocosos ou com que 
imitava as vozes de pessoas 
ilustres do que pela sua obra 
literária.
A estátua do poeta ergue-se 
no centro da praça, passando, 
muitas vezes, despercebida 
perante a figura de Fernando 
Pessoa, imortalizada na espla-
nada da não menos emblemá-
tica Brasileira.
A designação do largo do Chia-
do estendeu-se à Rua Garret, 
historicamente ligada ao co-
mércio. Em Agosto de 1988, 
um violento incêndio destruiu 

os tradicionais armazéns do 
Chiado. Alguns anos mais 
tarde, o arquitecto Siza Vieira 
dirigiu o projecto de reabilita-
ção, conseguindo recuperar 
algumas fachadas antigas

Sabia que …
- Há quem acredite que o 
nome do largo se deve ao 
chiar das rodas das carroças 
que nos séculos passados su-
biam e desciam as íngremes 
vertentes?

- O Chiado é também conhe-
cido como praça do Loreto ou 
largo das Duas Igrejas, por ser 
aí que se encontram a Igreja 
do Loreto e a Igreja da Nossa 
Senhora da Encarnação?

Sílvia Dias

TOPONÍMIACRÓNICA

Uma pedra
no charco

Isto vai acontecer, vai acontecer,

Não há maneira de o evitar.

Bulat Okudjava

Saúdo a minha geração 
por ser a mais toleran-
te de todas as gerações. 
Somos homens, mu-
lheres, crianças ainda, 
adultos já. Somos bran-
cos e pretos, solteiros, 
casados, divorciados. 
Filhos e irmãos, ou só 
filhos, ou só irmãos. So-
mos pais e somos mães. 
Gays, lésbicas e tran-
sexuais. Cremos em 
Deus, veneramos o Dia-
bo. Somos machistas, 
feministas, de direita, 
de esquerda. Temos o 
cabelo cortado à esco-
vinha, trazemos cris-
tas na cabeça. Somos 
estudantes, trabalha-
dores, desempregados. 
Usamos fato e gravata, 
mascamos pastilha nas salas de 
aula. Somos inteligentes, estú-
pidos, atentos, desinteressados. 
Lemos Borges e Stendhal, sabe-
mos lá quem foi Jorge Amado.
Somos anti-sociais. Vibramos 
com o futebol, não percebemos 
nada de futebol. Somos uns gal-
dérios. Fumamos charros, não 
suportamos o cheiro a charros. 
Somos milionários. Fazemos 
tudo por amor, não acredita-
mos no amor. Somos uns vaga-
bundos. Temos o vício do sofá, a 
mania das revoluções. Dizemos 
“foda-se” e outros palavrões. 
Somos imortais. Não receamos 
a morte, temos pavor da morte. 
Não temos onde cair mortos.
Somos obcecados pela imagem. 

Choramos a desgraça, fazemos 
a festa. Estamo-nos nas tintas 
para a imagem. Somos sexys.
Demasiado gordos, demasiado 
magros. Somos patinhos feios, 
somos deuses gregos. Estamos à 
margem, no centro do mundo.
Somos gloriosos. Pegamos o tou-
ro pelos cornos, fugimos com o 
rabo à seringa. Somos miserá-
veis. Somos preto no branco, so-
mos assim-assim. Somos muita 
parra, pouca uva, somos muita 
fruta. Somos uma tempestade 
num copo de água.
Somos nervosos. Egoístas, obs-
cenos, materialistas. Somos 
românticos, idealistas. Patrio-
tas, somos cidadãos do mundo. 
Somos uns génios, somos umas 

bestas. Somos insu-
portáveis. Amamo-
nos. A diversidade 
da espécie humana 
comove-nos infinita-
mente.
Saúdo a minha gera-
ção por ser a mais in-
transigente de todas as 
gerações. Por não tole-
rar jamais que um só 
de vós sofra ou morra 
por ser de uma raça, de 
uma religião, de uma 
classe, de uma pátria. 
Por não aceitar que 
se padeça ou se esteja 
menos vivo por se ter 
determinado sexo, de-
terminada esperança.
Somo inflexíveis. So-
mos um ódio extra-
ordinário contra a 

guerra, uma fúria imensa contra 
a repressão. Não abdicamos do 
direito à vida e à liberdade de 
expressão. Abominamos os que 
têm o hábito da arbitrariedade, 
temos raiva de quem espalha o 
terror. Somos o repúdio do san-
gue e da mentira, a renúncia do 
esquecimento e da dor.
Somos implacáveis. Somos uma 
pedra no charco. Somos um gri-
to interminável de alerta e de 
horror. A cegueira dos homens 
choca-nos infinitamente. Somos 
a reclamação de um acerto de 
contas, a urgência de um mundo 
novo. Somos inevitáveis. Somos 
insuportáveis.

Susana Santos
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GEOCACHING

AOS DOMINGOS DE MANHÃ PEGAM NO GPS E NA BICICLETA E ENVOLVEM-

SE NA NATUREZA. PROCURAM ALGO QUE NÃO SABEM O QUE CONTÉM E 

QUE À PRIMEIRA VISTA NINGUÉM ENCONTRA. A CURIOSIDADE E A ADRE-

NALINA DO JOGO NÃO OS DEIXA CEDER ENQUANTO NÃO ENCONTRAM O 

SEU TESOURO. 
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TÂNIA MENDES

1� DESPORTO

�Com ou sem mapa, todos os GPS conduzem ao tesouro

Sob um sol de Outono, a clareira da Mata 
dos Medos, na Costa da Caparica, está qua-
se vazia. Rodeada de uma imensidão de 
verde, ninguém sabe o que lá se pode en-
contrar. De vez em quando, o barulho das 
moto 4 corta o ar, interrompendo o silêncio 
que por ali se abate. Cada trilho daquela 
mata tem uma história para contar. Cada 
sítio pode ser um bom refúgio para algo 
esconder.
Tudo começou por uns encontros de ami-
gos para andar de bicicleta aos domingos 
de manhã. Só mais tarde surgiu o Geoca-
ching. Luís Romão, de 32 anos, estava de 
férias no Algarve quando decidiu procu-
rar umas caches. Quando voltou, contou 
a experiência aos amigos e decidiram ex-
perimentar. Como são de Santa Marta do 
Pinhal, na margem sul do Tejo, chamaram 
ao seu grupo os Santa Malta, nome com 

que assinam os log books escondidos nas 
caches.
Já passa da hora combinada quando Luís 
Romão e Vítor Nobre chegam à clareira. 
Desmontam-se da bicicleta e ajeitam os 
capacetes. Desta vez, Bruno Berton espera-
os com a mulher Patrícia e a filha Berta, 
de apenas 1 ano e meio. “Fazemos sempre 
de bicicleta, desta vez vou a pé porque 
trouxe a família”, explica Bruno. O quar-
to elemento da equipa, Marco Guerreiro, 
está atrasado. Após algum tempo de espera 
decidem começar, porque hoje têm quatro 
caches para descobrir.
Inseridas as coordenadas no GPS (Sistema 
de Posicionamento Global), as linhas de-
senham-se no visor mostrando a direcção 
a seguir. O caminho desenrola-se no meio 
dos pinheiros mansos que caracterizam a 
Mata dos Medos. O bonequinho no visor do 
GPS cada vez se aproxima mais do ponto 
marcado. Sobem um carreirinho de areia 
e o odor do mar torna-se mais forte, mis-
turando-se com o cheiro dos pinheiros. Lá 
em baixo, o mar de um azul forte estende-se 
até ao infinito. “Estamos perto, 5o metros”, 
avisa Luís. Agora o caminho faz-se a descer 
na direcção da praia. Um pouco mais abai-
xo, encostam-se as bicicletas. “Estamos em 
cima do ponto. A cache está num raio de 
12 metros”, alerta o Vítor. Despertam-se os 
sentidos e a procura começa. Debaixo das 
folhas, dos troncos, tudo é visto e revisto 
com muita atenção. 
Os corações começam a palpitar mais de-

Coordenada

GEOCACHING
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NO RASTO DO GPS

O Geocaching está espalhado por todo 
o mundo. Como recordação, há sempre 
um objecto para trazer para casa. 

Considerado por alguns como um jogo, 
por outros como um desporto ou a união 
de ambos, o Geocaching pratica-se ao ar 
livre utilizando um GPS (Sistema de Po-
sicionamento Global), de modo a encon-
trar uma geocache (ou cache) escondida 
em qualquer parte do Mundo. Dentro da 
cache – uma pequena caixa de plástica 

fechada e 
à prova de água – encontra-se um livro 
de registo (Log Book), um lápis e alguns 
objectos para troca, como afiadeiras, 
moedas, calendários. 
As coordenadas da localização são di-
vulgadas na Internet, de modo a pos-
sibilitar que o geocacher (pessoa que 
pratica Geocaching) faça o download 
para o seu GPS e possa consultar mais 
informações acerca do local onde a 
cache se encontra. 

Quando é encontrada, faz-se um regis-
to no livro de registo e posteriormente 
na Internet. Os praticantes costumam 
deixar um objecto e trazem, em troca, 
outro de recordação. Há ainda Geocoins
ou Travel-Bugs, que são objectos que 
se deverão mover de cache em cache, e 
cujos percursos são registados online,
permitindo ao seu dono saber sempre 
onde se encontra.
O grau de dificuldade pode variar de 1 
a 5, consoante esforço necessário para 

descobrir a cache e igualmente de 1 a 5, 
segundo a complexidade do terreno e do 
acesso ao local específico. Igualmente, 
a variação das caches determina o grau 
de dificuldade. 

Links importantes:
• http://www.geocaching.com 
• http://www.terracaching.com 
• http://www.geocaching-pt.net/ 

pa Playmobil. Páginas à frente, revela-se a 
dificuldade da cache: “Deve ser bonito mas 
não se vê nada. São 21h57 mas o céu está 
cheio de estrelas”, escreveram dois geo-
cachers que só a encontraram pela noite 
dentro.
Cabe a Berta Berton, membro mais novo 
dos Santa Malta, escolher que objecto quer 
levar, já que em troca deixa a sua chucha. 
Agarra no peluche rosa e coloca a sua chu-
cha dentro do Ovo. Enrosca-se a tampa e es-
conde-se novamente a tesouro. Disfarça-se o 
local e centram-se os olhos no GPS, há sinal 
de nova cache um pouco mais à frente. 
Olhando para um placar, os Santa Malta 
têm de encontrar uma pista para a pró-
xima coordenada. Formulam hipóteses. 
Nenhuma funciona. Estão num beco sem 
saída. Falharam a terceira cache.

pressa. Onde estará escondida? O que terá 
lá dentro? A procura não demora muito, 
alguns minutos depois todos se reúnem ao 
redor da embalagem de Ovomaltine. Roda-
se a tampa cor-de-laranja e vira-se o ovo ao 
contrário. Sobre uma mão estendida cai 
uma afiadeira, uma moeda de um e outra 
de cinco cêntimos, um pikatchu amarelo 
que cospe berlindes, uma bola transparen-
te com um peluche rosa e um Travel Bug
– um animal que contém uma chapa com 
um número especifico para ser inserido 
no site do geocaching, sabendo-se sempre 
onde se encontra. 
Embrulhado num saco transparente está o 
livro de registo e um pequeno lápis. “Uau, 
vista fantástica e um esconderijo muito 
bem engendrado. Obrigado”, é a mensa-
gem do primeiro carimbo do livro, da equi-

�As instruções dão sempre uma ajuda, até para quem descobre um tesouro sem querer

No Solar dos Zagallos
A equipa não desiste e espera-os uma nova 
caçada. O portão ferrugento do jardim está 
aberto. As árvores altas projectam sombra 
por toda a parte. Os pequenos banquinhos 
cor de tijolo e forrados de azulejos trans-
portam-nos para séculos anteriores. É 
hora do almoço e o jardim está vazio. Os 
Santa Malta, guiados pelo GPS, percorrem 
o caminho principal até encontrarem uns 
pequenos degraus do lado direito. Sem 
hesitação sobem os degraus e param logo 
ali. “O GPS está constantemente a mudar 
de direcção, não sei para que lado seguir”, 
avisa Marco. As grandes árvores do jardim 
dificultam a comunicação do satélite com 
o GPS, confundindo os geocachers. An-
dam um pouco tentando estabelecer uma 
melhor ligação. Ao fim de alguns minutos, 

Marco conclui: “É para a direita”.
Chegam a um espaço com árvores planta-
das em duas filas em linha recta. Uma área 
limpa, com poucos locais para procurar. 
Os pequenos arbustos que rodeiam a zona 
são inspeccionados, bem como as raízes e 
as copas das árvores. Ninguém encontra 
nada. Em que lugar teriam posto a cache?
Uma procura mais esmiuçada recomeça. 
De uma ponta à outra. 
Cada árvore é explorada com mais aten-
ção. Até que se ouve um barulhinho. Afinal 
há uma zona do tronco que não é tão firme 
e com minúcia desloca-se revelando um 
pequeno buraco. Enfiam uma mão e lenta-
mente um saco transparente, sujo de terra 
e húmido, sai para a claridade. Finalmente 
a cache foi encontrada.
Lá dentro uma caixa vermelha de pintaro-
las continha enrolado num canudo os pri-
meiros registos daquela cache e no meio 
uma Minnie de plástico. No interior de 
uma bola cinzenta guardavam-se as sur-
presas daquela cache: uma mola para o 
cabelo cor-de-laranja, uma fita métrica do 
IKEA, 1 cêntimo, uma carica e um novo log
book improvisado em post it’s amarelos. 
Folheando as pequenas páginas ama-
relas encontramos carimbos e autoco-
lantes de equipas já encontrados nas 
outras caches: Gang da Hora do Almo-
ço, Playmobil, entre muitos outros. Há 
sempre a curiosidade de viajar por aque-
les pequenos registos e ler o que os ou-
tros sentiram. O olhar fixa-se no papel. 
“14/10/2006; 18.50h; Foi pela surra com o 
parque fechado”, lê em voz alta a Patrí-
cia e todos soltam uma gargalhada.
Na magia de descobrir as caches os minu-
tos voam e as horas passam sem ninguém 
dar conta. A tarde já principia quando se 
encaminham para o portão do Solar dos Za-
gallos. Para se desculpar do atraso, o Mar-
co insere uma nova coordenada no GPS. A 
da sua casa. Há churrascada para os Santa 
Malta à espera no seu quintal.  •
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Os “olheiros”
Até aos 13 anos, o Sporting Clube 
de Portugal, nas suas camadas 
mais jovens (escolas e infantis), 
só tem jogadores de Lisboa e da 
sua área metropolitana. No en-
tanto, a partir de escalão de ini-
ciados, o futebol do clube de Al-
valade começa a ser levado mais 
a sério e o mercado de jogadores 
abre as suas portas.
As lutas entre clubes rivais come-
çam. Um grupo de “espiões” entra 
em acção. Os famosos “olheiros” 
estão espalhados por todo o país 
a descobrir novos talentos. As-
sistem aos jogos como se fossem 
pais, amigos ou apoiantes de de-
terminado clube, mas o objectivo 
é outro: descobrir uma pequena 
estrela que consiga brilhar nou-
tras galáxias.
Estes “olheiros” são normalmen-
te homens dedicados ao futebol, 
que acompanham as equipas a 
que pertencem. Os clubes de topo 
entram em contacto com eles e 
propõem-lhes a análise de deter-
minados jogos, para verem se há 
algum jogador que se destaque. 
Outras vezes, quando já têm al-
gum jovem futebolista “debaixo 
de olho”, pedem para ir vê-lo em 
acção. Raramente vão as mesmas 
pessoas avaliá-lo. Tudo isto para 
terem opiniões diversas e não ha-
ver tendências nem pressões nas 
escolhas dos jogadores. Mas os es-
piões do futebol são muitas vezes 
chamados pelos próprios clubes 
para ‘apreciar’ um jogador que 
pensam ter qualidade.
Depois de o jogo terminar, os 
“olheiros” do Sporting, neste caso 
específico, preenchem um relató-
rio, onde avaliam o jogador no seu 

todo: para além da estatura física, 
os aspectos técnicos são os mais 
importantes. Destes destacam-se 
a técnica individual (relação do 
jogador com a bola), a inteligên-
cia dentro de campo (sentido tác-
tico do jogo), velocidade e compe-
titividade/agressividade.
Sérgio Coentrão e Sandro Fausti-
no, ambos com 13 anos, são dois 
jogadores do Sporting que actu-
almente residem na Academia 
de Alcochete. Estes são dois dos 
muitos jogadores que são desco-
bertos por estes “olheiros”.
Sérgio Coentrão vem de Aveiras, 
Anadia. Jogava no Anadia Fute-
bol Clube e no final do campeona-
to anterior o Sporting enviou um 
fax para o seu antigo clube a pe-
dir que Sérgio viesse à Academia 
treinar no Natal. 
O clube do coração nem é o Spor-
ting, mas melhor prenda não 
podia receber. Ficou no clube de 
Alvalade e na Páscoa veio defini-
tivamente para Alcochete, onde 
aprendeu a gostar do clube verde 
e branco. 
Sandro Faustino vem de Leiria. 
Para ele foi uma grande surpresa 
o interesse do Sporting. O pai foi 
o primeiro a saber, mas não quis 
envaidecer de mais o filho. Prefe-
riu que ele continuasse a fazer os 
seus jogos normalmente, sem sa-
ber que estava a ser observado. 
Depois de estabelecidos os con-
tactos, o processo é o mesmo com 
todos os potenciais jogadores do 
Sporting. Também Sandro Faus-
tino foi fazer testes à Academia e, 
de um grupo de 25, só ele ficou. 
No início, os pais estavam apre-
ensivos, principalmente a mãe. 
Não queriam que o filho deixasse 
o clube da cidade, o União de Lei-
ria, mas chegaram à conclusão de 
que ele não poderia desperdiçar a 
oportunidade. E o próprio Sandro 
confessa: “Ficava triste se não 
viesse e mais tarde podia vir a 
pensar que me podia ter tornado 
um grande jogador”.

A adaptação 
A adaptação à nova casa nunca 
é fácil. As saudades da família e 
dos amigos são sempre muitas, 
mas nunca houve nenhum joga-
dor que quisesse desistir.
Sérgio assume que “ao princípio 
custou um bocadinho, porque 
não conhecia bem isto”. Também 
elegeu rapidamente o pior da sua 
vinda para Alcochete: ficar longe 
da família. Nos primeiros tempos, 
Sérgio Coentrão dava-se só com o 
colega de quarto, que era um anti-
go colega da equipa onde jogava, 

mas hoje está completamente in-
tegrado.
Por seu lado, Sandro Faustino 
vinha com algum receio: “não 
conhecia o pessoal nem o ambien-
te. Só conhecia alguns jogadores 
que tinham sido meus adversá-
rios quando estava no Leiria”. 
Sandro admite que as saudades 
foram muitas, “mas agora já pas-
sam mais”. As molas do aparelho 
dentário verdes e brancas denun-
ciam o sportinguista ferrenho, 
que tem a facilidade de ir todos os 
fins-de-semana a casa. “Os meus 
pais vêm ver os jogos e vou com 
eles depois do jogo”

As psicólogas
Nesta fase de adaptação há, 
dentro da Academia, pessoas 
essenciais. As psicólogas que 
estão diariamente com estes jo-
gadores são fundamentais para 
a sua inserção na nova vida que 
agora começam.
Dina Rodrigues é uma das psi-

cólogas que estão ao serviço do 
Sporting. O seu trabalho começa 
ainda antes de um miúdo entrar 
definitivamente na Academia. 
Quando começam as conversa-
ções, Dina Rodrigues fala com os 
familiares e expõe toda a situação 
e as condições com que o futuro 
jogador do Sporting se vai depa-
rar. Com estas conversas e com 
as que tem com o aprendiz de 
futebol, Dina faz uma avaliação 
psicológica geral.
“Acompanhamos melhor o cres-
cimento deles do que os próprios 
pais”, afirma Dina Rodrigues. Isto 
acontece, já dentro da Academia, 
porque estas psicólogas acompa-
nham os seus jogadores dos 13 
aos 18 anos. Elas têm de educá-los 
e moldá-los à nova vida. 
No entanto, Dina Rodrigues deixa 
bem claro que elas não são subs-
titutas dos pais, são apenas in-
termediários. “Todas as decisões 
são tomadas pelos pais. Nós liga-
mos-lhes, por vezes perguntam a 
minha opinião, eu dou e em con-
junto decidimos”. 
Dina reforça também a ideia de 
que os seus “meninos”, como está 
sempre a chamá-los, não estão 
presos. “Todos os jogadores po-
dem sair com os amigos que têm 

SÍLVIA CARVALHO

dentro da Academia ou fora, que 
são normalmente colegas de esco-
la, podem ir ao cinema, etc.”. To-
davia, há sempre a preocupação 
de informar os pais e pedir-lhes 
autorização. Normalmente os 
miúdos mais novos não saem tan-
to, mas em geral os pais deixam 
claramente as condições em que 
deixam ou não os filhos sair, as-
sim como a companhia com quem 
podem sair (amigos, familiares, 
colegas de escola, etc.).

A escola
Estes pequenos grandes jogado-
res não vêm para Alcochete ape-
nas para “jogar à bola”. A forma-
ção escolar dos jogadores é ainda 
mais importante no Sporting do 
que o próprio desempenho des-
portivo. Ter um bom aproveita-
mento é mesmo uma condição 
essencial para se continuar na 
Academia. Esta preocupação, 
como Dina Rodrigues explica, 
“vem da consciência de que nem 
todos serão estrelas e se puderem 
acabar o futebol e seguir outra 
carreira, excelente”. Diz ainda 
com orgulho que tem vários ju-
niores a fazer exames para con-
correrem à faculdade.
Mas também nesta idade, princi-
palmente entre os 16 e os 18 anos, 
há mais treinos e a compatibilida-
de com estudos começa a falhar. 
Nesta fase, Dina confessa que 
“muitos jogadores deixam uma 
ou outra disciplina para trás.” 
Mas a nível de horários é sempre 
possível a compatibilidade.
O clube de Alvalade tem acordos 
com duas escolas em Alcochete 
e este ano o sucesso escolar atin-
giu os 90%. Estas escolas tam-
bém se moldaram à Academia 
e aos seus jogadores. As turmas 
foram formadas para receberem 
os jogadores, no intuito de terem 
horários iguais. Até porque há 
sempre uma camioneta que faz o 
transporte dos alunos. Para além 
das aulas, há também programas 
de estudo acompanhado nesta fa-
mosa escola de futebol. Ninguém 
é obrigado a ir, são os próprios 
jogadores que tomam a iniciativa 
de ter esse apoio escolar.

A vida na Academia e os tem-
pos livres
Dina diz que “têm uma vida nor-
mal: vão à escola, quando têm 
aulas à tarde chegam as cinco, 
lancham e vão treinar; nos fins-
de-semana têm jogos, vão a casa 
ou à casa de colegas; quando não 
têm aulas de tarde têm o estudo 
acompanhado ou quando está ca-

A ACADEMIA DE ALCOCHETE, DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, PARA ALÉM DE 

SER O LOCAL OFICIAL DE ESTÁGIOS DA EQUIPA PRINCIPAL, É PARA MUITOS A ME-

LHOR ESCOLA DE FUTEBOL DO PAÍS. 

FUTEBOL

Fábrica de sonhos

� Um grupo de alunos da academia     
do Sporting

“Acompanhamos
melhor o crescimento 
deles do que os 
próprios pais” - Dina 
Rodrigues, psicóloga

lor vão um bocadinho à piscina.” 
Os tempos livres são também 
muito bem aproveitados. À se-
gunda-feira vem uma animadora 
socio-cultural, que faz torneios 
de ténis de mesa, de futebol três 
para três e que às vezes traz con-
vidados para falarem e estarem 
com eles. O mesmo acontece com 
o “mister” Paulo Bento, segundo 
Sérgio Coentrão, que de vez em 
quando os visista. Sandro Fausti-
no completa a ocupação do tempo 
livre com os jogos em Playstation 
e com a televisão. 
No final desta passagem por Al-
cochete, poucos são os que con-
tinuam na equipa principal do 
Sporting Clube de Portugal. Sér-
gio Coentrão deixa o recado: “En-
quanto o Sporting me quiser, eu 
continuo.”
Para a maioria, o futebol não aca-
ba na saída de Alcochete. Normal-
mente vão para outros clubes da 
Primeira Liga, outros há que vão 
para clubes de divisões inferio-
res. Mas todos têm uma coisa em 
comum: o “carimbo” que diz “for-
mado na Academia de Alcochete, 
do Sporting Clube de Portugal”. •
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A máquinA dA sociedAde tomA-os frequentemente por inúteis e considerA-os um fArdo.

muitos têm A solidão como pArceirA do diA-A-diA. o corpo não tem o fulgor de outros 

tempos, mAs isso não justificA A inActividAde. lutAm contrA os fAntAsmAs dA idAde e 

recusAm o estAtuto de “velhos”. É tempo de procurAr AlternAtivAs.

Depois dos 65 anos

dossiê
8ª colinA

SARA M MATOS



9º
Lisboa é a nona cidade mais 

velha da Europa

17,12%
estimativa da percentagem 
de pessoas com mais de 65 
anos a residir em Portugal 

no fim do ano passado

DOSSIÊ

TERCEIRA IDADE

O mundo está
cada vez mais velho
a percentagem De peSSOaS cOm maIS De 65 anOS

creSce a caDa anO que paSSa, aO meSmO tempO que 

a DOS jOvenS DImInuI. O que é que IStO SIgnIfIca? que 

muDançaS pODemOS eSperar nOS próxImOS anOS?

1999
ano em que o número de 
idosos em Portugal ultra-

passou o número de jovens

58%
percentagem de pessoas 
com mais de 65 anos do 
sexo feminino, na altura 

dos Censos 2001

398
estimativa do número de 

idosos por cada 100 jovens 
em 2050

A população mundial está a en-
velhecer. As principais razões 
que explicam este fenómeno são 
o facto de as pessoas terem cada 
vez menos filhos e de a esperan-
ça média de vida ter subido mui-
to nos últimos anos. O resultado 
é uma balança etária desequili-
brada com poucos jovens de um 
lado e muitos idosos do outro. E 
a tendência é para esta diferença 
aumentar cada vez mais. O rit-
mo de crescimento da população 

idosa é quatro vezes superior ao 
da população jovem, alerta um 
estudo do Instituto Nacional de 
Estatística (INE) sobre o enve-
lhecimento da população.
Portugal não escapa a esta ten-
dência. Segundo estimativas do 
INE, no final do ano passado, os 
idosos representavam cerca de 
17,12% da população, sendo que 
havia no país cerca de 110 idosos 
por cada 100 jovens. O INE prevê 
que, em 2050, o número de idosos 
por cada 100 jovens será de 398.

Na Grande Lisboa, o cenário é 
idêntico ao do resto do país. No 
final de 2004, as pessoas com 
mais de 65 anos representavam 
cerca de 16,8% da população. Lis-
boa é a nona cidade mais velha 
da Europa.

Consequências
O envelhecimento da população 
traz consigo vários problemas 
que já começaram a preocupar 
a comunidade internacional. 
Com o crescente peso da 3ª ida-
de na população mundial sur-
gem outras preocupações como 
assegurar o estatuto dos idosos 
na sociedade, a estabilização 
da idade da reforma e a qua-
lidade de vida dos idosos. Por 
outro lado, é preciso avaliar a 
sustentabilidade dos sistemas 
de segurança social e de saúde, 
na medida em que a proporção 
da população activa é cada vez 

menor em relação à da popula-
ção idosa. Em 2002, a Organiza-
ção das Nações Unidas reuniu 
a II Assembleia Mundial sobre 
o Envelhecimento (a primeira 
tinha sido 20 anos antes) com o 
objectivo de traçar estratégias 

específicas dirigidas para com-
bater os problemas associados 
a este fenómeno. Nesta assem-
bleia criou-se o conceito de 
“envelhecimento activo”, que 
traduz a preocupação de permi-
tir aos idosos que permaneçam 

integrados e motivados na vida 
laboral e social.

Direitos da Terceira Idade
Os direitos dos idosos estão 
protegidos pela Constituição 
da República Portuguesa. O 
artigo nº72 prevê que todas as 
pessoas idosas tenham “direi-
to à segurança económica e a 
condições de habitação e con-
vívio familiar e comunitário 
que respeitem a sua autonomia 
pessoal e evitem e superem o 
isolamento ou a marginaliza-
ção social”. Segundo o mesmo 
artigo, uma política do estado 
para a terceira idade deverá in-
cluir ainda medidas de carác-
ter económico, social e cultural 
que dêem condições às pessoas 
mais velhas para concretiza-
rem os seus objectivos, partici-
pando activamente na vida da 
comunidade.•

TERESA ABECASIS

� A terceira idade é um tema que preocupa cada vez mais a comunidade internacional
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“O ritmo de 
crescimento da 
população idosa é 
quatro vezes superior 
ao da população 
jovem(...)”

FOnTE: InE

SARA M MATOS



DOSSIÊ

Tem quaSe um SéculO De vIDa, Dá aulaS De meDIcIna PrevenTIva, ParTIcIPa em 

fórunS e cOnferÊncIaS SObre ecOlOgIa, PraTIca remO, e, DuranTe O Seu TemPO

lIvre, furTaDO maTeuS gOSTa De eSTar acOmPanhaDO De lIvrOS Ou De cuIDar

DaS cOuveS-galegaS Da Sua hOrTa.

TERESA ABECASIS

Ao fundo de uma sala apinhada 
de gente, mal se vê o professor 
sentado na sua secretária. A sua 
pequena figura dificilmente se 
destacaria no meio de qualquer 
multidão. Mas aqui é diferente. O 
professor fala calmamente com os 
seus alunos, tentando responder 
às dúvidas de todos sobre uma 
alimentação saudável. Não fala 
muito alto, mas não faz mal. O si-
lêncio na plateia é total. Os alunos 
seguem religiosamente as suas pa-
lavras. Alguns escrevinham nos 
cadernos, tentando não perder 
um único conselho do professor. 
Afinal, este professor guarda um 
segredo dentro de si.
Furtado Mateus tem 93 anos e é 
professor de Medicina Preventiva 
na Universidade da Terceira Idade 
de Sintra. A Medicina é, para este 
médico reformado, uma paixão. 
Embora já não esteja a exercer, 
como professor encontrou outra 
forma de ajudar. “Ensino às pesso-
as cuidados básicos de saúde, para 
não irem encher as urgências dos 
hospitais”. Isto porque, segundo 
ele, o tempo é precioso. Não há 
tempo a perder nas urgências dos 

hospitais com casos que não são 
urgentes. Assim como não há tem-
po a perder na sua vida. 
As aulas são só de 15 em 15 dias, 
mas há sempre coisas para fazer. 
A sua segunda paixão é o ambien-
te. Por isso, gosta de participar 
em fóruns e colóquios sobre este 
tema. No fim-de-semana vai a 
um colóquio em Sesimbra sobre 
sementes. Os seus olhos brilham 
quando fala. “Já viu o tamanho 
que um eucalipto pode atingir? Já 
viu quantas espécies de árvores te-

mos? É o milagre das sementes!”, 
diz, entusiasmado. “A ecologia é 
um tema que me interessa bastan-
te”. Lá em casa tem uma horta, na 
qual gosta de estar durante o seu 
tempo livre “a cuidar das couves”. 
Ou isso ou a ler livros. Gosta mui-

to de ler. De tudo. Mais do que de 
estar com outras pessoas. “Sou 
uma pessoa pouco social. Só gosto 
de estar com a minha família.” O 
café, só mesmo a bebida, porque 
diz que não tem paciência para fi-
car lá muito tempo. 
A forma física do professor tam-
bém não é esquecida. Sempre que 
pode, gosta de praticar remo. No 
Verão vai para o mar e no Inver-
no pratica num slider, que tem em 
casa. Furtado Mateus reformou-
se há cerca de 23 anos, mas, na 
realidade, nunca parou. Entre as 
aulas para dar, os livros para ler, 
as conferências para participar, a 
sua horta, as visitas à família e o 
remo, resta-lhe pouco tempo livre. 
Mas é assim que ele gosta de viver 
a vida. Aproveita todo o tempo 
que o mundo lhe dá. Diante dos 
seus olhos passou quase um sécu-
lo da história mundial, incluindo 
as duas grandes guerras e a guer-
ra do Ultramar. Não participou 
directamente em nenhuma delas, 
mas havia algo que o intrigava. 
“Eram conflitos que deviam ser 
resolvidos através da conversa, do 
entendimento. Na altura tentava 
entender as doenças que estes con-

O “Velhão” 
não é solução

OPINIÃO

Há tempos os humoristas do 
“Gato Fedorento” celebriza-
ram um sketch cujo conceito 
central era o “Velhão” – uma 
espécie de ecoponto para as 
famílias se livrarem alegre-
mente dos seus idosos. Nem 
faltava lá o macaco Gervá-
sio, a mostrar como se fazia. 
Sendo sátira, o sketch não 
anda completamente longe 
da verdade: nos dias de hoje, 
não há tempo para os velhos. 
Para as famílias, são uma 
fonte de preocupações da 
qual todos se querem des-
cartar; para o Estado, uma 
complicação no orçamento. 
E fez-se o Velhão. Ou melhor, 
os lares de terceira idade, ou 
centros de dia. Nada con-
tra; aliás, o conceito, bem 
explorado, até funciona. No 
entanto, a experiência diz-
me que boa parte dos lares 
são feitos em edifícios mais 
ou menos degradados, com 
funcionários de competência 
duvidosa, onde os velhotes 
– os contribuintes de outrora 
– são deixados ao abandono 
pelas famílias. Conheço ca-
sos em que os filhos nunca 
se preocupam com os pais, 
esquecidos num sofá de uma 
sala sórdida à espera da 
morte, ou numa cama, priva-
dos de qualquer movimento. 
Felizmente, há excepções 
que confirmam a regra. Co-
nheço dois ou três exemplos 
de lares que são o absolu-
to inverso desta situação 
– onde os velhotes são convi-
dados a ir às escolas ensinar 
às crianças jogos e artes hoje 
esquecidas, a ajudarem-se 
uns aos outros, a passear 
pelo país. Porque os idosos 
ainda são seres humanos 
que apenas estão, em princí-
pio, mais perto da morte.
Mas estar perto da morte não 
implica estar morto. E, por 
isso, há que lhes dar ocupa-
ção, entretenimento, enfim, 
um sentido para o resto dos 
seus dias. Se as famílias não 
o podem fazer, então que os 
lares cumpram esse papel. 
Para que quando qualquer 
pessoa entre num, em visita, 
não sinta um cheiro de lepro-
saria, mas um cheiro a saúde. 
Ou para que possa ver, como 
eu vi na minha terra, o sor-
riso rasgado de um velhote, 
sentado à janela soalheira do 
seu quarto, a acenar-me com 
um cigarro: “Senhor Cam-
pos! Olhe um rebuçadinho 
para a tosse!” •

João Campos

flitos causaram em muita gente.”
O professor considera que con-
seguiu atingir o topo. O topo da 
carreira - foi delegado de saúde 
do Concelho de Mafra, e professor 
na Escola de Enfermagem Geral 
da Casa da Saúde do Telhal – e, a 
nível pessoal, orgulha-se de ter 
constituído uma família que o 
apoia sempre. Por isso, e porque 
apresenta uma vitalidade pouco 
comum na sua idade, é que quem 
o conhece acredita que ele guarda 
dentro de si um segredo. O segredo 
que o obriga a procurar, incessan-
temente, aprender mais. O segre-
do que o fez dar-se como voluntá-
rio para ensinar na Universidade 
da Terceira Idade. O segredo que 
explica como é que ele ainda con-
segue praticar remo. O segredo 
que explica o brilho dos seus olhos 
quando fala. “O segredo é simples: 
nós não atingimos o topo se não fi-
zermos as coisas com paixão”.

“Tenho mais que fazer 
do que ir para o café”

� Aos 93 anos, Furtado Mateus tenta aproveitar o seu tempo ao máximo
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“Sou uma pessoa 
pouco social. Só gosto 
de estar com a minha 
família.”

“Ensino às pessoas 
cuidados básicos de 
saúde, para não irem 
encher as urgências 
dos hospitais”
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Fernanda Santos tem 74 anos e 
uma vida cheia de histórias. Filha 
única, cedo se apercebeu da protec-
ção intensa que os pais lhe faziam. 
Todos os gestos, brincadeiras, ri-
sos e lágrimas eram controlados de 
perto, principalmente pelo pai, um 
homem rico e conservador.
Na adolescência apaixonou-se 
por Luís, filho de uma família 
muito amiga dos seus pais.
Decidiu casar e perseguir o seu 
sonho de construir uma família. 
Os primeiros anos de casamento 
foram felizes, embora o marido 
não quisesse ter filhos. Fernanda 
aceitava com dor essa decisão. 
Com o passar do tempo a relação 
tornou-se insuportável mas Fer-
nanda nunca teve coragem para 
terminar o casamento.
Hoje arrepende-se de nunca 

ter tido um filho: “Acho que 
uma mulher fica a dever à vida 
quando não é mãe…”

Fernanda vive sozinha depois de os 
pais e, mais tarde, o marido terem 
falecido. Acredita que foi há 20 anos 
que começou realmente a viver.
Sozinha na vida decidiu pegar no 
dinheiro, que nunca lhe faltou, e 
fazer algo de útil por ela mesma. 
Fez viagens pela Europa fora, 
nunca quis conhecer muito para 
além disso: “Não sei explicar, 
mas sinto que iria ficar desiludi-
da com o mundo se visitasse por 

Abraçar a vida aos 60 anos

“Não quero ir dormir, ainda não 
brinquei tudo”, chorava Maria 
quando, em criança, a mandavam 
deitar. Dormir é perder tempo e, 
para si, o tempo é a vida. Desde 
sempre e para sempre.
Hoje, com 87 anos, Maria de Portu-
gal recorda a infância como quem 
conta uma história que nunca mu-
dou. O trabalho nunca a assustou e 
quis desde sempre ser independen-
te. A partir do 5º ano do liceu a me-
nina-mulher começou a dar expli-
cações de matemática a rapazes, na 
sua maioria, mais velhos que ela.
Licenciou-se no curso de Química 
no ISEL (Instituto Superior de En-
genharias de Lisboa), trabalhou 
em investigação e estagiou no IST 
(Instituto Superior Técnico). Co-
nheceu o marido no IST e, com sau-
dade, lembra a relação que tinham 
como algo que não existe mais: “Se 
fossem todos como o meu marido, 
não havia a palavra divórcio”.
Durante a maternidade, foi uma 
mãe-galinha para os 7 filhos: 

“Chorei sem parar quando en-
traram para a escola”. 
Com os filhos já criados a solidão foi 
tomando conta de si e, quando um 
deles foi para a tropa, a vida de Ma-
ria mudou: “Entrei em depressão”, 
confessa, “e um psiquiatra ami-
go quis pôr-me a dormir”. Como 
nunca achou que dormir fosse so-
lução para alguma coisa, rejeitou 
o tratamento e decidiu seguir em 
frente, dedicando-se ao artesanato. 
“Um dia comprei uma revista que 
trazia umas flores de papel muito 
mal feitas. Comprei o material e fi-
las como achava que deviam ser.” 
A verdade é que foi com o sucesso 
destas obras que Maria ultrapassou 
a sua doença e começou uma nova 
fase. Vendeu milhares de flores e 
tornou-se conhecida. Daqui a ser 
convidada para mostrar a sua arte 
foi um salto. “Ganhei prestígio à 
minha conta”, diz, orgulhosa.
Participou em várias exposições 
nacionais e internacionais e, em 
Maio de 1982, ganhou a medalha 
de ouro num concurso de arran-
jos florais no Mónaco. Foi tam-
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“Ganhei prestígio à 
minha conta!”

bém neste ano que, com 18 sócios, 
fundou a Associação dos Artesãos 
da região de Lisboa, com o objec-
tivo de restaurar o artesanato.
Hoje dá aulas de arranjos de flo-
res e continua a ser a Presidente 
da Associação. Nos tempos li-
vres faz ramos de noiva e deco-
ração de casamentos.
Os 19 cursos existentes na escola 
(subsidiados pelo Fundo Social 
Europeu) são dados por mestres 
profissionais. “São cursos de elite 
porque quem quer aprender bem é 
aqui que vem. Sou exigente comigo 
própria e com os outros”, admite.
Participa em muitos colóquios e, 
este ano, foi convidada a repre-
sentar os artesãos na Assembleia 
da Republica. Também não falta a 

nenhuma Feira Internacional do 
Artesanato, onde faz questão de ser 
ela a montar a exposição: “A asso-
ciação tem material para fazer um 
espectáculo em qualquer feira”. 
Nas exposições que fazia fora de 
Portugal tinha sempre o apoio 
da embaixada portuguesa no 
local, do Icep (Instituto das Em-
presas para os Mercados Exter-
nos) e do Instituto de Emprego.
Não desiste de trabalhar e nada a 
desmotiva. “Enquanto eu cá estiver 
vai ser assim” admite, e acrescenta: 
“Depois… logo se vê”.•

LutaR pOR aquILO quE quEREMOS pODIa SER O SEu

LEMa. EM 87 anOS DE vIDa nunca cOnhEcEu OutRO.

MaRIa DE pORtugaL faLa cOM uMa vIvacIDaDE quE MuI-

tOS jOvEnS InvEjaRIaM E EnchE caDa paLavRa cOM uM

EntuSIaSMO RaRO nOS DIaS DE hOjE. tEMpOS LIvRES?

nãO OS cOnhEcE. nEM pREtEnDE faZÊ-LO.

ANA QUITERES
E JOANA DALILA SANTOS

TERCEIRA IDADE

ANA QUITERES exemplo os Estados Unidos”, diz. 
“É um país tão fraco de espírito”. 
Adorou a Tunísia e espera ainda 
lá voltar um dia. “Imagine-se uma 
senhora com 60 e muitos anos a 
andar em cima de um camelo…”, 
recorda, sorrindo, com os olhos no 
horizonte, revendo o momento na 
sua mente.
Foi há poucos anos que Fernanda 
se deixou das viagens. Decidiu as-
sentar, por enquanto.
Fernanda não gosta de chás, tri-
cô, ou bolachinhas a meio da tar-
de: “Acho uma verdadeira falta 
de imaginação passar a tarde de 
roda das lãs e do forno”, defende.
Como já não tem forças para fre-
quentar um ginásio decidiu juntar 
um grupo de amigas e, certos dias 
por semana, combinam caminha-
das pela praia, piqueniques e até 
saídas à noite. Sessões de fado, um 

concerto agradável, ou um arraial 
em dia de festa são programas a 
não perder por estas senhoras.
Mas não se fica por aqui. Mais 
importante do que as saídas são 
as ajudas que dá todos os dias. 
No seu bairro passeia os cães 
dos vizinhos, toma conta dos ne-

tos das amigas, avia no café. Faz 
de tudo um pouco: “Já me ca-
lhou ficar a esperar os clientes 
de uma oficina. Foi diferente, 
sem dúvida”, recorda.
Fazer tudo quando é preciso. Fer-
nanda é chamada por todos os 

que precisam de um favor. Não 
que queiram abusar da sua von-
tade, mas porque já sabem que é 
com ela que podem contar.
Fernanda não falha na altura de 
ajudar, e, quando o faz, sente-se 
viva: “Acho que é uma forma de 
nos mostrarmos úteis. Não quero, 
nem posso deixar, que a idade me 
tire a vontade enorme de viver que 
tenho dentro de mim”, confessa.
Nas horas vagas, que escasseiam, 
ainda há tempo para escrever 
poesia. As memórias mais dis-
tantes são lembradas e passadas 
a tinta. Os papéis dispersos pela 
casa contam histórias de amor e 
ódio, sonhos perdidos, amizades 
errantes. Mas uma coisa é certa, 
em cada entrelinha de uma rima, 
como que gravada na alma de 
Fernanda, está a vontade de recu-
perar o tempo perdido.•

� Maria de Portugal não desiste de trabalhar

“Sou exigente comigo 
própria e com os 
outros”

Acredita que foi há 
20 anos que começou 
realmente a viver.

“Imagine-se uma 
senhora com 60 e 
muitos anos a andar em 
cima de um camelo…”

S
A

R
A 

M
 M

AT
O

S



8 ª  C O L I N A  I  D E Z E M B R O  2 0 0 6 DESPORTO  15

São 20h00 e já dentro do Multidesportivo 
do Sporting, à espera do início da aula de 
Krav Maga, converso com alguns pratican-
tes que dizem: “Estas aulas são do melhor” 
ou “Vais gostar muito da aula, é enérgica e 
aprendes coisas úteis para o dia-a-dia”. En-
tre conversas cruzadas e perguntas de oca-
sião vai-se fazendo hora do início da aula.
O relógio marca 20h30 e Paulo Oliveira, ins-
trutor de Krav Maga há três anos, pontualís-
simo, entra na sala recebendo todos com um 
“Boa Noite” caloroso. É hora de alinhar e 
começar o treino com um leve aquecimento 
para preparar o corpo para o que aí vinha. 
Estou vestida a rigor para a ocasião: t-shirt, 
calças de fato de treino, uns ténis confortá-
veis e uma coquilha (uma protecção geni-
tal necessária já que muitas das técnicas 
de defesa pessoal aprendidas visam atingir 
o atacante nesta zona). Tal como Paulo me 
tinha indicado, o material necessário é 
simples e cómodo, tudo o que ficava a faltar 
era vontade de aprender e preserverança. 
Chegado o momento da verdade, o treino 
começou em duplas. O primeiro colega me-
dia perto de 1,80m e pesava 90kg. Um pouco 
assustada comecei a treinar um estrangu-
lamento. O exercício revelou-se uma sur-
presa. O Krav Maga deu-me as ferramentas 
para me ver livre daquele “pequeno gigan-
te”, que me tentava tirar o ar. Um soco, uma 
cotovelada e um pontapé na zona genital. Já 
estava desembaraçada da situação. 
No exercício seguinte a atacante era eu. Di-
reita à minha colega tive de a atacar pelas 
costas. Para quem discrimina as mulheres 
por não serem capazes de estar à altura 
dos desafios que se desengane. A Mónica, 
estatura média, perto dos 30 anos, tem um 
ar muito calmo. Dentro do treino transfor-
ma-se numa autêntica «fera». Tentei atacá-
la pelas costas mas, para além de ter um 
instinto apuradíssimo, eliminou a minha 
investida em segundos. Uma cotovelada e 
uma rasteira e eu já estava no chão, com-

Krav Maga

EU EXPERIMENTEI

RITA TOMÉ
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                                                                                                                                                                                       � Durante os treinos, as lutas improvisados também têm lugar. 

pletamente “knocked-out”. 
Um dos melhores momentos desta experi-
ência foi o ataque com uma faca. A situa-
ção era verosímil: o colega, com ar sério, 
uma faca bastante semelhante a uma ver-
dadeira e um ataque rápido. Numa fracção 
de segundo. É assustador pensar que na 
vida real algo semelhante pode acontecer. 
Ai está o melhor do Krav Maga, aprender-
mos a defender-nos de ataques que nos 

podem acontecer na rua. Aprendi a defen-
der-me do ataque do agressor afastando o 
braço que empunhava a faca e atingindo-o 
na zona vital dos genitais. Não só aprendi 
uma técnica de defesa, mas também apu-
rei o meu instituto para prever a movi-
mentação do agressor. 
São assim as aulas de Krav Maga, 50 minu-
tos de pura adrenalina com simulações de 
estrangulamento, ataques pelas costas, si-
tuações de agressão, assaltos com facas ou 
com armas de fogo. Uma forma fácil e dinâ-
mica de aprender técnicas simples mas efi-
cazes que nos ensinam a defendermo-nos. 
O Krav Maga é eficaz por diversas razões: 
porque estimula a concentração e a ex-
plosão de força, o que nos coloca de igual 
para igual com o atacante; porque as 
técnicas se direccionam a zonas vitais a 
que todos somos sensíveis; e, finalmente, 
porque cada técnica imobiliza a zona que 
ataca (perna, mãos, cotovelo ou outras) 
permitindo que não nos magoemos.
Mas não se pense que o Krav Maga ensina 
esta técnicas incitando à violência para 
com o agressor, bem pelo contrário, tal 
como Paulo Oliveira esclareceu: “A defe-
sa pessoal ensina-nos a utilizar a resposta 
física apenas em último caso. Antes disso 
devemos evitar colocar-nos em situações 
perigosas: evitar zonas escuras, mal ilu-
minadas ou com pouco movimento. Caso 
isto não seja possível, devemos tentar 
sempre dialogar com o atacante ou assal-
tante, procurando pôr termo à situação 
sem correr riscos”. 
Chegados ao fim do treino o corpo já só 
pedia descanso. Para quem vê de fora as 
aulas não parecem nada de especial, mas 
a verdade é que são bastante intensas 
e desgastantes, boas para descarregar 
todo o stress acumulado. Antes de ir em-
bora, ainda houve tempo para fazer uns 
alongamentos e partir para uma conver-
sa animada com o instrutor Paulo. 
Entre o discurso mais prático sobre o que 

é o Krav Maga, Paulo acabou por nos con-
tar que, sobretudo após o 11 de Setembro e 
num mundo onde a violência está na ordem 
do dia, as pessoas procuram cada vez mais 
esta modalidade. Sem distinções de sexo, 
idade, condição social ou situação profissio-
nal, os praticantes de Krav Maga vão des-
de polícias e seguranças que querem estar 
preparados fisicamente para o desempenho 
das suas funções, a mulheres que depois de 
agredidas ou assaltadas não querem que a 
situação se repita, passando ainda por todos 
aqueles que experimentam o Krav Maga por 
curiosidade ou gosto por arte marciais.
Depois de experimentar o Krav Maga na 
primeira pessoa, depois de perceber a sua 
filosofia e as suas aplicações na vida quo-
tidiana do cidadão comum, posso aconse-
lhá-la a todos aqueles que se interessem 
por artes marciais ou defesa pessoal, mas 
também a todos aqueles que queiram sa-
ber mais sobre auto-defesa. O Krav Maga é 
uma prática acessível a todos, sem restri-
ções de sexo ou idade, e tem a mais-valia 
de reunir os benefícios inerentes a qual-
quer prática de exercício físico e de, ao 
mesmo tempo, contribuir para aumentar 
a nossa auto-confiança e nos fazer sentir 
mais seguros. •

ONDE SE PODE PRATICAR EM LISBOA

Sporting Clube de Portugal
Alvalade, Pavilhão Multidesportivo

LF Gym Fitness Center, Carnide
Condomínio Parque Colombo

Clube VII
Parque Eduardo VII
213 848 301

Club Fit
Areeiro, Avenida Almirante Gago 
Coutinho, nº 56 

O QUE É O KRAV MAGA?

O Krav Maga (leia-se «Mága») é uma 
arte de defesa pessoal criada nos 
anos 30, em Israel, por Imi Lichten-
feld. Esta arte de defesa pessoal 
era ensinada a militares israelitas 
e posta em prática em cenários de 
confronto e guerra. A história con-
ta-nos que foi utilizada, por exem-
plo, pela comunidade judaica como 
defesa das milícias Nazis, durante a 
Segunda Guerra Mundial. 

Na década de 80, o Krav Maga chegou 
aos Estados Unidos da América e es-
palhou-se um pouco por todo o mun-
do, sendo praticada actualmente em 
diversas organizações como a CIA, o 
FBI e a SWAT (polícia de intervenção 
especial americana), em “profissões 
de risco” como polícias, seguranças 
ou socorristas, mas também junto de 
civis, numa versão mais simplificada, 
com o objectivo de mostrar ao cida-
dão comum como se defender.

Em Portugal, o Krav Maga chegou 
no ano de 2002 pelas mãos da As-
sociação Portuguesa de Krav Maga, 
organismo que tutela a prática no 
país e forma instrutores, com o ob-
jectivo principal de difundir esta arte 
de defesa pessoal por todo o país.



CURSOS MÍTICOS: DIREITO, ENGENHARIA E MEDICINA SERÃO OS PILARES QUE SUSTENTAM A SOCIEDADE?

Os Intocáveis
ANA SANTOS “O MITO É O NADA QUE É TUDO.

O MESMO SOL QUE ABRE OS CÉUS

É UM MITO BRILHANTE E MUDO.”

FERNANDO PESSOA

Cátia Nunes chega a Sete Rios 
de mão dada com o namorado, 
ambos com um sorriso rasga-
do. Olham para os monitores à 
procura do próximo transporte 
a apanhar para chegar à Cidade 
Universitária. Enganam-se vá-
rias vezes. Cátia começa a ficar 
nervosa. Parece que afinal o mais 
difícil não era entrar em Direito 
mas antes saber como chegar à 
faculdade. De repente apercebe-
se do comboio que tem de se-
guir. Volta a sorrir como se lhe 
tivesse saído a sorte grande.
Com 19 anos, Cátia está agora 
no segundo ano da Faculdade de 
Direito de Lisboa. Sempre tirou 
boas notas. Considera-se lutado-
ra. Quando olhou para a fachada 
do edifício ficou deslumbrada. 
Contudo, bastou entrar para dei-
xar de se sentir especial. Aper-
cebeu-se num instante de que 
era apenas uma aluna em 550.
O gosto pela ciência e pelos com-
putadores fizeram Manuel Bar-
rento optar pelo curso de Enge-
nharia. Acabou a licenciatura no 
ano passado. Tem 25 anos e um 
dia-a-dia muito preenchido. Para 
Manuel, Engenharia é sinónimo 
de inovação. Admite ter sido mui-
to duro concluir o curso, afirman-
do que fez os possíveis e os impos-
síveis para acabar com sucesso.
Antes de entrar na Faculdade de 
Ciências e Tecnologias achava o 
curso engraçado e acessível. A 
primeira impressão que teve ao 
chegar à faculdade foi de “estar 
num mundo à parte”. Ao chegar 

a casa depois do primeiro dia 
de aulas, Manuel chegou a pen-
sar: “Isto é para malucos, vou 
desistir!” Mas não desistiu.
Vanda Estríbio empenha-se 
em tudo o que se envolve. Ha-
bituou-se a ser a melhor aluna. 
Habituou-se a ser uma nadadora 
de referência a nível nacional. 
Desde cedo teve de aprender 
a lidar com variadas pressões 
e expectativas. Como a famí-
lia de Vanda não tem muitas 
posses económicas, convinha 
que escolhesse um curso com 
perspectivas profissionais as-
seguradas.
Sentindo-se atraída pela área da 
Saúde, conseguiu a média neces-
sária para entrar na Faculdade 
de Medicina de Lisboa.  A rotina 

so frequentemente usado para 
ascender a determinado tipo de 
cargos como os políticos.
Já passado o primeiro ano, Cátia 
olha para trás e confessa: “Pensei 
que fosse diferente, mas não es-
tou desiludida.” Deparou-se com 
um curso de uma componente 
teórica maior do que a espera-
da. Pensa que quem entra no 
curso pelo mito rapidamente 
se vai embora pois “é exigido 
um grande esforço. É um curso 
muito trabalhoso, fundamen-
talmente de investigação.” 
A competição vai aumentando 
gradualmente. Rodeada de pesso-
as individualistas, Cátia afirma, 
sem grande convicção: “Até ago-
ra ainda não senti reflexos signi-
ficativos de uma competição ex-

diária mudou completamente: 
abandonou o mundo que sem-
pre conheceu em Almada para 
uma viagem de duas horas rumo 
a um ambiente desconhecido. 
“Foi um recomeçar: conhecer 
pessoas novas, fazer amizades, 
habituarmo-nos a apresentações 
orais, trabalhos, exames escritos 
e orais”, conta, já com a levian-
dade de quem está no quarto ano. 
Em Medicina os alunos são rece-
bidos como um “grupo de elite”: 
segundo os próprios alunos - os 
melhores dos melhores. As re-
gras do jogo mudam: a famosa 
frase “errar é humano” é substi-
tuída por “errar é um crime”. 
O que é um mito? Numa pequena 
definição, mito é algo que adqui-
re uma carga simbólica para uma 

dada cultura. É uma narrativa 
fantástica que pretende explicar 
a origem e a causa das coisas. 
Será que Medicina, Direito e Enge-
nharia são cursos míticos? Cátia, 
Manuel e Vanda acham que sim.
Em termos históricos estas fo-
ram as primeiras licenciaturas 
a surgir nas universidades, a 
par de Filosofia e dos cursos de 
professores. Mas enquanto os três 
cursos se mantiveram intactos, 
filósofos e docentes perderam o 
estatuto social e carga simbólica 
d’outrora. 
Dentro do grandioso edifício da 
Faculdade de Direito, Cátia sentia-
-se confusa e triste. Pensou muito. 
Aos poucos foi vendo os colegas a 
desistirem. Chegou a pensar se-
riamente em abandonar o curso 

e candidatar-se a outro. Esta ideia 
ganhou força quando semanas de 
estudo, fechada no quarto, foram 
recompensadas com um seis. Cá-
tia desconhecia tal sentimento.
Tinha escolhido Direito pelo 

ideal de poder defender uma 
causa, expressar uma opinião e 
ajudar na resolução de proble-
mas sociais. Apesar de não ser o 
caso da Cátia, Direito é um cur-

trema”. Direito é um curso que 
parece estar parado no tempo. 
Existem ainda histórias sobre os 
Professores Catedráticos, rumo-
res de que uns são preteridos a 
outros, já tendo perdido amigos e 
sofrido desilusões. Neste assun-
to, Cátia só comenta que alguns 
professores desmoralizam os 
alunos e outros os ignoram, ape-
nas debitando matéria.
Garante no final da conversa que 
a sociedade precisa e sempre pre-
cisará de Direito, uma vez que é 
esta disciplina que cria e estuda 
as regras e princípios que disci-
plinam as relações humanas e 
que fazem a sociedade funcionar, 
apesar de esta não dar o devi-
do valor aos advogados e juí-
zes, no seu ponto de vista.
Para Manuel, o maior desafio  foi 
tirar Engenharia. Surpreendeu-
se com a evolução que teve ao 
longo dos anos, pois o seu pri-
meiro choque foi exactamente 
o grau de dificuldade dos exa-
mes. Agora que está inserido 
no mercado de trabalho, ambi-
ciona a área das energias reno-
váveis.
Engenharia é a actividade na 
qual os conhecimentos científi-
cos, técnicos e a experiência prá-
tica são aplicados para explora-
ção dos recursos naturais, para o 
projecto, construção e operação 

de objectos úteis. Segundo Ma-
nuel, “as pessoas têm consciên-
cia de que a Engenharia é o futu-
ro para resolver grande parte dos 
problemas da humanidade (…) é 
muito importante aplicar as tec-
nologias ao serviço da Medicina 

e do Ambiente.” O seu projecto 
de final de curso sobre das ener-
gias renováveis, pois um dos 
objectivos da Engenharia é “aju-
dar a sociedade a ter uma vida 

mais saudável. Contudo, admite 
que nem tudo é positivo: esta é 
uma profissão com grande des-
gaste psicológico e a sua maior 
desilusão foi “fazer um projecto 
final de curso bastante interes-
sante para ficar na gaveta”. Por 
ora, não sente ser mais do que 
os milhares de jovens enge-
nheiros portugueses. “Quando 
ganhar o prémio Nobel, acre-
dito que tenha outro estatuto”, 
refere com humor.
Por fim, desmistifica esta disci-

plina como algo “forte em mate-
mática, adorável em electróni-
ca, complicado em programação 
e óptimo em conhecimento”.
Em Medicina, Vanda crê que o 
mito surge com a ideia de que os 
médicos são “super inteligentes,  
trabalham pouco e ganham mui-
to”. Super inteligentes ou não, o 
facto é que ela não conhece al-
guém que tenha desistido do cur-
so. Devido à carga horária sente 
necessidade de fazer pausas, de vez 
em quando, “para não enlouquecer 
com tanta coisa”. 
No primeiro contacto com o mer-
cado de trabalho apercebeu-se 
da realidade: “Muitas horas sem 
dormir, uma vida agitada, com 
pouco tempo para aplicar os con-
selhos que damos aos outros”. 
Ela e os colegas brincam dizendo 
que gostavam de ter o horário das 
senhoras da repartição, “das 10 às 
15 horas, com hora de almoço”.
A competitividade é fomentada 
pelos professores, apesar dos alu-
nos também a alimentarem. “Te-
mos de saber tudo e quando não 
sabemos é uma vergonha, logo há 
que ser o melhor. Para além de 
que no nosso percurso académi-
co já estamos habituados a notas 
elevadas e abdicar desse pedestal 
é difícil”. Ela e uma amiga ad-
mitem ter adiado a vida pesso-
al em detrimento do curso. 
Desiludiu-se com a arrogância 
dos alunos e professores. Conta 
que existem professores muito 
simpáticos, mas também outros 
que, a seu ver, “não têm a míni-
ma consideração, ridicularizam, 
humilham e desrespeitam os alu-
nos”. Vê a Medicina como algo 
que permite “fazer o bem ao pró-
ximo.” Se a Medicina não existis-
se “acabaria por ser inventada. O 
Homem é um ser muito curioso”.
Todos entraram com expecta-
tivas e sonhos diferentes do 
que o que encontraram. Olham 
em redor e não se arrependem. 
Contudo, gostavam que a so-
ciedade lhes desse mais valor 
e acreditam que esta precisa 
deles. Haverá sempre justiça 
para ser reposta, gente doente 
e problemas por solucionar. •

Bastou entrar na 
Faculdade de Direito 
para se aperceber num 
instante de que era 
apenas 1 aluna em 550

Em Medicina, o mito 
surge com a ideia de 
que os médicos são 
“super inteligentes, 
trabalham pouco e 
ganham muito”

A famosa frase “errar é 
humano” é substituída 
por “errar é um crime”.

“Quando ganhar o 
prémio Nobel, acredito 
que tenha outro 
estatuto”
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Não sei que curso seguir...
se Direito, se Medicina...

.. tenho de ver se tenho mais apetência para
condenar as pessoas à prisão ou
às listas de espera dos Hospitais.

rauf
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E
ntro e ocupo um lugar 
perto da janela, como se 
a rotina assim o quises-
se. Reparo, como habi-
tual, em cada pormenor 

que me rodeia, desde os olhares, aos 
ténis aos quadrados e rotos do rapaz 
que está à minha frente. A carruagem 
está meio-cheia, e os cheiros e vozes 
entoam numa sinfonia que já conhe-
ço de cor. Talvez por a ouvir vezes 
sem conta. Talvez porque a música de 
Lisboa soa sempre igual aos ouvidos 
de quem já está cansado de a cantaro-
lar. Para mim já nada é azul. As cores 
esbatem-se e perdem-se em calçadas 
de pedra, em passeios com buracos 
que piso e em que caio todos os dias. 
Emoções são o que resta e no metro 
da meia-noite, que apanho por obri-
gação, tudo me parece perfeitamente 
enquadrado e estupidamente recon-
fortante, por saber que não sou só eu 
quem o ocupa, quem caminha des-
calço e nu nesta cidade de abismos. 
Do meu lado esquerdo, uma mulher 
cujo tom laranja das calças combina 
perfeitamente com o relógio e as ma-
deixas do cabelo. Em frente, e lendo 
um qualquer jornal, um trabalhador 
de calças gastas, mãos calejadas e 
com a caneta presa na gola da t-shirt, 
que suponho ter estado até agora a 
beber minis com os amigos. Mais à 
frente, encostado à porta oposta à que 
serve de entrada e saída, um homem 
de barbas negras e cabelo escorrido. 
Tem pouco mais que um metro e meio 
e um ar sereno e tranquilo. Olha em 
frente. Olha para o nada e parece ver 
tudo. Apetece-me cumprimentá-lo, 
perguntar-lhe porque está aqui e qual 
é o castigo dele. Perguntar-lhe como 
se chama, se tem amparo, se precisa 
de uma mão. Fico quieto. Penso em 
mim sozinho e no cenário em que sou 
só figurante. Realmente não tenho 
nada. Não sou ninguém. Fico quieto 
e olho à minha volta. Nada me parece 
terrivelmente ameaçador, mas segu-
ro no bolso a última nota de 5 euros 
do mês, como se de uma fortuna se 
tratasse. É azul. Afinal há vestígios 
de Céu em mim. Pequeno-almoço, um 
baçago por volta das 7 e mesmo assim 
tenho que esticá-la se quiser comprar 
o maço de tabaco. Nem sei como vou 
comer, porque ainda faltam cinco dias 
para o final do mês. Talvez esqueça o 
bagaço. Talvez esqueça o Tabaco. Tal-
vez coma apenas a carcaça com man-
teiga, que não enche, mas que engana 
e cala o estômago.
Paro finalmente na Baixa. Olho para 
o Pessoa e desejo ser como ele. Está-
tua. Imóvel. Despreocupado. Poeta. 
O camião do lixo chega e com ele a 
malta do colete amarelo, que trago 
também eu vestido. Subo e agarro-me 
a este pedaço de verde-esmeralda, que 
de precioso nada tem e que ninguém 
anseia tocar. O cheiro já não me in-
comoda e as ruas do Bairro são já 
minhas filhas. Os sacos amontoam-se 
nas portas e os caixotes ou estão par-
tidos, ou mudaram simplesmente de 
morada. Olho para a noite escura e as 
estrelas abrilhantam o caminho. Que-
ria ser mais do que sou. Queria ter um 
carro, uma casa, uma família. Queria 
ter vida e não uns reles momentos de 
lixo. Tenho quase 40 anos e qualquer 

dia o Estado corre comigo.
Rua da Rosa. Bêbados, malta da noite 
e um mundo de esconderijos e falsos 
tesouros. Acreditam que isto é a feli-
cidade, mas as gargalhadas da noite 
parecem sucumbir ao nascer do dia. 
Sinto o cheiro a pão e bolos, que me 
toca e aperta o estômago. A boca não 
sabe a nada. Tenho mesmo fome. 
- Chico olh’ós sacos pah! ‘Tás a dor-
mir ou quê?
Preferia estar. Preferia estar num so-
nho interminável onde os sacos esti-
vessem cheios de qualquer coisa real-
mente preciosa e não de restos. Onde 
o ziguezague dos dias se transformas-
se num traço direito, sem curvas, sem 
o imprevisto e o receio. Paro. Olho 
para a frente e vejo algo diferente do 
habitual. Chego-me mais perto. Mais 

perto. E de repente a minha rotina 
quebra-se. É dinheiro. Será mesmo 
dinheiro? Só pode ser dinheiro. Quero 
tocar-lhe. Quero cheirá-lo e untar-me 
de felicidade. Bebê-lo e construir com 
ele um sonho de poeta, um mundo em 
que possa cantar todas as mínimas e 
semínimas sem me cansar de as en-
toar. O camião avança e aproxima-se 
do tesouro antes de mim. Em câmara 
lenta desfaz todos os versos. Agarra-
o. Esconde-o. Esmaga-o. Eu grito.
 - Não! Não! O saco tinha dinheiro! 
Será que nenhum de vocês viu? 
 - Chico pah. Tu ‘tás maluco? Era ago-
ra dinheiro. Cada vez ‘tás mais estra-
nho pah! Ora essa...
Choro baixinho, quase sem que eu 
próprio note ou o sinta. Percorro o 
caminho habitual, entro e ocupo um 
lugar perto da janela. Com os sonhos 
desfeitos, não componho qualquer 
letra com o meu pranto. São nove da 
manhã e perdi todas as doses de pure-
za, todos os sentidos e sonhos solitá-
rios que por instantes cresceram e flo-
riram em mim. São nove da manhã e 
reparo que, estranhamente, o homem 

sereno de barbas está no mesmo sítio 
e com a mesma expressão apazigua-
dora. O que estará ali a fazer? Vira a 
cara e olha-me de frente. Por segun-
dos esqueço as mágoas e o saco do 
dinheiro perdido. O saco do dinheiro 
que é lixo. Senta-se no lugar ao meu 
lado. Reparo nas mãos bem desenha-
das e nos chinelos cor de canela. Sorri 
e estende-me um embrulho redondo e 
com a fita-cola perfeitamente coloca-
da. Não sei o que fazer, mas aquele 
olhar... aquele jeito...
- Não tenhas medo. Pega nele como 
na tua alma e vive-o aproveitando 
cada brilho, cada alento, cada lufada 
de ar. Os segredos e a felicidade mui-
tas vezes estão para lá da vida. Corre 
como nunca correste e sente todas as 
formas e substâncias. Elas levar-te-ão 

ao Céu. 
O metro parou. Olho para o embrulho 
e para o lado. O homem não está lá. 
Para onde terá ido, assim de repen-
te? Não sei quanto tempo aqui fiquei, 
nem quantas coisas mudaram nestes 
segundos. Não sei sequer o que fazer, 
o que pensar, o que sentir. Saio na mi-
nha estação, onde até os mosaicos já 
pinto com os olhos fechados. Levo o 
embrulho debaixo do braço esquerdo 
e caminho por entre os carros e rue-
las velhas e lamacentas. A cada pas-
so ouço o bater da vida, do desejo, da 
realidade e, finalmente, vejo a minha 
barraca ao longe. Paredes de madeira 
velha, telhado de chapa de zinco, com 
um interior não muito melhor. Abro 
a porta e sento-me no sofá descorado 
e com as velhas molas que me perfu-
ram as costas. Sinto o cheiro familiar 
a bafio e vejo pela janela as nuvens ne-
gras que se aproximam. Descalço as 
botas que me apertam os dedos, que 
sufocam. Estou a tremer. Sinto-me a 
suar como se tivesse corrido desde 
a Baixa até aqui. O coração bate. As 
mãos fechadas num aperto incessan-

te. Meto o embrulho entre as pernas 
e retiro, um a um, cada pedacinho, 
impecavelmente cortado, de fita-cola. 
Paro. Respiro e lamento a dor intensa 
que me enche o peito. O que é que se 
passa comigo? Ele disse que isto era 
bom. Continuo. Tiro o penúltimo. O 
último. Tiro todos e coloco a mão lá 
dentro, quase em câmara-lenta, quase 
a preto e branco. Cresço e deixo o meu 
ser enclausurado sair, porque agora 
sou uma presença ausente transpor-
tada para sonhos, que julgava irreais. 
Aperto e cheiro todas as notas de 100. 
Todas as de 200. Todas as de 500. Aper-
to-as e componho um jardim de flores 
azuis-violeta, que dura toda a manhã 
e toda a tarde. Agora os compassos 
têm novamente sentido, juntam-se e 
formam, finalmente, a minha sinfo-
nia azul. 
Caminho num passo desconhecido. 
Tropeço em sorrisos e emoções que 
nunca tinha despertado. Tudo muda 
menos o constante apelo de ser, de 
apenas ser... Ouço o bater da minha 
máquina de sonhos e ilusões. Vejo 
as minhas lágrimas contornarem os 
meus lábios em forma de lua, num 
sorriso ainda tímido. Corro por entre 
as casas velhas, as poças de lama e as 
gotas de chuva fininha. Nunca vi uma 
noite de Inverno tão clara, tão quente 
e cheia de ecos felizes. Corro com o 
embrulho bem apertado contra o pei-
to, num abraço impensável. Penso em 
comida, em roupa lavada, numa casa, 
num metro só meu. Penso em gastá-lo, 
em fazê-lo crescer, em multiplicá-lo. 
- Ei Chico?! Onde é que vais a correr?
- Vou ser rico, José. Vou ser rico.
Aceno-lhe e continuo no meu passo 
apressado e de gigante, até chegar ao 
meu esperado destino. Olho em frente 
e vejo um edifício grande e impetuoso, 
com a música perfeita e a letra mais 
harmoniosa que li. Chama-se “Banco 
de Portugal” e aqui não cheira a lixo, 
mas sim a fantasia. É aqui que as mo-
edas se multiplicam, que se fabricam 
estórias, magias, milagres. Entro 
num paço receoso e com a respira-
ção mais cansada que um atleta. Dois 
homens de negro olham para mim. 
Devem ser daqueles porteiros dos ri-
cos, que nos pegam na mala quando 
entramos. Vêm ter comigo. Agarram-
me. Apertam-me os braços e a dor cor-
ta-me os pulsos, por baixo da camisa 
velha alaranjada. O embrulho cai. O 
meu dinheiro espalha-se. As sirenes 
tocam e olho para os meus pés descal-
ços e sujos. Continuo prisioneiro do 
meu passado. Sinto o frio cortar-me 
os sonhos. Sinto o chão gelado gelar-
me a alma. As portas fecham e vejo-
me a adormecer num sono profundo. 
O corpo dormente. O peito numa dor 
aguda, intensa, irrespirável. Morro 
devagar, enquanto a música da vida 
se risca. Entro no corredor escuro e 
vejo o homem de barbas negras, o do 
metro, o do embrulho. Estende-me a 
mão com um sorriso rasgado e, ago-
ra, está descalço como eu, como os 
anjos. O corpo já não me pesa e não 
trago vestígios de dor. Agora sei qual 
o segredo da vida. Num toque subtil 
aperto-lhe a mão e inspiro o azul mais 
perfeito de todos. Parto com asas de 
anjo, como se a vida fosse tão fácil 
como voar... •

SINF
ONIA
AZUL

por Susana Velho
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A VIDA NUM LIVRO SÓ

A REALIDADE RECRIA-SE NA FICÇÃO. É ASSIM QUE PEDRO PAIXÃO VIVE. ASFIXIA É O SEU 

NOVO LIVRO, ONDE PERPETUA SENTIMENTOS E BUSCAS DE QUEM VIVE AO RITMO DE UM 

MUNDO SÓ SEU.

MARTA MESQUITA

Podia-se apresentar Pedro Paixão 
como o novelista que nasceu em 
1956 em Lisboa. Acrescentar ain-
da que se licenciou em Filosofia 
e que teve uma educação inter-
nacional: estudou na Bélgica, 
Alemanha e passou alguns Ve-
rões num colégio em Inglaterra, 
durante a sua adolescência. Com 
uma criatividade sempre mani-
festa fundou com Miguel Esteves 
Cardoso a agência de publicidade 
Massa Cinzenta, participando 
ainda na criação do já extinto O
Independente. Tudo isto é verda-
de mas insuficiente para se falar 
deste escritor. 
Ensimesmado, vive num mundo 
que ele próprio cria. O seu quoti-
diano imiscui-se com a vida das 
personagens que se lêem nos seus 
livros. Mas o contista não reve-
la as histórias verdadeiras que 
transcreve para o papel. Escreve 
ao ritmo da inspiração, “É o que 
sai! Uma pessoa não escreve o li-
vro que quer, escreve o livro que 
pode!” [ri-se]. Baseia-se no que 
vive e no que vê à sua volta. Ape-
sar de não ter televisão há mais 
de vinte anos, não se separa do 
mundo onde vai buscar as ansie-
dades, as feridas, as desilusões, as 
vidas dos outros.
Uma toalha espera alguém no jar-
dim que acolhe quem entra. Um 
gato, gordo, atento, espera em 
cima da mesa. Olha com curiosi-
dade para quem agora invade o 
espaço do seu dono. Já sente aque-
la modorra de hora de almoço em 
dia soalheiro para aqueles lados 
do Estoril. O gato partilha a mesa 
larga com um papel: “Telemóvel 
de Pedro Paixão”, acompanhado 
de um número. “Eu não preciso 
de telemóvel mas têm insistido, 
porque é necessário eu estar sem-
pre contactável. Houve uma altu-
ra em que tive três! Imagine-se!” 
[6 segundos de gargalhadas].
O escritor senta-se na sua pol-
trona. Fica emoldurado pelas 
paredes vermelhas da sala, 
onde habitam fotografias do 
seu filho. Tem o jardim como 
horizonte, por trás das vidra-
ças. O piano, de cauda, espera à 
esquerda. A entrevista começa 
com uma longa pausa, que pro-
longa os silêncios daquela casa 
[25 segundos de silêncio]. Pedro 
Paixão por si próprio, pelas 
suas histórias, pelas suas per-
sonagens, pelos seus títulos.

Muito, meu Amor
Faz da sua vida uma redundância 
ao nome: é um apaixonado. Preci-
sa de sentir o impulso de querer 
alguém. Persegue aquele amor fu-
gidio, que se procura toda a vida. 
As mulheres são centrais em toda 
a sua obra, como musas, como 
parceiras no prazer ou como 
tentação, elas são os pilares de 
muitos contos. Fora das páginas 
e entre as histórias reais, Pedro 
também vive as suas mulheres. 
“Já vou no meu quinto casamen-
to [10 segundos de gargalhadas]! 
Uma mulher a fugir é sempre 
mais bela do que uma mulher 
parada”, defende o escritor já de 
semblante mais tenso.
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Histórias de 

edroPaixão

O que os dias trazem
As noites sucedem-se aos dias e os 
dias às noites, eis o que se pode di-
zer, e quando nada acontece vai-se 
perdendo a insensata esperança de 
esperar que algo aconteça e depois, 
pouco a pouco, sem se dar conta, per-
de-se a vontade. - Amor Portátil

Diz que nunca foi feliz. O seu fi-
lho é das poucas coisas a que dá 
genuíno valor, mas recusa a acei-
tar-se como um derrotado, que 
vive de tristezas. “Nunca fui feliz, 
por causa do que faz falta, do de-
sespero… é ver muito facilmente 
a miséria dos outros…e a minha 
miséria [8 segundos de silêncio]. 
É não ver razões para estar con-
tente, antes pelo contrário. Mas 
não sou triste! Não sou alegre 
mas também não sou triste”.

Sei pouco sobre as mulheres
Com as mulheres é diferente. O que 
importa, acho eu, não é nem o que elas 
dizem nem o que elas fazem, mas o 
que elas não dizem e pensam fazer. (…) 
Uma pessoa é um mistério, duas, com 
um abismo pelo meio, uma prodigiosa 
contradição. -Histórias  Verdadeiras

A inquietação que sente constan-
temente, este apelo a querer mais, 
a levar a experiência dos sentidos 

a uma obsessão não deixa de ser 
contraditória com a paz que as 
mulheres lhe trazem. “Para mim 
a ideia mais pavorosa de todas é 
um carro com quatro homens. 
Um carro com quatro homens é 
uma coisa assustadora! Se houver 
uma mulher eu fico muito mais 
apaziguado. Eu não tenho medo 
das mulheres, tenho é medo dos 
homens!”, diz com voz estridente, 
marcando a sua posição.

Nos teus braços morreríamos
A melancolia, tão característica 
das personagens dos seus livros, 
está presente na maneira como 
olha o mundo e como se vê a si 
próprio. A dúvida e a angústia 
completam o trio das “coisas nada 
agradáveis”, que Pedro diz escre-
ver. “Devem ser os meus temas; 
são as coisas sobre as quais eu sei 
escrever. Eu sou assim… aquilo 
que eu vejo também é assim. Pro-
curo ser o mais verdadeiro possí-
vel”, esclarece o escritor.

O colégio em Inglaterra em que senti 
o conforto e a segurança de habitar 
o centro de um mundo que era meu, 
em que fui pela primeira vez feliz, 
muito antes da morte ter começado 
o seu trabalho, se ter apoderado de 
uma parte de mim e nunca mais me 

ter largado num combate em que 
não há vencedor porque ambas as 
partes estão interessadas em con-
tinuar o jogo em que são viciadas.
- Muito, meu Amor

A morte é para Pedro “o sossego 
completo”. Sabe que um dia ela 
vem, certeira. Este jogo, onde se 
espera a morte em qualquer sítio é 
o motor que o faz avançar, “é o que 
dá valor à vida! O poder morrer; por 
isso gosto tanto de Nova Iorque e de 
Jerusalém! Lá a vida é a sério, não 
é a brincar! Lá é duro. A vida está 
mesmo à frente da morte. Cá, em 
Portugal, não há morte; cá há desas-
tres de automóveis”, diz exaltado. 
Pedro não quer morrer em Portu-
gal. Se pudesse escolher morreria 
no avião, entre Jerusalém e Nova 
Iorque. “Agora já é tarde demais 
para eu morrer [10 segundos de si-
lêncio]. Já devia ter morrido mais 
cedo! Agora que já aturei isto tudo 
aguento mais um bocadinho!”.

Quase gosto da vida que tenho
Ocorre-lhe o suicídio. Tem de es-
crever para isso lhe passar. Corre e 
escreve. Deita-se na cama e escre-
ve. Não sabe o que escreve. Escre-
ve simplesmente. Ela sabe que ele 
precisa dessa ansiedade como água
para a boca.- Asfixia 

Começou a escrever ainda novo. 
“Sentia uma grande falta…por-
que eu era triste…estava só e es-
crever era uma maneira de me 
curar da doença que é a vida”, diz 
cabisbaixo, com ar sonolento. A 
relação com a escrita é mais um 
aspecto contraditório nesta vida 
que Pedro Paixão faz de buscas 
e de perdas. “ A escrita é o que 
me salva e o que perde. Quando 
escrevo há uma força, um poder, 
sinto que posso tocar nos outros, 
influenciá-los, fazê-los sentir o 
que sinto. Mas por outro lado 
deixa-me vazio. Escrever é um 
trabalho tremendamente egoísta; 
tenho de me fechar, ficar sozinho, 
tenho de tratar todo o mundo mal 
para poder viver naquela ilusão 
de estar a escrever uma coisa úni-
ca”, esclarece.

Última paragem
Procuro sentar-me na mesma mesa, 
na mesma cadeira para não mudar, 
por pouco que seja, o enquadramento 
visível da rua através das altíssimas ja-
nelas. - Nos teus braços morreríamos

Já não se relê. Antes gostava mui-
to de olhar para as suas histórias, 
para as personagens familiares. 
Mas agora já não tem paciência. 
Não se lembra dos textos do seu 
penúltimo livro. Também não lhe 
interessa saber de cor toda a sua 
obra, já que “todos os meus livros 
podem ser vistos como um livro 
único; tal maneira os temas se re-
petem. E no entanto parecem sem-
pre novos! Continuam a se vender, 
o que é estranhíssimo! Para mim é 
um mistério como é que uma coi-
sa tão particular pode interessar a 
mais do que uma pessoa?!”.
Escrever um livro demora uns 
oito dias. Sente o impulso para 
escrever e vai. Viaja para Jeru-
salém ou Nova Iorque, de prefe-
rência para os mesmos hotéis. 
Se puder instala-se no mesmo 
quarto de sempre. Gosta de ter 
“aquele” enquadramento. “Es-
tou lá [no hotel] aqueles dias. Es-
crevo um livro, que é para pagar 
a conta [risos]. Escrevo sempre 
deitado, se possível com o cha-
péu na cabeça, sempre a compu-
tador, porque já não sei escrever 
à mão”, explica o escritor.
O chapéu, de abas largas, é o talis-
mã de Pedro. Sempre que o coloca 
o mundo torna-se um sítio mais 
confortável para se viver. “O cha-
péu tem uma função mágica. Eu 
sinto-me mais protegido! Estou 
convencido de que o chapéu me 
protege. E protege [7 segundos de 
gargalhadas].”
Escreve rápido, ao ritmo dos 
pensamentos. Não escreve textos 
muito longos, os romances tradi-
cionais. Escreve o que sai: textos 
curtos, intensos, sem ligação apa-
rente entre si. As vendas dizem 
que os leitores gostam deste géne-
ro que Paixão criou para si. E Pe-
dro, o próprio, não desgosta do que 
fica impresso, em formato livro. 
“Eu até tenho orgulho que saia as-
sim, porque isto é um género qua-
se inclassificável; não são contos, 
não são romances… Eu não conhe-

� Pedro Paixão sente-se mais protegido quando usa o seu chapéu.
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Escrita criativa
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Cristina Norton nasceu na Argentina mas 
escolheu Portugal para viver. Hoje escreve e 
pensa em português. Gosta de romances e 
publicou este ano a Casa de Sal. Continua a 
escrever contos e a ajudar os outros a escre-
ver através das oficinas de escrita criativa.
Acredita que todas as pessoas têm histórias 
para contar.

De onde vem a inspiração?
A inspiração surge às vezes do nada. O es-
tar a andar na rua ou de estar a olhar para 
uma planta ou para o mar… começam a 
aparecer imagens de uma história que co-

meça a nascer. Mal comparado, 
Bethoven dizia que ouvia as mú-
sicas, apesar de ser surdo. Aque-
las notas que ele ouvia, quase o 
enlouqueciam. Ele só se via livre 
disso quando escrevia as partitu-
ras. A mim, há um click que faz a 
imaginação funcionar. Há pouco 
tempo escrevi um conto sobre um 
bígamo. Estava num consultório 
médico e vi duas senhoras fisi-
camente muito parecidas, que se 
vestiam da mesma maneira. De 
repente chegou um senhor e elas 
ralharam-lhe por chegar atrasa-
do. Este pequeno diálogo fez-me 
imaginar a história do bígamo. 
Nasceu de uma cena quotidiana. 
A Casa de Sal surgiu-me depois 
de ver umas fotos de uma salina 
em França. Há uma frase mui-
to importante de Picasso que diz 

assim: “quando a inspiração chegar, que te 
encontre a trabalhar”.
A criatividade pode ser trabalhada em 
workshops. Mas ambas estão associadas à 
ideia de espontaneidade…
A criatividade, desgraçadamente, e devi-
do aos métodos de ensino que existem, 
tem sido muito abafada. No meu método, o 
que faço é acordar com jogos a imaginação 
adormecida, espartilhada pelos métodos de 
escola. E estes jogos são exactamente para 
ir buscar na memória das pessoas recorda-
ções que possam levá-las depois a escrever 
uma história, porque tudo o que nós vivemos 

nos serve para escrever uma história. Na 
Argentina, o ensino da escrita criativa já faz 
parte dos programas oficiais de ensino des-
de a década de 70. Cá a escrita criativa ainda 
é novidade.
E o que é o talento? 
 O talento é o que permite expressar a criati-
vidade, é o veículo. Mas há pessoas que, sem 
terem talento, com muito trabalho e afinco, 
conseguem chegar a um determinado nível 
de perfeição. 
Qualquer pessoa pode fazer um workshop
de escrita criativa? 
Sim. Mas dessas pessoas nem todas vão ser 
escritores. Tenho tido professores, jornalis-
tas que querem aperfeiçoar a sua forma de 
escrever, a sua linguagem… A escrita criativa 
não é exclusiva dos escritores. As aulas não 
são só para espevitar a imaginação. Servem 
também para que as pessoas saibam clari-
ficar e organizar as suas ideias de forma a 
poder expressá-las. Daí a ser-se escritor vai 
um longo caminho. 
O que é que é preciso fazer para se ser um 
escritor reconhecido?
Como leitora, considero que um escritor é 
aquele que conta uma história que me in-
teressa desde o princípio e que tem alguns 
momentos de génio; que me faça parar a 
pensar em alguma frase, que me apeteça 
pegar num lápis e sublinhar. Quanto a mim, 
hoje em dia comete-se um erro, que é o facto 
de as pessoas estarem mais interessadas na 
forma do romance e na criatividade estética 
do formato livro por dentro do que na escrita 
propriamente dita. O conteúdo fica para se-

gundo plano. Eu considero que são buscas; 
estão à procura de uma originalidade… Mas 
não considero que seja realmente criação. 
Já tudo foi feito…em pintura, literatura, mú-
sica. Essas pessoas tentam encontrar uma 
via diferente para sobressair do resto. Eu 
não gosto de ler isso. A arte para mim é algo 
que tem o poder de nos emocionar. Que nos 
faz pensar, viver, que mexe connosco. 
Como é que se ensina alguém num 
workshop a ser criativo?
Muitas pessoas acham que escrever é chato. 
Eu considero que há um elemento essencial 
de desbloqueio desta atitude do “ai o que é 
que vou escrever, não me lembro de nada”, 
que é o riso. O que eu utilizo nas minhas au-
las é o que faz rir, o burlesco, o disparate. 
Muitas vezes não se escreve, porque se tem 
vergonha do que se vai escrever. O sentido 
de autocrítica é demasiado forte, mesmo 
nas crianças. Preferem não fazer as coisas a 
fazê-las mal. Eu começo por fazer jogos. Só 
no fim de um dia inteiro é que lhes peço para 
escrever um conto. 
Portugal é um país de criativos?
Eu falaria da Literatura Lusófona, porque há 
grandes escritores que escrevem em Por-
tuguês mas que não nasceram cá. Eu penso 
que há grandes talentos. Há quem diga que 
neste momento se publica muita coisa má. 
Eu não estou de acordo. Publica-se para 
muitos gostos. É muito bom abrir-se as por-
tas a muita gente nova, que tem muitas coi-
sas para dizer e que as diz bem. •

Marta Mesquita

ço nada parecido com aquilo…é 
uma coisa esquisita. E de certa 
maneira fico orgulhoso dessa ori-
ginalidade. Se bem que continuo a 
dizer que gostava de escrever um 
romance. Não, não gostava nada 
de escrever um romance! Não ia 
ter tempo para o ler depois!”.

Saudades de Nova Iorque
O espaço da cidade e as vidas cos-
mopolitas de personagens que 
fazem parte dos movimentos ur-
banos são constantes nas páginas 
ficcionadas de Paixão. Nova Ior-
que e Jerusalém têm ganho um 
destaque que ultrapassa as histó-
rias inventadas. 

Clio
As ruas de Nova Iorque pertencem-
te porque as conquistaste, uma a 
uma. Aqui deste lado não poderias 
ser quem eras, quem serias. Fugis-
te de um mundo pequenino, de uma 
asfixia. - Asfixia 

O escritor, personagem real, tem 
uma relação íntima com estas ci-
dades; nelas encontra a inspiração 
para viver e durante alguns dias, 
os suficientes, para escrever. “Gos-
to muito dos Estados Unidos. Nova 
Iorque é o umbigo cultural do 
mundo. Gosto da arquitectura de 
Nova Iorque e da liberdade! Lá as 
pessoas são livres, respira-se uma 
liberdade que não existe aqui, uma 
seriedade, uma autenticidade que 
não existe aqui. A Europa é uma 
coisa morta!”, diz, defendendo de 
forma entusiasta a sua ideia. 
Mas o que o leva a estas cidades, tão 

diferentes entre si, é o Judaísmo. 
Apesar de não saber se é ou não 
judeu sente uma ligação a Israel, 
ao povo de David. As cidades para 
onde viaja são aquelas onde há mais 
judeus e isso conforta-o. “Nunca se 
sabe se se é judeu ou não. A minha 
primeira mulher, a minha segunda 
mulher eram judias, tenho um filho 
judeu… Tudo isso é importante. Eu 
leio muitos judeus e sinto-me muito 
próximo do desastre, do apocalipse 
que aconteceu na II Guerra Mun-
dial, onde morreram 6 milhões de 
pessoas, o pior crime da História”, 
acrescenta o novelista. 

Histórias Verdadeiras
Na escrita, Pedro Paixão dá a co-
nhecer o seu olhar sobre a vida, 
onde a solidão, as relações amoro-
sas e os estados maníaco-depressi-
vos são expostos para quem quiser 
ler. Encontra agora outra forma de 
partilhar esse olhar, a perspectiva 
íntima das coisas capturada com 
uma polaróide SX 70. Com esta má-
quina, que para Pedro já se tornou 
um prolongamento dos seus senti-
dos, há uma possibilidade única de 
ter a fotografia. Um disparo, uma 
realidade singular, passada para 
papel brilhante, que acaba amplia-
do e exposto numa das paredes da 
sala de paredes vermelhas.

Polaróides
Era vital para mim ouvir-lhes a voz, 
avaliar-lhes a inteligência das pala-
vras. Eu parecia perseguir simples 
corpos, mas o que eu cobiçava era 
captar almas encerradas em corpos 
nus. - Asfixia

“É extremamente excitante tirar 
fotografias! É uma…até faz mal! 
Chega a doer! Cria-se uma tensão, 
um combate fantástico! Mas de-
pois fico completamente arrasa-
do! Sinto que estou a roubar!”, diz 
com euforia o escritor/ fotógrafo.
O que gosta de fotografar não va-
ria: mulheres nuas e sem cabeça, 
onde os corpos estão expostos ao 
olhar curioso de quem está por 
detrás da Polaróide.
Pedro Paixão já sabe como é que 
vai ser o seu próximo projecto fo-
tográfico: quer misturar o mundo 
dos anti-depressivos, que julga ser 
o sustentáculo da vida moderna, 
com uma mulher. O título vai ser 
“Xanax” – uma fotonovela onde 
uma mulher acorda, ingere dois 
xanax, toma banho… as fotografias 
acompanham os movimentos da 
personagem, o texto dá a conhecer 
os pensamentos desta rapariga que 
tem de ser inteligente, porque o que 
o autor quer é que seja ela a escre-
ver exactamente aquilo que pensa 
depois dos dois xanax. “Uma mu-
lher que não seja inteligente para 
mim não dá. É estúpido! Não dá 
para falar não dá para fotografar! 
Eu não consigo fotografar pessoas, 
raparigas como se fossem objectos! 
As mulheres de quem gosto falam 
imenso. E isso é importantíssimo 
[silêncio]. Só os escravos é que não 
falam. E os burros.”
Mais descontraído, Pedro Paixão 
fala da Polaróide. Mostra com 
orgulho as fotografias tiradas em 
Nova Iorque. Conseguiu, num 
momento, tirar uma fotografia de 
uma estrada sem um único carro. 

Essa realidade capturada está 
hoje instalada em cima do piano 
de cauda, junto às mulheres que 
expõem os seus sexos sem pudor 
dentro de molduras penduradas 
nas paredes vermelhas. 
O gato continua atento enquan-
to Pedro vai buscar o chapéu. É 
preciso estar protegido perante 
a máquina fotográfica de múlti-
plos disparos. Os silêncios vão 

continuar naquela casa, onde o 
tempo espera a inspiração para 
de novo partir para outras ci-
dades. A escrita, que teima em 
não abandonar Pedro, vive em 
alternância com a fotografia. 
Mas em ambas está aquele que 
se quer perder num mundo onde 
a vida pulsa entre sentimentos 
e histórias que não podem ficar 
por contar. •
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de Agosto). Em 2006, este é ainda 
o instrumento legal que estrutura 
o combate ao cibercrime. Perante 
situações emergentes que não ha-
viam sido previstas na lei, o desafio 
do Direito passa por uma necessi-
dade de actualização constante, de 
forma a encontrar respostas mais 
rápidas para os novos problemas. 
Ora, com o anonimato que a In-
ternet permite, transmite-se uma 
sensação de impunidade que tem 
agravado o cibercrime. E por vezes 
é no mais pequeno dos pormenores 
que se deixa a porta entreaberta 
para o criminoso entrar.  Qualquer 
pessoa já terá perdido um docu-
mento. Talvez por se ter esquecido 
de o salvar, talvez por não saber 
onde o terá gravado. Mas alguém 
que saiba trabalhar bem com o sis-
tema, e que possua as ferramentas 
certas, pode conseguir recuperar 

virtualmente tudo. Isto acontece 
porque no mundo digital o tempo 
não apaga memórias. E é possível 
desenterrar quase tudo através das 
informações que são deixadas após 
cada byte que é enviado. Navegar 
pela Web dificilmente pode ser um 
acto incógnito. As páginas a que se 
acede deixam sempre um registo, 
uma espécie de “pegada” digital.

As duas faces da
mesma moeda
Já existem programas de crip-
tografia para proteger a priva-
cidade de cada um. Encriptar 
significa codificar um ficheiro 

“Não há
DIREITO ONLINE

A INTERNET É UM UNIVERSO. NÃO SE SABE O SEU TAMANHO. A CADA DIA QUE PASSA SURGEM NOVAS SITUAÇÕES, NO-

VOS CRIMES QUE NÃO ESTAVAM PREVISTOS NA LEI. PODE O DIREITO DAR UMA RESPOSTA RÁPIDA ÀS NOVAS FORMAS 

DE CRIMINALIDADE NO CIBERESPAÇO?

PEDRO FILIPE PINA

A ficção científica sempre tentou 
prever o imprevisível. Obras li-
terárias como 1984, de George 
Orwell, ou Admirável Mundo 
Novo, de Aldous Huxley, são um 
reflexo da preocupação humana 
pelo controlo, pela vigilância 
sobre os actos mais naturais 
dos cidadãos. Liga-se o compu-
tador. Acede-se à Internet e uma 
página é aberta. Tornou-se um 
gesto natural. A vida acontece 
cada vez mais on-line. Mas um 
simples clique pode ter conse-
quências. O advento da Internet 
talvez tenha acelerado um pro-
cesso cujos contornos escapa-
vam à imaginação humana.

O problema crescente
do cibercrime
Não existe uma definição em ab-
soluto para o termo cibercrime. 
No entanto, refere-se a todo o tipo 
de crimes perpetrados na Inter-
net. Actualmente, é impossível 
quantificar as informações sobre 
dados pessoais que circulam pela 
Web. O advogado Manuel Lopes 
Rocha, especialista em Direito 
da Internet, realça que, com a 
velocidade a que a tecnologia 
tem evoluído, há “cada vez mais 
formas de cometer crimes”. Mas 
as pessoas não parecem estar 
devidamente informadas sobre 
os seus direitos, sendo a sua pró-
pria privacidade, muitas das ve-
zes, uma das primeiras vítimas. 
O simples acto de uma pessoa colo-
car uma fotografia sua num site ou 
num blogue pode ter sérias conse-
quências. Como explica o advoga-
do, a partir desse momento, uma 
pessoa “deixou de ter controlo” 
sobre a sua própria fotografia.
Em Portugal, a primeira legislação 
data de 1991 (Lei n.º 109/91, de 17 

“Com o anonimato que a  
Internet permite, transmite-
se uma sensação de 
impunidade que tem 
agravado o cibercrime.”

� Manuel Lopes Rocha relembra que o cibercrime ataca os mais variados interesses

crime

VERA ESTEVES
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cha confessa já ter sido vítima 
deste tipo de fraude. Neste tipo 
de situação, o utilizador recebe 
na sua caixa de correio elec-
trónico uma mensagem apa-
rentemente enviada por uma 
instituição bancária. Na men-
sagem pede-se ao utilizador 
que aceda, através de um link, 
a uma página. Esta página tem 
uma configuração bastante 
semelhante à da instituição 
bancária em causa. É pedido 
ao utilizador que digite infor-
mações pessoais, como o códi-
go de acesso ao serviço on-line 
do banco ou mesmo códigos de 
cartões de crédito. É importan-
te não fornecer dados confiden-
ciais como resposta a este tipo 
de mensagens electrónicas pois 
não é prática comum dos ban-
cos pedirem informações confi-
denciais pela Internet.
Em Portugal, a Comissão Na-
cional de Protecção de Dados 
(CNPD) é a autoridade de con-
trolo que lida com o tratamento 
de dados. Apesar de tudo, é sem-
pre difícil fazer cumprir as leis. 
Manuel Lopes Rocha realça que 

“o Direito tem tido grandes di-
ficuldades” com o facto de as 
leis existentes terem uma “vo-
cação mundial”. Não existe um 
território definido. A ausência 
de fronteiras nacionais no ci-
berespaço obriga a um esforço 
internacional conjunto, que é 
sempre difícil de gerir. Para o 

UMA COLUNA NA COLINA
por Oscar Mascaranhas

Por ocasião de um 25 de 
Abril escrevi um texto a que 
dei o título «Os Fidalgos que 
eu conheço» e de que recu-
pero aqui um pedaço:
«Os fidalgos que eu conheço 
são, na sua maioria, de pri-
meira geração, iniciadores 
de uma estirpe, que por mé-
rito próprio chegaram à ve-
lada de armas que os havia 
de fazer cavaleiros na honra 
e no carácter.
«Os fidalgos que eu conheço 
são, de facto, filhos de algo, 
como exige a cartilha: nas-
ceram do enlace amoroso da 
Generosidade com o Sonho, 
que lhes moldaram o carác-
ter desprendido e o sangue 
nobremente vermelho, tão 
desprendido e tão nobre que 
sempre se preparou para 
ser derramado e não derra-
mar o dos outros.
«Os fidalgos que eu conhe-
ço são gente de condição, 
como reclama a etiqueta: 
são da condição livre, jamais 
serva, a cabeça trigonome-
tricamente definida entre 
as orelhas e o pescoço - e 
nunca enterrada abaixo dos 
ombros, a usurpar a figura 
dos cágados.
«Os fidalgos que eu conheço 
têm pergaminhos, como su-
gerem os manuais: escreve-
ram-nos eles próprios, sem 
assinar por baixo, não por 
medo mas por intrínseca hu-
mildade, e o que está escrito 
pode ser rasgado, pisado, 
deitado fora por ingratidão, 
raiva ou desleixo - mas não 
pode ser apagado. Esses fi-
dalgos que eu conheço são 
pais fundadores desta cida-
dania que temos e de que 
nos orgulhamos.
«Têm mais uma coisa os fi-
dalgos que eu conheço: tal 
como os de outros tempos, 
também lançaram obra e ra-
ízes - e outros colheram os 
frutos. Tal como os de ou-
trora, foram vendo uma bur-
guesia ratinha e insaciável 
infiltrar-se por todas as por-
tinholas do poder até estar 
de todo instalada, afadigan-
do-se a apagar os vestígios 
da história. Tal como os de 
antanho, os fidalgos que eu 
conheço não se doem de se 
verem usurpados: eles foram 
sempre da condição de nunca 
quererem nada para si, a não 
ser aquilo que ninguém lhes 

pode tirar - o que foram e o 
que fizeram. Tal como os an-
tigos, os fidalgos que eu co-
nheço reconhecem-se entre 
si, no meio da multidão, pela 
piscadela de olho cúmplice 
que trocam, rindo-se assim 
da boçalidade inapagável dos 
que vendem farinha por fare-
lo e com isso já compraram 
uma rua.
«Os fidalgos que eu conhe-
ço já se perpetuaram. Sem 
bastardos. Os fidalgos de 
segunda geração - e orgu-
lhosos de o serem! - vão 
agora à escola e, quando 
lhes falam de Abril e de 
como se chegou aí, dizem, 
muito altivos: “O meu pai e 
a minha mãe também esta-
vam lá.”
«Os fidalgos que eu conhe-
ço não se expõem nas pá-
ginas da Hola!. Mas podem 
ser vistos todos os dias, no 
autocarro, no comboio, no 
emprego - e até no desem-
prego.
«Distinguem-se por um não-
sei-quê de brilhante que tra-
zem nos olhos. Sempre.»
Vou agora votar no Maior 
Português de Sempre. Por-
que me ajudaram neste dia 
enorme de reflexão, – Daqui 
convoco o António Gedeão 
e a sua Malta das Naus: «O 
meu sabor é diferente./ Pro-
vo-me e saibo-me a sal./ 
Não se nasce impunemente 
/ Nas praias de Portugal.»

Daqui convoco o José Fa-
nha, que é Português aqui: 
«Eu sou português / aqui / 
o português sem mestre / 
mas com jeito. / Eu sou por-
tuguês / aqui / e trago o mês 
de Abril / a voar / dentro do 
peito.»

Daqui convoco os Da Vinci 
e o seu Conquistador: «Fo-
ram dias e dias e meses e 
anos no mar / Percorrendo 
uma estrada de estrelas a 
conquistar / (…) Foram mil 
epopeias, vidas tão cheias, 
foram oceanos de amor.»

E daqui convoco, acima de 
tudo e todos, o primeiro dos 
jornalistas, Fernão Lopes, 
que colocou quem voto como 
herói desta Aventura Portu-
gal: o Povo Português! 

Esse é o meu voto!

O Maior Português de Sempre

UMA HOMENAGEM À LÚCIDA INTERVENÇÃO DOS ESTU-

DANTES DA ESCS ENQUANTO A APRESENTADORA SARA-

COTEAVA A SUA PRESENÇA E CROCITAVA INTERRUPÇÕES

informático. Atribui-se uma cha-
ve electrónica, que fica na posse 
de quem codificou o ficheiro. Ini-
cialmente, a criptografia era um 
esquema utilizado com fins mili-
tares e de segurança nacional.
O Pretty Good Privacy (PGP) é, tal-
vez, o maior programa de encrip-

tação de ficheiros de dados e men-
sagens electrónicas. Foi criado 
em 1991 por Phil Zimmerman, um 
activista pela paz. Com a criação 
do PGP, o governo dos E.U.A ini-
ciou uma enorme batalha judicial. 
Alegando razões de segurança, o 
governo queria possuir a chave de 
todas as criptografias existentes. 
Zimmerman queria assegurar-se 
de que as pessoas não estariam 
sob vigilância estatal. Mais uma 
vez, estava em causa a sempre di-
fusa fronteira entre a segurança e 
a violação de privacidade.
Quando os primeiros hackers
(piratas informáticos) aparece-
ram, não existia nenhuma lei 
que previsse este tipo de cri-
me. Hoje em dia já existem leis, 
mas o problema não diminuiu. 
Sempre que se cria um novo sis-
tema de segurança, os hackers
tentam logo quebrá-lo. É uma 
luta constante, para a qual não 
se vislumbra um fim.
Recentemente, tem-se verifi-
cado um novo tipo de burla 
informática, com a designação 
de Phishing. Manuel Lopes Ro-

“Navegar pela Web 
dificilmente pode ser um 
acto incógnito. As páginas a 
que se acede deixam sempre 
um registo, uma espécie de 
“pegada” digital.”

“A ausência de fronteiras 
nacionais no ciberespaço 
obriga a um esforço 
internacional conjunto, que é 
sempre difícil de gerir.”

sem lei”

advogado, o Estado português 
não tem dado a devida atenção à 
lei do cibercrime. E acrescenta 
ainda que “há um discurso mi-
serabilista” em Portugal, e que 
as “queixas de falta de meios” 
não podem justificar o modelo 
desactualizado da CNPD.
Na era da informação, as pos-
sibilidades que a utilização da 
Internet oferece são imensas. 
O fenómeno da blogosfera, por 
exemplo, veio permitir a mui-
tas pessoas terem voz em locais 
de discussão pública. Uma pos-
sibilidade à qual de outra forma 
não poderiam aceder.
Porém, André Sendin, especialista 
na área do Audiovisual e Multimé-
dia e que está a desenvolver um es-
tudo na área da Internet, fala no “re-
verso da medalha”. Não existe uma 
fiscalização em relação à credibili-
dade do conteúdo das informações 
que motores de busca, como é o caso 
do google, fornecem. Pesquisa-se 
por uma palavra, por um conceito, e 
surge no ecrã uma enorme varieda-
de de sites a oferecer respostas. Mas 
é complicado perceber até que pon-
to as informações são fidedignas
A Web é um espaço de acesso 
livre e democrático – apesar de 
o caso português apontar para 
existirem ainda cerca de cinco 
milhões de “info-excluídos”. 
Talvez não falte muito para o 
dia em que apenas uma peque-
na minoria de portugueses não 
terá acesso à Internet.
 “Vivemos numa época em que o 
paradigma mudou”, afirma Ma-
nuel Lopes Rocha. À pergunta: 
“será o Direito impotente para 
lidar com o crescimento do ci-
bercrime?”, o advogado lembra 
que “os juristas dizem que não”, 
mas admite que o caminho a 
percorrer é complicado. •
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w o r k s h o p

pintura dos
sentimetos

Aroma a baunilha, sândalo, canela. Sabor 
a mel, gengibre, caril. Ambiente íntimo, 
acolhedor, que desperta os sentidos e nos 
desarma face ao mais tentador dos sete 
pecados mortais: a gula. Gula no olhar, 
que se deixa invadir de cores quentes 
e sensuais. Gula no sentir, num estado 
de apaixonado deleite. Sensualidade a 
cada garfada, a cada textura. E se fosse 
possível conciliar tudo isto em casa, sem 
qualquer complicação? O restaurante 
Afreudite, convida-nos a partir à descober-
ta dos sabores e aromas afrodisíacos no 
aconchego do lar. Um jantar romântico ou 
entre amigos, um aniversário…Qualquer 
pretexto serve para uma comemoração 
original e sensual. Basta reservar para 
ter uma equipa à nossa disposição, com 
a missão de nos levar ao mais delicioso 
prazer. Receitas polvilhadas com amor e 
acompanhadas por uma decoração à altu-
ra. Tudo é pensado ao pormenor para nos 
conquistar, seduzir e estimular. Para ali-
mentar o desejo. Para libertar o instinto.

Restaurante Afreudite, Parque das Na-
ções, preço médio: 40 euros.

   Vânia Mateus

Selma descobriu como se vive. Quando 
a visão começou a falhar-lhe sem re-
médio, mais que recorrer à audição ou 
ao tacto, chamou a si aquilo que o ser 
humano tem de mais seu - a imagina-
ção. A essência do filme Dancer in the 
dark está condensada em Selma Songs,
uma obra-prima de sete músicas de 

S e l m a S o n g s

Björk

Se neste espaço o apelo sensorial é impe-
rativo, então a ressalva que se pretende 
fazer é tendenciosamente estética. Marie 
Antoinette, de Sofia Coppola, não só alude 
aos sentidos como os desperta. Todo o 
filme é toque, não só no que adorna a 
pele, mas também na própria pele. A pele 
que se quer tocar e sentir e que também 
se quer comer e cheirar. O filme não tem 
cheiro, mas sabe-se adocicado, sabe-se 
floral, sabe-se ébrio. 
Na realidade, só dois sentidos são satisfei-
tos plenamente: aquele que os olhos cap-
tam e o outro que os ouvidos apreendem 
(a banda sonora é excepcional). O que nos 
remete aos restantes é a sugestão visual.
As intenções da realizadora, mais do que 
justificadas pela própria em diversas 
ocasiões, são conscientemente satisfeitas 
através da idolatria da imagem e da cria-
ção de um universo sensorial peculiar que 
ilustram o comportamento compulsivo da 

Já alguma vez pensou
Cozinhar até mais não,
Descobrir receitas em poema,
E fazê-las com o coração?

“Orelhas do Rei Ferdinando” é a receita 
favorita de Marília Fernandes, uma das 
autoras de Com versos na Cozinha, um li-
vro que condiz ingredientes e histórias, em 
forma de poema. “A ideia surgiu de uma 
brincadeira”, conta Marília, que trocava 
com a sua amiga e colega, Maria José 
Estamenha, várias receitas nos intervalos 
da escola em Lisboa, onde ambas davam 
aulas. Diziam uma para a outra: “Quando 
nos reformarmos, vamos reunir todas as 
nossas receitas em verso!”. E assim foi: 
desde refeições ligeiras a outras mais 
elaboradas, passando pelas sobremesas 
e breves sugestões de vinhos, Com versos 
na Cozinha oferece um paladar rimado a 
quem o lê. E quem cozinha, fá-lo com um 
sorriso nos lábios. De um inocente jogo de 
palavras saem perfumados e saborosos 
petiscos, que fazem dos pratos sugeridos 
a delícia da nossa cultura. Sente-se à 
mesa e bom apetite!. 

“Com versos na Cozinha”, Maria José Estamenha e 

Marília  Fernandes, Lisboa: Ela por Ela, 2005

Liliana Batista

visao
visão

visão

VENHAM OS CINCO. ABRAÇADOS, TODOS JUNTOS, SÃO 

AS NOSSAS ASAS, A NOSSA ALMA, A NOSSA PERCEPÇÃO. 

VISÃO, AUDIÇÃO, OLFACTO, PALADAR E TACTO. SENTIDOS 

EM ALERTA. UMA SUGESTÃO SENSORIAL PARA DAR O 

CORPO AO MANIFESTO.

Björk, valorizada pelo facto de ser a pró-
pria cantora a protagonista deste filme de 
Gus Van Sant. Cantando, e porque a mú-
sica, mais que usar a audição, usa aquela 
voz interior, Selma vai harmonizando a 
sua vida triste. Sendo Selma, Björk é mais 
Björk que nunca. Desde uma primeira mú-
sica instrumental, chamada Overture ao 
bom estilo dos musicais, até a uma loucu-
ra de sons da fábrica onde a personagem 
principal trabalha e canta para a amiga 
Cvalda. E ainda num arrepiante contar de 
degraus, em 107 Steps, que leva Selma 
ao seu fim. No fim, para salvar o seu filho, 
ela deixa de ver, de ouvir, de sentir, para 
sempre. Feche os olhos. Feche todos os 
sentidos. Honrar Selma é abrir apenas a 
imaginação.
  
  Marta Pais Lopes

R e s t a u r a n t e

Afreudite

M a r i e

Antoinette

Descobrir
receitas em 
poemas

protagonista, na sua busca de afectos, ao 
rodear-se de toda a exuberância que a sua 
posição lhe pode oferecer. 
À acusação de festim nu, de puro exercício 
estético (feita quer por amadores, quer 
por especialistas) remetemos a resposta 
para a protagonista: “qu’ils mangent de la 
brioche!”.

Primeiro cerramos os olhos para 
ouvir. À nossa frente estão uma folha 
de jornal, pincéis de muitos tama-
nhos, tintas de várias cores. Ao lado 
há música a tocar.
No workshop de David Meehan o 
objectivo é fechar os olhos para ver 
sentimentos. “Pintura dos Sentimen-
tos” foi a forma que o pintor/ilus-
trador inglês encontrou para pôr 
portugueses e não só a dizer o que 
sentem. Uma vez por mês, em troca 
de um donativo, cada um de nós é 
convidado a sentar-se à volta de uma 
mesa, a escolher cores e a pintar com 
os olhos fechados. Não há regras, 
também podemos fazer batota. Mas 
sem limites, nem esquadrias temos a 
oportunidade de dizermos mais sobre 
nós, de nos ouvirmos melhor, ou de 
pura e simplesmente nos extravasar-
mos sem censura. Tudo através das 
mãos. Uma e outra vez com tintas, 
mais tarde com barro, no fim, com 
uma montagem.
A raiva e a alegria. A tristeza e o 
amor. A morte. Dos ouvidos para as 
mãos. As obras não saem arte, nem 
se quer são para levar para casa. 
Mas, tal como David vai explicando, 
não é por uma onda levar o nosso 
castelo de areia que o dia na praia 
deixa de valer a pena.

O workshop realiza-se no primeiro 
Sábado de cada mês. Tlm.: 965277510

 Catarina Santana
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PLANETÁRIO CALOUSTE GULBENKIAN

DESLIGAM-SE AS LUZES E LIGAM-SE AS ESTRELAS. O PLANETÁRIO DE LISBOA FUNCIONA COM UMA EQUIPA 

QUE NÃO CHEGA ÀS 20 PESSOAS. DEPOIS DA SUBSTITUIÇÃO DO PROJECTOR O ANO PASSADO, A MAIOR SALA DE 

PROJECÇÃO DO MUNDO CONTINUA A FASCINAR.

VERA MOUTINHO

O tecto explodiu. Rebentou. Na sala do 
Planetário, as horas, os minutos, os se-
gundos param. Flashback. Quando na cú-
pula do Planetário ligavam o horizonte do 
pólo, Jorge Farinha ficava completamente 
arrepiado. Dezoito anos depois permanece 
o encantamento pelo Planetário, o mesmo 
que tinha quando acompanhava as visitas 
de estudo do externato do pai àquela sala. 
“Quando entrava aqui sentia uma magia 
muito especial, ainda hoje sinto”. A pri-
meira vez que concorreu para conferencis-
ta no Planetário ficou em terceiro lugar. 
Não entrou. “Fiquei tristíssimo, achava 
que tinha estudado o suficiente. Passa-
ram-se quatro anos, abre nova vaga, e eu 
aí concorri sem fé nenhuma. Mas dessa 
vez fiquei mesmo. Quando recebo a carta 

em casa para ir tomar posse, foi uma ale-
gria muito grande.” A primeira sessão foi 
um “tratamento de choque”. Começou pe-
las sessões de fim-de-semana, com público 
adulto, e os nervos fizeram com que fosse 
preciso vir outra pessoa passar os slides 
enquanto ele falava. Jorge esqueceu-se. 
Jorge Farinha, 47 anos, é um dos dois con-
ferencistas permanentes no Planetário 
Calouste Gulbenkian. Fala de si como um 
“bicho” que gosta de se dirigir às pessoas, 
olhá-las, compreendê-las. Modela a voz, 
espicaça o público, gesticula no escuro na 
apresentação das sessões, entusiasmado 

com as coisas do Universo. E fala da ma-
gia do Planetário como algo que arrasa a 
razão humana. “Havia pessoas que, na sua 
ingenuidade, ao Domingo à tarde, depois 
da sessão acabar, vinham ter comigo para 
fazer as suas perguntas e algumas diziam: 
‘Como é que vocês abrem a cúpula? Não 
dei por nada, não ouvi ruídos!’ E eu res-
pondia: ‘São 18h da tarde!’ As pessoas fica-
ram com a ilusão de que o tecto tinha de-
saparecido e que estavam a ver o céu. Essa 
magia é a arma fundamental”. Uma aluci-
nação provocada não só pelos elementos 
projectados mas também pelas dimensões 
da sala: 25 metros de diâmetro de cosmos e 
320 lugares. “Não há planetário maior que 
este”, explica Jorge. “São essas dimensões 
gigantescas que dão ainda mais essa no-
ção de estarmos lá fora, na natureza, só 
falta sentir o vento na cara”.

O renascimento 
“Nunca gaguejei durante uma sessão, é 
engraçado”. Apesar de gaguejar de vez em 
quando, no discurso de Teresa Barbosa 
sobre o Planetário também não há hesita-
ções. Ou quase. Os olhos viajam um pouco 
quando diz que a astronomia pode abrir 
espíritos e horizontes. Não querendo fazer 
filosofia barata, afirma que “se os políticos 
do mundo soubessem mais de astronomia 
não haveria tantos problemas”. Fez-se 
conferencista no Planetário: quando se 
candidatou ao cargo, há 21 anos, nem sa-
bia que essa profissão existia. “Não é fácil 
ser um conferencista seguro, com sentido 
de humor, contando as inovações da ciên-
cia e a da técnica, e reproduzir tudo isso 
na história que estamos a contar a públi-
co”, confessa Teresa. Com sessões aos fins-
de-semana para o público geral e durante 
a semana para as escolas, os temas com-

põem um rol extenso: “As constelações. 
A Ursa Maior e a Ursa Menor. A Estrela 
Polar. Os movimentos da Terra. A Lua. A 
Trovoada” – momento, aliás, que finaliza 
as sessões que vão do 1º ano até ao 9º e que, 
segundo Jorge Farinha, provoca maior eu-
foria. Os temas das sessões escolares estão 
divididos consoante o grau de ensino. Mon-
teiro dos Santos é capitão-de-mar-e-guerra 
e director do Planetário, que recebe desde 
o início como ‘capitão’ da sala oficiais da 
Marinha. O director explica que as esco-
las representam 70% dos visitantes e daí a 
importância da componente didáctica do 
espectáculo. Monteiro dos Santos está de 
saída. Chegou ao Planetário há 4 anos com 
a missão de operacionalizar a substituição 
do “velhinho” projector UPP 23/4, instala-
do em 1965, aquando da inauguração. A 
sala esteve parada mais de um ano para 
um “makeover” total: novo projector, no-
vas cadeiras, novo chão. E o telefone não 
parava com queixas dos professores que 
queriam mostrar aos alunos aquilo de 
que falavam na aula. “Se isto parasse era 
uma verdadeira tristeza”, adianta Teresa 
Babosa. O Planetário reabriu em Julho do 
ano passado, com o novo projector Univer-
sarium IX instalado, num projecto apadri-
nhado pela Ciência Viva. Foi o “big bang” 
do Planetário Calouste Gulbenkian. O re-
nascimento.

Há vida no universo
O telefone toca ininterruptamente. Pedido 
de marcação para uma escola de Almei-
rim. Fernanda Lameiras tem a voz segu-
ra de quem está no Planetário há 24 anos. 
É a mais “antiga”. O discurso sai como 
numa cassete. “São alunos de que ano?”, 
“E quantos meninos são?”, “40 alunos e 
4 professores e 1 auxiliar”, “Está a pen-

sar para quando?”. “Ui, não vamos con-
seguir entre 1 e 21 de Março de 2007! Nós 
só fazemos sessões às quartas e quintas”. 
De auscultadores nos ouvidos e olhos no 
ecrã, marca para 21 de Março, às 18h, 1,5 €
por aluno. 118 alunos dão direito a 11 grá-
tis. Fernanda trabalha na secretaria, faz 
as marcações e todo o serviço de factura-
ção. Recorda a ansiedade de ver chegar o 
novo projector e a inquietação da equipa 
na adaptação ao novo equipamento. Jor-
ge Farinha entrou em depressão durante 
esse período. A adaptação foi lenta, por 
“tentativa e erro”, mas conseguiram. Por 
agora, queixam-se de falta de tempo para 
programar sessões novas, pelo que Jor-
ge tende a defender as sessões gravadas: 
uma sessão que sai perfeita, mas em que 
se perde o improviso da apresentação. E 
o tempero de que fala Teresa Barbosa: “É 
como um cozinhado: temos de ir pondo os 
condimentos à medida que o público vai 
reagindo: pessoas da província, idosos, 

jovens, público mais erudito, universitá-
rios. Dentro do guião, a habilidade está em 
adequar-se ao público”. 
A mensagem principal no Planetário é de 
que há vida no Universo. Um deslumbra-
mento feito numa sala de ilusões, mas que 
o comandante Eugénio Conceição da Sil-
va, oficial de Marinha e astrónomo-ama-
dor que há 40 anos impulsionou a criação 
do Planetário, quis levar para o mundo 
real. O Observatório Astronómico ‘anexo’ 
ao Planetário foi construído alguns anos 
depois da abertura da sala de projecção e 
está hoje sob a responsabilidade da Asso-
ciação Portuguesa de Astrónomos Amado-
res, ainda que a localização e a poluição 
luminosa limitem as observações.
Passando nas galerias que rodeiam a sala 
de projecção, palmilhando o caminho 
circular vezes sem conta, percorremos 
a história do Planetário: lá está o qua-
dro do Comandante Conceição da Silva, 
as fotografias de todos os directores do 
Planetário, um planetário mecânico, e o 
antigo projector. Mas falta uma imagem 
moderna, parecida com a dos Planetários 
espalhados pelo mundo. O merchandising
reduz-se a lápis pretos e uma t-shirt com 
o logótipo do Planetário. O ambiente é es-
curo e envelhecido, mistura-se com o do 
Museu da Marinha, logo ali ao lado. Há 
solicitações para festas de aniversário, 
surpresas a amigos, a namoradas. Houve 
até um director que atendeu o pedido de 
um casal que queria um momento român-
tico sob o céu do Planetário. Para quem faz 
o Planetário diariamente é preciso que a 
renovação vá mais longe, ao nível da sua 
imagem e comunicação. É preciso reno-
vá-lo para que o encantamento de olhar 
o céu no Planetário se molde aos tempos 
modernos.

� Jorge Farinha e Teresa Barbosa são os conferencistas que, na sombra, fazem o Planetário.
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Um director atendeu o pedido 
de um casal que queria um 
momento romântico sob o céu 
do Planetário.

“Se os políticos soubessem 
mais de astronomia não 
haveria tantos problemas” 
– Teresa Barbosa

Olhar
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PERCUSSÃO

PERCUSSÃO É A TRADIÇÃO, ORIGINALIDADE, RIGOR, 

SENTIMENTO. É O RITMO DE CADA UM. E ESSE RIT-

MO ESTÁ NA MODA.

É no Tocá Rufar que tudo começa. 
Há até quem lhe chame “rampa 
de lançamento”. De um convite 
para participar na Expo 98, Rui 
Júnior, músico percussionista há 
mais de 25 anos, criou o inédito: 
uma orquestra de bombos. Vascu-
lhando a sua memória dos grupos 
de bombos tradicionais da sua 
Gaia natal, o músico que exige 
ser tratado por ‘tu’ inventou um 
projecto que já conta com mais de 
7000 sócios. Hoje, há já inúmeros 
grupos de vários géneros de per-
cussão, principalmente em Lis-

boa e no Porto. O sítio na Internet 
do Tocá Rufar arrisca afirmar 
que “a percussão está na moda”. 
Afinal, o que é que o tambor tem? 
Tânia, percussionista e estudan-
te de percussão na escola do Hot 
Club, tem a sua explicação: “To-
car percussão não é difícil.” Tal 
como muitos jovens, também 
Tânia começou com um djembé, 
aos 13 anos. Os caminhos deste 
tambor com forma de ampulheta 
desde o seu berço africano até à 
Europa foram, em grande parte, 
construídos por Mamady Keita, 
nascido na Guiné e considerado 
por muitos o melhor tocador de 
djembé do mundo. Keita criou na 
Bélgica uma escola de percussão 
que viria a gerar outras escolas 
semelhantes em várias partes do 
mundo. Longe de ser apenas um 
instrumento para ser tocado en-
tre amigos, o djembé traz consigo 
uma longa história, como conta a 

Tânia: “Existe uma tradição por 
trás, existe uma família de instru-
mentos  que completam o djembé, 
na percussão afro-mandingue, 
que é a sua linguagem tradicio-
nal, da costa ocidental de Áfri-
ca. Cada ritmo é tocado com um 
propósito: uma circuncisão, uma 
morte, a passagem da infância à 
idade adulta. Tudo tem um senti-
do de ser na música tradicional.”

Procurar para aprender
É tudo isto que se tenta passar 
no espaço Kilombo, pertencente 
à associação juvenil Trupe Boo-
merang, situado nos armazéns 
de uma velha fábrica em Benfica. 
Pelo som dos tambores ou pelo co-
lorido do portão, é fácil descobrir 
esta sala grande, desleixadamen-
te forrada com caixas de ovos va-
zias, que tentam em vão isolar o 
som. Ali ensina-se percussão afri-
cana, percussão brasileira, dança 
oriental. Como afirma Nuno Pa-
trício, percussionista e um dos 
impulsionadores do projecto, este 
“procura criar uma espécie de 
escola, com cursos de formação 
para quem se interesse por este 
tipo de actividades, porque não 
há.”
Para se estudar percussão é ne-
cessário, de facto, fazer uma boa 
procura. A Escola Superior de 
Música oferece ensino de percus-
são clássica, mas deixa de fora a 
tradicional. Foi também a pen-
sar nesta lacuna que Rui Júnior 
criou o Tocá Rufar, que começou 
por recrutar jovens nas escolas. 
Além da formação que oferece, o 
grupo tenta ir mais longe, como 
explica o percussionista: “Nós 
trazemos a arte à rua, às escolas, 

MARTA PAIS LOPES aos idosos, aos desprotegidos, às 
minorias étnicas.”
Também no Kilombo se investe 
em trabalho com crianças nas es-
colas e em workshops. Mas, quan-
do se quer aprender percussão 
tradicional de algum país, o ideal, 
segundo Nuno, “é ter uma base e 
depois viajar para esses locais e 
absorver não só o modo de tocar, 
mas tudo aquilo que está à volta 
da música.”

Longa ou nova vida à tradi-
ção?
Foi o grupo Stomp que trouxe 
para a ribalta a chamada percus-
são industrial, percussão com 
“lixo”, num espectáculo em tudo 
inovador. É este caminho de ino-
vação que Nuno tenta seguir, 
enquanto percussionista dos 
Blasted Mechanism: “É uma das 
coisas interessantes que gosto de 
fazer. Ir buscar coisas tribais, não 
só africanas, e pôr num grupo de 
outra galáxia.” 
“Originalidade” foi também a pa-
lavra de ordem para a criação das 
Tucanas, um dos projectos de Tâ-
nia. Sara, Mónica, Tânia, Cláudia 
e Marina são quatro percussionis-
tas e uma acordeonista que tocam 
ritmos portugueses, africanos e 
brasileiros, a que juntam vozes 
suaves. Foi ideia da Sara e da 
Mónica criar um grupo feminino 
de percussão, em 2001. Como o di-
nheiro não abundava, criaram os 
seus próprios instrumentos para 
juntar aos poucos que tinham. 
Ainda hoje é em cima de antigas 
latas de óleo pintadas que se sen-
tam, no palco. 
Como inovar? Rui Júnior dá a 
receita: “Inovar requer um olhar 

para o passado e fazer um esfor-
ço na preservação do que é tradi-
cional,  e olhar para o futuro no 
sentido de trazer novos códigos 
de leitura e expressão.” O músico 
confessa: “Este é o desafio do Tocá 

É de cabeça para baixo, entre contorções 
que parecem aos olhos do público tra-
jectos corporais inumanos, que Patrícia 
Dias trabalha. Decidiu cedo o que queria 
ser: artista de circo. Com 15 anos entrou 
para a companhia de artes circenses Cha-
pitô e aos 18 já estava a viajar por toda 
a Espanha, onde aprendeu a “arte dos 
panos” – uma modalidade do chamado 

novo circo. Esta nova forma de fazer circo 
define-se por uma mistura entre o teatro, a 
dança, a música e as próprias artes circen-
ses. O artista não é só o trapezista que voa 
de um lado para o outro da tenda gigante. 
O artista transmite emoções e conta uma 
história.
Patrícia gosta deste lado original do circo. 
Pendurada entre panos gigantes, a figura 

franzina e delicada não deixa adivinhar a 
força que tem de fazer para não cair. A be-
leza da “arte dos panos” parece aos olhos 
de quem vê algo fácil onde o artista desliza 
e faz malabarismos com corpo. Mas esta 
arte, que faz parte dos chamados “aéreos”, 
exige muito empenho e um investimento 
constante na formação. “ Em todos os tra-
balhos que fazemos vamos trocando ideias 
uns com os outros. Juntamos dinheiro 
para ir para fora tirar mais um curso. Não 
podemos parar de aprender e de investir 
em formações, que são fundamentais para 
o nosso total como artistas”, defende Patrí-
cia, que já esteve 3 meses no Brasil a tirar 
uma especialização nesta modalidade cir-
cense.
Em Portugal já começa a haver pessoas 
interessadas na “arte dos panos”. Mas du-
rante muito tempo esta arte permaneceu 
desconhecida entre os artistas de circo 
portugueses. “Quando soube que existia o 
tecido, já tinha terminado o curso no Cha-
pitô. Um antigo professor ouviu falar nesta 
arte e desafiou um grupo pequeno de pes-
soas, onde eu estava, a praticar. Fui para 
Espanha com ele e lá aprendi muita coisa 
com pessoas que já faziam tecido há muito 
tempo! Em Portugal os artistas começam 
agora a querer explorar este trabalho acro-
bático, porque acabou de chegar”, explica 
Patrícia.
O “Circo da Lua” e “A menina do Mar” fo-
ram espectáculos onde a “arte dos panos”e 
a Patrícia marcaram presença. E cada 
vez mais os organizadores de eventos es-

REVELAÇÃO: PATRICIA DIAS

“Cada ritmo é tocado 
com um propósito.”
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� As Tucanas fazem dos “batuques” o seu espectáculo

� É nas viagens que faz que Patrícia Dias aprende mais sobre a arte das cordas.
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colhem os panos como uma forma de 
dar beleza aos acontecimentos que or-
ganizam. Para Patrícia ainda é difícil 
trabalhar na área da cultura em Portu-
gal: “Eu acho que o público português 
é muitas vezes pouco interessado. E 
assim não chegam muitas coisas novas 
cá, porque as pessoas não aderem e con-
sideram que é mais importante gastar 
dinheiro em outros bens do que em ir 
ver um circo ou um bailado, que são coi-
sas caras, porque não há muitos apoios. 
Ao português, a cultura ainda não lhe 
tocou muito no coração”, afirma a artis-
ta circense.
A vida de quem escolheu o circo como 
emprego é experimentada ao ritmo da 
dedicação e esforço que são necessários 
para não se desistir. Percorrer o país, 
ou vários países, para se fazer aquilo de 
que se gosta parece algo normal para Pa-
trícia. Hoje com 22 anos não se arrepen-
de da opção que fez. O futuro adivinha-
se risonho para a menina que faz arte 
entre tecidos. Sempre em movimento 
e a aprender, Patrícia quer experimen-
tar mais artes que a levem a ser uma 
artista mais completa. “Tenho vontade 
de juntar dinheiro para inventar uma 
coisa nova. Já tenho tudo na cabeça; só 
preciso de tempo para criar um espec-
táculo novo e para estudar as matérias 
que vou usar. Temos de inovar”.

O circo virado ao contrário

Rufar, é o desafio da minha vida: 
trabalhar os ritmos tradicionais, 
elaborá-los e não sentir nunca 
que há um limite para isso.”

O que é que o

djembé
tem?
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Arte
urbana

Há 168 milhões de entradas no 
Google para ‘street art’. 168 mi-
lhões e uma. 168 milhões e duas. 
E a aumentar. À medida que 
cresce no mundo virtual, pro-
paga-se também nas ruas das 
cidades de todo o mundo. Como 
Lisboa. “Hoje em dia toda a 
gente pinta.” ROKET (aka João 
Bernardo) lembra-se de quando 
tinha de fazer pause nos filmes 
e nos videoclips estrangeiros 
para copiar as imagens de gra-
ffiti que apareciam. Foi dos pri-
meiros em Almada, onde vive, 
a ensaiar traços com marcado-
res e latas de spray. A primeira 
coisa que escreveu numa pare-
de (branca, enorme, escondida 
no meio de umas escadas) foi 
‘RUA’. “Nem sei porque é que 
me surgiu aquilo na altura. As 
pessoas já tinham um nome, 
como eu sou o ROKET, e eu não 
tinha nada para escrever, então 
escrevi RUA. Já não existe, foi 
‘crossado’ para aí umas 50 ve-
zes. E não me custou, porque 
aquilo estava uma porcaria”. 
Uma personagem de um filme 
de gangsters americanos deu a 
ideia para o nome. “As letras 
ficavam bem, eu gostava de ‘r’ e 
‘k’. E foi assim que surgiu, nada 
de muito profundo.” 
Quando KLIT (aka Frederico 
XXX) faz graffiti nunca desenha 

o ‘T’. No final, é o entrosamento 
de linhas e cores que dá signi-
ficado ao que se faz, que cria a 
marca do artista. “É engraçado, 
porque a primeira vez que eu 
comecei a desenvolver este esti-
lo começaram a dizer que aqui-
lo pareciam insectos. Depois 
disseram que eram gambas. 
Depois borboletas. E de repente 

acham que são flores. Para mim 
são letras.” KLIT sempre dese-
nhou. Hoje com 26 anos, olha 
para trás e marca o momento 
em que decidiu passar do pa-
pel para as ruas, e reconhece o 
amigo ROKET como o ‘inicia-
dor’. Conheceram-se na altura 
em que trabalhavam juntos 
num estúdio de animação, em 
Lisboa: “Fiz alguns projectos e 
ele disse ‘Isso é giro. Começa a 
fazer isso na parede’.” Foi em 
1998. De lá para cá, houve mu-
danças nos artistas e na cidade.

Tomar de assalto as cidades
Lisboa começou tarde. Nos 
anos 70, Nova Iorque e Filadél-
fia tinham já paredes e estações 
de metro ‘graffitadas’, numa 
espécie de batalha contra o po-
der e alerta contra a pobreza 
no gueto’. Os graffitis chegaram 

às cidades europeias nos anos 
80, sobretudo com a entrada da 
música hip-hop no ouvido. Por-
tugal arrancou nos anos 90, e o 
movimento centrou-se na capi-
tal. Hoje, cidades como as Cal-
das da Rainha, Oeiras ou Alma-
da têm locais específicos onde 
os artistas mostram o trabalho. 
Mas há mais no skyline que 
graffiti. Para além das latas de 
spray, há autocolantes, posters,
stencils, técnicas mais varia-
das e híbridas que no conjunto 
constroem esse ‘bolo’ indefini-
do da street art. Aquilo a que os 
livros chamam posgraffiti e que 
é visível, por exemplo, nas ruas 
do Bairro Alto (ver caixa).
 ROKET fez parte dessa mudan-
ça. “Quando há esta viragem e 
eu já não tenho paciência para 
sair com latas para a rua e já 
está tudo pintado, começo a 
tentar arranjar uma aborda-
gem nova e vejo que há os au-
tocolantes e posters. E era fácil 
fazer um foguetão e espalhá-lo 
pelo máximo dos sítios. Isso foi 
há cinco, seis anos.” Hoje com 
30 anos, traz sempre autocolan-
tes consigo. Teve de arranjar 
uma bolsa para guardar aquela 
que é a sua imagem de marca: 
há foguetões prontos a descolar 
por toda a cidade – em sinas de 
trânsito, semáforos, montras e 
paredes. “Acho que é muito di-
fícil definir um estilo próprio. 

Isso é chegar mesmo ao topo de 
uma busca. Passamos o dia com 
o lápis, a caneta, o marcador 
na mão a tentar fazer projectos 
para arranjar um estilo. Para se 
perceber que aquilo é teu e não 
de outra pessoa qualquer. Isso 
é muito difícil. Por exemplo, o 
KLIT chegou aí.” E chegou, se-
gundo o próprio, com “muito 
desenho, muito papel, muito 
lápis”. Concentrado apenas no 
graffiti (fez uma vez uns auto-
colantes, mas desistiu), definiu 
o seu objectivo: “Tentar criar o 

meu próprio 
estilo. 

A s 
pes-
s o a s 
v ê m 
não sei 
de onde e 
olham ‘Ah, 
está ali um 
KLIT’. Nem é 
preciso consegui-
rem ler. Mas sabem 
que aquilo é meu.” 

Comunicar com quem passa
O nome diz tudo: TARGET 
– stencils e posters pensados 
para um local específico, com 
uma mensagem particular, ir-
repetíveis. TARGET (aka João 
Mendes) anda nisto há cerca de 
um ano e meio. Gostava de ver 
graffiti nas ruas, tinha vontade 
de fazer algo, mas nunca pegou 
numa lata para pintar. Uma via-
gem a Paris estimulou-o a criar 
um conceito que o distinguisse. 
“Então pensei: porque não ser 
eu mesmo mas dentro de uma 
personagem? É o tal boneco de 
calças pretas e casaco branco.” 
Com mais ou menos barba, 

chapéu ou adereços, é sempre 
a cara do TARGET para 

a rua em formato pos-
ter, autocolante ou 

stencil, tentando 
comunicar com 

quem pas-
s a : 

O graffiti em Portugal 
rebentou nos anos 90.

	 	 	 	 A STREET ART ESTÁ EM TODO O LADO. A EVOLUIR, AUMEN-

TAR, MUDAR. OS ARTISTAS DEFINEM ESTILOS E AS GALERIAS ABREM-LHES AS PORTAS.

HÁ MAIS LIVROS SOBRE ARTE URBANA	 	 NOS ESCAPARATES. HÁ MAIS AUTOCOLANTES,

POSTERS E STENCILS NAS PAREDES. LISBOA ESTÁ MINADA.

?

SÃO SOUSA E VERA MOUTINHO
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galerias

STREET ART

Na abertura da 6ª Edição da 
Arte Lisboa, no início de No-
vembro, o stand da agência 
Vera Cortês brinda os primei-
ros visitantes com um happe-
ning: Alexandre Farto, acom-
panhado por Martinha Neves, 
pinta um ambiente urbano. 
Edifícios altos, comboios, cores 
escuras e traços sujos. Pinta 
aquilo que costuma pintar nas 

ruas
Das

para

A AGÊNCIA VERA CORTÊS APOSTA EM JOVENS ARTISTAS E PROMOVE VÁRIAS LINGUA-

GENS: ENTRE ELAS, A STREET ART.

ruas, mas num placard de uma 
feira de arte contemporânea. 
O encontro de Alexandre (aka 
Vihls), 19 anos, com a agência 
Vera Cortês foi o resultado de 
uma convergência de vontades. 
Matilde Meireles, ‘número dois’ 
da agência, explica que o objecti-
vo sempre foi apostar em jovens 
artistas e abrir possibilidades no 
campo das artes plásticas. Por 

as

26 CULTURA

outro lado, Alexandre Farto ti-
nha vontade de levar o graffiti e 
o stencil para outros suportes. A 
agência decidiu apostar: “Ele tem 
uma abordagem bastante interes-
sante dentro das artes plásticas, 
sobretudo a forma como questio-
na os meios”. 
Na escolha de Alexandre, Matilde 
Meireles diz que o critério não 
foi a vontade de tirar uma arte de 
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“Às vezes ponho um balão, a 
dizer qualquer coisa. Tento 
sempre passar uma mensagem 
com os meus posters. Muitas ve-
zes não é ligada à política mas 
à sociedade em que está inseri-
da e aos locais onde eu vivo em 
Lisboa.”
Com 23 anos e acabado de sair 
do curso de Design de Comu-
nicação, TARGET dedica pra-
ticamente todo o tempo livre à 
sua arte. Em Novembro ganhou 
o  3º prémio do International 
StickerAward 2006. Faz habitu-
almente ilustrações para duas 
revistas, a portuguesa Biblio e 
a belga Defish, e congemina os 
seus planos de intervenção ur-
bana: “Tenho um projecto 
para uma série de dez 
posters em sítios espe-
cíficos de Lisboa. Por 
exemplo, um dos 
que eu quero fa-
zer é…Bem, é 
melhor não 
d i z e r , 
p o r -
q u e 
vou 

f a z ê -
los em breve! 
Ainda não tenho 
o local mesmo, 
mas já sei as zonas 
onde os vou pôr”. 
O objectivo de TAR-
GET é provocar um 
estímulo visual, e 

por isso houve um trabalho que 
lhe deu um gozo especial – um 
poster com cerca de três metros, 
que colocou com um amigo na 
rua de São Bento: “Aquilo mar-
cava presença, era enorme. Es-
teve lá dois dias. Fomos lá logo 
no dia seguinte de manhã, para 
tirar a fotografia, e uma coisa 
interessante é que estava uma 
rapariga a passar. Ela olhou e 
foi lá tocar no poster… E aí eu 
tirei uma fotografia!” 
ROKET procura ter o mesmo 
tipo de impacte na ci-
d a d e , provocar uma 
r e a c - ção em quem 
passa todos os dias 
n u m a rua e repara 
e m algo novo: por 

exemplo, num 
f o g u e t ã o . 
“Para mim 
a street art é 

isso: é poderes 
fazer parte da 

cidade onde vi-
ves, não passares 

e dizeres ‘Vivo aqui 
e não estou minima-
mente preocupado 
com isto’. Nas nos-
sas casas estamos 
preocupados em 
mudá-la para a 
tornar mais agra-

dável, e nas nossas 
cidades devíamos fa-
zer o mesmo”. 

A rush da rua
O discurso em torno 

do graffiti como vandalismo 
desceu de tom, talvez por for-
ça do hábito. Mas não desapa-
receu. Para ROKET, KLIT ou 
TARGET a equação é simples: 
aquilo que fazem é arte. Mas 
ROKET admite que dificilmente 
perderá o lado de ‘desvio à nor-
ma’: “Isto vai ser sempre visto 

como uma actividade marginal. 
Ensinam-nos desde pequeninos 
a não escrever nas paredes lá 
de casa. Está na nossa cultura, 
não há nada a fazer.” A resigna-
ção não é, contudo, total: “Isto 
assumiu umas proporções que 
as Câmaras Municipais, por 
exemplo, já deviam ter pensado 
que se calhar é necessário criar 
condições para que isso não seja 
sempre uma coisa marginal.”
Os eventos em Portugal escas-
seiam. Algumas autarquias 
promovem iniciativas, como o 
Oeiras ou Seixal Graffiti, que 
também já abriram espaço para 
todas as expressões da street art.
Num esforço de evolução e afir-
mação, os artistas juntam-se e 
procuram novas paredes. O co-
lectivo VSP – Visual Street Per-
formers – organiza há dois anos 
uma exposição no Bairro Alto 
num espaço que estava abando-
nado. KLIT é um dos sete artis-
tas que durante duas semanas 

transformam o velho armazém 
numa galeria: “O dono do es-
paço disse ‘vocês pintem tudo, 
mas depois deixem isto tudo 
branco’. E é o que acontece”. O 
evento tenta derrubar barreiras 
e trazer mais dinamismo ao mo-
vimento street art em Portugal: 
“Nós estamos a tentar educar 
as pessoas a verem o graffiti.
Não como uma arte de vanda-
lismo mas sim como algo que se 
pode criar em tudo.”
É na palavra ‘criação’ que po-
dem surgir novas dificuldades, 
como a dos direitos de autor. 
Na rua, numa arte feita às es-
condidas, onde fica a legalida-
de? Para TARGET a questão 
é clara: “Temos de ter a nossa 
imagem registada. Se não ti-
vermos não temos hipóteses.” 
Nenhum dos três registou a 
sua ‘marca’. ROKET desejaria, 
provavelmente, tê-lo feito. Num 
movimento de ”copy-paste”
muitas vezes levado a cabo por 
grandes empresas multinacio-
nais, ROKET viu um dos seus 
foguetões numa t-shirt da loja 
de roupa Zara. A empresa, por  
sua vez, diz desconhecer este 
caso e remete  todas as respon-
sabilidades para as  leis nacio-
nais as questões de direito de 
autor.   “Agora vou no comboio, 
vejo malta com a t-shirt, e até 
já acho uma certa piada”, con-
ta entre risos. ROKET confes-
sa que é por preguiça que não 
cria a sua própria marca. Mas 
também porque não acredita 

que conseguisse viver apenas 
da arte: “Nem aqui nem em 
lado nenhum isto dá pão para 
a boca. Deve haver gente que se 
está a safar, mas é pessoal que 
trabalha muito.”
O blog que KLIT refresca todos 
os dias com novas fotos do seu 
trabalho abre muitas portas. Já 
esteve em Manchester a repre-
sentar, juntamente com a fadis-
ta Joana Amendoeira, a cultura 
portuguesa. Lá deparou-se com 
um outro mundo da arte urba-
na: “Perguntavam-me ‘Então 

o teu estúdio é grande?’. E eu 
respondia ‘Estúdio? Eu traba-
lho com o meu pai na oficina. 
Quanto muito deixo uns tags
debaixo dos carros.” Percebeu 
que havia artistas que conse-
guiam sobreviver da arte, que 
eram requisitados pelas melho-
res galerias. Para TARGET, a 
busca do artista é poder traba-
lhar dentro de uma galeria, mas 
com liberdade. Ainda assim, 
mesmo que o conseguisse, re-
conhece que “voltava a fazer na 
rua. Quando eu vou para a rua é 
mais para colar, preparar tudo, 
sujarmo-nos todos de cola… Até 
já estou com saudades porque 
já não vou há uns tempos. Essa 
rush de ir para a rua é sempre 
muito boa.”

TARGET faz posters
únicos, irrepetíveis.

rua para a galeira, mas antes dar 
visibildade ao conceito do artista. 
Mas estará a graffiti ou o stencil
a institucionalizar-se? “Acho que 
nada está”. Apesar disso, Matilde 
reconhece que a linguagem de 
rua está na moda: “É giro, é re-
belde. Mas a moda passa e o que 
é interessante fica”. Para a gale-
rista, depois da evolução para o 
posgraffiti em Portugal, continua 

a haver “excessivas preocu-
pações visuais e não tanto de 
conteúdo”. E aí o stencil marca 
a diferença: “Como técnica, o 
stencil é uma máscara. É, por si 
só, uma repetição e passagem 
de uma mensagem, que reflecte 
um conteúdo que não passa só 
pelo desenvolvimento estético. 
É a ideia de passar uma mensa-
gem e massificá-la”.

D E Z E M B R O  2 0 0 6 I  8 ª  C O L I N A

“Tens de registar a tua 
marca”.



Na Rua do Norte, numa tampa de 
um contador da luz, há um auto-
colante desgastado pelo tempo 
no meio de dezenas de outros. O 
olho atento descodifica a mensa-
gem: I LOVE ROCKETS. O sticker
pertence a ROKET (aka João Ber-
nardo) e foi dos primeiros que fez. 
Sobrevive à história que é apaga-
da e reescrita a qualquer minuto 
nas ruas do Bairro. ROKET é um 
espectador habitual: “Às vezes 
vou fazer aquela volta de reco-
nhecimento ao Bairro Alto, ver 
se veio alguém estrangeiro, uma 
coisa nova, porque realmente vai 
aparecendo”, explica.
Nas ruas limitadas pela Praça 
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STREET ART

PAREDES  QUE SÃO UMA MONTRA DA EVOLUÇÃO

DA ARTE QUE SE FAZ NA RUA

Luís de Camões e pelo Prínci-
pe Real há de tudo: tags escri-
tos ao acaso, stickers colados 
à pressa, stencils feitos com 
precisão e ironia, posters co-
locados em sítios estratégicos. 
Uma mistura caótica, mas 
saudável, montra de uma evo-
lução artística que não se sabe 
ao certo por quantos é reconhe-
cida como tal. Como arte. Para 
Matilde Meireles, o Bairro é 
como se fosse uma “espécie de 
historial da intervenção urba-
na na cidade de Lisboa. A zona 
do Bairro foi minada. É muito 
giro poder passar na rua e ver 
uma galeria a céu aberto.”
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� Nas paredes a que chamam ‘galeria’, em Almada, o desenho de KLIT destaca-se.

� ROKET e rocket: o artista e a sua marca confundem-se.

� TARGET mostra o stencil com o boneco com que costuma embelezar as  paredes de Lisboa.
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Tim Burton nunca foi um alu-
no exemplar, nem um rato de 
biblioteca. Foi na pintura, no 
desenho e no cinema que encon-
trou o seu refúgio. O seu ídolo 
era o actor Vincent Price, um 
dos grandes mestres do terror e 
de ficção científica de todos os 
tempos, com o qual Burton teve 
a oportunidade de trabalhar em 
Vincent e Eduardo Mãos de Te-
soura.
Esta última é sem dúvida a obra 

mais lembrada pelo grande públi-
co, é impossível esquecer o rapaz 
de cara inocente e com mãos de 
tesoura. As suas personagens de-
marcam-se pela pureza que ema-
nam. Trouxe as aventuras de Bat-
man para o grande ecrã, naqueles 
que continuam a ser os melhores 
filmes da saga. Criou um “novo 
género” : a animação para adul-
tos (Estranho Mundo de Jack e 
Noiva Cadáver).
Após a formação académica foi re-

crutado pela Disney. No entanto, 
os projectos que lhe propunham 
limitavam a sua mente criativa, 
acabando por entrar em depres-
são (dormia 14 horas por dia). 
«Eu sempre adorei monstros e 
filmes de monstros. Nunca tive 
medo, simplesmente adorava-
os... King Kong, Frankenstein,
Godzilla», assim descreve Tim 
Burton as suas influências de 
criança.
Burton inverte conceitos. Busca o 
imaginário e dá ao macabro uma 
beleza inagualável, num univer-
so criado à sua medida. Estamos 
perante o género pataphysical.
Neste género os filmes seguem 

uma lógica de narrativa alterna-
tiva e usam efeitos especiais. As 
suas obras encontram-se entre os 
mitos (Batman, Batman Returns,
Ed Wood e Planeta dos Macacos) e 
os contos de fadas (Eduardo Mãos 
de Tesoura, O Estranho Mundo de 
Jack e a Lenda do Cavaleiro Sem 
Cabeça), sendo todos eles exem-
plos do gótico moderno.
Se Scarlett Johansson é a nova 
musa de Woody Allen e se Almo-
dovar está cada vez mais encan-
tado por Penélope Cruz, a musa 
inspiradora de Tim Burton surge 
no masculino e dá pelo nome de 
Johnny Depp.
De todos os filmes que falam de 

guerras, de ideais sociais, de 
princesas encantadas, de mar-
cos históricos e de adaptações 
literárias... este é, e espero que 
continue a ser o meu refúgio. 
Este é um mundo diferente do 
meu, em que há cavaleiros sem 
cabeça, a terra do Halloween,
um sub-mundo onde os mortos 
têm cor e os vivos mais pare-
cem não ter vida. Este é um 
mundo em que a pureza traz 
todo o chocolate e os sonhos 
são realizados. Este é o mundo 
fantástico que irei mostrar aos 
meus filhos... e você?

Marisa Alexandra Batista

CRÓNICA DE CINEMA

É a fantasia de que mais gosto. 

E você?

Bairro
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O Natal está a chegar e escolher prendas é sempre uma tarefa difícil. Como 
o referendo à despenalizaçao da Interrupção Voluntária da Gravidez é já em 
Fevereiro, porque não aproveitar a época natalícia para iluminar as mentes 
dos mais indecisos?  O 8ª Colina sugere a oferta, às mulheres a favor, de um 
cupão de desconto nas cinco primeiras vezes que fizerem um aborto, bem 
como de uma t-shirt com o slogan “Eu abortei”.
Propõe-se ainda ao Governo a implementação do plano Abortex, um méto-
do de aborto simplificado. Às famílias contra a despenalização da IVG, o 8ª 
Colina sugere a oferta de um carrinho de bebé com doze lugares e do livro, 
recentemente editado pelo bispo D. José Polígamo, “Como Enfiar 20 Filhos 
num T1 em Dez Lições”. Ao PP sugere-se a elaboração de uma campanha 
cujo slogan seja “Ter filhos é Fixe!”. •

Ouça: isto não é um protesto. Juro. 
Você está equivocado. Elfriede Jo-
linek não merecia o Nobel, nem 
Reese Witherspoon o Oscar. Ouça: 
há que esquecer Sartre de uma vez 
por todas. Há que esquecer o que já 
não nos fascina. Há que esquecer o 
que nunca fascinou, Al Berto e o seu 
medo e o seu anjo mudo. Esqueça, 
esqueça, esqueça. Há que dormir 
mais e melhor. Há que saber O’neil 
de cor (“Se uma gaivota viesse tra-
zer-me o céu de Lisboa, meu amor”). 
Morram as putas tristes de Gabriel 
Garcia Marques, vivam as amigas 
muito manas de José Cardoso Pi-
res. Ouça: A Love Song for Bobby 
Long é uma canção de amor para si. 
(Para si). De Battre Mon Coeur s’est 
Arrêté não vale os três euros do alu-
guer. Basta!, você não precisa de ver 
Taxi Driver para saber que os caran-
guejos fazem os melhores amantes. 
Basta!, Fernando Pessoa não sabia 
escrever cartas de amor. Basta!, 
Desafinado na voz de Lisa Hannigan 
(“Fotogr(r)afei você na minha Rol-
leyflex”) vale um dia inteiro a chorar 
o milagre de se estar vivo. Juro. Juro 
que isto não é um protesto.

Susana Santos

Manifesto
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Olha a prendinha de Natal!
É pró Sim e pró Não!


