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TRÊS GERAÇÕES DA FAMÍLIA DE UM DOS MAIS RESPEITADOS ATORES PORTUGUESES. 
TRÊS ATORES À CONVERSA SOBRE TEATRO, CINEMA, TELEVISÃO E A PAIXÃO PELO PALCO 

QUE OS UNE, A PROPÓSITO DOS 90 ANOS DO PATRIARCA RUY DE CARVALHO.

ANOS, 
TRÊS VIDAS, UMA PROFISSÃO

Ruy de Carvalho 
com o filho, 

João, e o neto, 
Henrique.
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Três gerações 
Carvalho

Ruy de Carvalho fez 
nesta semana 90 anos. 
Convidámos o filho e 

o neto, também atores, 
para uma conversa a 
três sobre os palcos.

Mulheres 
líderes

Na semana do Dia 
Internacional da 

Mulher, falámos com 
cinco que são líderes 
nas respetivas áreas  

de atividade.

A livraria 
feminista

No Porto, a livraria 
Confraria Vermelha 

organiza tertúlias sobre 
autoras feministas. 

Mas os homens podem 
entrar e participar. 

O pai mais cool 
do Brasil

Marcos Piangers é um 
comunicador brasileiro 

cujos livros e vídeos 
sobre paternidade 

provocam lágrimas  
e gargalhadas.
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A anorexia 

provocada pela 
obsessão dos 

resultados 
desportivos  
é um perigo.
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BEM-ESTAR
Como respirar 

melhor em 
ambientes 

cada vez mais 
rarefeitos? Dicas 

e sugestões.

58

MODA
Há cada vez 

mais marcas a 
lançar linhas 

sustentáveis e 
com cuidados 
ambientais.
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MOTORES
O Volvo S90  

é um 
concorrente  
de peso aos 

carros de luxo 
alemães.

CAPA LEONARDO NEGRÃO/GLOBAL IMAGENS

Cristina Campos, diretora-geral da Novartis Portugal e vice-presidente da Apifarma, é uma das cinco líderes que entrevistámos. PÁGINA 32 

histórias da semana
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LUGAR ES POUCO COMUNS

As festividades que ocorrem por 
toda a China costumam intrigar 
quem nunca voou até ao outro lado 
do mundo. Em março, primeiro mês 
lunar de cada ano, a cidade de Kaili, 
na província de  Guizhou, enche-se 
de cor, ritmo e festa. O Festival de 
Lusheng reúne habitantes (de várias 
aldeias) da etnia Miao. A tradição 
antiga dita que as jovens mulheres 
dancem em grandes círculos,  
na praça da localidade, enquanto  
os homens tocam música. Nada  
é deixado ao acaso. A vestimenta 
tradicional requer muita mão-de- 

-obra e por isso não é raro ver  
as mães das jovens por perto,  
a cuidar dos últimos retoques.  
Além das danças, há jogos, 
espetáculos e lutas de búfalos  
nos campos. O evento celebra  
a união e a bondade entre 
comunidades e acredita-se  
que a cerimónia da dança favorece 
uma boa colheita e traz saúde  
para os Miao.  

ONDE?
Guizhou, China 
Fotografia: Reuters/China Stringer Network 

DANÇAS NADA OCULTAS
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crónica ilustrada

Post factum 

Nunca engracei com conceitos estanques e ideias seladas. 
Acho sempre que tudo se pode questionar e pôr em xeque, 
porque é essa dúvida que deriva numa procura constan-

te de algo que nunca terá fim, mas que vai deixando pelo caminho 
pequenos redutos de criação. 

Eu procuro um fim, mas sei que chegando a ele baralho tu-
do outra vez, questiono-lhe a meta, furo-lhe as fronteiras e 
aí vou, lançada na busca de outros fins, alternativos, sempre.  
No meio de tudo isto surgem peças acabadas, ideias que geram 
formas e deixam obra. Esses são os meus factos. Os pontos que 
vou deixando pelo caminho que tra-
ço e que nunca terá fim. O caminho 
é alternativo, os pontos são defini-
tivos, marcas de um tempo que en-
controu o seu fim antes de procurar 
um recomeço.

Sempre me disseram que o pensa-
mento criativo era muito diferente do 
pensamento científico. O primeiro, 
subjetivo, portanto, sujeito aos des-
mandos do ser e do querer; o segun-
do, objetivo, obrigado a seguir os pre-
ceitos do que é ainda antes de se saber 
a razão pela qual o é assim.

Acho graça a esta nova corrente 
de pensamento que mistura os dois, 
o criativo e o científico, para criar 
aquilo a que chama de «factos al-
ternativos». Como se estivéssemos 
a criar um mundo com regras e leis 

naturais que se subjugassem à vontade e aos caprichos do sujei-
to que o observa.

É um bocadinho como quando somos crianças e temos aque-
las birras de fedelhos mimados, achando que tudo se resume ao 
nosso desejo e subjugando a vontade dos outros à força do grito. 

Ou então um golpe de génio e a criação de uma nova corrente fi-
losófica, que engloba também um novo método científico e que, 
portanto, celebra o pensamento filosófico-científico, sendo a má-
xima maior pela qual se rege a de que se eu quero, logo existe. A von-
tade é a prova científica na qual os factos alternativos se apoiam. 

Eu construo o mundo, o mundo não 
se constrói a si. Muito menos o mun-
do se constrói sem mim.

Pensemos pausadamente sobre is-
to, porque Deus sabe que os seguido-
res desta nova corrente nunca con-
seguirão fazê-lo. Comecemos pela 
análise da foto, lembrando Woody 
Guthrie, um cantor muito alternativo 
nos idos anos 1940 e que colou na sua 
guitarra o seguinte facto: «This ma-
chine kills fascists» («Esta máquina 
mata fascistas»). Acho que foi o que 
ouviu dizer no Canal Panda. 

ANA BACALHAU *

crónica ilustrada

texto e  fo tografia

NAS PRÓXIMAS SEMANAS: AFONSO CRUZ, MANUEL JORGE MARMELO E JOSÉ LUÍS PEIXOTO
Leia todas as crónicas em www.noticiasmagazine.pt.

Nota: uma das fotos sobrepostas  
e alteradas tem como base uma 
pintura da autoria de Amadeo  
de Souza-Cardoso
* Cantora

Simples, simples
é ter PRESTAÇÃO 7.

As famílias portuguesas sabem que comprar casa é com a Caixa, um Banco líder no panorama português. Fazer um Crédito 
à Habitação na Caixa é garantir certeza no valor da prestação durante os próximos 7 anos. Venha fazer a sua simulação e 
obtenha a aprovação imediata do seu crédito. Consulte-nos em www.cgd.pt ou dirija-se a qualquer agência da Caixa.

Não perca esta oportunidade.

* TAE de 2,644%; TAER de 2,712%, calculadas com base numa Taxa Fixa a 7 anos no valor de 1,950% e a partir do 8.º ano, calculadas com base na taxa 
indexada à média mensal da Euribor 12 M, em fevereiro de 2017, arredondada à milésima e acrescida de 2,150% de spread. Exemplo para um financiamento de 
95.000,00 €, a 40 anos, valor de avaliação de 126.700,00 €. Cliente com 30 anos, com detenção dos seguintes produtos: Cartão de débito; Cartão de crédito; 
Caixadirecta; Domiciliação de Rendimentos. Inclui comissões do Banco e Seguro de Vida e Multirriscos da “Fidelidade - Companhia de Seguros, S. A.”. Comissão 
por reembolso antecipado, parcial ou total, de 2% do capital reembolsado no período de taxa fixa e de 0,5% durante o período de taxa variável. 

Crédito Habitação Taxa Fixa 7 anos

www.cgd.pt | 707 24 24 24 - 24h, todos os dias do ano

Na Caixa. Portuguesa, com certeza.
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OPOSTOS

Um acha que é pre-
ciso garantir que a 
identidade dos ho-
mens heterosse-
xuais não desapa-
reça, outra defen-

de que ainda há muito a fazer no que 
respeita à igualdade das mulheres – 
ou melhor, das pessoas. O psiquia-
tra José Luís Pio Abreu, autor do li-
vro A Queda dos Machos – Cartas às 
Minhas Amigas, e a psicólogia clíni-
ca Gabriela Moita são amigos, mas 
chocam de frente quando se fala so-
bre o papel dos sexos.

«Hoje já não se fala de homens he-
terossexuais. Eles já não têm identi-
dade», diz Pio Abreu, 72 anos. Ga-
briela, de 53, ri-se e dispara um «coi-
tados». Acha, em teoria, que esse 
argumento nem merece resposta, 
mas, por ser se tratar de um ami-
go que respeita, decide responder: 
«Basta ver o texto de Pierre Bourdieu 
[sociólogo francês] sobre violência 
simbólica que diz que a reclamação 

MULHERES VS. HOMENS

GABRIELA MOITA
Psicóloga clínica, terapeuta sexual e psicodramatista. Tem 53 anos e doutorou- 
-se em Ciências Biomédicas, tem participado em alguns programas de televisão, 
como o Elogio da Paixão (RTP 2), e dedica-se às questões de género. Em 2003, 
recebeu o prémio Arco-Íris da Associação Ilga Portugal, de defesa dos direitos  
de lésbicas, gays, bissexuais e transgénero. 

Eles contra elas
Para muita gente – como a psicóloga Gabriela 
Moita – ainda há muito a fazer para que as mulheres 
tenham os mesmos direitos do que os homens. Mas 
outros – como o psiquiatra Pio Abreu – acham que 
hoje eles é que estão a perder terreno. São amigos 
mas em relação ao papel do feminino e do masculino 
têm opiniões bem diferentes.
Texto Catarina Guerreiro Fotografia Gerardo Santos/Global Imagens e Maria João Gala/Global Imagens

de um direito não é para quem faz 
parte da norma.» Mas o professor 
discorda, uma vez que considera que 
«os homens também são discrimi-
nados.» 

Gabriela está mais preocupada 
com o grande caminho que ainda es-
tá por percorrer nos direitos das mu-
lheres. E recorda que os homens têm 
ordenados mais altos e predomi-
nam nos lugares de topo. «Isso dos 
salários tem que ver com o facto de 
as próprias mulheres não exigirem 
vencimentos altos», atira Pio Abreu. 
Para a amiga, até pode ser que exis-
ta essa atitude, mas resulta da forma 
como a sociedade educa as mulheres, 
que não é igual. 

Seja como for, diz Pio Abreu, há di-
ferenças de raiz: eles são mais lógi-
cos, elas mais românticas, eles têm 
mais espírito de missão e elas são 
mais sedutoras e manipuladoras. 

«Não concordo nada, conheço 
muitos homens manipuladores», 
refuta Gabriela. «Mas a ser verdade 
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tem que ver com o facto de as mulhe-
res terem de usar o seu poder, pois 
durante anos ficaram reféns do seu 
espaço, em casa.» Em todo o caso, a 
psicóloga não é fã da ideia de cara-
terísticas específicas para cada sexo: 
«Eu, por exemplo, sinto mais proxi-
midade com homens do que com 
mulheres.» 

Pio Abreu insiste: «Há diferen-
ça mais óbvia do que um homem e 
uma mulher?», questiona, dizendo 
que a prova disso é o facto de as lín-
guas usarem o masculino e o femi-
nino. «Mas os géneros existem exa-
tamente para fazer discriminação. 

MULHERES VS. HOMENS

JOSÉ LUÍS  
PIO ABREU

Autor do livro  
A Queda dos 

Machos – Cartas 
às Minhas Amigas 

(ed. Dom 
Quixote), lançado 

em outubro de 
2016, é psiquiatra 

e dividiu a sua 
carreira de 
médico, no 
Hospital da 

Universidade de 
Coimbra, com a 

de professor 
associado da 
Faculdade de 

Medicina. Hoje, 
aos 72 anos, 

exerce clínica 
privada e faz 

parte do Colégio 
de Especialidade 

da Ordem dos 
Médicos.

A construção da língua espelha a 
cultura», contrapõe Gabriela, para 
quem comparar homens e mulhe-
res não faz sentido. «O que interes-
sa são as pessoas. Por isso, digo que 
sou uma feminista de igualdade. As 
pessoas devem ter direitos iguais, in-
dependentemente do que são.» Pio 
Abreu não perde tempo a respon-
der: «As pessoas são todas diferen-
tes. Mas a maior diferença que existe 
é entre o homem e a mulher.» 

Numa coisa os dois concordam: a 
pílula foi uma peça-chave na eman-
cipação da mulher. «Passaram a con-
trolar a natalidade e nessa altura os 
homens ficaram deslumbrados», diz 
Pio Abreu. A colega partilha da ideia 
de que o comprimido foi «muito im-
portante», mas deixa um aviso: «Já 
não chega. Agora é preciso retirar a 
obrigatoriedade de ter sexo», expli-
ca, notando que a sociedade toma o 
sexo como obrigatório em certas re-
lações. Um e outro gostam de falar 
do tema e levam-no a sério. Mas, pe-
lo meio, lançam provocações. «Sa-
be, algumas mulheres feministas, 
quando têm filhos, mudam e perce-
bem bem as diferenças de género», 
diz Pio Abreu, que garante não ser 
machista mas admite que não gos-
ta de ver os homens como culpados 
de tudo. «O professor deve é ser fe-
minista, porque trata bem as mulhe-
res», provoca Gabriela, lembrando 
que, ao contrário do machismo, que 
quer mais poder para os homens, o 
feminismo apenas defende direitos 
iguais. O professor acha graça à pro-
vocação, mas não lhe faz a vontade. 
«Hoje não sou nada que termine em 
“ismo”.» Nem acha, acrescenta, que 
os homens e as mulheres tenham de 
andar sempre em guerra. «Mas lá 
que têm de negociar muito, têm.» 

NOTÍCIAS MAGAZINE 9 
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PEDRO  M A RTA  S A N T O S  A N A L IS A  MOD A S  E  T ENDÊNC I A S  D A  SEM A N AALMANAQU E

EM JUNHO DE 1949, 

GEORGE ORWELL 

PUBLICOU 1984 E 

O MUNDO FALOU À 

ESCALA GLOBAL DO 

RECEIO DE CONTROLO 

DA OPINIÃO PÚBLICA. 

A VITÓRIA DE DONALD 

TRUMP NAS ELEIÇÕES 

NORTE-AMERICANAS 

SERVIU DE PRETEXTO 

PARA REAVIVAR 

FORTEMENTE ESSE 

MEDO, ENTRE A 

PROPAGANDA (DAS 

NOTÍCIAS FALSAS 

AOS «FACTOS 

ALTERNATIVOS») E AS 

INFINITAS SUBTILEZAS, 

AGORA DIGITAIS, DA 

TECNOLOGIA. EIS 

ALGUMAS TENDÊNCIAS.      

O BIG
BROTHER
DE OLHO 
EM NÓS

QUALQUER SMART TV COM CONEXÃO À INTERNET tem a capacidade de monitorizar os nossos 
hábitos de consumo no cabo e em streaming. O mais provável é termos autorizado esse «acompa-
nhamento» quando aceitámos à pressa as condições de utilização dos serviços. Informações sobre 
os conteúdos que vemos ou as apps que usamos via TV são preciosas para terceiros, como anun-
ciantes ou os próprios fabricantes dos aparelhos. O fine-tuning dos nossos gostos e predileções já 
não se limita aos PC, tablets e smartphones: quando olhamos para o televisor, ele olha-nos de volta. 
A CNet ensina-nos a desligar essa vigilância, consoante a marca da TV, em cnet.com/how-to/your-
tv-is-probably-tracking-you-heres-how-to-stop-it/.

SMART TV: o olho vivo

A Medium, uma excelente plataforma agregadora de conteúdos, destaca um trabalho de 
um dos seus associados, a freeCodeCamp, sobre o alerta dado por três dos mais relevantes 

cérebros da atualidade: Bill Gates, alma pater da Microsoft, o astrofísico Stephen Hawking e 
Elon Musk, patrão visionário da Tesla e da Space X. Em separado mas de forma coincidente, o 
trio tem-se pronunciado sobre o ritmo excessivo da robotização do mercado laboral – e tanto 
Gates como Musk fazem-no em boa medida contra alguns dos seus interesses estratégicos. 
Como disse Hawking, «a automação das fábricas já dizimou postos de trabalho na manufatura 
tradicional, e o crescimento da INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) deverá estender a destruição 
do emprego à classe média». Há duas semanas, na World Government Summit no Dubai, 
Musk vincou que «haverá cada vez menos funções que um robô não possa desempenhar 
melhor do que um humano. Não desejo isto, mas é o que vai acontecer».  

I N T E L I G Ê N C I A  A R T I F I C I A L :  O  Q U E  A Í  V E M

 BILL GATES  STEPHEN HAWKING  ELON MUSK 
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Voysis: a voz amiga
Não é fácil instalar Inteligência Artificial com voz 
humana em qualquer negócio online. A VOYSIS 
é uma startup que quer ser a Siri do e-comércio e 
do entretenimento, e o seu CEO, Peter Cahill, que 

trabalha há 15 anos em redes neuronais e tecnologia 
de reconhecimento de voz, acaba de angariar oito 

milhões para lá chegar. De acordo com a TechCrunch, 
a Voysis pretende tornar-se uma espécie de assistente 
de compras, ou um empregado de loja de streaming e  
video on demand cheio de conhecimentos cinéfilos, 
que identifique, assimile e interaja com os desejos 

de uma clientela de voz natural, sem necessidade de 
comandos curtos e muito específicos. 

PEDRO  M A RTA  S A N T O S  A N A L IS A  MOD A S  E  T ENDÊNC I A S  D A  SEM A N A
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O mais célebre símbolo da Era das Redes Sociais, o 
polegar de «gosto» no Facebook, foi criado pela ilustradora 
LEAH PEARLMAN, hoje com 35 anos. Leah tem um pequeno 
negócio de BD, a Dharma Comics, e começou a desenhar após 
seis meses de viagem sabática pela Índia. Um ano mais tarde 
deixou o emprego em Silicon Valley e tornou-se budista. Era 
gerente de produto do Facebook (começou era a marca uma 
startup). Em 2007, ela e um colega postaram uma mensagem 
na rede interna, sugerindo um símbolo para substituir os 
comentários positivos. Esteve para ser uma estrela amarela. 

LIKE: O SÍMBOLO

O colossal campus de um dos gigantes da revolução 
digital, a APPLE, irá abrir em abril em Cupertino, Cali-
fórnia. Os sites da especialidade congratulam-se com o 
arranque da «nave espacial» em círculo perfeito esta-
cionada num terreno de 175 hectares – os primeiros 
investigadores começarão nessa altura a mudar-se 
para o novo quartel-general, mas só lá para setembro 
chegarão os 12 mil trabalhadores. O próximo fascinante 
gadget que não largaremos deverá nascer aqui. 

APPLE: O CAMPUS DO FUTURO
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LIÇõ ES  D E  VIDA

«Cada vez me rio mais de mim próprio.»
Aldo Lima
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Aos 41 anos tem um desejo: 
«Quero voltar a pôr-me em 
forma.» As saudades do fu-

tebol são mais do que muitas. Co-
meçou a lateral direito no NEGE, 
da Gafanha da Encarnação, distrito 
de Aveiro, e terminou a marcar go-
los no Grupo Desportivo os Idosos, 
em Coimbra. Sempre federado. Ho-
je, diz desalentado enquanto enco-
lhe os ombros, «nem a brincar dou 
uns toques. Vivo imenso o futebol, 
mas a caixa já não aguenta». O ano 
já vai em março, mas Aldo Lima, 
ator, humorista, ainda revela uma 
resolução de ano novo. «Tratar do fí-
sico para poder voltar a jogar à bola 
com os amigos.» Futebol só no sofá. 
Sportinguista confesso, está afasta-
do da televisão há uma década. Pa-
lavras para quê? foi o último projeto 
na RTP. A ausência magoa, mas diz 
que se deve a «decisões editoriais». 
«Nos últimos anos, a televisão pas-
sou a ser talent shows, reality sho-
ws e novelas. A comédia quase desa-
pareceu.» Mas Aldo não parou. Co-
meçou a «fazer umas experiências 
no cinema com o Leonel Vieira e no 
teatro com o José Pedro Gomes». 
«Tenho a sorte de estar a aprender 
com grandes mestres. Enquanto a 

 1
ESCOLA
«Por causa do meu nome, era  
sempre o primeiro da lista na escola.» 
Às vezes era bom. Outras nem por 
isso. «Era sempre o primeiro a ser 
chamado para mostrar os trabalhos 
de casa, mesmo quando não os tinha 
feito. Havia alunos que eram o 27 e  
o 32 que também não tinham feito, 
mas dava sempre tempo para eles 
improvisarem qualquer coisa.»

A PRIMEIRA CAMISOLA
Foi jogador de futebol  
federado. «Comecei a  
lateral direito no Novo  
Estrela da Gafanha da Encarnação»  
[Aveiro]. A primeira camisola tinha o número 2. 
Jogou dos iniciados aos seniores, já em Coimbra, 
no Grupo Desportivo os Idosos. Aí já era segundo 
ponta-de-lança, com o número 9.

ANO DE NASCIMENTO
Foi também o ano do meio de «uma geração 
musical de ouro», que haveria de o influenciar  
a vida toda. «Tive a sorte de ter herdado muitos 
discos lá em casa. Cresci a ouvir Pink Floyd e 
Genesis, ainda com o Peter Gabriel, os Stones, 
Deep Purple…»

LEVANTA-TE E RI
Sabe a data de cor.  
O programa tinha-se 
estreado na SIC na semana 
anterior,  à segunda edição 
convidaram-no. «A minha 
atuação de stand up comedy 
a 13 de janeiro de 2003 
mudou a minha vida. Foi a 
diferença entre passar de 
amador a profissional.» 

FETICHE INVOLUNTÁRIO
É uma obra do acaso, que o ator não 
sabe explicar, mas o número 7 
aparece-lhe na vida «uma quantidade 
de vezes incrível». «No meu BI, na 
minha cédula militar, nos quartos de 
hotel. É um número que me agrada, 
mas é um fetiche involuntário.»

próxima peça não vem, está de novo 
nos palcos. Agora nos casinos (o pró-
ximo é na Figueira da Foz, dia 18), 
com o espetáculo Aldo Lima desde 
Pequenino.

Quando era mais novo, «acha-
va que sabia tudo». «Era um bur-
ro. Hoje sei que tenho muita coisa a 
aprender. Saber isso é essencial pa-
ra continuar a evoluir.» E para con-
tinuar a fazer rir. Mas para isso, avi-
sa, há uma receita: «Sabermos rir de 
nós próprios. Cada vez me rio mais 
de mim próprio.» 

2

1975

13/1/2003

7
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Apaixão do humorista pela fotografia 
surgiu quando era muito novo. Um 

gosto herdado do avô e do pai, que «sem-
pre fotografaram». Em miúdo, era cole-
cionador da revista Photo e na adolescên-
cia, diz, comprava a Playboy. «Ficava fas-
cinado» com o cuidado e a criatividade 
que a revista dedicava «antigamente» aos 
ensaios fotográficos. «Eram só mesmo as 
fotografias. Naquela altura não ligava às 
miúdas que lá apareciam.»

Aos 14 anos tirou a primeira fotografia, 
um frame de um dos seus filmes favoritos, 
Papillon. «Há um momento em que só 
aparece a cara de Henri Charrière [inter-
pretada por Steve McQueen] a olhar pa-
ra a luz. Parávamos o filme e eu e um ami-
go fotografávamos a imagem da televisão, 
que depois revelávamos em várias cores», 
recorda o autodidata, que fotografa «qua-
se diariamente».

Hoje, Nilton gosta de fotografar os fi-
lhos em «momentos desprevenidos», as 
pessoas inseridas no quotidiano das cida-
des que visita, e tem desenvolvido um gos-
to pela fotografia de pormenor de insetos. 
«Tenho fascínio por esse mundo de que 
muita gente tem nojo mas ao qual acho 
graça.» A sua imagem favorita é, aliás, a de 
uma mosca branca. Uma fotografia que o 
locutor de rádio considera ser «digna de 
uma National Geographic». 

Nilton
O fotógrafo  
curioso

QUOTIDIANO
Nilton, de 44 anos, 

fotografa todos  
os dias. Gosta de 

«apanhar» pessoas 
inseridas  

no quotidiano  
das ciddes.
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FLASHBACK

Aideia musical já vinha de 
décadas anteriores, a sua 
«tradução» é que ainda 
não se fazia de forma tão 

explícita, faltando ainda a expressão 
girls band. Certo é que, nos primór-
dios de 1980, o meio musical era aba-
lado pela agressividade sensual das 
Doce. As quatro originais – Fátima 
Padinha, Teresa Miguel, Lena Coe-
lho e Laura Diogo – somavam um ra-
ro cuidado com a imagem, que pas-
sava pela relação exclusiva com um 
criador de moda que as ia dotan-
do de sucessivos visuais, com o tom 
malandreco ou provocador das can-
tigas, carregadinhas de innuendos 

Em dia de final do Festival RTP da Canção, memória de um quarteto criado para  
agitar mentalidades, ganhar concursos e vender discos. O percurso das Doce  
encheu-se de episódios caricatos e sobressaltados, com êxitos evidentes e sem sucessão. 
Texto João Gobern Fotografia Arquivo DN

1980 Dar o corpo e a voz ao manifesto

pouco comuns à época. Tózé Brito, 
Nuno Rodrigues, António Pinho, 
Mike Sergeant e Pedro Brito esta-
vam entre os autores de serviço às 
Doce que, naturalmente, aposta-
vam fortemente na presença de pal-
co. Concebido para ganhar o Festi-
val RTP da Canção, o grupo só con-
seguiu o feito à terceira tentativa, em 
1982, com Bem Bom (depois de um 
segundo lugar na estreia, em 1980, 
com Doce e de um desastroso quarto 
lugar com Ali Babá, em 1981, ano em 
que nessa canção se jogaram todas 
as fichas… e ganhou Carlos Paião). 
Na despedida dos festivais, em 1984, 
o posicionamento já tinha mudado 

– o tema que defenderam, Barqui-
nho da Esperança, era assinado por 
Miguel Esteves Cardoso e Pedro 
Ayres de Magalhães – mas perdera o 
interesse para o grande público. Pe-
lo meio, houve episódios para a an-
tologia de mitos urbanos: uma pu-
tativa cena de uma das cantoras com 
um futebolista em alta, na época, ou 
a ideia de que, dos quatro microfo-
nes de palco, havia um sempre des-
ligado, para não estragar o trabalho 
alheio. Hoje ainda se vão repetindo 
algumas canções do reportório Do-
ce, que ainda chegou aos 250 mil dis-
cos vendidos. A missão foi cumpri-
da. Comprida é que não foi… 

AS ROUPAS 
Estrearam-se 

em 1980, aposta-
ram em decotes 
e brilhos. Arris-
caram quando se 

apresentaram 
como odaliscas, 
em 1981. No ano 
seguinte vesti-

ram-se de mos-
queteiras e em 

1984 assumiram 
a farda para a 

canção Barqui-
nho da Esperan-
ça. Sempre pela 
mão do estilista 

José Carlos.

O novo conjunto Links permite-lhe realçar as muitas 
faces da sua elegância, com múltiplas combinações. 
O colar e brincos em ouro de 19,2 kt, com dois lados 
distintos, em esmalte branco ou esmalte preto com 
diamantes, dá um toque suplementar à sua elegância. 
A diferença, feita por si
Um exclusivo BPI.

COLAR E BRINCOS  
COM DUPLA FACE.
PARA MUDAR É SÓ GIRAR.

Brincos
frente e verso

Colar frente

Colar verso

Conheça as condições de financiamento do BPI:

Existem outras soluções de crédito disponíveis nesta campanha. Obtenha mais informações nos Balcões e Centros de Investimento,  
www.bancobpi.pt e 800 22 10 22 (linha grátis com atendimento personalizado, das 7h às 24h).

Splend’Oro PVP Entrada 
Inicial

Montante
Financiado

Número e valor  
das Mensalidades

Custos de
Abertura TAN TAEG Montante Total

Imputável ao Cliente

Colar 
Splend’oro Links E 1.980 E 77,83 E 1.902,17 41 x E 53 E 72,48 7,5% 10,6% E 2.245,48

Brincos
Splend’oro Links E 1.580 E 69,62 E 1.510,38 40 x E 43 E 67,19 7,5% 11,2% E 1.787,19
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CATARINA PIRES

d e  man eira qu e

As mulheres não têm tomates

Há uns dias, a caminho de casa, o rádio do carro anunciava 
a descoberta de sete novos planetas mais ou menos do ta-
manho do nosso, em órbita de uma estrela vizinha, a uns 

meros 40 anos-luz da Terra, e que poderão ter água e vida e tempe-
raturas a que o ser humano sobreviveria. Simples cogitações, não 
há ainda como saber, mas lá atrás, a Rita e o João já faziam a festa. 
«Mãe, qualquer dia, podemos viajar para estes planetas.» Não são 
bebés. Têm 10 e 12 anos. O meu «claro que sim», que se pretendia 
efusivo, saiu angustiado. A noção de que talvez o tempo das nos-
sas vidas não chegue para isso assombrou-me. Mas para eles tudo 
é possível. E isso é tão bom. E tão necessário.

Para Ida B. Wells também não terão existido im-
possíveis, apesar dos muros erguidos pelo mundo 
em que nasceu. Esta mulher – que conheci pelo The 
New York Times, através de um artigo que recorda-
va o dia de 1895 em que o seu casamento foi notícia 
na primeira página daquele jornal – não pertencia a 
uma família branca da alta sociedade norte-ameri-
cana. Era negra, os seus pais tinham sido escravos e 
só um ano depois do seu nascimento foi abolida a es-
cravatura nos EUA, por Abraham Lincoln, em 1863. 
Mas o seu casamento, aos 33 anos, com o advoga-
do Ferdinand Lee Barnett, teve honras de primeira 
página. Porquê? Porque Ida ultrapassou os limites. 

Ao  descobri-la, senti aquele formigueiro que sin-
to sempre perante histórias de gente de coragem que desafia o sis-
tema, o poder e a injustiça. Nos finais do século xix, numa socie-
dade em que os negros e as mulheres eram tidos, e tratados, como 
inferiores, uma mulher, negra, Ida B. Wells, estudou, fez-se pro-
fessora e jornalista, lutou pelos direitos das mulheres e pelos direi-
tos civis – trinta anos antes do nascimento de Rosa Parks, recusou-  
-se a dar o seu lugar no comboio, foi expulsa, levou a companhia de  

caminhos de ferro a tribunal, perdeu, ganhou, voltou a perder, mas 
não se calou – e fez da denúncia dos linchamentos de que muitos 
negros eram vítimas a sua causa, em reportagens, conferências, li-
vros. Tentaram calá-la. Não conseguiram.

O mundo evoluiu – evolui – graças às mulheres e homens de co-
ragem, que lutaram e lutam. Todos os dias. Onde e quando é preci-
so. Mas terá evoluído o suficiente? Daqui a três dias assinala-se o 
Dia Internacional da Mulher. O facto de ainda ser preciso assina-
lá-lo, não apenas como celebração das conquistas, mas também 
como chamada de atenção para o que, apesar destas, ainda está 

por conquistar, é sinal de que não. Pior. Talvez es-
teja a regredir. O país de Ida B. Wells é apenas um 
dos maus exemplos: cento e vinte e tal anos depois 
dela, tem um presidente que ergue muros, coarta li-
berdades e incita o racismo e o machismo, perante a 
incredulidade de uns e a bonomia de outros. 

No dia 8 de março, por favor, não ofereçam flo-
res. Ofereçam luta, ofereçam educação, ofereçam le-
gislação, ofereçam liberdade, ofereçam democracia, 
ofereçam justiça, ofereçam igualdade de oportuni-
dades, façam o que for preciso para tornar efetiva a 
igualdade entre homens e mulheres, ainda antes de 
conseguirmos chegar a um dos novos  sete planetas. 
E contem comigo para isso.

De caminho, outro favor: não voltem a usar como 
elogio a expressão «é uma mulher de tomates». Por tomates en-
tenda-se testículos. As mulheres não têm. É da anatomia. E, no 
entanto, é comum dizer-se de uma mulher com coragem, deter-
minação, força, que tem tomates. Não tem. Tem coragem, deter-
minação, força. Os homens, por seu lado, têm todos tomates, mas 
só alguns é que têm o resto. Talvez já fosse tempo de atualizarmos 
também as metáforas.  

POR TOMATES 
ENTENDA-SE 

TESTÍCULOS. AS 
MULHERES NÃO TÊM. 
É DA ANATOMIA. E, NO 
ENTANTO, É COMUM 

DIZER-SE DE UMA 
MULHER COM CORAGEM, 
DETERMINAÇÃO, FORÇA, 

QUE TEM TOMATES. 

NAS PRÓXIMAS SEMANAS: INÊS CARDOSO E RICARDO J. RODRIGUES
Leia todas as crónicas em www.noticiasmagazine.pt. 

jornalista

1 O valor inclui comissão de processamento de prestação de 1,50€. Seguro de crédito facultativo de 7,11€ não refletido no MTIC e na TAEG.
2 Montante Total Imputado ao Consumidor. Crédito sujeito a aprovação pelo Cetelem - marca do Banco BNP Paribas Personal Finance S.A. 

Um crédito claro. No Cetelem.

Crédito Pessoal
2.500€ a 50.000€ / 12 a 120 meses
TAN desde 7,55% / TAEG desde 9,6%
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PROMOCIONAL 
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2ª a 6ª feira, das 9h às 20h.
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Faturação ao segundo após 1º minuto. Acresce IVA.)

cetelem.pt

97,58€1
/mêsOs melhores conselhos partilham-se.

Uma taxa especial
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No Cetelem.

TAN:

TAEG:

5.000€ / 72 meses
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10,1%

MTIC: 6.588,84€2
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“É aqui que recebo 
os meus amigos”
Manuel Fernandes trouxe, 
há quase 40 anos, um pouco 
da alma madeirense para 
a capital do “continente”. 
Para além dos sabores desta 
embaixada informal da Região 
Autónoma da Madeira, 
“O Madeirense” tem um 
ambiente familiar com o qual 
recebe os clientes que são, 
no fundo, amigos da casa. 

A 
música - suave -  e as poltronas 
- confortáveis - transformaram 
uma entrevista numa conversa 
amigável, com mutias histórias 

e cumplicidades à mistura. Manuel Fernan-
des conseguiu algo que se assemelhava im-
possível, ao dar toda a sua atenção, não só à 
equipa da Notícias Magazine, mas a todos os 
clientes que entravam no seu restaurante, ou 
que se despediam com um “até breve”.

Porquê vir da Madeira para Lisboa, com 
apenas 16 anos?
Naquela altura foi uma aventura, saíram- 
-me 35 contos no totobola e vim-me embora. 
Fui trabalhando por cá, em sítios que adorei, 
nomeadamente no Saldanha, num sítio cha-
mado Convés, que era propriedade do Vasco 
Morgado, dono dos teatros todos na altura, 
e, por isso mesmo, conheci lá muitas pessoas 
desse meio que ainda hoje são meus clientes, 
como a Simone de Oliveira, o Ruy de Carva-
lho, a Helena Isabel, o já desaparecido Raul 
Solnado... Eu era miúdo, eles também eram, 

mas crescemos juntos, fomos ficando ami-
gos. Também tive um bar no Villaret, onde 
eram produzidos espetáculos de televisão 
como a “Cornélia”, a “Prata da Casa”, vários 
Festivais da Canção, e aí conheci ainda mais 
jornalistas e profissionais da televisão. Co-
nheci lá um jornalista, pessoa extraordiná-
ria, o Assis Pacheco, de quem me lembro de 
um episódio curioso. Ele, ao saber que eu era 
madeirense, perguntou-me como é que eu 
podia ter um bar e não servir poncha. No 
dia seguinte, tinha poncha para servir ao 
Assis Pacheco, e tem sido sempre essa a mi-
nha atitude, a de ter uma atenção especial 
com as pessoas com quem vou criando uma 
relação especial, de amizade. 

Foi essa a razão que o levou a abrir o 
Madeirense?
Eu já trabalho na área da restauração desde 
os meus 10 anos, comecei a servir às mesas, 
naturalmente. Depois de vir para Lisboa, 
apercebi-me que não havia gastronomia ma-
deirense no continente, e como já trabalhava 

cá e como já conhecia muita gente do espetá-
culo, da televisão e do futebol, achei que podia 
abrir um espaço com gastronomia da minha 
terra, para me sentir em casa fora de casa. 
Por isso, temos bolo de caco logo nas entra-
das, a espetada à Madeirense, que é dos pra-
tos mais procurados, mas também os filetes 
de peixe-espada preto, o atum, as lapas. No 
fundo, os sabores que melhor caracterizam 
a comida da Madeira. Mas como estamos 
inseridos neste espaço do Centro Comercial 
das Amoreiras, recebemos muitos clientes 
que almoçam cá durante toda a semana, e 
por isso temos a atenção para oferecer pratos 
da gastronomia portuguesa em geral, temos 
uma ementa abrangente.

Esta localização é realmente singular. 
Como é que se cria um restaurante icóni-
co dentro de um centro comercial?
Bem, realmente, esta é das poucas experiên-
cias semelhantes num ambiente comercial 
como este, mas nós chegámos às Amoreiras 
já com alguns clientes fidelizados, graças à 
primeira localização do Madeirense, na qual 
estivemos abertos alguns anos. E é por isso 
que muitas pessoas visitam o Madeirense, 
sem quererem necessariamente visitar as 
Amoreiras. É curioso, sim, e de certa forma 
tenho alguma pena de não ter um restau-
rante na rua, mas por outro lado foi aqui que 
consegui fazer a minha casa. Este restau-
rante num lugar turístico funcionaria muito 
bem, mas já não tinha este carinho. Não era 
receber amigos, ia ser só um negócio. E isto é 
mais do que um negócio.

Mas aqui também se fazem negócios.
Sim, é nestas Torres das Amoreiras que es-
tão sediadas muitas das mais importantes 

“Tem sido sempre 
essa a minha 
atitude, a de ter 
uma atenção 
especial com as 
pessoas com quem 
vou criando uma 
relação especial,
de amizade.”

lhámos muitas histórias relacionadas com a 
Madeira, uma região que para ele também 
era especial.

Faz da sua casa a casa dos seus clientes, 
e os clientes transformam-se em ami-
gos, é isso?
Sim, e isso dá azo a histórias divertidas. Lem-
bra-se dos “apanhados” do “Tal e Qual”? O 
Madeirense esteve localizado noutro espaço 
antes de abrirmos aqui nas Amoreiras, e era 
lá que a equipa do “Tal e Qual” ia jantar sem-
pre que acabavam de gravar. À hora a que eles 
acabavam o trabalho já o restaurante estava 
fechado, mas eles diziam se eram vinte pes-
soas ou dez pessoas, e eu e a minha mulher 
tratávamos da comida, deixávamos as mesas 
prontas e eles ficavam lá a jantar e a conver-
sar. Numa dessas noites, tinha eu acabado 
de chegar da Madeira, cansado, mas como 
a amizade era grande, eu disse-lhes que eles 
podiam ficar à vontade, que nós nos íamos 
embora e eles só precisavam de sair quando 
quisessem e fechar a porta. Só que à saída fe-
chei a porta à chave, por força do hábito. Isto 
era num tempo em que não existiam telemó-
veis, há mais de 35 anos. Ficou a equipa toda 
– e convidados – do “Tal e Qual”, fechada no 
meu restaurante, entre eles o Joaquim Letria, 
o Hernâni Santos, o Vítor Mamede. Pior: no 
dia seguinte o restaurante estava fechado! Por 
sorte, o Paulo Morais sabia o meu telefone de 
casa e no dia seguinte fui abrir-lhes a porta, 
depois de eles terem dormido no meu restau-
rante. Foram apanhados eles!

Acabou por ter um papel na evolução do 
nosso país nas últimas quatro décadas, 
na medida em que esteve perto das pes-
soas que moldaram este país.
Sim, acompanhei tudo e faço questão de 
estar sempre bem informado. Logo de 
manhã leio os jornais todos, para saber o 
que se passa e muitas vezes leio lá coisas 
que foram decididas aqui, como fusões de 
empresas ou o início de uma candidatura 
política. Mas isso não quer dizer que esteja 
a envolver-me nesses momentos, há muita 
coisa que eu só venho a descobrir a poste-
riori, porque o essencial do Madeirense é 
ser um espaço onde as coisas se desenvol-
vem naturalmente, sem intromissões. Mas 
tem sido um privilégio estar perto de todas 
estas pessoas brilhantes.

empresas do nosso país, e por isso temos 
muitos clientes que são de enorme influên-
cia na economia e na sociedade de Portugal, 
e que são nossos clientes regulares. A título 
de exemplo, lembro alguém de quem era 
muito próximo, o Almeida Santos, que no 
dia em que morreu veio cá almoçar e se des-
pediu de mim com um “até amanhã”. Parti-
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“É aqui que recebo 
os meus amigos”
Manuel Fernandes trouxe, 
há quase 40 anos, um pouco 
da alma madeirense para 
a capital do “continente”. 
Para além dos sabores desta 
embaixada informal da Região 
Autónoma da Madeira, 
“O Madeirense” tem um 
ambiente familiar com o qual 
recebe os clientes que são, 
no fundo, amigos da casa. 

A 
música - suave -  e as poltronas 
- confortáveis - transformaram 
uma entrevista numa conversa 
amigável, com mutias histórias 

e cumplicidades à mistura. Manuel Fernan-
des conseguiu algo que se assemelhava im-
possível, ao dar toda a sua atenção, não só à 
equipa da Notícias Magazine, mas a todos os 
clientes que entravam no seu restaurante, ou 
que se despediam com um “até breve”.

Porquê vir da Madeira para Lisboa, com 
apenas 16 anos?
Naquela altura foi uma aventura, saíram- 
-me 35 contos no totobola e vim-me embora. 
Fui trabalhando por cá, em sítios que adorei, 
nomeadamente no Saldanha, num sítio cha-
mado Convés, que era propriedade do Vasco 
Morgado, dono dos teatros todos na altura, 
e, por isso mesmo, conheci lá muitas pessoas 
desse meio que ainda hoje são meus clientes, 
como a Simone de Oliveira, o Ruy de Carva-
lho, a Helena Isabel, o já desaparecido Raul 
Solnado... Eu era miúdo, eles também eram, 

mas crescemos juntos, fomos ficando ami-
gos. Também tive um bar no Villaret, onde 
eram produzidos espetáculos de televisão 
como a “Cornélia”, a “Prata da Casa”, vários 
Festivais da Canção, e aí conheci ainda mais 
jornalistas e profissionais da televisão. Co-
nheci lá um jornalista, pessoa extraordiná-
ria, o Assis Pacheco, de quem me lembro de 
um episódio curioso. Ele, ao saber que eu era 
madeirense, perguntou-me como é que eu 
podia ter um bar e não servir poncha. No 
dia seguinte, tinha poncha para servir ao 
Assis Pacheco, e tem sido sempre essa a mi-
nha atitude, a de ter uma atenção especial 
com as pessoas com quem vou criando uma 
relação especial, de amizade. 

Foi essa a razão que o levou a abrir o 
Madeirense?
Eu já trabalho na área da restauração desde 
os meus 10 anos, comecei a servir às mesas, 
naturalmente. Depois de vir para Lisboa, 
apercebi-me que não havia gastronomia ma-
deirense no continente, e como já trabalhava 

cá e como já conhecia muita gente do espetá-
culo, da televisão e do futebol, achei que podia 
abrir um espaço com gastronomia da minha 
terra, para me sentir em casa fora de casa. 
Por isso, temos bolo de caco logo nas entra-
das, a espetada à Madeirense, que é dos pra-
tos mais procurados, mas também os filetes 
de peixe-espada preto, o atum, as lapas. No 
fundo, os sabores que melhor caracterizam 
a comida da Madeira. Mas como estamos 
inseridos neste espaço do Centro Comercial 
das Amoreiras, recebemos muitos clientes 
que almoçam cá durante toda a semana, e 
por isso temos a atenção para oferecer pratos 
da gastronomia portuguesa em geral, temos 
uma ementa abrangente.

Esta localização é realmente singular. 
Como é que se cria um restaurante icóni-
co dentro de um centro comercial?
Bem, realmente, esta é das poucas experiên-
cias semelhantes num ambiente comercial 
como este, mas nós chegámos às Amoreiras 
já com alguns clientes fidelizados, graças à 
primeira localização do Madeirense, na qual 
estivemos abertos alguns anos. E é por isso 
que muitas pessoas visitam o Madeirense, 
sem quererem necessariamente visitar as 
Amoreiras. É curioso, sim, e de certa forma 
tenho alguma pena de não ter um restau-
rante na rua, mas por outro lado foi aqui que 
consegui fazer a minha casa. Este restau-
rante num lugar turístico funcionaria muito 
bem, mas já não tinha este carinho. Não era 
receber amigos, ia ser só um negócio. E isto é 
mais do que um negócio.

Mas aqui também se fazem negócios.
Sim, é nestas Torres das Amoreiras que es-
tão sediadas muitas das mais importantes 

“Tem sido sempre 
essa a minha 
atitude, a de ter 
uma atenção 
especial com as 
pessoas com quem 
vou criando uma 
relação especial,
de amizade.”

lhámos muitas histórias relacionadas com a 
Madeira, uma região que para ele também 
era especial.

Faz da sua casa a casa dos seus clientes, 
e os clientes transformam-se em ami-
gos, é isso?
Sim, e isso dá azo a histórias divertidas. Lem-
bra-se dos “apanhados” do “Tal e Qual”? O 
Madeirense esteve localizado noutro espaço 
antes de abrirmos aqui nas Amoreiras, e era 
lá que a equipa do “Tal e Qual” ia jantar sem-
pre que acabavam de gravar. À hora a que eles 
acabavam o trabalho já o restaurante estava 
fechado, mas eles diziam se eram vinte pes-
soas ou dez pessoas, e eu e a minha mulher 
tratávamos da comida, deixávamos as mesas 
prontas e eles ficavam lá a jantar e a conver-
sar. Numa dessas noites, tinha eu acabado 
de chegar da Madeira, cansado, mas como 
a amizade era grande, eu disse-lhes que eles 
podiam ficar à vontade, que nós nos íamos 
embora e eles só precisavam de sair quando 
quisessem e fechar a porta. Só que à saída fe-
chei a porta à chave, por força do hábito. Isto 
era num tempo em que não existiam telemó-
veis, há mais de 35 anos. Ficou a equipa toda 
– e convidados – do “Tal e Qual”, fechada no 
meu restaurante, entre eles o Joaquim Letria, 
o Hernâni Santos, o Vítor Mamede. Pior: no 
dia seguinte o restaurante estava fechado! Por 
sorte, o Paulo Morais sabia o meu telefone de 
casa e no dia seguinte fui abrir-lhes a porta, 
depois de eles terem dormido no meu restau-
rante. Foram apanhados eles!

Acabou por ter um papel na evolução do 
nosso país nas últimas quatro décadas, 
na medida em que esteve perto das pes-
soas que moldaram este país.
Sim, acompanhei tudo e faço questão de 
estar sempre bem informado. Logo de 
manhã leio os jornais todos, para saber o 
que se passa e muitas vezes leio lá coisas 
que foram decididas aqui, como fusões de 
empresas ou o início de uma candidatura 
política. Mas isso não quer dizer que esteja 
a envolver-me nesses momentos, há muita 
coisa que eu só venho a descobrir a poste-
riori, porque o essencial do Madeirense é 
ser um espaço onde as coisas se desenvol-
vem naturalmente, sem intromissões. Mas 
tem sido um privilégio estar perto de todas 
estas pessoas brilhantes.

empresas do nosso país, e por isso temos 
muitos clientes que são de enorme influên-
cia na economia e na sociedade de Portugal, 
e que são nossos clientes regulares. A título 
de exemplo, lembro alguém de quem era 
muito próximo, o Almeida Santos, que no 
dia em que morreu veio cá almoçar e se des-
pediu de mim com um “até amanhã”. Parti-
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Ruy de Carvalho festejou 90 anos a 1 de março, 
no palco do Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Por-
que é no palco que faz a sua vida e foi também o palco 
que conquistou o filho João e o neto Henrique. Entre os 
três atores, tudo somado, há mais de 130 anos de peças, 
guiões, argumentos, textos decorados, encenadores ou 
realizadores. Juntámos os três em casa do patriarca, 
para falarem da arte da representação, dos sonhos, das 
memórias. E de palhaços.

Texto Ana Filipe Silveira
Fotografia Leonardo Negrão/Global Imagens

ANIVERSÁRIO

QU EM  SAI  
AO S  SEUS.. .

HENRIQUE CARVALHO  . RUY DE CARVALHO  . JOÃO CARVALHO
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A VIDA CRUZADA DE TRÊS GERAÇÕES

RUY  
DE CARVALHO

1927 1935 1942 1945 1947 1952

Recolha Nuno Azinheira

Ruy Alberto Rebelo 
Pires de Carvalho 
nasce em Lisboa a  
1 de março. A mãe era 
pianista e professora 
de piano, o pai oficial 
do exército, o que 
obrigava a constantes 
mudanças. Entre  
os 2 e os 5 anos  
de Rui estiveram  
em Luanda, Angola. 

Com 8 anos, na Covilhã, onde  
fez a escola primária (era colega 
de carteira de António Alçada 
Batista). Foi lá, nesse ano,  
que se estreou no teatro amador, 
na peça A Carochinha. 

1930 1940 1950

Início da carrei-
ra no teatro, 
ainda como 
amador, no 

Grupo da Moci-
dade Portugue-

sa, com a peça O 
Jogo, encenado 
por Ribeirinho. 
Rui tinha dois 
irmãos: Maria 

Cristina e João 
de Almeida 

foram ambos 
atores. 

Entra para o  
Conservatório Nacional.

Estreia profissional, no Teatro 
Nacional, então Companhia Nacio-

nal Rey Colaço/Robles Monteiro, na 
comédia Rapazes de Hoje.

Termina, com 
18 valores,  

o Curso  
de Teatro/

Formação de 
Atores.

Estreia-se no cinema, com o filme  
Eram 200 Irmãos, de Armando Vieira Pinto

ar à vista a partir da sala de um quarto an-
dar em Paço de Arcos, arredores de Lisboa. 
É esconderijo de uma «desarrumação ar-
rumada», o lugar da sua «confusão». Ruy 
de Carvalho sabe onde está tudo e só se per-
de na própria casa quando Cecília, a empre-
gada de anos, «arruma o que está arruma-
do». O filho, o ator João de Carvalho, «tem 
a mania das limpezas». Chegou cedo a casa 
do pai. Henrique de Carvalho, neto de Ruy 
e sobrinho de João, também ator, «deve es-
tar a chegar». «Ao João vejo-o mais vezes. 
Já ao meu neto, filho da minha Paula, ve-
jo menos.»

Ruy de Carvalho, 90 anos de vida, mais 
de setenta de palco. A sala está cheia de li-
vros, insígnias, prémios e quadros. Não fal-
tam blocos de apontamentos de todas as 
cores, revistas, comandos da box e do te-
levisor, frases de Shakespeare impressas 
em papéis soltos e já amarrotados, de tan-
tas vezes consultados, o guião da nova sé-
rie da TVI, Inspetor Max. O sofá, seis almo-
fadas, está ao lado da poltrona onde se cos-
tuma sentar, a um escasso metro e meio do 

pequeno ecrã, no qual a Orquestra Sinfóni-
ca de Israel toca a quinta de Gustav Mahler 
dirigida por Zubin Mehta. As paredes têm 
pouco espaço vazio. Agora guardam me-
mórias, muitas imortalizadas em fotogra-
fias. Como as de Ruth, a mulher com quem 
viveu 53 anos e que morreu há nove. «Ela 
chamava-me velho e eu chamava-a velha», 
sorri. Também há fotografias de Naná, a 
cadela que o acompanhou para todo o lado 
durante 16 anos. Morreu no final de 2014. 
E há palhaços de todas as formas e feitios. 
«Há quem tenha medo deles», mas Ruy de 
Carvalho gostava de ter sido um. 

A chegada de Henrique à casa do avô traz 
a arte de representar à discussão, de uma 
forma natural. Esteve a ver O Camareiro, 
o telefilme de 2005 com argumento de Ro-
nald Harwood e Anthony Hopkins como 
protagonista, sobre a vida nos bastidores 
do teatro. Um argumento que Ruy inter-
pretou, em 2009, no palco do Teatro Nacio-
nal D. Maria II, em Lisboa. «Pior só mesmo 
As Cinquenta Sombras de Grey. E agora há 

»CONTINUA   NA   PÁG.   26
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JOÃO  
DE CARVALHO

1954 1955 1957 1959 1971 1974
1960 1970

Casa-se com 
Ruth Mendes 

Correia, no dia 
17 de junho. 
Seria a sua 

companheira 
de sempre, até 

à morte da 
mulher, em 
2008. João 
nasceu em 

1955, Paula 
em 1960.

Com a atriz Laura Alves, 
leva à cena Margarida 
da Rua.

Estreia na 
televisão 

com  
O Monólogo 
do Vaqueiro.

Protagoniza, no Teatro 
Vilarett, O Aniversário 
da Tartaruga, onde con-
tracena com Florbela 
Queiroz. Nessa década 
participa na peça O Pato, 
de George Feydeau,  
no teatro Maria Matos.

1955  
João de Carvalho 

nasce a 25  
de fevereiro, em 

Lisboa (na imagem, 
com a mãe, Ruth).

1959
Com 4 anos, 
estreia-se na tele-
visão, no progra-
ma A Noite de 
Teatro, emitido 
em direto às 
segundas-feiras, 
na RTP1. Na 
imagem, com os 
avós, Aida (pianis-
ta) e João (militar) 
e a irmã, Paula, 
nascida no ano 
seguinte.

1974 
Estreia-se como profissional,  

no Teatro Maria Matos, no espetáculo  
Legenda do Cidadão Miguel Lino.

A VIDA CRUZADA DE TRÊS GERAÇÕES
1952

ANIVERSÁRIO

NM1293_20_31_RuyCarvalho AP.indd   23 27-02-2017   21:52:08



24 NOTÍCIAS MAGAZINE

2002
1980 1990 2000

RUY  
DE CARVALHO

1982 1984 19921991 1993 1995 1998

Entra na primeira telenovela 
portuguesa, Vila Faia, interpretan-

do Gonçalo Lorena Marques Vila. 
Nesse ano faz de Guilherme de 
Penha Leredo e Solomón Bem-

Torrado, um aviador louco que vive 
trancado no quarto a pilotar um 

avião, na série de sucesso Gente 
Fina É Outra Coisa.

Em Mãe Coragem e 
Seus Filhos, de Brecht, 
no Teatro Aberto, onde 

fazia de Pedro do 
Cachimbo, a contrace-
nar com Rogério Paulo.

Non ou a Vã Glória de 
Mandar é o primeiro dos 
três filmes que faz com 

Manuel de Oliveira. 
Seguiram-se A Caixa 

(1994) e Quinto Império 
– Ontem como Hoje 

(2004).
 

Recebe a Medalha de 
Mérito Cultural, atribuí-
da pelo então secretário 

de Estado da Cultura, 
Pedro Santana Lopes.

É agraciado 
com o grau  
de Comendador 
da Ordem  
do Infante  
D. Henrique, 
pelo Presidente 
da República 
Mário Soares.

Protagoniza 
Rei Lear, de 

Shakespeare, 
nas comemo-

rações  
dos 150 anos 

do Teatro 
Nacional  

D. Maria II e 
do 50.º 

aniversário 
da carreira.

Em A Ceia dos Cardeais, 
em que contracenou com Varela 

Silva e Curado Ribeiro (e com 
quem fez uma digressão por 

várias cidades).

JOÃO  
DE CARVALHO

HENRIQUE 
DE CARVALHO

1982 
Participa na primeira telenovela  

portuguesa, Vila Faia, onde faz 
de Rafael.

1984 
Integra o elenco permanente  
do Teatro Nacional D. Maria II, onde 
chega a ser diretor de cena. Em palco 
representou obras de Shakesperare, 
Tchekhov, Brecht, entre outros 
dramaturgos.

1993 
Participa 

na Grande 
Noite, de 
Filipe La 

Féria. 

Trabalha 
com Filipa 

La Féria, em 
Passa por 

Mim no 
Rossio, no 

Teatro 
Nacional  

D. Maria II. 
Dois anos 
depois, no 

Politeama, 
faz Maldita 

Cocaína.

1991 
Henrique ao colo do avô Ruy, 

no dia em que nasceu,  
1 de fevereiro.

1995 
Teve uma educação com fortes influências culturais, sendo neto, 
sobrinho e sobrinho-neto de atores, bisneto de uma pianista e filho  
de uma jornalista (com a mãe, Paula Carvalho, quando tinha 4 anos).
 

Recebe o 
Prémio de 

carreira Mérito 
e Excelência, 

nos Globos de 
Ouro, da SIC.

2000 
Estreia-se na 

série da TVI 
Crianças SOS, 

vestindo  
a pele de 

Leandro. No 
ano seguinte 

faz o papel de 
Ernesto em 

Olhos de Água.

1986

ANIVERSÁRIO

    1995 
Entra em Malucos do Riso, 
que se prolongou durante 
anos na SIC, com várias 
derivações. 
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2010
2002 2003 2009 2013 20142004 2006 2012 20172015 2016

2010 
É agenciado 

pela Face 
Models. Um 

ano mais 
tarde entra 

em Lua 
Vermelha, 
a série de 
vampiros  

da SIC.

É aposta da RTP na 
série O Sábio.

Torna-se bisavô,  
com o nascimento da 

filha do neto Diogo.  
Na imagem, com a 
cadela Naná, que 
morreu em 2015, 

companhia de muitos 
anos. Chegou a partici-

par na novela da TVI 
Sentimentos (2009), 
onde respondia pelo 

nome de Boneca.

Interpreta A Casa do Lago, 
de Ernest Thompson, em que 

contracena com Eunice Muñoz.

2002 
O registo de comédia sempre foi 
o seu preferido. Faz de Péricles 
na série da SIC Não Há Pai.

2004 
No mesmo 
ano grava 
episódios 
para a 
sitcom Bata-
netes (TVI) 
e a série  
de ficção 
histórica A 
Ferreirinha 
(RTP).

Interpreta João Ferreira na série 
Inspector Max. Celebra as bodas de 
ouro do casamento com Ruth (com 
os filhos, João e Paula, e os netos, 
João Ricardo, Diogo e Henrique).

O seu rosto ocupa a facha-
da principal do Teatro 

Nacional D. Maria II, quando 
foi um dos protagonistas da 

peça O Camareiro.

Integra o elenco da série  
da RTPBem-Vindos a Beirais, 

dando corpo a Viriato  
Montenegro.

2012 
Veste a pele de Jaime Paixão na série 

juvenil Morangos com Açúcar (TVI).

2012 
Protagoniza com Luís Aleluia, Vítor Espadinha e Luís 
Mascarenhas a peça A Curva da Felicidade, que faz uma 
digressão pelo país durante quase dois anos.

2014 
Contracena 

com o tio 
João e o 

avô Ruy, no 
espetáculo 

Trovas & 
Canções, 

que andou 
em digres-

são pelo 
país.

2016 
57 anos depois de o 

avô ter contracenado 
com Laura Alves em  

O Baile, Henrique 
sobe ao palco no 

mesmo papel, ao lado 
de Carla Chambel. 

Integra o elenco da 
novela A Impostora.

2017 
Integra a série 
da RTP1 Minis-
tério do Tempo, 

adaptada de um 
original espa-

nhol. A sua 
personagem 

chama-se 
Camilo.

  Na TVI faz várias 
novelas. Saber Amar 

é uma das mais 
emblemáticas, 

depois de Olhos de 
Água e Filha do Mar.

2006 
Contracena com o pai em Palhaço de 
Mim Mesmo, no teatro São Luiz, escrita 
pelo cunhado, Paulo Mira Coelho.
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2017 TROVAS & CANÇÕES: ATORES, POETAS E CANTORES, É A PEÇA ESCRITA POR PAULA 
CARVALHO (FILHA DE RUY, IRMÃ DE JOÃO E MÃE DE HENRIQUE) E PELO MARIDO, PARA OS 
TRÊS ATORES DA FAMÍLIA. ESTE ANO CONTINUARÁ EM CENA EM VÁRIOS TEATROS DO PAÍS.

as segundas sombras, as mais negras, que 
são ainda piores do que as primeiras», diz 
João, 62 anos completados a 25 de fevereiro. 
«É como o La La Land. Para quem tem no-
ção do que eram os musicais, este filme é de 
uma tristeza impressionante...» «Mas está 
nomeado para 13 Óscares... O Moulin Rou-
ge [de 2001] merecia ter ganho tudo», com-
pleta Henrique, de 26. «Ah, este Camareiro 
não é bem igual [a uma adaptação à grande 
tela da mesma história, em 1983]», subli-
nha Ruy. A conversa é de saltimbanco: ora 
toca esta nota, ora passa para outra. Falar 
das nove décadas de vida e dos quase 75 de 
carreira do «paizinho», como João de Car-
valho lhe chama, é isso: não ter princípio, 
meio, nem fim. 

Ruy de Carvalho já não vai ao cinema. A 
última vez foi com o neto, já nem se lembra 
quando. O título do filme também é coisa 
secundária. Era um apaixonado, recorda, 

mas «agora o preço dos bilhetes é um rou-
bo». «Além disso, fizeram muito mal a 
quem trabalhava nas salas. Havia os arru-
madores e essas coisas. Acabou tudo. É co-
mo as portagens. Acho bem que exista Via 
Verde, mas de resto é tudo automático, e is-
so criou muito desemprego. E olha que eu 
gosto muito de conduzir, faço-o desde os 
meus 19 anos.» Começou na tropa, tinha a 
carta militar. Conduzia ligeiros, pesados, 
tudo. «Agora tenho de a renovar de dois em 
dois. Já tenho 90, minha filha.» 

A TELEVISÃO NÃO TEVE O MESMO DESTINO  
do cinema. É ela a sua maior distração, 
quando trabalha para ela e nos tempos li-
vres. Aprendeu há pouco tempo a recome-
çar a box quando esta se desliga automati-
camente, o que lhe permite apreciar músi-
ca clássica, noticiários e os «filmes bons». 
Quais? Aqueles que «sabe bem ver». «Já 
nem tenho os canais todos [sintonizados], 
não vale a pena.»

Nove décadas, 116 personagens inter-
pretadas, lê-se no site imdb.com, espe-
cializado em atores, cinema e televisão. 
Ruy de Carvalho perdeu-lhes a conta. Es-
tá cansado. Nas últimas semanas desdo-
brou-se em entrevistas. Que pergunta é 
que nunca lhe fizeram? «Acho que já me 
perguntaram tudo… e perguntam-me 
muitas vezes a mesma coisa, o que é sem-
pre trágico. Qualquer dia tiro papéis do 
bolso com as respostas», brinca, imitan-
do o gesto. «Olha, meu amor, pergunta-
ram-me poucas vezes se gostaria de ter si-
do outra coisa que não ator, embora já te-
nha dito que gostaria de ter sido médico. 
Mas acho que o que nunca me pergunta-
ram foi de que especialidade.» É a união 
entre a matéria e o espírito que o fasci-
na. Se pudesse, teria sido hematologista.  
O homem do sangue, «aquele que pode 
salvar pessoas com leucemia.» 

O filho compreende. Afinal, «de todas as 
ciências, a medicina é a mais humanista. 

« CONTINUAÇÃO   DA   PÁG.   22
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QUIZ
O QUESTIONÁRIO DA FAMÍLIA CARVALHO

O QUE  
O NETO 
HENRIQUE 
SABE SOBRE 
O AVÔ RUY

O QUE  
O PAI RUY 
SABE SOBRE  
O FILHO 
JOÃO
 

O QUE  
O TIO JOÃO 
SABE SOBRE 
O SOBRINHO 
HENRIQUE  

1Monólogo do Vaquei-
ro, de Gil Vicente. O que é 
que esta peça represen-
ta para o seu avô?
Henrique: Foi com essa 
peça que ele abriu a 
emissão da RTP.
[Primeira peça de teatro 
emitida em direto pela 
RTP, em 1957, interpretada 
por Ruy de Carvalho]

1O primeiro ordenado 
do seu avô foram  
400 escudos. O que  
fez com o dinheiro?
[Ruy aponta para um anel, 
referindo-se ao que 

comprou para a mulher]
Henrique: Ele respondeu.

1Que idade tem  
o «jovem que vive  
no corpo» do seu avô, co-
mo ele costuma dizer?
Henrique: 18 anos. 
Ele diz sempre 18.
Ruy: É que assim entro em 
toda a parte! Já sou maior.

1João Ferreira. De onde 
é esta personagem?
Henrique: Não é do Max 
[série da TVI Inspetor Max, 
que regressou com nova 
temporada]?

Ruy: É. Eu sou o avô João. 

1Em criança, o Ruy  
era traquina ou um  
menino exemplar?
Henrique: Das histórias 
que ouço, acho que era 
traquina. Começou a 
fumar com 9 anos, fugia 
de casa, era conhecido 
como «O morte».
Ruy: Era! Não gostava 
que batessem nos  
mais pequenos e andava 
eu à porrada. Fazia-me 
impressão. E às vezes 
atirava-me aos que faziam 
maldades.

1O João era cábula  
na escola?
Ruy: Cábula não era. 
Era preguiçoso e muito 
dorminhoco e isso 
prejudicava-o nas aulas.

1Qual é o mais recente 
trabalho do seu filho  
em televisão?
Ruy: Acho que ele não 
tem feito muita coisa, 
devia fazer mais. Mas não 
me lembro… Ele fez uma 
coisa recentemente numa 
novela onde eu entrava, 
não foi? Não me estou a 
lembrar, meu filho.

Henrique: Por acaso 
acho que sei. Não foi  
o Ministério do Tempo 
[série da RTP1]?
João: Foi. 

1Comédia ou drama?  
O que é que o João  
prefere?
Ruy: Comédia, mas 
também gosta de fazer 
drama. E faz bem. 
João: Sim, mas também 
gosto do resto. Um ator 
tem de fazer de tudo.
Ruy: É preciso ter 
cuidado, que ele fala 
sempre primeiro!

1Como se chamava  
a personagem do João 
em Vila Faia (1982)?
Ruy: Eu chamava-o o 
ajudante do Godunha 
[Nicolau Breyner].  
Como é que se chamava?
João: Era o Rafael. 
Ruy: O Rafael! Era 
atiradiço para as  
empregadas da casa. 

V. F. de Xira, 2009.  
João: Isso ele sabe.
Ruy: Concorreu 
à presidência da Câmara. 
Ele é vereador [sem 
pelouro]. 

1Em que série  
é que o Henrique  
se estreou?
João: Ele estreou-se 
na novela Olhos de Água.
Ruy: Não. Foi na série 
SOS Crianças.
João: Pronto, enganei-
-me. Ele ainda era muito 
pequeno.

1E o papel mais recen-
te em televisão?
João: Acho que foi na Lua 
Vermelha [SIC, 2010].
Ruy: Não! Ele já fez mais 

coisas, então não fez? 
Henrique: Foi no Ministé-
rio do Tempo.

1O Henrique gostava 
de fazer uma carreira 
internacional?
João: Claro que sim. 
Acho que, principalmen-
te, gostava de ir para fora 
adquirir conhecimentos. 
Quem não gostaria?

1Teatro, cinema  
ou televisão. Qual 
destas áreas falta  

ao seu sobrinho?
João: Cinema.
Henrique: Estão 
desatualizados. Fiz agora 
o Al Berto [de Vicente 
Alves do Ó, estreia  
no verão].

1Que nota teve  
o Henrique no curso  
de Interpretação  
na Escola Profissional 
de Teatro de Cascais? 
João: Não sei.
He nrique: Tive 18.
Ruy: Eu também!

Daí existirem tantos artistas que são mé-
dicos». Como o Palhaço Porto [1888-1941], 
acrescenta Ruy, um dos melhores do mun-
do e que era também neurologista. «Ele 
teve de ir para fora, para Paris, que neste  
país os palhaços não vingam.» Ou ainda 
Álvaro Malta, o obstetra que fez nascer 
João e Henrique e que foi colega de Ruy no 
coro do Teatro Nacional de São Carlos, por 
onde passou na década de 1940. Era baixo 
e foi aí que aprendeu a colocar a voz e a «pi-
sar muito palco». 

Ruy quer mostrar uma fotografia des-
sa época, depositada junto a «outras mi-
nhoquices» num escritório também or-
ganizado à sua maneira e cheio de repre-
sentações de palhaços. «Há aqueles que 
são más pessoas, como em tudo na vida. 
Mas o boneco não. O boneco de palha-
ço deve ser boa pessoa, deve contribuir 
para a felicidade dos seus semelhantes», 
explica. «Havia um homem que andava 
sempre doente e o médico, um dia, dis-
se-lhe para ele ir ver um palhaço que ti-
nha umas artes que faziam rir e curava as 
pessoas. Mas o palhaço era ele. O doente 
era o palhaço… Era o Porto.» E um ator? 
Um ator não dá felicidade através das fi-
guras que interpreta? «Um ator faz das 
pessoas palhaços.» Afinal, são elas que 
lhe dão alegria.

A família de Ruy de Carvalho é unida 
«desde sempre», mas a culpa de pai, fi-
lho e neto partilharem a mesma profis-
são é do palco. Foi ele que os cativou. Co-
mo aconteceu com o próprio Ruy, que se 
deixou influenciar por dois irmãos e dois 
tios atores. «O meu filho e o meu neto são 
bons intérpretes e bons espetadores. Gos-
tam de teatro, de música, de ler. Têm bons 
hábitos.» Ruy não quer vê-los para além 
disto, não quer avaliar ninguém. Quan-
do assiste a um espetáculo, com ou sem 
família no palco, não está lá como ator. 
«Gosto é de me emocionar com as histó-
rias». O apoio que dá é o que também ele 
recebeu da mãe, uma pianista que sempre 
compreendeu a paixão do filho, e do pai, 
oficial do exército que pertencia à Guar-
da Real de D. Carlos e que nunca se opôs à 
escolha artística de Ruy.

ANIVERSÁRIO
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«O MEU FILHO  
E O MEU NETO  

SÃO BONS  
INTÉRPRETES E BONS 

ESPETADORES.  
GOSTAM DE TEATRO,  

DE MÚSICA,  
DE LER.  

TÊM BONS HÁBITOS.» 
RUY NÃO QUER  
VÊ-LOS PARA  
ALÉM DISTO,  

NÃO QUER AVALIAR 
NINGUÉM.  

QUANDO ASSISTE  
A UM ESPETÁCULO,  

COM OU SEM  
FAMÍLIA NO PALCO,  
NÃO ESTÁ LÁ COMO 

ATOR. «GOSTO  
É DE ME EMOCIONAR  
COM AS HISTÓRIAS.» 

«Se não houver  jeito para a arte não va-
le a pena», diz Ruy de Carvalho sobre a sua 
profissão. É uma atividade exigente que na-
da tem que ver com o que muitas vezes se 
pensa. «Isto não é improviso.» O ideal é sa-
ber-se um pouco de tudo: além da repre-
sentação, numa peça existe música, baila-
do, cenografia, guarda-roupa... «Podemos 
não saber fazer nada destas coisas, mas te-
mos de ter noção do que são e da sua im-
portância.» É olhar para o todo, principal-
mente em teatro. Já em televisão as valên-
cias têm de ser outras. Basta pensar que em 
cima de um palco há uma exposição global 
que pede a um ator «todo o seu corpo», ao 
passo que «na televisão um ator é apenas 
o que o realizador quer apanhar com a câ-
mara». «Claro que depois há os atores que 
querem apenas ser famosos», diz Henri-
que. «As vedetas», acrescenta João. «Oh 
meus filhos, são os atores de montra», cha-
ma-lhes Ruy. 

CADA UM DOS TRÊS CARVALHOS «VIVE 
a arte à sua maneira» e o apelido não re-
presenta um peso acrescido. A não ser pa-
ra «os colegas», concordam todos. Para 
eles, esses colegas, começam por ser «ne-
tos ou filhos de...», recorda João. «Mas is-
so com o tempo esbate-se.» Ruy prefere fa-
lar da «autodisciplina», acreditando que é 
ela que leva um ator longe. Só não acredi-
ta na perfeição, apenas nas «coisas muito 
boas». O público e os outros, aqueles que 
dividem consigo uma cena, são quem im-
porta e são eles que têm de estar «bem». Já 
chegou a desistir de uma peça, em que o fi-
lho também entrava, precisamente por is-
so. «Disseram-me que eu estava bem. Mas 
e os outros?», pergunta. A voz sai-lhe mais 
encorpada e a testa fica franzida.

«Nós fazemos música com palavras», 
prossegue João de Carvalho. Subir para 
um palco e desafinar está fora de questão. 
É o coletivo que está em jogo. Para Henri-
que, a falta de sintonia vem da procura da 
substituição da verdade pela técnica. «On-
de há verdade há sintonia. Em palco, di-
zendo com verdade, está tudo correto.»  
E exemplifica: «Amo-te. Podemos apren-
der a dizê-lo muito bem, mas às vezes fal-
ta profundidade. Falta a verdade. E é isso 
que eu procuro quando assisto a um filme, 
a uma peça...» «O mal dos atores é estarem 
a examinar-se em cena. É aí que perdem a 
verdade», responde Ruy. «Na prática, só há 
uma escola: ou temos verdade, ou o que es-
tamos a fazer não resulta», concorda João.

O tempo vai passando. Ruy está pre-
ocupado: precisa de ir às compras. Ri-se 

ANIVERSÁRIO

quando o diz. Não é ele quem cozinha as 
suas refeições, mas se for necessário não 
se atrapalha. «Sopas é o que me custa mais 
fazer. Não acerto na medida da água. Mas 
faço bem arroz, faço bem massas, faço bem 
ovos mexidos, tortilhas. Consigo desen-
rascar-me.» O filho e os netos – ao Hen-
rique juntam-se os primos Diogo e João 
Ricardo – também se dão entre tachos e 
panelas. Aprenderam com a avó Ruth, es-
clarece Ruy, enquanto neto e filho trocam 
impressões sobre um palhaço que o pri-
meiro segue nas redes sociais e daqueles 
que o segundo recorda ter visto ao longo 
da carreira, iniciada em criança e marcada 
por uma infância nos camarins ao lado do 
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pai. Compreendem a paixão de Ruy pela fi-
gura, mas não a partilham. «O Pamplinas 
[alter ego de Buster Keaton] era palhaço. O 
Charlot não era», intromete o «paizinho».

As histórias dos seus 90 anos de vida 
contaram-se muitas vezes à mesa. Todos 
conhecem a do vizinho, o senhor Vila de 
Brito, a quem Ruy chamava sempre «um 
nome de passarinho». «Era o Beija-Flor», 
recorda. E dá uma gargalhada. Dizem que 
não tem jeito para decorar nomes. Há ain-
da a história do Ribeirinho, o ator Francis-
co Carlos Lopes Ribeiro, que dirigiu Ruy 
de Carvalho em início de carreira. «Ele era 
muito violento quando encenava. Um dia 
disse-lhe que me falava de forma brusca 

porque eu o respeitava como se ele fosse 
meu pai. E ele responde-me "caga lá no pai". 
Uma merda! Ia-lhe batendo. Se não fosse 
a Eunice [Muñoz] dava-lhe uma sova. Ele 
faltou-me ao respeito.» Foi uma das «três 
ou quatro vezes» que perdeu as «estribei-
ras» a nível profissional. «Em termos pes-
soais nunca aconteceu.» João chegou mais 
tarde a dirigir Ribeirinho. «Nessas alturas, 
quando estava só no papel de ator, já brin-
cava. Era indisciplinado. Fazia aquilo que 
não gostava que lhe fizessem.»

Eunice Muñoz salvou-o nesse dia. É um 
ano mais nova, estreou-se um ano depois 
de Ruy. As suas carreiras acabaram por se 
cruzar várias vezes no teatro e na televisão. 

«Estar com ela numa peça é maravilhoso, 
porque ela é diferente todos os dias», diz 
Henrique. «Mas também havia dias em 
que não estava bem», acrescenta o pai. 
«Estava sempre bem», responde o neto. 
«Ela ia pondo-me doido, meu filho», con-
trapõe o avô. «Há uma frase que me dis-
seram um dia sobre a Eunice que me fi-
cou para sempre: “Que bem que ela fez isto 
mal”», intervém João.

«Eu tenho é de ir às compras», volta a 
dizer Ruy. «Deixem-me só ver o que é que 
está a dar na televisão.» Aumenta o volu-
me. É piano. «Sabes o que é isto, não sa-
bes paizinho?» «É um concerto», respon-
de. «É russo de certeza», atira Henrique. 
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Era Chopin, o Concerto nº 1. Em casa de 
Ruy a música confunde-se com represen-
tação. Respira-se arte. «Olha, minha que-
rida, também gostava de ir naquele car-
gueiro que ali está», diz depois de olhar pa-
ra o mar que se vê da janela. «Já fui uma vez 
de barco com a minha filha [Paula] para o 
Brasil. Fui de barco e vim de avião.» 

O BALANÇO DOS SEUS 90 ANOS É IGUAL 
ao dos anos anteriores. Ao dos dias ante-
riores, mesmo que não faça anos. O que 
não quer é deixar morrer o jovem de 18 que, 
diz, vive dentro de si. O que lhe alimenta o 
espírito ao final de sete décadas e meia de 
carreira é o amor pela arte à qual foi parar 
por acaso e à qual se rendeu quando aos 
8 anos, numa brincadeira, fez uma perso-
nagem da «história da Carochinha». Diz 
nunca ter estado desempregado e nunca se 
ter preocupado em demasia com algumas 
desilusões e tristezas que a vida lhe foi dan-
do. Fala da morte com a mesma descontra-
ção com que olha a vida: sabe que ela é cer-
ta, e isso não o assusta. É do outro lado que 
acredita que vai encontrar aqueles que já 
partiram. 

Prefere olhar para o futuro, é sempre o que 
tem na mira. O seu futuro, o dos filhos, o dos 
netos, o da bisneta. Como o de Henrique, 
que «devia ter ido para o Conservatório». 

E volta o pingue-pongue: «Não é o caso de 
ser bom ou ser mau. É o caso de ser único. 
É uma escola que pode ter muitos defeitos, 
mas que dá uma base, isso dá», explica o fi-
lho João. «Se eu soubesse aquilo que sei ho-
je, teria ido. Ficava a conhecer muita gen-
te… E muita gente ficava a conhecer o meu 
trabalho, o que hoje não acontece», lamen-
ta Henrique. «É entrar no meio e ficar a co-
nhecer colegas de outras artes, que lá tam-
bém há dança e música», diz Ruy.

Para já não, mas Henrique não põe de la-
do a possibilidade de frequentar o Conser-
vatório. O futuro o dirá. Quanto a João, aca-
bou recentemente de gravar a série Jacinta, 
a ser emitida em maio pela TVI, quando se 
assinalarem os 100 anos das aparições de 
Fátima. Já Ruy continuará a interpretar a 
mais recente temporada de Inspetor Max, 
que regressou ao ecrã do canal de Queluz 
no dia 27 de fevereiro. E continuará em pal-
co, ao lado do filho e do neto, com Trovas & 
Canções: Atores, Poetas e Cantores, espetá-
culo escrito pela filha, Paula, e pelo cunha-
do, Paulo Mira Coelho, que desde o verão de 
2014 o tem levado em digressão por vários 
teatros do país. Não é cansativo? É. E é por 
isso que Ruy fica «admirado com as coisas 
que ainda faz». Mas é no palco, junto do seu 
público, que um ator gosta de estar. Mesmo 
que tenha 90 anos.   
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CADA UM DOS TRÊS 
CARVALHOS VIVE A ARTE  

À SUA MANEIRA  
E O APELIDO NÃO 

REPRESENTA UM PESO 
ACRESCIDO. A NÃO SER 

PARA OS COLEGAS, 
CONCORDAM TODOS.  
PARA ELES, ESSES 

COLEGAS, COMEÇAM  
POR SER «NETOS OU 

FILHOS DE...», DIZ JOÃO. 
«MAS COM O TEMPO  

ISSO ESBATE-SE». 

Só estamos a começar a chegar a casa dos portugueses mas já temos 
100.000 clientes. É natural: a Iberdrola é uma das maiores empresas 
de energia do mundo, somos líderes em energias renováveis e um 
dos maiores fornecedores de energia da indústria portuguesa. 
Agora que sabe um pouco mais sobre nós, comece também a contar 
connosco para lhe dar uma nova energia.

Saiba mais em iberdrola.pt
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M U L H E R E S

L Í D E R E S

EFEMÉRID E
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M U L H E R E S

L Í D E R E S

NA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CINCO 

HISTÓRIAS QUE SE CONJUGAM NO FEMININO. CINCO MULHERES 

DE DIFERENTES ÁREAS E DISTINTAS ORIGENS QUE VINGARAM 

PELA LIDERANÇA E PELO EXEMPLO EM TERRITÓRIO ADVERSO. HÁ 

QUEM TENHA PERDIDO O NOME, A FILHA E A LIBERDADE PARA 

LUTAR POR UM PAÍS DIFERENTE E JUSTO, HÁ QUEM TENHA 

RECUSADO A SEGURANÇA DE UMA VIDA DE MULHER BURGUESA, 

DONA DO LAR, QUANDO A SOCIEDADE A EMPURRAVA PARA ESSE 

FIM, HÁ QUEM TENHA CONQUISTADO SILICON VALLEY TENDO 

COMO PONTO DE PARTIDA UMA PEQUENA ALDEIA EM FÁTIMA. 

Textos Filipa Martins
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A 
Organização das Nações 
Unidas  (ONU) apenas  re-
conheceu o dia internacio-
nal da mulher em 1975, já a 

data era assinalada há várias décadas.  
E antes? Bem, antes foram dados mui-
tos passos. Alguns de salto alto. Senho-
ras de família do reinado do imperador 
romano Augusto (63 a.C.-14 d.C.), por 
exemplo, inscreveram-se como prosti-
tutas para amarem livremente, sem in-
correrem em sanções; Charlotte Corday 
degolou Jean-Paul Marat em nome da 
paz, da união e da fraternidade durante 
a Revolução Francesa; a escritora ingle-
sa Mary Wollstonecraft tornou-se pio-
neira da defesa do voto feminino a partir 
de 1792; Domitília Carvalho foi a primei-
ra mulher a frequentar a Universidade 
de Coimbra (1871-1966); cientistas ne-
gras da NASA puseram o homem a or-
bitar em torno da Terra; a ceifeira Cata-
rina Eufémia foi assassinada no Alente-
jo por pedir mais dois escudos por jorna. 
Todas, ao longo dos séculos, tricotaram 
(esse gesto tão feminino) a grande man-
ta da história dos direitos das mulheres. 

O direito à igualdade de remunera-
ção foi reconhecido internacionalmen-
te em 1919, mas um século volvido ain-
da não é respeitado. Uma mulher de 30 
anos que hoje seja mãe de uma mulher, 
que virá futuramente a ser mãe de ou-
tra mulher, terá alguma probabilidade 
em tornar-se a pentavó da primeira ge-
ração feminina que nascerá num mundo 
totalmente igualitário do ponto de vista 
salarial. A máxima «trabalho igual salá-
rio igual» está, assim, a quatro gerações 
de ser cumprida na plenitude. A igualda-
de de género em termos económicos só 
deverá ser atingida dentro de 170 anos, 
revela um dos mais recentes estudos do 

Fórum Económico Mundial (outubro de 
2016). Um retrocesso em relação aos 118 
previstos em 2015.

Em Portugal, a diferença salarial entre 
homens e mulheres fica-se pelos 14,9%. 
No conjunto da União Europeia, a média 
de intervalo é ainda maior: 16,7%. Mas se 
recuarmos sessenta anos, quando o tra-
balho feminino representava a desagre-
gação das famílias e o declínio moral e 
entraria em concorrência com a força de 
trabalho masculina, no entender do re-
gime do Estado Novo, as disparidades 
salariais ultrapassavam em alguns ca-
sos os cem por cento. 

Em As Mulheres do Meu País (1948), 
Maria Lamas descreveu algumas assi-
metrias da metade do século passado.  

A jornalista e ativista feminista percor-
reu o Portugal do Estado Novo de auto-
carro, carroça e no dorso de burros e de-
nunciou o que viu num livro organiza-
do em função das ocupações femininas 
à época: a camponesa, a mulher da bei-
ra-mar, a intelectual, a operária, a mu-
lher doméstica. Numa oficina no interior 
de Portugal, onde os operários estavam 
de pé, ao torno, trabalhavam quinze mu-
lheres e um homem. Uma tarefa violenta 
pela qual as trabalhadoras recebiam de-
zoito escudos diários e o único homem 
trinta e dois. O episódio do final da dé-
cada de quarenta é um dos exemplos des-
critos por esta mulher que chegou a es-
tar presa e foi obrigada a viver no exílio. 

Depois do 25 de Abril de 1974 foram ul-
trapassadas barreiras ancestrais, como o 
direito universal ao voto (algumas mulhe-
res já podiam votar), mas persistem desi-
gualdades que importa corrigir, sobretu-
do no acesso a algumas posições de che-
fia na administração pública, empresas 
privadas, titulares de cargos políticos e a 
nível salarial. Os dados da Comissão pa-
ra Igualdade no Trabalho e no Emprego 
mostram que 59% das pessoas diploma-
das com ensino superior e 54,8% das pes-
soas doutoradas são mulheres. No entan-
to, 87% dos lugares de membros dos con-
selhos de administração das 17 maiores 
empresas cotadas em bolsa são ocupados 
por homens. E, olhando para o univer-
so das quinhentas maiores empresas do  
país, apenas 8,3% são lideradas por mu-
lheres. A proposta de 33% de mulheres 
nos conselhos de administração de to-
das as empresas (começando pelas públi-
cas) está, neste momento, em análise na 
Assembleia da República. Talvez um dia 
cheguemos aos cinquenta por cento. Sem 
ser preciso que a lei o estipule.

A máxima «trabalho 
igual salário igual»  

está a quatro gerações 
de ser cumprida  

na plenitude.  
A igualdade de género  
em termos económicos  
só deverá ser atingida 

dentro de 170 anos, 
revela um dos mais 
recentes estudos do 
Fórum Económico 
Mundial (outubro  

de 2016). 
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AS MULHERES DO MEU PAÍS
Séculos de luta no feminino e tanto caminho pela frente
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.ANDREIA.

.VENTURA.
PRESIDENTE  
DO ARSENAL  
DO ALFEITE

41 anos

LÍDER ENTRE OPERÁRIOS
Em 1928 foi iniciada a construção do Ar-
senal do Alfeite, em Almada, financiada 
pelas indemnizações alemãs da Primeira 
Guerra Mundial, após a assinatura do acor-
do de Versalhes. Um dos melhores e mais 
bem apetrechados estaleiros para constru-
ção, reparação e manutenção naval da Eu-
ropa. Foi preciso avançar até 2015 para que 
as oficinas de engenharia fossem percorri-
das pelos saltos altos da primeira mulher 
presidente desta instituição quase centená-
ria. E Andreia Ventura, que já se sente arse-
nalista, fez questão de conhecer os cantos à 
casa – ou melhor, os 36 hectares de proprie-
dade à beira Tejo, tendo como vizinhas as 
fardas da Marinha Portuguesa.

Vai abrindo caminho à frente, entre fer-
rugem, ferro e soldadura. O vestido preto 

é recortado por Lisboa, na outra margem. 
Mexe-se à sombra de uma fragata, mais de 
cem metros de comprimento, mas não se 
sente ensombrada pelo léxico do dia-a-dia 
entre navios. «Fragatas, corvetas, lanchas, 
submarinos, lanchas salva-vidas, navios de 
patrulha oceânica e navios de patrulha cos-
teira», enumera com facilidade, apontando 
alguns em espera para reparação.

Contornamos a doca seca, acena a um 
operário numa pasteleira. «Boa tarde, dou-
tora.» Andreia não veio ao engano, sabia que 
ia liderar uma instituição marcadamen-
te masculina. Os números falam por si: 510 
trabalhadores, entre operários navais e en-
genheiros, apenas trin-
ta senhoras. E é «se-
nhora» a palavra esco-
lhida por Andreia, não 

«mulher». Apanhados de surpresa parecem 
ter sido os operários das oficinas, visitados 
nos primeiros dias da recente administra-
ção. «Nunca tinham tido uma mulher a lide-
rar a empresa. Quando cheguei deparei-me 
com alguns calendários típicos de ambien-
te de oficina», conta divertida. Acabaram 
por desaparecer sem que tivesse de ser fei-
ta qualquer recomendação e toda a gente ra-
pidamente se adaptou ao novo estilo de lide-
rança. «O meu gabinete deixou de ter restri-
ções de acesso, deixaram de ter de falar com 
o superior ou com os recursos humanos pa-
ra serem ouvidos por mim. O edifício da ad-
ministração é de acesso franco.»

Na história de Andreia, que tem agora 41 
anos, há, como nas boas histórias, decisões 
feitas por amor. Licenciada em Direito pe-
la Universidade Católica, tem a inscrição 

GUSTAVO BOM/GLOBAL IMAGENS
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EFEMÉRID E

na Ordem dos Advogados suspensa volun-
tariamente por incompatibilidade de fun-
ções. Mas foi num escritório de advogados 
que iniciou a carreira, interrompida por um 
pedido de casamento. «Apaixonei-me por 
um colega, atualmente meu marido, e havia 
uma regra que impedia relações amorosas 
dentro do escritório. Um teria de sair.» Foi 
ela, apresentando uma carta de demissão 
com via verde para o desemprego.

«Foi uma sensação horrorosa quando me 
vi sem trabalho, mas foi tudo muito rápido e 
acabei por aceitar uma proposta para o Mi-
nistério da Justiça.» Antes dos 30 anos já 
era assessora da então secretária de Esta-
do dos Transportes, atual ministra do Mar, 
Ana Paula Vitorino. No gabinete, participou 
na definição das opções estratégicas para o 
setor marítimo e portuário. Conhecimentos 
que utilizou mais tarde na Administração 
do Porto de Lisboa, onde coabitou com três 
governos distintos e pôs em prática uma das 
caraterísticas que reconhece na liderança 
feminina: a capacidade de criar consensos. 

FINALMENTE, MARGARIDA
As casas ainda estão vestidas de Natal e 
uma mulher espera junto a uma cabine te-
lefónica em Belém, Lisboa, com um saco na 
mão. No interior, pijama, escova de dentes, 
um desenho de uma filha para um pai que 
julga preso pela polícia política. A mulher é 
interpelada. Fica a saber que o marido es-
tá morto e que não lhe poderá velar o corpo 
porque o funeral fora nessa manhã.

Estamos em 1962, há cheiro a rabanadas 
na rua, Portugal salazarista tinha perdido 
Goa, o regime fora humilhado pela fuga de 
Peniche de Cunhal, a guerra do Ultramar já 
ceifava vidas e a PIDE atirava a matar. Mar-
garida Tengarrinha, agora com 89 anos, ti-
nha 34 quando ficou viúva do dirigente co-
munista e artista plástico José Dias Coelho. 
Com uma filha de 2 pela mão, não vestiu a 
pele do sofrimento. Abandonou a casa clan-
destina onde vivia, com a próxima tarefa es-
tipulada: pôr de pé uma oficina de falsifica-
ções de passaportes para que outros pudes-
sem dar o salto e fugir à morte.

Antes disso tinha sido menina burguesa 
do Algarve, filha do gestor do Banco de Por-
tugal de Portimão, com criadas para todo o 
serviço. Já à época com liberdades invulga-
res, andava de calças compridas e percorria 
o barlavento com o pai a pintar. «Comecei 
muito nova a brincar com as artes. O meu 
pai era o meu mentor artístico e provavel-
mente sentia-se frustrado por não ter segui-
do o seu sonho.» Rumou a Lisboa. A escolha 

.CRISTINA.
.FONSECA.

Empreendedora  
e Cofundadora  

da Talkdesk
29 anos

.MARGARIDA.
.TENGARRINHA.

MILITANTE  
COMUNISTA E  

ARTISTA 
PLÁSTICA

89 anos
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de belas-artes pro-
vocou apreensão na 
mãe católica – «uma 
menina a desenhar 
nus?» – e mereceu 
apadrinhamento pa-
terno. Mas antes de terminar o curso deu-  
-se o afastamento entre pai e filha. Uma re-
lação nunca inteiramente reatada.

A torneira financeira do pai fechou quan-
do Margarida foi expulsa da faculdade. En-
tre cavaletes, conheceu Dias Coelho, acaba-
do de sair da prisão. E ambos fizeram «uma 
luta brutal pela paz quando a NATO reu-
niu pela primeira vez em Lisboa», colocan-
do cartazes no elevador de Santa Justa. 

 Até que chegou o dia da pergunta derra-
deira. O revolucionário quis saber se a me-
nina burguesa seria capaz de passar à clan-
destinidade, nessa altura já com a primeira 
filha do casal. Durante seis anos coloca-
ram o jeito artístico ao serviço das falsifi-
cações e da paginação do jornal Avante!. 
Perdeu o nome, só voltou a ser Margarida 
quando os cravos saíram à rua. Mas per-
der o nome não faz mossa, quando se es-
tá à beira de se perder uma filha. Teresa vi-
veu em casas clandestinas com os pais até 
aos 5 anos, sem poder contactar com ou-
tras crianças, imitava o que via e passava os 
dias a pintar. Foi traída pela habilidade pa-
ra o desenho ao exibir a uma vizinha «uma 
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cópia de uma maquete com a foice e o mar-
telo e Avante muito bem escrito». Marga-
rida despediu-se da primeira filha já com 
a segunda na barriga, só a voltaria a ver 11 
anos e meio depois.

O assassínio de Dias Coelho deu a Zeca 
Afonso os vibratos da dor em A Morte Saiu 
à Rua e a Margarida a urgência de sair do 
país. Trabalhou com Álvaro Cunhal em 
Moscovo, deu o salto com a filha Guidinha 
ao colo, adormecida para não chorar. Vol-
tou no final dos anos sessenta e casou-se no-
vamente. O 25 de Abril devolveu-lhe as fi-
lhas e o nome – finalmente, Margarida –, 
permitiu-lhe concluir o curso de Belas-Ar-
tes. Passou pela Assembleia da República 
e radicou-se em Portimão, onde ainda de-
senha vendo a Praia da Rocha pela janela. 

 DE FÁTIMA A UNICÓRNIO
As estatísticas garantem que é mais fácil so-
breviver a um acidente de aviação do que 
criar uma startup de sucesso, mas a vida de 
Catarina Fonseca tem sido marcada pela 

improbabilidade. Ainda não tem 30 anos 
mas já é cofundadora da Talkdesk, apon-
tada pela revista Forbes como um próximo 
«unicórnio», o ambicionado patamar de 
valorização de mil milhões de dólares (940 
milhões de euros). Ela também está sob ra-
dar e conquistou uma posição na lista das 
trinta pessoas com menos de 30 anos que 
vão dar nas vistas mundialmente na área 
das novas tecnologias.

Como é que isto se faz? Como é que uma 
rapariga de uma aldeia perto de Fátima, on-
de não havia crianças com quem brincar e 
a solidão a atirava para os livros, conquista 
a poderosa Silicon Valley? Se a vissem des-
cer a alameda do Instituto Superior Técni-
co (IST), em Lisboa, de vestido solto, passo 
apressado, sorriso a aflorar, seriam emba-
lados na ilusão da facilidade. Puro enga-
no. «Trabalhei 16 horas por dia, fazia dois 
turnos, o europeu e o americano, levava o 
computador para jantares e a minha mãe 
achava que eu vivia num hotel.» Isto numa 
altura em que a empresa passou de trinta 
funcionários para 150 num ano. 

A mais velha de três irmãos «de uma fa-
mília humilde», era uma estudante bri-
lhante, mas acabou por entrar num cur-
so onde a média se ficava pelos 12 valores. 
Optou por Engenharia, Telecomunicações 
e Informática no IST. O nome da licencia-
tura, profundamente masculina, parecia 
uma língua desconhecida para a mãe, que 
tecia tapetes e mantas no tear enquanto 
tomava conta dos filhos, ou para o pai, que 
durante anos teve uma empresa de cons-
trução civil. Porém, sem saberem, tiveram 
influência na decisão da filha. «O meu pai 
é uma pessoa muito hands on», é assim 
que Cristina fala, com o discurso em por-
tuguês mesclado de expressões do ecossis-
tema empreendedor. «Um dos hobbies de-
le é montar e desmontar carros, dele her-
dei o gosto pela engenharia e pela lógica.»

Fez o curso à primeira, no terceiro ano 
foi convidada para ser professora assisten-
te e começou por fazer investigação. Te-
ve propostas para a Portugal Telecom, co-

nheceu pessoalmen-
te Zeinal Bava, que 
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lhe estendeu o tape-
te, foi namorada pe-
la consultora Mckin-
sey e ganhou uma bol-
sa de doutoramento. 

Mas recusou todas as saídas seguras e arris-
cou criar a sua própria empresa com um co-
lega de curso. Foram dois os negócios falha-
dos antes de o esforço ser recompensado.

O que a influenciou, na altura, foi uma 
temporada nos cuidados intensivos, entre 

a vida e a morte. Tinha 21 anos. «Não con-
seguia respirar, entubaram-me e quando 
acordei estava ligada ao ventilador. Houve 
uma altura em que tive a sensação de que 
poderia sobreviver àquilo ou não. Quando 
saí de lá, decidi que não iria perder tempo a 
fazer coisas que não queria.»

E não perdeu. A Talkdesk, conhecida por 
montar um call center em apenas cinco mi-
nutos, tem agora duzentas pessoas e an-
gariou mais de 25 milhões de dólares (23 

milhões de euros) de investimento em três 
anos de exercício. Já Cristina Fonseca é um 
dos rostos desse sucesso, uma mulher no 
competitivo e altamente masculino mun-
do dos negócios na área de TI. E o que é que 
se faz quando, aparentemente, se chega ao 
topo? Surpreende-se novamente. Em 2015, 
anunciou a saída do dia-a-dia da empresa, 
mantendo-se como cofundadora, e iniciou 
um ano sabático. «Tinha orgulho no carim-
bo da supermulher, com enormes prejuízos 
pessoais, agora tenho tempo para pensar.» 
E não coloca de parte a hipótese de lançar 
uma nova empresa em breve. 

 

A MENINA DA FARMÁCIA
Quando nasceu na Cidade da Beira, em Mo-
çambique, homens matavam homens na 
selva, e o pai, licenciado em Ciências Far-
macêuticas e a cumprir o serviço militar 
obrigatório no Ultramar, dava apoio aos 
hospitais e aos feridos. A família regressou 
a Lisboa quando Cristina Campos tinha 1 
ano. Por isso não possui memórias, apenas 
fotografias, de um país que se guerreava por 
dentro. É, ainda assim, uma evidência que 
cuidar do outro está na sua génese.  

Cresceu atenta ao sofrimento. Com esfor-
ço e poupança, os pais, ambos farmacêuti-
cos, abriram a primeira farmácia à qual 
deram o nome de família. Foi por ali que 
trocou as brincadeiras por tarefas de res-
ponsabilidade que a entusiasmavam. «Pas-
sava lá muito tempo, limpava o pó aos me-
dicamentos quando era pequena e adorava 
organizar as embalagens. Com o tempo co-
mecei a conferir receitas.»

Talvez de uma forma expectável, licen-
ciou-se em Ciências Farmacêuticas, depois 
de se destacar com a melhor nota na Prova 
Geral de Acesso do Liceu D. Filipa de Len-
castre, a temida PGA que agitou o mundo 
estudantil na década de noventa em Por-
tugal. Mas ainda a meio do curso perce-
beu que não iria seguir as pisadas dos pais 
e continuar o negócio da família. «Desper-
tei para áreas que não conhecia, nomeada-
mente marketing e gestão, questões mais 
estratégicas que eram desconhecidas por-
que não ouvia falar sobre elas em casa.» 
No final do curso riscou ainda outra saí-
da profissional após um Erasmus em Lon-
dres, onde trabalhou em genética humana. 
Chegou a ser convidada para fazer o douto-
ramento, mas não se identificou «com a fal-
ta de tangibilidade da investigação labora-
torial». Por essa altura, já namorava com  
o atual marido, um amor antigo, com quem 
teve três filhos.

EFEMÉRID E
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compreendeu que po-
deria lutar fora de ca-
sa contra o obscuran-
tismo doméstico onde 
crescera. Em Sevilha, 
foi a única mulher a 

fazer informação de rua nos anos setenta, 
mas a sociedade não estava pronta para lhe 
estender um tapete vermelho. «A primeira 
vez que pedi trabalho num órgão de comu-
nicação recusaram porque tínhamos o pe-
ríodo e depois ficávamos grávidas.» Quan-
do conheceu Saramago, em 1986, e juntos 
foram na peugada dos passos de Fernando 
Pessoa pela cidade, estava longe de saber 
que iria abandonar uma carreira como jor-
nalista para ser novamente o pilar do dia- 
-a-dia, da gestão doméstica e da máquina. 
Cuidou do homem e do seu talento maior. 
«Mas isso é revolucionário, não é submis-
so. Entender que a humanidade depende 
de alguém e que a humanidade começa em 
cada casa e na rua», argumenta. Agora, na 
Fundação Saramago, diz-se «à disposição 
da sociedade» e trabalha, com juristas, na 
criação da Declaração dos Deveres Inter-
nacionais do Homem. É a sua última gran-
de missão. Fazer que se cumpram os direi-
tos, todos os direitos, constitui, para já, o 
primeiro dever conhecido que estabelece. 
Esse será o pilar dos pilares para um mun-
do melhor. Outros se seguirão.  

tantos momentos, criminosa» das institui-
ções, mas antes por um verbo de que gosta e 
do qual é praticante – cuidar, que não acei-
ta como ato de submissão.

Às imagens masculinas que povoam a 
Igreja, preferiu a de Santa Teresa «porque 
era uma dissidente no seu contexto». As 
mulheres que admira têm, aliás, «quase to-
das uma parte de dor» por estarem confi-
nadas aos seus tempos e no entanto rebe-
larem-se contra eles. Como Rita Levi Mon-
tarchini, a neurologista italiana que, «para 
se dedicar à ciência, teve de passar situações 
difíceis na sua vida pessoal».

O Maio de 68 apanhou-a a entrar na idade 
adulta. As paixões sucederam-se. Outras fi-
caram pelo caminho, como a religião. Che-
gou a literatura, o jornalismo e a política e 

A indústria farmacêutica parecia ser o 
passo seguinte para uma mulher «orienta-
da para resultados», mas nem tudo foram 
rosas. A aluna brilhante, atual diretora-ge-
ral da Novartis Portugal e vice-presidente 
da Apifarma, começou a carreira como de-
legada de informação médica, «uma profis-
são nem sempre acarinhada e às vezes mal 
vista pelos profissionais de saúde». «Foi 
uma tremenda lição de humildade que me 
fez a pessoa que sou hoje. Foi começar do ze-
ro e ter de reconstruir um capital de credi-
bilidade que já tinha construído na faculda-
de.» De pasta na mão, a palmilhar consul-
tórios, a lidar com rejeições e momentos de 
espera, desenvolveu competências soft que 
nenhum curso técnico lhe poderia fornecer. 
O que a ajudou a assumir uma posição de li-
derança na gigante farmacêutica suíça aos 
42 anos. No caminho do sucesso, fez pausas 
para respirar, como um ano sabático duran-
te o qual tirou um MBA (Master of Business 
Administration), e reforçou certezas. 

PILAR QUE É PILAR
Foram muitas as dedicatórias de Saramago 
a Pilar del Río. «A Pilar, que é a minha ca-
sa; a Pilar, todos os dias; a Pilar, que não dei-
xou que eu morresse.» Mas, conhecendo Pi-
lar del Río, volvidos quase sete anos sobre a 
morte do Prémio Nobel da Literatura, trin-
ta desde que se conheceram às quatro da 
tarde sob uma luz de junho, poderíamos ar-
riscar uma outra mais óbvia, mas tão verda-
deira se lhe olharmos para a biografia. Ape-
nas: «a Pilar que é pilar», enquanto apoio, 
base, suporte. Enquanto alguém que cuida 
e está. Tem sido assim, antes, durante e de-
pois de conhecer José.

Nasceu na Espanha franquista, a enca-
beçar uma fiada de 15 irmãos, numa época 
em que o destino mais corriqueiro para as 
meninas era um casamento estável e bur-
guês. E foi um dos pilares da mãe ensom-
brada pela sociedade patriarcal, de vistas 
curtas, em que Deus era pai, filho e espíri-
to santo e as crianças pareciam nascer sem 
consumação. «A minha mãe era a coisa que 
mais se parece com a Virgem Maria que co-
nheço. Quinze vezes recetáculo, mas pura 
virgem. Virgem absoluta.»

Ser virgem, pelo menos de amor, não esta-
va nos seus planos e cedo compreendeu que 
o seu destino não seria colocar-se «ao ser-
viço de um homem», mas do homem, como 
pilar para os que precisavam. Aproximou- 
-se da religião e chegou a fazer votos. Não 
atraída pela versão «patriarcal, machista, 
reacionária, antiga, injusta, canalha e, em 

.PILAR.
.DEL RÍO.

PRESIDENTE 
DA FUNDAÇÃO 

SARAMAGO

66 anos

 Na Fundação Saramago, 
Pilar diz-se «à disposição 
da sociedade» e trabalha, 
com juristas, na criação 

da Declaração dos 
Deveres Internacionais 

do Homem. É a sua 
última grande missão.

JORGE AMARAL/GLOBAL IMAGENS
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LIVROS

A Confraria Vermelha, única livraria feminista 
do país, no Porto, não é apenas o lugar  

onde se vendem obras escritas por mulheres.  
É também – e sobretudo – um espaço  
para se falar e prestar homenagem  

à literatura no feminino. 
Texto Ana Patrícia Cardoso 

Fotografia Rui Oliveira/Global Imagens

Mulheres
que leem
mulheres
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LIVROS

Cada texto é uma ilha.» Es-
ta frase, dita já nos últi-
mos momentos do encon-
tro, é uma bela metáfora 
para descrever as sessões 
das Leitoras de Pandora. 

É final de tarde, numa rua pouco movi-
mentada do Porto, e as participantes co-
meçam a chegar. 

O ambiente é mais do que informal, é fa-
miliar. Aida Suarez, 35 anos, proprietária 
da Confraria Vermelha, única livraria fe-
minista em Portugal, quer garantir que to-
da a gente se sente confortável. 

Afinal, é ali que vão partilhar opiniões, 
experiências, ocasionalmente, uma ou ou-
tra confissão e, acima de tudo, falar sobre 
livros. Os livros, sempre os livros. É esta a 

«
paixão (sim, é uma paixão) das mulheres 
que se juntam todas as últimas quintas-fei-
ras de cada mês neste lugar.

Ter um espaço próprio era um sonho an-
tigo de Aida. Tão antigo quanto aprender 
a ler. «Acho que quis ter uma livraria des-
de que recebi o meu primeiro livro», diz. 
Cresceu numa família de mulheres. Mu-
lheres que liam. Esta foi a primeira gran-
de influência feminista, cimentada, mais 
tarde, com viagens a Barcelona e Madrid, 
onde se cruzou com livrarias do género que 
existiam há mais de quarenta anos. 

Porque não abrir também em Portu-
gal? «Não se trata de um aproveitamen-
to da visibilidade que o feminismo tem. 
Nada disso. Eu queria que a Confraria 
fosse sobretudo uma livraria que fizesse 

homenagem a tantas autoras geniais.»  
É por isso que não se vendem apenas li-
vros sobre temas feministas. Há várias 
secções de livros escritos por mulheres  
– história, literatura infantil, sexualida-
de, filosofia, política, viagens, saúde ou 
arte – e uma biblioteca para consulta.

Da vontade de Aida à prática foram um 
par de anos e um crowdfunding para dar o 
empurrão final. Abriu finalmente as por-
tas em 2015. Na montra, Clarice Lispec-
tor, Virginia Wolf, a madrinha da Confra-
ria, ou Florbela Espanca saúdam os tran-
seuntes e convidam a espreitar o interior. 
Há molduras das autoras por todo o lado, 
pequenos objetos com frases retiradas de 
obras, um gira-discos no fundo da sala com 
um vinil da Janis Joplin, uma máquina de 
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café e outra de chá, bolachinhas na mesa, 
que nada se discute de estômago vazio. Es-
tá tudo pronto, o grupo vai ficando com-
pleto. Desta vez, cada leitora trouxe um li-
vro que tenha sido marcante. 

Aida inicia a conversa com a apresenta-
ção de duas novidades. Mulheres, de Ca-
rol Rossetti, e Las Chicas Son Guerreras, 
de Irene Civico e Sergio Parra. De mão 
em mão, folheiam-se páginas, discutem- 
-se ilustrações. A primeira a apresentar o 
seu livro é Sara Riobom, que não vem só 
falar de Maria Teresa Horta, vem lê-la. Ao 
partilhar um excerto sobre o corpo, que es-
tá sujeito a várias interpretações, nomea-
damente se é de homem ou de mulher, a 
discussão centra-se na forma como perce-
bemos o nosso corpo. Maria Teresa é uma 

O Clube das  
Leitoras de 

Pandora 
reúne-se todas 
as últimas quin-

tas-feiras de 
cada mês, ao 
final da tarde. 

«A CONFRARIA 

VERMELHA É UM 

PROJETO FEMINISTA, 

POR TERMOS 

MAIORITARIAMENTE 

AUTORAS FEMININAS. 

MAS OS HOMENS SÃO 

BEM-VINDOS»,  

DIZ AIDA SUAREZ,  

PROPRIETÁRIA  

DA LIVRARIA. 

das mulheres que está nas prateleiras há 
mais tempo e Aida não pode deixar de re-
comendar a leitura das Novas Cartas Por-
tuguesas. Maria João Coelho, que vem pe-
la primeira vez ao Clube, segura o livro  
A Metáfora do Coração, de Maria Zambra-
no. «É uma filósofa do coração», é assim 
que justifica a escolha. Segue-se a pergun-
ta «porque é que as mulheres são punidas 
por serem emocionais?». «Agir com o co-
ração pode ser uma escolha absolutamen-
te racional», diz Júlia Jardim, de Minas 
Gerais, Brasil. Parece haver consenso em 
torno da necessidade de interpretar a emo-
cionalidade como força e não fraqueza. 

Marta Reis atravessa o oceano para re-
visitar Alexandra Lucas Coelho. Vai Bra-
sil é a publicação, as viagens são o mote. 
A escolha foi simples, livros de viagens 
fazem parte do crescimento de Marta. 
«Sempre vi os meus familiares a partir pa-
ra lugares remotos, sempre li livros sobre o 
tema. É fascinante viver uma viagem atra-
vés das palavras de outra pessoa.» 

Sara identifica-se, é blogger de viagens, 
vai sozinha para todo o lado. «É um prazer 
tão grande, é uma disponibilidade muito 
maior para tudo o que nos rodeia», garan-
te. Aida, acabada de chegar de viagem, te-
ve a primeira experiência a solo há pouco 
tempo. «Foi libertador!», confessa. «Sem-
pre que eu digo que vou viajar, não há vez 
que não oiça a pergunta: Mas vais sozi-
nha porquê?», brinca Sara. Partilham-se 
momentos, há risada geral sobre uma ida 

NM1293_58_59_Livraria Mulh_rui_LB.indd   43 27-02-2017   19:15:18



44 NOTÍCIAS MAGAZINE

OUTROS CLUBES DE LEITURA
As Leitoras de Pandora não são 
o único clube de leitura do Porto. 
Conversas Para Lê-las é um 
clube que se junta regularmente 
para discutir a temática lésbica e 
livraria Flâneur também tem o 
seu próprio clube literário. Em 
Lisboa, o Chá de Letras é um 

evento que convida os partici-
pantes a trazerem não só auto-
res admirados como também 
textos próprios para discussão. 
O Instituto Cervantes, em Lis-
boa, também organiza eventos 
onde são lidos, na sua grande 
maioria, autores espanhóis. 

LIVROS

a Moscovo onde vodka foi a única palavra 
entendida. E a única salvação.

A brasileira Júlia trouxe Harper Lee e o 
livro Não Matem a Cotovia. Fala-se de in-
fância. O crescimento da personagem, o 
crescimento de cada uma de nós. «A pri-
meira vez que ela sentiu que todos queriam 
que ela fosse menos do que ela era foi na 
escola», diz. O segundo livro, que Harper 
Lee não queria lançar, é alvo de críticas, 
como se fosse uma versão não trabalhada 
do primeiro. «Ela queria ser autora de um 
grande livro. Uma única obra memorável», 
defende Aida. 

Há uma pausa para tisanas. As tisanas 
de Ana Hatherly, autora e amiga de Hele-
na Topa, que traz consigo dois livros visi-
velmente marcados pelo tempo e pelas re-
leituras. 351 Tisanas e 463 Tisanas, duas 
obras que juntam textos soltos, sem liga-
ção, entre si.  São pequenas infusões de 
ideias, mantras, resoluções, conselhos. 
Helena diz que «são parecidos com os hai-
ku japoneses» e escolhe cinco ou seis para 
ler. Acaba por ler mais. Há sorrisos pela sa-
la, anotam-se finais de frases. Nem toda a 
gente conhecia, é a surpresa da tarde. «Ca-
da texto destes é uma pequena pintura da 
natureza.» Novamente, uma metáfora que 
encaixa no momento. 

As autoras mencionadas são descri-
tas como se de amigas se tratasse. Mar-
caram fases da vida, ajudaram a supe-
rar fases menos boas, volta-se a elas sem-
pre que é preciso. É isso a amizade, não 
é? Mais do que falar de feminismo, fala-
se da devoção pela literatura. «A Confra-
ria é um projeto feminista, na sua criação, 
por termos maioritariamente autoras fe-
mininas. Mas os homens são bem -vindos, 
já tivemos alguns a participar do Clu-
be e a conversa é sempre muito boa», ex-
plica a proprietária, de livro na mão.  
Falta uma novidade. O Clube de Leitura de 
Jane Austen, que já foi inclusive adaptado 
para o cinema, é a escolha. «A Jane mere-
ce uma oportunidade, é sempre retratada 
como uma autora romântica. Mas há um 
outro lado que nós temos de explorar aqui. 
Há-de ser uma das próximas autoras!» 

A vontade de desconstruir ideias é um 
dos motes destes encontros. Para além 
das Leitoras de Pandora, há outras ativi-
dades de grupo a acontecer regularmente. 
Nas tertúlias Ler para Conviver, o objeti-
vo é celebrar o nascimento de uma escrito-
ra e discutir a sua obra. E a provar que aqui 
pode falar-se de tudo, há sessões de leitura 
agendadas sobre... o Harry Potter.  

As sessões 
duram duas 

horas. As partici-
pantes também 
podem deixar os 

livros na bibliote-
ca da livraria.  

OBRIGADO
Com a sua ajuda, a Promoção do Bem está a equipar

universidades, a reabilitar instituições e a proteger, formar

e acolher aqueles que mais precisam.

Com a Promoção do Bem todos ganham.

Saiba mais em www.lidl.pt
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EN TR EVISTA

O  P A I 
M A I S  C O O L 
D O  B R A S I L

JORNALISTA, PALESTRANTE, APRESENTADOR 
DE PROGRAMAS DE RÁDIO, DINAMIZADOR, 

PROVOCADOR. MAS O QUE ELE GOSTA MESMO DE 
SER É PAI. AS DUAS FILHAS DÃO-LHE O PRETEXTO 

IDEAL PARA REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO 
HOMEM NA FAMÍLIA, A PARTILHA DE TAREFAS EM 
CASA, AS DÚVIDAS SOBRE A PARENTALIDADE. OS 
VÍDEOS DELE JÁ FORAM VISTOS MAIS DE TRINTA 
MILHÕES DE VEZES E OS LIVROS QUE ESCREVEU  
JÁ ULTRAPASSARAM OS 150 MIL EXEMPLARES  

VENDIDOS NO BRASIL. O PRIMEIRO, O PAI 
É TOP É AGORA LANÇADO EM PORTUGAL. 

Entrevista Paulo Farinha

Marcos Piangers
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O tempo todo 
a gente ouve 

recados sociais 
de que o homem 

não precisa 
de participar 
tanto. Todas 
as bonecas de 
criança dizem 
«mamãe, estou 

com fome, 
mamãe tenho 
frio», e nem 
uma boneca, 
de nenhuma 
marca diz 
«papai»? 

EN TR EVISTA

1Aproveita muito do que lhe dizem, das 
ideias e perguntas e sugestões que che-
gam de fora? 
Depende. As ideias que me mandam são 
muitas vezes pesadas. Me pedem para falar 
sobre abandono parental, sobre adoção... Fi-
ca complicado para mim, para tentar não ser 
desrespeitoso com ninguém, porque eu não 
conheço essa realidade. Ou me pedem para 
falar sobre escola pública. Eu estudei em es-
cola pública, mas as minhas filhas não, e eu 
fico o tempo todo imaginando como posso 
falar daquilo de forma genuína. Já cometi o 
erro de falar sobre coisas que não são do meu 
universo, mas prefiro falar do que me toca. 
1Correu mal?
O texto fica sem sentimento. Você está fa-
zendo uma tese sobre uma coisa que não po-
de ser teórica. A paternidade, a relação com 
os filhos, é emocional, é sentimental, precisa 
de ter ranho e lágrimas para ser memorável. 

Em novembro de 2015, em 
Porto Alegre, fez uma 
apresentação numa con-
ferência TEDx. A sua pa-
lestra, «Do que minhas 
filhas precisam», tem 

6m30s e já foi vista mais de 15 milhões de 
vezes em pouco mais de um ano. Imagi-
nava que teria essa repercussão?
Eu dou palestras há uns quatro anos, sem-
pre ligado à criatividade, inovação, tecno-
logia. Eu estou habituado a falar para mui-
tas pessoas. Mas como as conferências TED 
são tão emocionantes e impactantes, aque-
le palco é quase sagrado, eu resolvi contar 
uma história que nunca tinha contado. A do 
abandono do meu pai biológico e o câncer da 
minha mãe. Eu entrei no palco com a voz já 
embargada. Foi muito emocionante.
1Não é pediatra, nem pedagogo, nem 
professor, nem especialista em desen-
volvimento infantil. No entanto, tem mi-
lhares de seguidores nas redes sociais, 
os seus vídeos têm milhões de visualiza-
ções, os seus textos sobre parentalidade 
têm milhares de partilhas, os seus livros 
já venderam mais de 150 mil exemplares. 
Por que acha que isso acontece? Porque as 
pessoas se reveem? Porque as emociona? 
Porque se identificam. Nunca abracei um 
discurso teórico, académico que não fosse 
meu. Tudo o que eu falo foi vivido por mim 
ou é algo em que eu acredito. E mesmo quan-
do eu vivi algo que está errado, as pessoas 
sentem algum tipo de conexão, por conta 
dessa vulnerabilidade e dessa abertura de 
dizer «não sei». Eu arrisco dizer que nem 
pediatras, nem educadores, nem professo-
res, nem cientistas sabem de facto muitas 
das coisas que eu não sei. Está todo mundo 
descobrindo, tateando, e quanto mais a gen-
te se abrir e quanto mais sinceros formos, 
melhor. A gente vai entender que todo o pai 
tem dúvida sobre educação, segurança, li-
berdade ou tecnologia.
1O que o atrai nisso? O facto de tocar a 
vida das pessoas e poder influenciá-las? 
Todo o mundo que produz conteúdo gos-
ta de saber se aquilo teve algum sentido na 
vida dos outros. Se tem sentido na vida dos 
outros, então tem sentido na sua vida. E eu 
acho importante ouvir o que as pessoas têm 
para me dizer. Quando eu falo da minha di-
ficuldade para entregar a minha filha na 
creche ou em entender a adolescência ou em 
falar sobre sexo com crianças... são questões 
em que eu preciso de outros pais me falando 
sobre isso. Eu aprendo muito. Às vezes fico 
chocado, outras impressionado, mas sem-
pre agradecido pelo que me dizem. 

Marcos Piangers já deu dezenas de palestras 
sobre parentalidade e o papel ativo  

do homem na família.

1Fala muito sobre a necessidade de parar, 
abrandar, para poder dar atenção aos fi-
lhos. Isso é muito presente no que escreve.
É importante não desperdiçar esses momen-
tos de reflexão. Muitos pais – e eu durante 
muito tempo fui assim – vão vivendo a vida, 
empurrando com a barriga, pensando nos 
problemas que virão, reuniões, horários, pre-
parar refeições, etc. Uma rotina de ansieda-
de e expetativa, a pensar no futuro. E não es-
tamos presentes no que estamos a viver e não 
degustamos essa trajetória. Com o tempo va-
mos percebendo que o dia-a-dia tem um pra-
zer, e eu não gostaria de o desperdiçar. 
1Cresceu sem conhecer o seu pai biológi-
co e sem uma referência paternal presen-
te. Já escreveu sobre isso e já falou disso 
publicamente. Isso influenciou a vontade 
de ter filhos? 
A minha mãe teve outro relacionamento, 
um padrasto, que não era uma figura muito 

DR

NM1293_46_51_EntrMarcos AP.indd   48 27-02-2017   21:36:54



NOTÍCIAS MAGAZINE 49 

carinhosa. E as pessoas por vezes me dizem 
que por eu não ter tido pai, eu hoje sou um 
bom pai. Eu discordo completamente dis-
so. Se eu tivesse tido um bom pai, um pai ca-
rinhoso e presente, aí sim, eu seria um pai 
melhor ainda, mais carinhoso, mais amoro-
so, mais presente. Por eu não ter tido pai, a 
tendência, a probabilidade seria que eu tam-
bém me furtasse das responsabilidades.  
E muitas vezes eu acho que falhei por não ter 
tido pai e por não ter tido um referencial, al-
guém com quem falar nas minhas dúvidas. 
1Tem muitas dúvidas quanto ao que fa-
zer, os passos a dar?
Todo o dia eu tenho dúvidas. Se estou sendo 
duro com as minhas filhas, se escolhi a esco-
la correta, se estou acertando na educação 
delas, se, quando falo uma piada, não estou 
a insistir numa versão cínica e sarcástica do 
mundo, se eu tive alguma influência no fac-
to de a minha filha mais velha não acreditar 

em Deus, se eu tive alguma influência no 
facto de a mais nova acreditar em Deus e em 
unicórnios. Todo o tempo eu tenho dúvidas. 
1Sempre quis ser pai, desde que se lem-
bra?
O meu avô não aceitou que minha mãe fos-
se mãe solteira e ela mudou de cidade e me 
criou longe da cidade onde cresceu. Por isso, 
eu nunca tive uma casa cheia, bagunçada, 
com muita família. E essa sempre foi uma 
vontade minha. Portanto, eu sempre quis 
ter criança por perto. Sempre quis ter ba-
gunça, xixi, cocó, choro, grito, lágrimas, ra-
nho. Sempre quis dar para crianças aquilo 
que eu não tive. 
1Escreve sobre o dia-a-dia, o quotidia-
no, o que as suas filhas lhe dizem. Como 
é que toma nota das coisas, das ideias que 
lhe surgem? Anda sempre com um bloco?
Eu anoto num bloco de notas que eu te-
nho sempre comigo. Tenho aqui mil frases 

das minhas filhas. Ou no [telefone] celular.  
O que eu tenho à mão. A última é da minha 
filha Aurora [4 anos]. Ela ralou [esfolou] o 
joelho e me contou. Eu perguntei como ela 
tinha feito aquilo, como foi o acidente. E ela 
me mostrou. «Foi assim.» E fez o mesmo, 
com o outro joelho, para me explicar. Agora 
ela está com os dois joelhos ralados. Esse ti-
po de situação é tão divertido. E alguns pais 
deixam isso passar. Eu gosto de trazer algu-
ma reflexão para este tipo de coisas. 
1Temos acesso a tanta tecnologia, tanta 
informação, sabemos tanta coisa hoje. E 
até já somos capazes de falar dos proble-
mas, não temos vergonha de os abordar. 
Qual é, então, o maior desafio para um pai 
atualmente?
Um dos maiores é parar de correr. A gente 
está sempre correndo. Sempre na correria. 
Você pergunta para alguém: «Como vai?»  
E ele responde: «Correria.» «Como é que 
está o trabalho?» «Correria.» Como está 
sua agenda?» «Correria.» Estamos sempre 
trabalhando e sempre na correria, o tempo  
todo. Por conta disso, a gente nunca está on-
de a gente está de facto, vamos empurran-
do com a barriga, apagando incêndios diá-
rios, esquecendo de aproveitar esses peque-
nos presentes que os filhos dão todos os dias.
1Há hoje uma grande preocupação por 
parte dos pais para que os filhos sejam  
boas pessoas, seres humanos decentes, 
com valores e princípios. Além de que-
rermos que eles estudem e se formem e 
tenham cursos e possuam ferramentas 
para os preparar para a vida profissional. 
Sente isso também? 
Eu sinto. Esta é das gerações mais interes-
sadas nesse tipo de coisas, sobretudo os ho-
mens – as mulheres já se preocupavam com 
estas questões. A gente se preocupa em for-
mar crianças mais humanas, mais bon-
dosas, mais gentis do que a nossa geração. 
Queremos que esses filhos sejam os da gera-
ção que vai mudar as coisas no futuro, mu-
dar o mundo para melhor. Acho que todo o 
mundo está preocupado com isso.
1Também já somos capazes de verbalizar 
melhor esses desejos e esses sentimentos. 
Já falamos em amor com naturalidade.
O nosso principal erro é achar que amor de-
mais faz mal. Eu ouço amigos meus dizer 
que «o meu pai nunca ia num jogo de fute-
bol meu e eu vou em todos os jogos do meu 
filho, estou com ele, torço por ele, abraço 
ele...» E um amigo me perguntou: «Será que 
isso é bom?» E eu digo que sim, claro que é 
bom. Quanto mais você estiver junto, quan-
to mais amor e segurança você der, e quanto 
mais referencial de gentileza e humanidade 
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babysittter?» Não, não estou de babysitt-
ter! Eu tive uma participação muito diver-
tida na conceção dessas meninas. E tenho 
uma participação não tão divertida, mas de 
muita responsabilidade. Sempre que vou 
a reuniões escolares, fica aquele mal-es-
tar, porque a maioria das pessoas são mães.  
E muitas vezes as mães gostam de falar mal 
dos pais. E é importante ter um pai lá, uma 
espécie de espião da categoria.
1Ainda é preciso alertar muito para estas 
questões? Acender muito os holofotes so-
bre estes temas?
Todas estas questões são importantes de 
discutir, porque são atuais. Acontecem pe-
la primeira vez nessa geração. Nós, homens, 
não temos uma licença de paternidade com-
parável à licença de maternidade...
1Quantos dias de licença de parentalida-
de para o pai, no Brasil?
Cinco dias. Eram três dias, passou para cin-
co. A discussão é aumentar para vinte. Algu-
mas empresas já trabalham com vinte dias. 
Para as mulheres são seis meses, no máxi-
mo. A disparidade é muito grande. O ho-
mem devia ter mais tempo, para participar 
nas responsabilidades igualmente. 
1Isso pode fazer a diferença?
Claro. Se você for num banheiro público e 
o fraldário fica no banheiro feminino, vo-
cê está recebendo um recado: «Não preci-
sa trocar fralda, deixa a sua mulher fazer is-
so.» Eu cansei de ser expulso de banheiro 
masculino porque eu estava entrando com 
uma criança que é menina. Cansei de tro-
car fralda em praça de alimentação de shop-
ping por não ter fraldário no banheiro mas-
culino. Eu sou a favor de licença de paterni-
dade igual à licença de maternidade porque 
acho que é um recado que é preciso dar.  
O tempo todo a gente ouve recados sociais 
de que a gente não precisa de participar tan-
to. Já reparou que todas as bonecas de crian-
ça dizem «mamãe, estou com fome, mamãe 
estou com sede, mamãe tenho frio», e nem 
uma, de nenhuma marca diz «papai»? É 
mais um recado: cuidar de criança, trocar 
fralda, mudar a roupa é coisa de «mamãe».
1Na sua casa, como gerem isso? Na sua 
família, quem passa mais tempo com as 
filhas? O Marcos ou a sua mulher? 
Acredito que é a minha esposa. Ainda. O 
meu design de vida é passar cada vez mais 
tempo com as minhas filhas.
1Vocês têm uma filha com 11 anos, outra 
com 4. Ao longo dos anos, qual foi o mo-
mento mais complicado de gerir na dinâ-
mica do casal, por causa dos filhos? 
Foi quando nasceu a minha segunda filha. 
Eu estava no auge da minha carreira, estava 
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e doçura você puder dar para uma criança, 
mais segura ela vai crescer. E provavelmen-
te vai aplicar na vida dela. 
1A sua editora em Portugal quis lançar o 
livro agora e trazê-lo cá nesta altura por 
causa do Dia do Pai. Em Portugal, nesta 
altura, há muita publicidade com suges-
tões para o Dia do Pai, mas muitas ainda 
bastante estereotipadas. E no Brasil?
No Dia dos Pais, aqui, todos os shopping 
centers e lojas e marcas querem falar para os 
pais. Então os presentes são kits de churras-
co, uma camiseta de futebol e cerveja. Este 
ainda é muito o conceito de homem para a 
publicidade brasileira. É muito assustador. 
Você vai dar umas facas e cerveja para um 
cara que pretensamente vai cuidar do seu fi-
lho, completamente alcoolizado e com uten-
sílios muito perigosos, assistindo o seu jogo 
de futebol, o que muitas vezes o deixa meio 
nervoso. Me incomoda como a publicida-
de gosta de padronizar o homem, essa visão 
do pai provedor, o que paga contas, que não 
sabe muito sobre as coisas em casa, porque 
quem percebe disso é a mãe. 
1Durante muito tempo era visto assim, 
também na publicidade...
Por muitos anos isso aconteceu de facto, is-
so era o que a maioria dos pais se propunha a 
fazer, especialmente naquela ideia de famí-
lia americana pós-guerra, em que a mulher 
ficava em casa cuidando das questões fami-
liares e o homem saia para trabalhar. Mas a 
gente viveu algumas décadas em que a mu-
lher já entrou no mercado de trabalho, mas 
o homem ainda não se apropriou do seu pa-
pel em casa. 
1Acho que são cada vez menos as coisas 
que o homem não faz ou faz menos. O pai 
hoje é mais interventivo, assume mais as 
suas responsabilidades. Mas a diferença 
ainda é grande...
Eu estou falando de questões que ao homem 
são muito distantes, como lavar louça, tro-
car fralda, dar banho, ir em reuniões de co-
légio, falar sobre questões fisiológicas com 
os filhos, as mudanças nos relacionamentos 
sociais, criar e educar o filho sozinho, aju-
dando a sua esposa a estar no mercado de 
trabalho. Ou seja, tomar a iniciativa de dizer 
«Não, deixa que eu falto no meu trabalho». 
Isso simplesmente não acontece na vida do 
homem. É um tabu estabelecido. O homem 
nem é incentivado a fazer isso nem tem um 
referencial, nunca viu isso acontecer. 
1E quando fala disso com outras pessoas, 
elas estranham.
Não sei se já aconteceu isso com você. Es-
tar num evento social com suas filhas e as 
pessoas perguntam: «Hoje você está de 

O Papai É Pop [em Portugal, O Pai 
É Top, ed. Planeta, 10,90 euros] 
e O Papai É Pop 2 resultam da 
compilação de textos que o jornalista 
brasileiro publicou na imprensa  
e nos perfis públicos no Facebook  
e no Instagram. Escreve mensalmen-
te para a revista Pais & Filhos (Brasil) 
e semanalmente para os jornais 
Diário Catarinense e Zero Hora. 
Licenciado em Jornalismo pela  
Universidade Federal de Santa  
Catarina e apresentador do programa 
da Rádio Atlântida Pretinho Básico, 
Marcos Piangers faz regularmente 
palestras sobre parentalidade  
positiva e sobre inovação, tecnologia 
e criatividade. O site do autor, 
piangers.com, reúne também livros 
da mulher de Marcos, a jornalista  
Ana Cardoso, autora de A Mamãe É 
Rock e Natal, Férias e Outras Histórias. 
Tem duas filhas, Aurora, de 4 anos,  
e Anita, de 11.

DUAS FILHAS, SETE OFÍCIOS

O Pai é Top 
ed. Planeta 
112 páginas
10,90 euros 
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fazendo muitas coisas, recebendo muitas 
propostas, viajando muito. Nós, homens, 
somos treinados culturalmente para isso. 
Para produzir, ganhar dinheiro. E a gente 
sente prazer quando isso acontece. Eu dizia 
para minha esposa: «Quem me dera passar 
tanto tempo com a minha filha.» Mas é um 
discurso falso que os homens utilizam para 
passar para as mulheres a ideia de que aqui-
lo é uma vida muito boa, isso de ficar com 
as crianças, poder curtir o crescimento das 
filhas. Esse foi o momento de tensão maior 
Não fui um pai tão bom quanto eu poderia 
ser e quanto a minha mulher me cobrava.
1As coisas acalmaram depois?
Se eu tivesse um pai, ele teria me dito que 
eu estava fazendo mal, trabalhando demais, 
devia estar mais em casa. Foi minha esposa 
que teve de fazer essa catequese para que eu 
me esforçasse para equilibrar trabalho, pro-
dutividade e vida familiar, e voltasse a estar 
em casa, emocionalmente em casa.
1Qual foi o truque dela?
Ela conversou muito comigo. A minha fi-
lha tinha 1 ano. Pela primeira vez, a gente 
falou em separação. E eu olhava para a mi-
nha vida e para a minha casa e pensava: «Se 
eu me separar, nunca mais vou acordar com 
essas meninas do meu lado. Se eu me sepa-
rar, não vou poder dar banho nelas todos 
os dias, não vou poder dar comida todos os 
dias.» Foi o momento em que eu percebi que 
nós, homens, procuramos outras mulheres, 
mas procuramos uma coisa que não existe. 
Fomos treinados desde pequenos a procu-
rar a mulher perfeita, maravilhosa na cama, 
na cozinha, gentil. Uma busca incessante de 
achar que a grama do vizinho é sempre mais 
verde, que existe algo que é incrível e que a 
gente não está vivendo. Mas é uma mentira 
que colocam na nossa frente. E com o passar 
do tempo, a gente aprende que para todas 
essas mentiras, para todos esses problemas 
que os casais passam, você tem uma opção. 
É dizer: «Vou ser um homem melhor, mais 
participativo, um pai melhor. E vou abrir 
mão das reuniões pretensamente produti-
vas para ter uma vida familiar emocional-
mente mais equilibrada.»
1Foi a ideia de se ver sem as suas filhas no 
dia-a-dia que o fez abrandar a vida profis-
sional?
Sem dúvida. E posso dizer que não há deci-
são melhor para um homem, perceber que 
se a sua vida profissional atrapalha a sua vi-
da familiar, optar pela vida familiar é a me-
lhor alternativa.  

Leia a entrevista completa a Marcos Piangers 
em www.noticiasmagazine.pt.
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CUIDAR DA ALIMENTAÇÃO E ESTAR ATENTO AO PESO SÃO  PREOCUPAÇÕES NORMAIS DE QUALQUER JOVEM ATLETA DE 
COMPETIÇÃO. MAS OS ALTOS NÍVEIS DE EXIGÊNCIA, SOBRETUDO NOS DESPORTOS ESTÉTICOS, COMO GINÁSTICA OU DANÇA, 
PODEM TER UM EFEITO PERVERSO, DEMONSTRADO PELOS ESTUDOS: A PRESSÃO AUMENTA O RISCO DE PERTURBAÇÕES 
ALIMENTARES. NA PROCURA DE UMA MELHOR PERFORMANCE, O CONTROLO DO CORPO TORNA-SE UMA OBSESSÃO.
Texto Helena Viegas Ilustração Marta Poeira

Anorexia no desporto
Desafiar os limites do próprio corpo
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Ana (nome fictício) tinha 15 
anos quando decidiu «le-
var o desporto mais a sé-
rio». Já tinha experimen-
tado ginástica, praticava 
natação de competição e 

entusiasmou-se com o surf. Fez dois campe-
onatos regionais, queria obter patrocínios, 
competir ao mais alto nível. Aluna excelen-
te, tinha 1,73 metros e nunca teve excesso 
de peso, mas a timidez e os fatos de treino 
não faziam dela a jovem mais popular do li-
ceu. «Queria destacar-me pelos resultados 
desportivos.» Ser melhor no surf tornou-se 
uma obsessão. Ana acreditava que «com es-
forço e obstinação podia chegar onde qui-
sesse», e estava determinada a prová-lo. 

Não saía à noite, não cometia excessos e, 
tudo somado, treinava 10 a 12 horas por se-
mana. Mas tinha de fazer mais. «Eu não 
me achava gorda, a questão não era a per-
formance. Os resultados não chegavam e, 
como tudo o resto já estava tão controlado, 
concentrei-me na alimentação.» Começou 
por cortar os doces, eliminou as gorduras. 
Viveu momentaneamente a ilusão de que 
«a dieta saudável estava a resultar». De-
pois, reduziu os hidratos de carbono e foi 
diminuindo as quantidades, progressiva-
mente. Até ao momento em que, seis meses 
depois, no consultório da psiquiatra Dulce 
Bouça, especialista na área das perturba-
ções do comportamento alimentar (PCA), 
recebeu a confirmação de um diagnóstico 
que demorou a interiorizar: anorexia nervo-
sa. Em cerca de um ano, passou dos 65 pa-
ra os 47 quilos. 

Sete anos mais tarde, depois de ano e meio 
de acompanhamento e um longo processo 
de recuperação, a estudante de Engenharia 
– que agora vai ao ginásio e surfa por pra-
zer – reconhece que houve um conjunto de 
situações a desencadear a doença. A ambi-
ção da competição foi um escape. «Nunca 

encontramos apenas um elemento isolado 
que possa explicar a anorexia, há questões 
genéticas, caraterísticas familiares, indi-
viduais... Mas o desporto de competição é, 
de facto, considerado um fator de risco», diz 
Cláudia Cabido, pedopsiquiatra no Hospital 
Dona Estefânia, em Lisboa. 

«É importante que a família, os treinado-
res, os professores conheçam a doença e pos-
sam agir como agentes de prevenção», subli-
nha a especialista. «Identificar comporta-
mentos de risco quando a doença ainda não 
está completamente instalada permite um 
diagnóstico precoce e um tratamento mais 
célere», acrescenta Rita Rodrigues, pedo- 
psiquiatra no mesmo hospital.

Um dos estudos mais sólidos – realiza-
do pela Universidade de Educação Física 
e Desporto da Noruega, com uma amostra 
superior a três mil indivíduos – mostra que a 
prevalência de PCA é duas mais elevada en-
tre os atletas (vinte por cento contra os nove 
por cento encontrados na população geral). 
E alerta para outra conclusão: o risco é signi-
ficativamente superior nos desportos esté-
ticos, onde a prevalência de PCA encontra-
da foi de 42 por cento (ver caixa). 

«Há um consenso quanto ao facto de o 
maior risco existir em modalidades como 
a dança, a ginástica, a natação sincroniza-
da ou a patinagem artística — onde a apa-
rência física é considerada fundamental e se 
exigem corpos magros. Sobretudo ao nível 

ESTÁ NA HORA DE FALAR SOBRE ISSO!
Termina hoje, 5 de março, a Semana de Sensibilização para  
as Perturbações do Comportamento Alimentar do Reino Unido, lançada 
com o slogan «Está na hora de falar sobre isso!». Em Portugal, não 
existe um dia nacional e a ONU pondera a criação de um Dia Mundial  
da Luta contra os Distúrbios Alimentares para 2 de junho. 
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da alta competição ou profissional», con-
firma Rita Francisco, psicóloga e professo-
ra na Universidade Católica, que dedicou o 
doutoramento à questão das PCA em ado-
lescentes praticantes de dança e ginástica, 
em diferentes níveis.

A pressão externa
As estatísticas não surpreendem a nutricio-
nista Luísa Trindade, do Hospital Lusía- 
das Porto. A questão é-lhe demasiado fa-
miliar. Não esquece a menina de 9 anos que 
há uns anos lhe confessou, entre lágrimas, 
que não conseguia comer. Maria (nome fic-
tício) tinha-se iniciado na ginástica acrobá-
tica e todos lhe anteviam enorme sucesso na 
competição, mas a mensagem chegava-lhe 
do treinador com um sublinhado: não po-
dia engordar. «A mãe apercebeu-se de que 
ela não comia, chorava muito, estava sem-
pre com medo de aumentar de peso. Existia 
uma anorexia nervosa já instalada a pedir 
uma abordagem multidisciplinar.»

«A pressão para a magreza, enquanto 
regra implícita e enquanto regra explícita, 
transmitida por professores e treinadores, 
foi o fator de risco mais importante no estu-
do que fiz com os atletas portugueses», con-
firma a investigadora Rita Francisco. «Mas 
bailarinas e ginastas, que não apenas os de 
alta competição, também podem ser igual-
mente alvo de pressões que facilitam o de-
senvolvimento desses comportamentos.»

SINAIS DE ALERTA DA ANOREXIA NERVOSA

DIETA  
RESTRITIVA

RECUSA  
DAS  

REFEIÇÕES

EXERCÍCIO 
FÍSICO  

EXCESSIVO

PREOCUPAÇÃO 
CONSTANTE  
COM PESO,  

ALIMENTAÇÃO  
E CALORIAS

ISOLAMENTO 
SOCIAL  

E OUTROS  
SINTOMAS  

DEPRESSIVOS
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Tiago Camacho, médico da Federação 
Portuguesa de Ginástica, explica que «os 
atletas da seleção têm acompanhamento 
nutricional, mas nos níveis de competição 
inferiores essas questões ficam muito ao ní-
vel dos clubes». E Miguel Lucas, psicólogo 
e preparador mental de atletas, reconhece 
que «há muito pouca formação» nesta área. 
A comunicação violenta reforça o fracasso, 
quer o objetivo seja perder peso ou outro. 
«Muitos atletas não são ensinados a com-
petir. Associam o seu valor desportivo ao seu 
valor pessoal.» 

Existem caraterísticas individuais, co-
mo o perfeccionismo, a persistência, a to-
lerância ao esforço físico – essenciais no 
desporto de competição – que são também 
traços de personalidade de quem sofre de 
anorexia nervosa. Mas a pressão social é 
uma realidade transversal. «Cultural-
mente, a mensagem é fortíssima», expli-
ca a psiquiatra Dulce Bouça. «A magreza 
é associada ao sucesso, a uma maior capa-
cidade de controlar a mente e o corpo. Na 
anorexia, a gordura é uma metáfora, a pes-
soa quer ser mais forte, mais segura, mais 
capaz, mais controlada.» 

Agir pela prevenção
Perseguir um objetivo desportivo ou profis-
sional implica ter cuidado com a alimenta-
ção, fazer sacrifícios, e é fácil os primeiros 

 A NUTRICIONISTA 

LUÍSA TRINDADE NÃO 

ESQUECE A MENINA DE 

9 ANOS QUE HÁ UNS 

ANOS LHE CONFESSOU, 

ENTRE LÁGRIMAS,  

QUE NÃO CONSEGUIA 

COMER. TINHA-SE 

INICIADO NA GINÁSTICA 

ACROBÁTICA  

E O TREINADOR 

REFORÇAVA: NÃO PODIA 

ENGORDAR. «A MÃE 

APERCEBEU-SE DE QUE 

ELA NÃO COMIA, 

CHORAVA MUITO, 

ESTAVA SEMPRE COM 

MEDO DE AUMENTAR  

DE PESO. EXISTIA UMA 

ANOREXIA NERVOSA  

JÁ INSTALADA.»

sinais de PCA passarem despercebidos. 
Mas o isolamento e a obsessão com o pe-
so devem sempre merecer atenção. A nutri-
cionista Luísa Trindade deixa ainda outro 
alerta: «Anorexia significa perda de apeti-
te e pode existir sem sofrimento psicológi-
co, mas com falências físicas.» 

O caso de Teresa (nome fictício), que aos 
16 anos está a estudar numa reputada aca-
demia de bailado da Europa, é paradigmá-
tico. «Ela estava com 48,5 quilos e sabia 
que não podia passar dos 45. A mãe esta-
va preocupada com essa exigência e pediu- 
-me ajuda», conta a nutricionista. Na esco-
la, o pequeno-almoço tinha fruta, aveia e 
leite, mas o almoço era tomate com mozza-
rella e o jantar uma sopa. Os resultados da 
dieta altamente restritiva eram já visíveis 
em Teresa: nunca tinha tido menstruação, 
o cabelo estava fraco, as unhas quebradiças. 
«Tratava-se de uma anorexia consciente e 
induzida», acusa especialista. Um contex-
to de alto risco que só não teve consequên-
cias psicológicas graves porque em causa 
estava uma personalidade pouco influen-
ciável e uma mãe preocupada que a levou 
a iniciar um processo de acompanhamen-
to com dieta, análises regulares e o recur-
so a suplementos vitamínicos. Dulce Bouça 
é também perentória: «A atenção dos pais 
aos primeiros sinais de uma perturbação 
alimentar é fundamental.» 

DESPORTOS 

 Desportos estéticos 
 (ginástica, patinagem artística, etc.)            42%
 
 Desportos com escalões de peso 
 (judo, remo, etc.)              30%
 
 Desportos de resistência 
 (natação, ciclismo, etc.)             24%
 
 Desportos técnicos 
 (esqui, alpinismo, etc.)             17%
 
 Desportos com bola 
 (voleibol, basquetebol, etc.)             16%

DESPORTO DE COMPETIÇÃO E ANOREXIA
PREVALÊNCIA DE PERTURBAÇÕES  

ALIMENTARES

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Educação Física e Despor-
to da Noruega, em colaboração com o Centro de Treinos Olímpicos de Oslo, em 2003, 
a prevalência de perturbações alimentares na população geral é de nove por cento. 
No caso dos atletas de competição, esse número sobe para vinte por cento.
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PORTO, UM GRANDE DESTINO
PELOS OLHOS DE GRANDES ARTISTAS

A luz da “jóia” secreta da Europa sempre fascinou grandes pintores. Depois de se tornar, 
pelo terceiro ano, o “Melhor Destino Europeu de 2017”, o JN oferece-lhe esta coleção 

que retrata o Porto aos olhos de grandes artistas plásticos.
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Clérigos, 1941 
05 de março

LIMA DE CARVALHO
Porto, 1974
24 de março

SOBRAL CENTENO
Pontes, 1988
08 de abril
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A CIDADE NO ÚLTIMO SÉCULO

COLEÇÃO

GRÁTIS
A  PA R T I R  D E 

5 DE MARÇO
N A  C O M P R A  D O 

JN

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE A NOSSA LOJA DO JORNAL ATRAVÉS DOS NÚMEROS 222 096 123 OU 213 187 401 OU POR EMAIL: LOJADOJORNAL@LOJADOJORNAL.PT. CAMPANHA VÁLIDA DE 5 DE MARÇO A 14 DE ABRIL. 
DIMENSÃO DAS PINTURAS: 28 CM X 33 CM.

ESTE DOMINGO GRÁTIS
C A I X A  A R Q U I VA D O R A  E  P I N T U R A  N A D I R  A F O N S O

RESTANTES ENTREGAS
À S  S E X TA S  E  S Á B A D O S

NM1293_52_Comport_Anor AP.indd   54 27-02-2017   20:29:40



Nadir Afonso Júlio Resende Abel Salazar

Nadir Afonso Júlio Resende Abel Salazar

José Campas Mário Bismarck  

José Campas Mário Bismarck  Lima de Carvalho

Henrique Silva António Soares João Abel Manta

Henrique Silva António Soares João Abel Manta

António Cruz Sobral Centeno José Rodrigues

António Cruz Sobral Centeno José Rodrigues

PORTO, UM GRANDE DESTINO
PELOS OLHOS DE GRANDES ARTISTAS

A luz da “jóia” secreta da Europa sempre fascinou grandes pintores. Depois de se tornar, 
pelo terceiro ano, o “Melhor Destino Europeu de 2017”, o JN oferece-lhe esta coleção 

que retrata o Porto aos olhos de grandes artistas plásticos.

NADIR AFONSO 
Clérigos, 1941 
05 de março

LIMA DE CARVALHO
Porto, 1974
24 de março

SOBRAL CENTENO
Pontes, 1988
08 de abril

JOSÉ RODRIGUES
s/título, s/ data
14 de abril

HENRIQUE SILVA
Porto (Tríptico), s/ data
25 de março

ANTÓNIO SOARES
Ponte D. Luís ( Panorama  
da Ribeira - Porto), c. 1935
31 de março

JOÃO ABEL MANTA
Porto - Jardim da Cordoaria,  
s/data 
01 de abril

ANTÓNIO CRUZ
Casario Porto, 1960
07 de abril

JÚLIO RESENDE 
Ribeira Negra, 1987 
10 de março

ABEL SALAZAR
Mercado na Ribeira, 1927
11 de março

JOSÉ CAMPAS
Rua Escura - Porto, 1912
17 de março

MÁRIO BISMARCK
s/título, s/data
18 de março

A CIDADE NO ÚLTIMO SÉCULO

COLEÇÃO

GRÁTIS
A  PA R T I R  D E 

5 DE MARÇO
N A  C O M P R A  D O 

JN

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE A NOSSA LOJA DO JORNAL ATRAVÉS DOS NÚMEROS 222 096 123 OU 213 187 401 OU POR EMAIL: LOJADOJORNAL@LOJADOJORNAL.PT. CAMPANHA VÁLIDA DE 5 DE MARÇO A 14 DE ABRIL. 
DIMENSÃO DAS PINTURAS: 28 CM X 33 CM.

ESTE DOMINGO GRÁTIS
C A I X A  A R Q U I VA D O R A  E  P I N T U R A  N A D I R  A F O N S O

RESTANTES ENTREGAS
À S  S E X TA S  E  S Á B A D O S
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A qualidade do ar que respiramos é cada vez menor. A poluição atmosférica 
transformou-se numa questão de saúde pública por todo o mundo. Mas respire  
fundo: não podemos mudar o ar, mas podemos mudar os hábitos.  Texto Sofia Teixeira Fotografia Getty Images

Proteja-se da poluição

B EM- ESTAR
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QUER SABER 
COMO É A 
QUALIDADE  
DO AR NO  
SÍTIO ONDE 
VIVE?
Em waqi.info 
pode ver, em 
tempo real,  
a qualidade  
do ar que está  
a respirar  
neste momento. 
Em Portugal  
há 12 sítios,  
de norte a sul  
do país, onde 
estas medições 
são feitas.

Respiramos entre do-
ze e vinte vezes por 
minuto. São mais 
de vinte mil inspi-
rações por dia, mas 

nem sempre o ar que pomos cá den-
tro nos dá muita saúde. De acordo 
com dados de um relatório divulgado 
pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS), no final de 2016, cerca de 
três milhões de pessoas morrem to-
dos os anos por causas associadas à 
poluição do ar exterior. 

Em 2012, por exemplo, uma em 
cada nove mortes resultou de con-
dições relacionadas com a poluição 
atmosférica, sendo as doenças res-
piratórias agudas, a doença pulmo-
nar obstrutiva crónica (DPOC), o 
cancro do pulmão e o acidente vas-
cular cerebral algumas das doenças 
que lhe estão associadas. Outros es-
tudos nesta área já relacionaram a 
poluição atmosférica com doenças 
como o Alzheimer, a obesidade e os 
partos prematuros, além das mais 
óbvias, como a asma.

Contas feitas, mais de noventa 
por cento da população mundial 
vive em sítios onde a qualidade do 
ar está fora dos padrões saudáveis, 
e por cá, embora longe dos valores 
assustadores de cidades no Irão, 
na Índia e na Arábia Saudita (os 
campeões da poluição atmosférica), 
não podemos propriamente respi-
rar de alívio. 

Os dados divulgados pela OMS 
no ano passado revelam que das 12 
cidades portuguesas avaliadas em 
2014, seis (Ílhavo, Albufeira, Coim-
bra, Faro, Lisboa e Vila do Conde) 
excediam os limites fixados para um 
dos dois tipos de partículas poluen-
tes avaliados – embora se encontrem 
dentro dos limites, mais brandos, 
fixados pela legislação europeia. 
E, também no ano passado, um re-
latório da Agência Europeia do Am-
biente estimou que em Portugal a 

poluição atmosférica custe 6700 
mortes prematuras anuais. Nem 
todos podemos – ou queremos – vi-
ver fora dos grandes centros urba-
nos, onde os níveis de poluição são 
por norma inferiores. Mas, mesmo 
vivendo na cidade há cuidados que 
podemos ter e comportamentos que 
podemos mudar para ter uma vida 
menos exposta ao perigo que nos 
chega pelo ar. 

EXERCÍCIO AO AR LIVRE
Com poucas exceções (cerca 

de 15 cidades, quase todas situadas 
em África, Médio Oriente e Extre-
mo Oriente) os benefícios do exercí-
cio ao ar livre superam os even tuais 
danos causados da inalação de po-
luição, mesmo nas grandes cidades. 
Ainda assim – e porque o exercício 
nos leva a ficar ofegantes e a respi-
rar mais rapidamente, aumentando 
a exposição – quem gosta de fazer 
exercício ao ar livre na cidade deve 
procurar locais o mais longe pos-
sível de vias com muito movimen-
to e optar por parques arborizados. 
Os melhores horários são antes das 
7h00 e após as 20h00, alturas em 
que há menos trânsito e menor ex-
posição solar.

VITAMINAS E ANTIOXIDANTES
Uma boa dieta não faz mila-

gres, mas pode atenuar o impacto 
da poluição no corpo. Vários estu-
dos sugerem que a ingestão de vi-
tamina B, C, D e E e ácidos gordos 
polinsaturados (ómega 6 e os óme-
ga 3) têm potencial para atenuar os 
efeitos negativos da poluição atmos-
férica pelo efeito antioxidante e an-
ti-inflamatório que possuem. Pode 
encontrar os ácidos gordos polinsa-
turados em peixes como o salmão e 
a cavala e as restantes vitaminas em 
fruta e legumes. Ou seja: agarre-se 
à dieta mediterrânica. 

PURIFICADOR DE AR 
Os purificadores do ar  são 

bem conhecidos de famílias on-
de há alguém com asma ou outras 
alergias. Exactamente porque me-
lhoram a qualidade do ar dentro de 
casa. O mais eficiente dos purifi-
cadores é o filtro HEPA (High Effi-
ciency Particulate Arrestance) com 
capacidade de filtrar micropartí-
culas que evitam a proliferação de 
ácaros, bactérias e fungos, mas que 
também reduz problemas que vêm 
do ar exterior, nomeadamente os 
pólenes e, claro, a poluição.

PURIFICADORES NATURAIS
Também a natureza pode dar 

uma ajuda na purificação do ar in-
terior: ter plantas dentro de casa 
não cumpre só uma função decora-
tiva, elas tornam o ar mais saudável. 
A árvore-da-borracha , a palmeira-
-dama e a espada-de-são-jorge são 
três das plantas de interior que, se-
gundo um estudo já antigo feito pe-
la NASA – mas com resultados que 
se mantêm atuais – cumprem me-
lhor este papel de purificadoras do 
ar em espaços fechados.

VIDROS FECHADOS NO CARRO
Parado na fila de trânsito? Fe-

che o vidro e ligue a ventoinha ou ar 
condicionado, mas cortando a liga-
ção de ar com o exterior que faz que 
o ar seja reciclado em vez de puxado 
da rua. E não se esqueça de que o ar 
condicionado precisa de manuten-
ção e o filtro deve ser mudado todos 
os anos e as condutas do ar limpas.

FAÇA O SEU PAPEL
A qualidade do ar que respi-

ramos também passa por nós: evi-
te usar o carro se pode ir a pé, poupe 
energia em casa, não faça queima-
das e opte por tecnologia e apare-
lhos domésticos com energia lim-
pa ou energeticamente eficientes.  

MAIS DE 90% DA POPULAÇÃO MUNDIAL VIVE EM SÍTIOS ONDE A QUALIDADE DO  
AR ESTÁ FORA DOS PADRÕES SAUDÁVEIS. POR CÁ, EMBORA LONGE DOS VALORES 
ASSUSTADORES DE CIDADES NO IRÃO, NA ÍNDIA E NA ARÁBIA SAUDITA (CAMPEÕES  
DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA), NÃO PODEMOS PROPRIAMENTE RESPIRAR DE ALÍVIO.
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Alguns fabricantes querem usar a tendência ecológica como 
argumento de vendas. É o caso da Mango. A marca espanhola  
criou uma linha com materiais biológicos, selecionados por critérios  
de sustentabilidade. A Mango Commited estará a partir de amanhã  
em quarenta lojas do mundo inteiro, Portugal incluído.
Texto Catarina Vasques Rito

Roupa ecológica, 
sustentável, amiga 
do ambiente

MODA
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Cresce a preocupação am-
biental no setor da moda, o 
que tem levado a que mar-
cas de fast fashion como 

H&M, C&A ou Primark procurem 
soluções menos poluentes. A Man-
go juntou-se também à tendência 
e a marca espanhola terá agora nas 
suas lojas uma nova linha para ho-
mem e mulher, feita a partir de teci-
dos e fibras orgânicas e recicladas co-
mo o algodão, tencel, poliéster reci-
clado ou modal. 

A coleção da Mango Committed 
tem 25 peças para mulher e vinte pa-
ra homem, com tingimento natural, 
cuja produção é realizada em fábri-
cas portuguesas, turcas e marroqui-
nas. Esta linha surge na sequência 
do projeto Take Action, que a mar-
ca lançou no ano passado e que visa 
trabalhar as diferentes áreas de ne-
gócio da empresa – vestuário, calça-
do, acessórios – tendo em considera-
ção a importância de seguir critérios 
de produção sustentável, como o re-
curso a peles e pelo de animais que 
integram a cadeia alimentar huma-
na. Sem esquecer a utilização de pro-
dutos que cumprem as normas inter-
nacionais de uso de químicos e pesti-
cidas. A Mango associou-se também 

Além da Mango, 
H&M, C&A  
ou Primark 
procuram já 
soluções que 
provoquem 
menos impacto 
ambiental. 

ao Project Detox Greenpeace, cujo 
objetivo é a análise de águas utiliza-
das nos processos de produção e está 
a realizar estudos que calculam a pe-
gada hídrica da empresa para mini-
mizar o desperdício de água no fabri-
co das diversas coleções e dentro das 
instalações da marca. Desde o último 
trimestre de 2015, a Mango efetua re-
colhas de roupa usada em lojas sele-
cionadas, uma ação que permite a re-
ciclagem integral de roupa e calçado 
através da organização Koopera, um 
projeto de ação social espanhol. 

A coleção  
da Mango 
Committed tem 
25 peças para 
mulher e vinte 
para homem, 
com tingimento 
natural, cuja 
produção  
é realizada  
em fábricas 
portuguesas, 
turcas e 
marroquinas.
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MO TOR ES

AVolvo só tinha uma for-
ma de combater os ri-
vais BMW série 5 e Mer-
cedes classe E: lançando 

este novo S90, que partilha a plata-
forma e tecnologias do SUV pre-
mium XC90, e o luxo e design es-
candinavos. 

Este automóvel executivo é feito 
para andar, o lugar dele é a estrada. 
E, apesar dos quase cinco metros 
de comprimento, é assinalável a 
leveza com que se conduz o S90. Po-
de perfeitamente usar-se no trânsi-
to da cidade – onde a excelente ma-
nobrabilidade o coloca ao nível de 
um carro mais pequeno e leve – ou 
em estradas mais sinuosas, graças 

O ambiente 
«nórdico» 
traduz-se 

em conforto, 
qualidade e 

espaço de sobra 
para a família.

Condução suave, muito espaço e luxo a bordo, um nível de segurança  
de topo. A Volvo tem os melhores argumentos para convencer  
os executivos a renegar os concorrentes alemães. Chama-se S90.
Texto Bruno Contreiras Mateus

Uma limosina escandinava

EM 
SEGURANÇA, 

O S90 É EXEMPLAR. 
A VOLVO PRETENDE QUE 
EM 2020 NÃO EXISTAM 
VÍTIMAS MORTAIS NEM 
FERIDOS GRAVES NOS 

SEUS CARROS 
NOVOS.
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BMW SÉRIE 5
Defende bem o lugar cimeiro no segmento dos 
automóveis executivos de luxo. O novo série  
5 cresceu em dimensões, está mais leve  
e é confortável. O resultado é um automóvel 
mais espaçoso, fácil de conduzir, dinâmico  
e mais eficiente. 
A partir de 54 500 euros

MERCEDES-BENZ CLASSE E
A nova berlina, que já vai na décima geração, 
é bastante segura e dotada das tecnologias 
mais avançadas de assistência à condução.  
O classe E tem excelente dinâmica de  
condução e conforto. 
A partir de 56 650 euros

AUDI A6
Ganha no preço-base (51 770 euros), mas 
a fatura eleva-se ao somar extras. É um  
premium fácil de conduzir e do qual se  
retira bastante prazer pela resposta das  
motorizações eficientes. A suspensão  
é capaz de reduzir quase todas as  
irregularidades do piso.

OS CONCORRENTES

ao bom desempenho da suspensão 
pneumática Four-C (um extra que 
custa dois mil euros). Mais: a trans-
missão associada à caixa automá-
tica Geartronic de oito velocidades 
contribui ainda para uma condu-
ção bastante suave.

O carro ensaiado, com motor D4 
FWD com 190 cavalos – não é o mais 
potente, esse é o D5 de 235 cv –, tem 
rápida resposta à aceleração, mes-
mo nas recuperações em regimes 
baixos. Há três modos de condução 
possíveis (Comfort, Eco e Dyna-
mic), mais rápido, mais confortá-
vel ou mais familiar. Tudo depende 
do espírito da viagem, porque o co-
ração deste carro aguenta emoções 
fortes – sendo que o gasto de gasóleo 
será proporcional: a marca anuncia 
4,4 litros/100 km de consumo mis-
to, mas as médias registadas no en-
saio rondaram os seis litros.

No que toca ao conforto, o Volvo 
excede as expetativas. Os bancos 
da frente são ideais para viagens 
longas e incluem até apoios late-
rais elétricos (por mais 400 euros). 

O S90 FOI 
BUSCAR A 

IMPONENTE GRELHA DA 
FRENTE AO SUV XC90.  

É UM CARRO DISTINTIVO, 
QUE ESPELHA BEM  

A NOVA IMAGEM  
DA MARCA.

O ambiente «nórdico» a bordo é 
de requinte, com apontamentos 
de madeira no tablier e nas portas. 
O ecrã tátil na consola central con-
centra praticamente todas as fun-
ções, das ajudas à condução, GPS e 
tecnologia de conetividade, às mais 
simples, como o ar condicionado, 
obrigando muitas vezes a desviar a 
atenção da estrada para escolher a 
estação certa – mas também exis-
tem botões de atalho no volante 
multifunções.

Espaço também não falta. Nos 
bancos traseiros viajam perfeita-
mente três adultos, com dimensão 
de sobra para as pernas – na versão 
FWD o lugar do meio sai um pouco 
prejudicado pelo túnel central, mas 
nada que comprometa o confor-
to. Há lugar de sobra também para 
uma cadeirinha de bebé, sem condi-
cionar a habitabilidade dos restan-
tes passageiros. Para a bagagem há 
também muito espaço de arruma-
ção e acesso fácil, ainda que os 500 
litros disponíveis na versão berlina 
estejam ligeiramente abaixo da con-
corrência alemã.

No capítulo da segurança, o S90 
– tal como a carrinha V90 – con-
quistou este ano nota máxima (cin-
co estrelas) nos testes da EuroNcap, 
a entidade que avalia os automó-
veis no mercado europeu. Resulta-
dos que não surpreendem, a ava-
liar pela meta a que a Volvo se pro-
põe em 2020, que não haja registo 
de vítimas mortais ou feridos gra-
ves nos seus veículos novos. Daí que 
o S90, V90 e XC90 estejam no to-
po dos automóveis com melhor tec-
nologia de assistência à segurança 
– o pilot assist, por exemplo, acele-
ra, trava e corrige a trajetória den-
tro da faixa de rodagem, até ao limi-
te de 130 km/h, sem intervenção do 
condutor, tendo atenção ao veículo 
da frente. O preço base do S90 é de 
53 874 euros. 

A berlina de 
luxo da Volvo 
foi feita para 
a estrada, 
para viagens 
tranquilas em 
família.

NM1293_60_61_Motores_rui_LB.indd   61 27-02-2017   19:07:27



62 NOTÍCIAS MAGAZINE

- Recebemos um recado do jardim de infância.
- Então?
- Temos de fazer uma fantasia de carnaval com um tema à escolha.
- Mas o carnaval já passou.
- Pois. Mas eles acham que não o celebraram bem e algumas crian-
ças queixaram-se que os pais não tinham feito fantasias muito giras.
- Então e agora?
- Então, agora as educadoras lembraram-se de fazer outro Carnaval. 
- Mas não podem. Isso não é assim.
- Dizem que o Carnaval é quando um homem quiser.
- Mas não é. Não pode ser. Carnaval já foi, foi na semana passada e já 
passou. Passou. Passado. Adeus. Tchau Carnaval, olá Páscoa. É as-
sim, chama-se calendário. Tem uma sequência. Não se muda assim.
- Mas qual é o teu problema?
- O problema é que detesto o Carnaval. E detesto tudo o 
que tenha a ver com carnaval. E agora que temos a van-
tagem, a boa noticia, a alegria suprema, a festa, hossa-
na nas alturas, de já ter passado o carnaval, vamos dei-
tar tudo por terra e voltar a festejar isso? Nem pensar.
- Vai dizer isso às tuas filhas.
- Não preciso de dizer, elas sabem que já passou.
- Elas sabem que já passou. Mas agora vai-lhes lá di-
zer que não se podem mascarar outra vez, desta vez co-
mo deve ser, porque o pai não quer.  E que é outra vez 
culpa do pai?
- Desta vez como deve ser? Outra vez culpa do pai? Que 
conversa é essa?
- Quer dizer que elas foram fazer queixa de ti.
- As minhas filhas foram fazer queixa de mim? A quem? Porquê?
- Às educadoras delas. Cada uma à sua. Disseram que tu não gostas 
do carnaval, que as mascaraste à pressa, que as fantasias eram feias, 
que as amigas iam todas mais bonitas do que elas. 
- Mas elas estavam tão giras. A Branca de Neve e um morango.

- Não era um morango, era uma amora. Uma bata manhosa  que 
compraste no chinês, três números acima e que desbotou para a rou-
pa dela. E a irmã com um fato Branca de Neve antigo, que era da tua 
irmã, do tempo em que o Walt Disney ainda devia ser vivo. 
- Aquele fato andou pelas mulheres todas da minha família.
- E por isso mesmo está naquele bonito estado. A tua filha queria ir 
vestida de Elsa, de Ana, de Princesa Sofia ou de astronauta, e tu ar-
ranjaste um fato de Branca de Neve com 25 anos. Só porque eu não 
estava cá e foste preguiçoso. 
- E elas agora fizeram queixa de mim, foi?
- Foi. Disseram-me ontem o que tinham feito e que estavam zanga-
das e que queriam falar com as educadoras.
- Então isto é tudo por causa de mim? O que é que tu disseste?
– Disse para fazerem o que o pai as ensinou a fazer: quando não con-

cordam com uma injustiça, protestem. E elas protes-
taram. 
- Por que é que não me disseste? 
- Porque elas têm razão. E porque pediram para não te 
dizer. Para não poderes boicotar a festa delas.
- A festa é delas?
- A festa é para elas. As educadoras sugeriram e os ami-
guinhos das salas delas concordaram. Para as manas 
não ficarem tristes, vão ter direito a uma festa de car-
naval especial. 
- E o que é que os outros pais dizem disso?
- Possivelmente dizem que tu és um palerma que os 

obriga a arranjar mais fatos de carnaval. Mas isso é problema teu. 
- Tratas das fantasias? 
- Trato das das miúdas. Da tua não.
- A minha?!
- Também tens de ir mascarado. Do que quiseres. 
- Foram as educadoras que disseram?
- Não. Mas as tuas filhas iam gostar.   

vida em comum

O Carnaval é quando 
um homem quiser? Raios! 

– DETESTO TUDO O 
QUE TENHA A VER 

COM CARNAVAL. SÓ 
PORQUE AS MINHAS 

FILHAS GOSTAM, 
TENHO DE GRAMAR 

COM ISTO?
– SIM!

PAULO FARINHA
jornalista

Leia todas as crónicas em www.noticiasmagazine.pt.
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CARNEIRO
21 de março  
a 20 de abril
Tenderá a fugir às 
suas responsabilida-
des. A tentativa de 
esconder uma situa-
ção ou um segredo 
podem levar a uma 
perda de confiança e a 
comentários menos 
favoráveis em relação 
a si. Procure ser ho-
nesto consigo próprio 
e depois com os outros 
e verá que se sentirá 
mais apoiado.

VIRGEM
24 de agosto  
a 23 de setembro
Preste mais atenção 
aos bens ou valores 
que partilhar com 
outras pessoas. Pode-
rá surgir um desacor-
do com um membro 
da família ou com um 
sócio em relação a um 
investimento. Não é 
uma altura favorável 
para pedir um em-
préstimo, mas sim 
para fazer uma análi-
se da sua situação 
financeira.

ESCORPIÃO
24 de outubro  
a 22 de novembro
Depois de algum di-
vertimento, sentirá  
a sua energia mais 
voltada para o traba-
lho e para as obriga-
ções profissionais. 
Dedique-se-lhes com 
alguma determinação 
e tudo sairá como 
esperava. Sentirá uma 
grande satisfação do 
dever cumprido. Uma 
alimentação saudável 
e cuidado consigo só 
lhe trarão benefícios. 

SAGITÁRIO
23 de novembro  
a 22 de dezembro
Durante esta fase é 
possível que procure 
algum isolamento e 
reflexão, preferindo 
guardar para si as 
suas ideias ou valores. 
Certas recordações 
do passado poderão 
agora vir ao de cima, 
causando alguma 
melancolia, que deve-
rá a todo o custo evi-
tar. Cuide de si: relaxe 
e durma mais.

CAPRICÓRNIO
23 de dezembro  
a 20 de janeiro
Dará uma grande 
importância às suas 
convicções e lutará 
por elas com toda a 
sua energia. Mas 
cuidado! Escute os 
outro, evite tomar 
atitudes precipitadas 
e tente dominar esse 
desejo, quase incon-
trolável, de entrar em 
conflito com os seus 
familiares e amigos 
mais íntimos.

AQUÁRIO
21 de janeiro  
a 19 de fevereiro
Sentirá vontade de 
fazer novos planos a 
nível material e pode-
rá desejar entrar em 
diálogo com os outros 
no que diz respeito a 
negócios ou aplicação 
de dinheiro. Neste 
período, dará maior 
importância à sua 
segurança financeira 
e sentirá maior identi-
ficação com o que 
possui e valoriza.

PEIXES
20 de fevereiro  
a 20 de março
O lado material e 
financeiro é agora 
determinante para a 
forma como se sente 
consigo e com o mun-
do. Se estiver a viver 
uma situação desafo-
gada, sentirá motiva-
ção e autoconfiança. 
No caso inverso, a 
insegurança e o de-
sencorajamento vão 
prevalecer. Impulso 
sexual em alta.

BALANÇA
24 de setembro  
a 23 de outubro
Atravessa uma fase 
muito produtiva a 
nível profissional, 
conseguindo aliar a 
clareza de raciocínio a 
uma invulgar capaci-
dade de organização  
e análise de questões. 
A sua saúde e bem- 
-estar físico recla-
mam mais atenção. 
Que tal iniciar uma 
dieta mais saudável e 
começar a andar um 
pouco mais a pé?

TOURO
21 de abril  
a 21 de maio
Sentirá uma necessi-
dade enorme de se 
isolar e proteger 
dentro de casa. Algu-
ma melancolia, provo-
cada por recordações 
do passado, poderá 
dominar a sua mente 
nesta semana. Talvez 
seja boa ideia aproxi-
mar-se de alguns 
amigos, sobretudo  
se os tiver de signo  
de Touro ou Virgem.

GÉMEOS
22 maio  
a 21 de junho
O campo do trabalho 
está favorecido: surgi-
rão novas ideias que 
poderá tentar concre-
tizar, mas tente ter 
uma certa cautela se 
uma promoção estiver 
em jogo. Este poderá 
ser um bom momento 
para granjear apoios 
nessa área, entre 
colegas e com as 
pessoas fora do seu 
trabalho.

CARANGUEJO
22 de junho  
a 23 de julho
Momento ideal para 
pôr em prática os 
projetos que tem vindo 
a idealizar. Poderá 
concretizar novas 
iniciativas e contagia-
rá os que consigo 
privam. Sentirá maior 
vontade de indepen-
dência. O egocentris-
mo, que não lhe fica 
bem, pode até virar-se 
contra si. Modere os 
seus impulsos.

LEÃO
24 de julho  
a 23 de agosto
Momento de algum 
conflito interno. A sua 
mente tanto poderá 
debruçar-se sobre as 
coisas belas da vida 
como dar-lhe uma 
visão negra do passa-
do recente. Se tende a 
ver o lado mau, evite 
nesta semana pensa-
mentos que lhe pos-
sam provocar tristeza 
ou depressão, mesmo 
que o futuro se lhe 
apresente difícil.
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INOVAÇÃO

IRREVERÊNCIA  
E GRANDEZA

Angelina Jolie é a nova 
musa da Guerlain

NOVAS 
MINIFIGURAS 
LEGO

100% ÁGUA  
DO MAR

Jolie foi eleita pela Guerlain como o rosto do novo perfume para mulher da marca francesa, 
Mon Guerlain. A informação foi dada pela própria grife no Instagram, onde colocou uma 
primeira imagem da campanha publicitária protagonizada pela eterna protagonista  
de Tomb Raider. Especula-se, de resto, que a atriz tenha uma afinidade especial com esta 
marca, uma vez que se lembra da mãe a usar os seus produtos, quando a atriz era criança.

O novo perfume Mon Guerlain, com lançamento 
marcado para março. A totalidade do contrato  
da atriz tem como destino fins solidários.

Estreia esta semana aquele que, segundo 
o LEGO® Batman, é o «melhor filme de 
sempre»! E para o celebrar, a LEGO® lança 
uma coleção de 20 minifiguras baseadas 
em «LEGO® Batman: O Filme» – a longa-
metragem onde vamos ficar a conhecer melhor 
o nosso herói, mas também os famosos vilões 
que o perseguem, como o terrível Joker.
Nesta edição, vais encontrar personagens como 
o Lobster-Lovin’ Batman™, com o seu robe 
preferido, The Eraser™, o Zodiac Master™, 
a Pink Power Batgirl™, o divertido Dick 
Grayson™, Orca™, o Glam Metal Batman™, 
o temível Joker™, o incorruptível Comissário 
Gordon™, a corajosa Barbara Gordon™ e até a 
Harley Quinn™. 

Novo logótipo  
para a nova coleção. 

Modernidade,  
conforto com  

vista ao futuro.
Este passo coloca o 

foco sobre a nova 
coleção, que já 

sofreu uma 
revolução com a 

introdução de 
numerosos 

modelos 
inovadores. Ao 

mesmo tempo, no 
entanto, a linha 

Classic vai 
continuar sob o 

logótipo existente.  
O posicionamento 

da marca baseia-se 
numa estratégia  

de Moda e 
Funcionalidade. 

Essas 
funcionalidades  
de conforto são 
exatamente os 

valores essenciais.

O Institutoptico, grupo de ótica 100% nacional, presta 
homenagem às mulheres e apresenta a edição 
especial da Coleção Lugares de Portugal, da 
Cierzo, atribuindo os valores de 
Irreverência e a Grandeza a 
todas as mulheres 
portuguesas
Designados Mosteiro de 
Alcobaça e Palácio da Ajuda, 
os modelos de óculos da 
Cierzo remetem-nos para a 
forma irreverente, 
para a época, como 
estes monumentos 
foram concebidos, 
mas também para a 
grandeza arquitetónica, 
artística e cultural.

MARIMER, desenvolvido pelos 
laboratórios farmacêuticos 
Groupe Batteur, é 100% água  
do mar, de elevada qualidade 
captada em Saint-Malo,  
França, rica em oligoelementos 
que oferecem qualidades 
terapêuticas inigualáveis,  
sem conservantes ou 
ingredientes químicos.
Para a higiene nasal, nariz 
entupido/constipação, 
sinusites, rinites e rinofaringite, 
MARIMER reúne propriedades 
únicas e revela-seu uma  
gama completa de produtos 
adaptados aos problemas  
ORL.
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TEOLINDA GERSÃO
A entrevista a Teolinda Gersão, publicada na NOTÍCIAS MAGA-
ZINE de 26 de fevereiro, foi bastante interessante e agra-
dável de seguir. Ficámos a conhecer pormenores signifi-
cativos da sua vivência que nos ajudam a descobrir o ciclo 
da natureza em que estamos envolvidos e do qual fazemos 
parte integrante. Uma lição importante sobre a comple-
xidade da vida.

Gustavo Reis, FERRAGUDO

DA LINGUAGEM SECRETA DOS BEBÉS
Tomei conhecimento, através da vossa última revista, que 
os bebés têm uma linguagem mágica e secreta. Foi uma 
ternura porque recordei as histórias – e foram muitas du-
rante os nove meses – que contei à minha filha. Mais tarde, 
quando lhe queria ler uma história de encantar, ela só acei-
tava as da minha cabeça, que eram as que lhe contava quan-
do estava grávida. Foram momentos mágicos que marcaram 
as vidas de ambas. 

Ana Santos, VILAR DE ANDORINHO

O ATOR PREOCUPADO
Que feliz iniciativa da NOTÍCIAS MAGAZINE em ter feito capa com 
Nuno Lopes, vencedor do prémio especial de melhor ator 
no Festival de Veneza de 2016 pelo papel em São Jorge, de 
Marco Martins. É mais um reconhecimento a juntar ao seu 
riquíssimo currículo de prémios. E ao contrário do Chato, 
a personagem que interpretou na série de humor da RTP1 
Os Contemporâneos (2008), célebre pela frase «Vai mas é 
trabalhar», Nuno trabalha com afinco e amor aos seus pro-
jetos, sejam eles de cinema, teatro ou televisão. Sempre 
com a humildade dos verdadeiros talentos.

Mário de Silva Jesus, ODIVELAS

DO LEI TOR

PU
B

LI
CI

D
AD

E

Esta página é para os leitores. Para que protestem, deem ideias 
e opiniões, refilem e se façam ouvir. Mas há condições: é preciso 

que não excedam as 200 palavras ou os mil carateres. E tendo 
consciência de que a revista se reserva o direito de editar  
as cartas de forma que fiquem mais curtas e mais claras. 
Escrevam muito. Ficamos à espera. Os materiais enviados  

não serão devolvidos. 

 E-MAIL 
faca.ouvir@noticiasmagazine.com.pt 

 CORREIO 

Rua Tomás da Fonseca 
Torre E, 3.º piso – 1600-209 Lisboa

INSTRUÇõ ES  D E  U TILIZAÇÃO
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ÚLTIMA PÁGINA

FERREIRA
FERNANDES

Bonnie and Clyde atacam de novo

A 
semana começou, madrugada de segunda-feira, com 
a entrega dos Óscares. Pela primeira vez, foram dados 
de uma só vez os prémios de Melhor Roteiro Adapta-
do (“E o prémio vai para... este!... Não, não, para aque-

le!”), Melhor Filme de Animação (na plateia do Teatro Dolby, Los 
Angeles, e nos sofás lá em casa, por todo o mundo), Melhor Ma-
quilhagem (fazer do nome de uma atriz, Emma Stone, o nome de 
um filme, La La Land) e Melhor Curtíssima Metragem (La La 
Land, Óscar de Melhor Filme durante dois minutos), tanta esta-
tueta dada junta. Nessa extraordinária entrega de prémios este-
ve um filme feito meio século antes, Bonnie and Clyde. 

Então, no palco, há dias, à esquerda, Bonnie, Faye Dunaway, 
coleante, embora não tanto como quando a conhecemos há 

exatamente 50 anos, pistola na mão e pé pousado no pára-cho-
ques do Ford V8. À direita, Clyde, Warren Beatty, também já não 
tão bonito homem (faz 80 anos, este mês) como era quando andou 
a propor o lugar de Bonnie às mais conceituadas atrizes de então. 
Por causa da reputação dele, elas recusavam, talvez com um sus-
piro de arrependimento. Natalie Wood foi uma das que disse não, 
já lhe tinha chegado, anos antes, no Esplendor na 
Relva, na relva e sei lá mais onde. Com Beatty não 
se podia passar algumas horas, quanto mais uma 
filmagem, sem ir para a cama com ele. 

Faye Dunaway fez bem em aceitar, afinal, era 
uma estreante e o filme lançou-a. Bonnie and 

Clyde foi feito sem pedidos de desculpa pelas ce-
nas de violência, com ele Hollywood rompia a tra-
dição de moralismo e os gangsters passaram a ser 
contados até com lirismo. Os protagonistas Bon-
nie e Clyde foram bandidos na vida real, assalta-
vam bancos numa época, em plena Depressão, em 
que parecia haver desculpas. Os pobres gerentes e 
clientes que eram apanhados nos assaltos passa-
vam por vítimas colaterais. 

A cena final da morte, a chapa do Ford V8 e o amor de ambos 
crivados de balas, é de uma beleza que marcou uma gera-

ção. Os factos reais passaram-se em 1934, tempos de pobreza, e o 
filme era de 1967, anos de felicidade em que se ansiava por ação. 
Beatty e Dunaway foram propostos para os Óscares de melhores 
atores. Honestamente, nem ela nem ele nunca viriam a ser os me-
lhores atores. 

Se fez bem em aceitar o papel em Bonnie and Clyde, Du-
naway nunca deveria ter aceitado a cartolina que Warren 

Beatty lhe estendeu agora. Por duas razões. A primeira sendo a 
fórmula “estava a pedi-las” com que se guarda o sigilo do enve-
lope com cada prémio. Soube-se agora, com o sabor de trancas à 
porta em casa roubada, só duas pessoas no mundo conhecem os 
segredos antes de eles serem revelados, em direto, ao mundo. Ca-
da uma das duas com a sua pasta, fechada à chave, e nela os en-
velopes com cada um dos prémios. Quer dizer, para cada prémio 
há, multiplicado por dois, um envelope e respetiva cartolina. Is-
to é, há sempre um envelope a mais e sem que fazer que pode cair 
nas mãos de apresentadores nervosos. Pouco antes, tinha sido 

entregue o envelope “Melhor Atriz”, com a carto-
lina “Emma Stone, La La Land”. Logo, havia um 
segundo assim. Que, caído nas mãos dos apresen-
tadores do Melhor Filme, não seria lido (nunca é) 
o envelope e na cartolina só leriam o nome do fil-
me. Só espanta que nos 89 anos de Óscares não se 
tivesse treslido mais vezes. 

A segunda razão para Faye Dunaway não gritar 
La La Land é explicada pelo calendário. Es-

tamos em 2017, consequência de 2016, e estes são 
tempos para ter particular cuidado com a concei-
tuada Lei de Murphy: “Qualquer coisa que possa 
ocorrer mal, ocorrerá mal, no pior momento pos-
sível”. Em tempos de Donald Trump, de que esta-
va Hollywood à espera?  

 
“QUALQUER COISA 

QUE POSSA OCORRER 
MAL, OCORRERÁ MAL, 

NO PIOR MOMENTO 
POSSÍVEL.” EM 

TEMPOS DE DONALD 
TRUMP, DE QUE 

ESTAVA HOLLYWOOD 
À ESPERA?

Leia todas as crónicas em www.noticiasmagazine.pt.

Já pensaram nisto? Em tudo o que a Humanidade alcançou? Onde é 

que fomos buscar as ideias que nos permitiram chegar a este ponto, 

em que parece não haver limites para o que conseguimos fazer? O 

que é que iríamos pensar, se soubéssemos o que inspirou os maiores 

artistas, cientistas ou filósofos da História? 

Todos temos algo que nos inspira, que nos desperta. Que nos leva a 

questionar, a experimentar, a pôr à prova. Só temos de descobrir o 

quê. Inspirarmo-nos é sermos capazes de ver potencial, onde os 

outros só vêem o óbvio. É sermos capazes de ver mais além. 

No jp.group sabemos o que nos inspira. São as pessoas que fazem 

com que o nosso trabalho valha a pena. Foi por elas que a jp.group 

apostou em duas novas marcas: A jp.di, que distribui produtos e 

soluções tecnológicas das mais prestigiadas marcas de tecnologias de 

informação nacionais e internacionais. E a jp.ik, dedicada à área da 

educação, que está presente em mais de 70 países, tendo liderado 

projetos educativos que contribuíram para o desenvolvimento de 

mais de 12 milhões de alunos.

Agora, com uma nova imagem, queremos continuar a espalhar raízes 

e inspirar a sede de conhecimento por todo o Mundo. 

Saiba mais em www.jpdi.pt e www.jpik.com
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