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10 Entrevista a Luís Portela

60 Uma viagem de TGV a conversar com Macron

Aos 39 anos, Emmanuel Macron arrisca-se a ser o mais novo presidente
francês de sempre. É o favorito nas sondagens para derrotar Marine Le
Pen. Saiba o que pensa, em entrevista, o ex-ministro da Economia sobre
o seu país, a Europa, os políticos, os adversários e a vida

36 ‘Visita de estudo' aos 4 maiores bancos nacionais

Os presidentes executivos da CGD, BCP, Novo Banco e Santander Totta
abriram as portas dos bancos a cinco alunos do ensino secundário.
A educação financeira era o mote, mas os anfitriões acabaram a falar
sobre como é díficil hoje o negócio da banca

44 Quem manda no Rato?

Ana Catarina Mendes domina o partido enquanto António Costa governa
o País. Não se tratam por "tu", mas há uma grande cumplicidade entre
ambos. Com o Rato ao rubro, em ano de autárquicas, saiba como
a secretária-geral adjunta do PS lida com uma birra numa distrital
ou com o caso das sms de Centeno

50 Faíscas no pequeno ecrã do futebol

Em vésperas do Benfica versus FC Porto, a VISÃO foi saber como
se prepararam e relacionam os comentadores que discutem futebol
na televisão. E como encaram as ameaças dos adeptos mais conflituosos.
“Não procuro a polémica, mas não tenho medo de enfrentá-la”, diz,
em entrevista, Rui Santos
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LINHA DIRETA

Correio do leitor

Comentador de futebol sofre
Ora põem o cachecol, ora acariciam a camisola, tão depressa sorriem
como exibem a face competitiva, num minuto equilibram-se com um só
pé para poisarem o outro na bola fugidia e logo a seguir sobem a caixas
instáveis para parecerem mais altos – e enquanto a ação se desenrola, se
não andam a atirar bolas ao ar com as mãos, é garantido que as estão a
rematar com o pé, de cabeça e até de joelho. Sempre de olhos na objetiva,
claro. Se o repórter fotográfico Marcos Borga lhes tem pedido para
fazerem o pino, desconfiamos que Rui Gomes da Silva, Manuel Serrão
e Rui Oliveira e Costa teriam acedido. Em nome de Benfica, FC Porto e
Sporting, os clubes que os movem e pelos quais dão a cara na televisão,
os três conhecidos adeptos comentadores fariam, certamente, mais um
esforço na sessão fotográfica para o tema de capa da VISÃO. À luz da
paixão clubística de cada um, quase tudo se torna relativo, das zangas
insanáveis com companheiros de debate às ameaças que chegam por
correio ou telemóvel. É certo que nem todos resistem a este formato
televisivo “o meu clube é melhor que o teu”, no ar em Portugal há mais de
20 anos. Mas o futuro do ofício em si parece garantido, como se pode ler
na reportagem de Rui Antunes. As televisões pagam-lhes entre €250 e
€750 por programa, eles devolvem em audiências.

Montra
A VERDADEIRA HISTÓRIA DE PETER PAN

Uma nova edição da história do Peter Pan,
do escritor escocês J.M. Barrie, estará
nas bancas com a VISÃO esta semana,
por €12,95. São mais de 200 páginas,
encadernadas a tecido amarelo torrado e
estampagem a preto, que contam com os
comentários de Rita Redshoes, ilustrações
de Cláudia Guerreiro (baixista dos Linda
Martini) e posfácio de Pedro Santos
Guerreiro (diretor do Expresso). Leia a
verdadeira história do rapaz que não queria
crescer e surpreenda-se com as diferenças
entre a versão do livro original e o enredo
dos filmes da Walt Disney. Em visao.pt,
Rita Redshoes explica as anotações que
fez ao livro. Na montra desta semana,
espaço ainda para dois livros – um sobre
o reinado de D. Carlos e outro sobre o
de D. José – que chegam às bancas,
numa iniciativa relançada pela VISÃO e
o Expresso. A coleção 'Viva o Rei' de dez
livros dá a conhecer alguns episódios
da vida de reis portugueses, com uma
linguagem simples
e alguma fantasia,
indo ao encontro do
imaginário dos mais
pequenos.
No final da obra, há
duas secções com
informação adicional
sobre o respetivo
reinado. As grandes
aventuras estão
de volta, por €5,90
cada livro.
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A VISÃO está de parabéns.
24 anos a questionar,
investigar e a abrir caminhos
Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PORQUÊ PASSOS COELHO?
O que o leva a denegrir diariamente a
imagem do Governo? O que o leva a
levar aos investidores e às agências de
rating uma imagem do País que não
corresponde à realidade? Sede de poder?
A que preço Sr. Passos Coelho? Ou será
que o seu narcisismo o leva ao ponto de
querer ver-se a toda a hora nas TVs? Isso
fica muito caro a Portugal e não o leva ao
poder. Antes pelo contrário.
António Melo, Quarteira

“AS REFORMAS DOS AUTARCAS”
Num tempo em que terá de se trabalhar
até aos 66 anos e 3 meses para se
receber a pensão a que se tem direito
sem qualquer penalização; é legal, mas
imoral que haja políticos beneficiando de
subvenções vitalícias (VISÃO nº 1249)
e de se terem aposentado até antes dos
50 anos de idade! Todos os portugueses
deveriam estar sob as mesmas regras.
Carlos Rainho, Vila Real

HORA DA EUROPA
Porque não aproveitar a oportunidade de
no mês de outubro não se alterar a hora
e ficarmos, tal como Espanha, com a
hora da Europa? Um dos argumentos dos
discordantes é o de que quem começa
a laborar às 8 horas, no inverno, tem
de trabalhar e ir para a escola com luz
elétrica por ainda ser noite. Mas para
obviar a esse obstáculo não seria possível
criar, de analogia com outros países, um
horário de trabalho de verão e outro de
inverno, este último com início
às 9 horas?
Joaquim Alberto Martins, Lisboa

Correção
Na última edição da VISÃO, o cargo do presidente da Juventude Socialista de Paredes
aparece trocado numa legenda. Luís Garcia
não é o candidato à Câmara de Paredes, mas
sim Alexandre Almeida. Pelo lapso, pedimos
desculpa aos visados e aos leitores.

Contactos
CORREIO: Rua Calvet de Magalhães,
242 - Laveiras, 2770-022 Paço de Arcos
correiodoleitor@visao.impresa.pt
As cartas devem ter um máximo
de 60 palavras e conter nome, morada
e telefone. A revista reserva-se
o direito de selecionar os trechos
que considerar mais importantes.
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CRÓNICA

Sonhos

ILUSTRAÇÃO: SUSA MONTEIRO

POR ANTÓNIO LOBO ANTUNES
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uma, duas vezes por mês é isto. Aconteceu
a noite passada, por exemplo, em que
estava no Ninda, nas Terras do Fim do
Mundo, sentado numa cadeira de tábuas
de barrica, ao lado do Ernesto Melo
Antunes, ambos a olharmos a chana ao
longe enquanto um pelotão chegava da
mata, desfeito de cansaço, com o alferes à
frente, quase a arrastar espingarda. Pegada
à antiga casa do chefe de posto, agora
em ruínas, onde eu dormia, um milheiral seco a
restolhar até ao arame farpado. Se o MPLA quisesse
podia apanhar-me à mão. Dormia sozinho, nessa
casa, e uma ocasião pedi ao Ernesto
que me deixasse ter lá comigo o meu
furriel enfermeiro. Duas espingardas
defendem-se melhor que uma.
Disse-me que um oficial não podia
estar na companhia de um sargento.
Limitei-me a responder-lhe que, se
me caçassem, ele iria aguentar-se
com essa culpabilidade para toda a
vida. Ficou calado, a lutar consigo
mesmo, mas não me respondeu, e eu
meti-me sozinho na casa do chefe
de posto. Colocou-me uma sentinela
mais perto, mandou abater parte
do milho, de tempos a tempos dava
com ele a rondar a casa. Os caniços
murmuravam a noite inteira e eu
de arma destravada ao lado. Sabia
que o MPLA vigiava de muito perto
o Ninda e mais tarde o escritor
Pepetela, também Prémio Camões,
também meu amigo, ganho depois da
guerra, contou-me mais de ocasião
que pensaram várias vezes caçar-me ali mas que aparecia sempre um problema
logístico qualquer a impedir a manobra, até que
me transferiram para o Chiúme, o mais horrível
buraco onde estive na vida. Só de lá saí para a Baixa
do Cassanje, quase no outro extremo de Angola,
onde não havia guerra, apenas ameaças de minas,
um lugar de beleza imensa com um rio, o Cambo,
cheio de crocodilos. De regresso a Portugal, em
73, durante a preparação do 25 de Abril, a minha
amizade com o Ernesto estreitou-se ainda mais,
tornando-se uma relação de irmãos. Nunca me
zanguei com a sua resposta de que um oficial não
dorme com um sargento. A companhia do Ernesto
foi a que sofreu menos baixas porque a disciplina

era férrea. Quando perdemos o primeiro rapaz foi
o único momento em que os seus olhos mudaram.
Disse-me uma só frase
– Tinha jurado que os levava a todos
e de facto quase levaste, Ernesto, quase levaste.
E da mesma forma que aceitei que um oficial
não dorme com um sargento tenho a certeza que
entenderias se te despejasse uma rajada no pêlo.
A guerra é realmente uma coisa muito estranha.
Depois morreste com a mesma serena coragem
com que viveste sempre. Um ou dois dias antes
disseste-me:
– Esta manhã acordei todo molhado. Não me
deixes morrer sem dignidade
quando a única coisa que
eu podia fazer era estar ao
teu lado: como éramos ambos
oficiais era permitido.
E, enquanto agonizavas,
pensava no milho do Ninda.
Claro que se fosses sargento
seria impossível estarmos ao
pé um do outro. Mas eras um
tenente-coronel e não cessavas
de olhar-me, não pedindo
nada, ambos à paisana, os dois
quase civis, os dois separando-nos para sempre um do
outro, com uma parte de nós
em Ninda, nas Terras do Fim
do Mundo. A guerra acabara
há anos. Nenhum de nós se
achava de camuflado, nenhum
de nós viu chegar um pelotão
da mata, com o alferes à
frente, esbodegado de cansaço.
Agora temo-nos encontrado
nos meus sonhos, onde o milho restolha e onde,
de vez em quando, umas explosões. Mas não
faz mal. Daqui a pouco colocamos um tabuleiro
numa mesita, dispomos as peças de xadrez por
ordem e, como em cada dez vezes, tu ganhas
nove, enquanto o milho da antiga casa do chefe de
posto vai cantando, cantando. Afinal foi a ti que o
MPLA levou. Daqui a nada é a minha vez e se tiver
tempo construo uma defesa indiana do rei que te
vais ver grego para dar cabo dela. A seguir, vamos
espreitar os crocodilos ao rio e falar de poesia.
Lembras-te do Victor Hugo que me deste quando
te despacharam para São Salvador do Congo? Há
por ali umas passagens que te queria ler alto.

Até que me
transferiram para
o Chiúme, o mais
horrível buraco onde
estive na vida. Só
de lá saí para a Baixa
do Cassanje, quase
no outro extremo
de Angola, onde não
havia guerra, apenas
ameaças de minas, um
lugar de beleza imensa
com um rio, o Cambo,
cheio de crocodilos
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Centeno, Maradona
e o défice do século
P O R R U I T A V A R E S G U E D E S / Diretor-executivo

J

também é verdade que Héctor Enrique
á quase ninguém se lembra de ver
passou mesmo a bola a Maradona antes
Héctor Enrique jogar, mas muitos
recordam, com prazer e satisfação, do “golo do século”.
Longe de mim, podem acreditar, quea frase que ele proferiu, nos balrer comparar Mário Centeno a Maradona.
neários, após a vitória da ArgentiMas os bons resultados são o que são – e
na sobre a Inglaterra no Mundial
nisso o desporto é sempre muito mais
do México, em 1986: “Com o passe
transparente e linear do que a economia.
que lhe dei, o difícil seria ele não
E não podemos passar anos e anos a ouvir
marcar golo”. Era uma brincadeira, claro.
que são precisos sacrifícios para fazer
O passe de que ele fala, apenas se vê – e
baixar o défice e, finalmente, conseguimesmo assim só por quem estiver muito
atento – no primeiro segundo do vídeo de
mos cumprir as metas europeias, e poder
uma das jogadas mais célebres da história
sair da “lista negra” do défice excessivo da
do futebol. O relevante foi tudo o que se
União Europeia, e achar que isso, afinal,
passou nos doze segundos a seguir àquele
não tem assim tanta importância.
passe, e que foi mais ou menos isto: a dez
É verdade que é só um bom resultametros da linha de meio-campo, Marado. Cumprir a meta do défice é como a
seleção ganhar à Hungria (como fez no
dona recebe a bola, de costas para a baliza
sábado). Vale três pontos, mas não garante
adversária, controla-a com o pé esquerdo,
pisa-a e rodopia, fugindo a dois ingleo apuramento para a fase final do Munses, Beardsley e Reid. Acelera para a área
dial. Ter o melhor défice do século tamcontrária e, com dois toques, finta Butbém não faz com que a nossa economia
cher, primeiro, e Fenwick,
melhore instantaneamente,
depois. Sem abrandar, dribla
por que esta encontraCumprir a
-se estrangulada por um
o guarda-redes Peter Shilton
e marca golo – o “golo do
endividamento
gigante.
meta do défice
século”.
Para isso, é preciso mais
é como a
Quem diria que 31 anos
crescimento económico,
seleção ganhar maior investimento, mais
depois, a frase de Héctor
Enrique ia fazer escola em
emprego, apoiar a inovaà Hungria.
Portugal? Noutras cirção, atrair talento. E podeVale três
mos continuar, para não
cunstâncias, claro, e sem o
pontos, mas
nos restringirmos apenas
humor e ironia do jogador
aos números e à economia,
argentino. Mas a verdade
não garante
porque não é só disso que
é que perante a confirmao apuramento
se faz um país: ter uma
ção, na semana passada,
para a fase
população mais qualificapelo Instituto Nacional de
da, um serviço de saúde
Estatística, de que tivemos,
final do
em 2016, o défice públieficiente, uma justiça que
Mundial
co mais baixo dos últimos
funcione de forma célere,
46 anos (2,06% do PIB), de
um clima social que potenimediato se levantou um
cie a criatividade.
coro a desvalorizar esse bom resultado.
No fundo, também o “golo do século”
Com argumentos parecidos com os que se de Maradona não teve outra consequência
usam nas discussões sobre futebol – e daí
prática do que a de carimbar a vitória soa inspiração para este texto. Que, afinal, já
bre a Inglaterra – quatro anos depois da
tinha havido outro défice do mesmo valor
Guerra das Malvinas. Mas até mesmo os
(o de Miguel Cadilhe, em 1989, no ano em
seus adversários concordaram que tinham
acabado de assistir a um momento exque se cobrou, em simultâneo, o Imposto
traordinário. “Até me apeteceu bater palProfissional e o IRS); que tudo só foi posmas”, reconheceu um dos defesas ingleses.
sível à custa de “medidas extraordinárias”,
Chama-se a isso “fair-play”. Algo que falta
que para atingir este resultado foi preciso
cada vez mais em Portugal. Na política e
estrangular o investimento público, e ouno futebol. rguedes@visao.impresa.pt
tras evidências do mesmo género – como
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HISTÓRIAS
DA CAPA

1

Na semana de
um escaldante
Benfica-FC Porto
mergulhamos sobre o fenómeno dos
programas de TV
sobre futebol, mas
a capa não pode ser
só sobre o jogo

2

Esta foto mistura
o ar senatorial de
alguns dos comentadores-senadores,
mas não transmite
o calor dos seus
debates

3

O melhor mesmo
é juntá-los todos
numa mesma
imagem, cada um a
defender as cores
dos seus clubes.
Prontos para
o combate

)

Luís Portela
A Saúde que se faz em
Portugal faz-se bem. Temos
uma esperança média de vida
superior à europeia, uma taxa
de mortalidade infantil que
é das melhores do mundo…
Há um potencial de
desenvolvimento enorme
Chairman da Bial e presidente do Health Cluster Portugal

ALEXANDRA CORREIA
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ANA BAIÃO

L

Luís Portela nasceu no Porto há
65 anos. Neto do fundador da
farmacêutica Bial, Álvaro Portela,
Luís estava longe de se interessar
pela empresa da família. Quis ser
frade, mas foi para médico. Ainda
exerceu no Hospital de São João,
mas a morte prematura do pai fê-lo
olhar para a Bial. Endividou-se para
comprar a participação dos outros
acionistas e, aos 27 anos, assume a
liderança da empresa que, hoje em dia,
emprega mais de 100 investigadores
e está presente em mais de 50
países. Nas vésperas de abandonar a
direção do Health Cluster Portugal,
o empresário falou com a VISÃO
sobre o desenvolvimento do negócio
da Saúde no nosso país. E deixa um
desejo para o futuro da Ciência: que
investigue fenómenos que vão para lá
da materialidade.
O que é o cluster da Saúde e qual
o seu impacto na economia?
O Health Cluster Portugal é uma
associação que se desenvolveu a partir
do contacto, há 10 anos, entre um
pequeno núcleo de pessoas que se
conheciam bem, entre as quais estava
eu, João Lobo Antunes, Alexandre
Quintanilha, Sobrinho Simões, entre
outros que se foram juntando.
E começámos a pensar que não tinha
jeito nenhum termos boas instituições
de investigação, de cuidados de
saúde e até algumas empresas com
algum atrevimento, tanto no contexto
nacional como internacional, e não
se conhecerem. Vivíamos todos de
costas voltadas. O Health Cluster
constituiu-se no início de 2008 logo
com 55 instituições – de investigação,
universitárias, empresas, hospitais,
startups, etc. Hoje somos 172.
A ideia base é esta: a Saúde que se faz
em Portugal faz-se bem. E tem um
potencial de desenvolvimento enorme.
Como assim?

De 2008 para cá, duplicámos as
nossas exportações. No ano passado
exportámos 1,4 mil milhões de
euros, mais do que os vinhos ou a
cortiça. O que mais se vende são os
medicamentos enquanto produto
acabado. Depois os instrumentos e
material médico-cirúrgico e, a seguir,
os produtos farmacêuticos de base,
ou seja, a matéria-prima. Os Estados
Unidos da América é o primeiro país
para onde o setor exporta, seguido da
Alemanha. Mas podemos fazer muito
mais.
Qual o caminho para
o desenvolvimento?
Levando novos produtos e a tecnologia
de que dispomos na investigação até
ao mercado. Portugal precisa de mais
“Biais”, digamos assim. A Bial, nos
últimos 20 anos, fez contratos com 115
instituições de investigação. A ciência
faz-se em rede. E o nosso cluster
tem procurado ligar as empresas à
investigação universitária. Temos
muito conhecimento acumulado nas
universidades e é preciso levá-lo para
o mercado.
Onde há grandes oportunidades
de negócio?
Na área dos medicamentos. Dos
dispositivos médicos. Nas soluções
de e-health (por exemplo, foi uma
empresa portuguesa que informatizou
grande parte das farmácias
espanholas, a Glintt; e a Alert
informatizou hospitais em Espanha,
Reino Unido, Brasil, EUA…). E depois,
na prestação de cuidados…
Quais são as nossas mais-valias
no turismo de saúde?
Fizemos um levantamento das
áreas em que somos mesmo bons.
Porque os cuidados de saúde estão
a ser trabalhados pela Índia, pela
Tailândia, pela Turquia… São países
que estão a tentar destacar-se, têm
know how, bons equipamentos e
recursos humanos. A Turkish Airlines
dá 50% de desconto nos bilhetes a
quem for fazer turismo de saúde na
Turquia. Nós somos bons na cirurgia
às cataratas, angioplastia coronária,
artroplastia da anca, colecistectomia,
hérnia inguinal e femoral, artroplastia
do joelho e prostatectomia. São alguns
exemplos de coisas que fazemos muito
bem e com preços competitivos à
escala global.
E na cirurgia plástica, apesar
da grande concorrência a nível
mundial?
Também temos bons cirurgiões

plásticos. E na medicina dentária,
somos muito competitivos e muito
bons. São mais exemplos.
Este tipo de turismo engloba
outros serviços...
Sim, a hotelaria. E outros serviços
como ir buscar o paciente ao
aeroporto, oferecer-lhe os préstimos
de um tradutor, organizar passeios de
turismo durante a sua recuperação.
Ou seja, as instituições de saúde têm
necessidade de fazer protocolos com
a hotelaria para oferecer pacotes
a preços competitivos. E, com a
qualidade de nível europeu que temos,
conquistar a confiança de doentes de
países com certo poder de compra.
Temos recursos humanos?
Sim, temos excelentes médicos, bons
enfermeiros…
Em número suficiente?
Sabe quantos enfermeiros portugueses
estão a trabalhar na Alemanha, no
Reino Unido e em Espanha? Dez mil.
E muito bem formados.
Na área do turismo da saúde, qual
o papel que o Governo pode ter?
O que temos solicitado à AICEP
– Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal é
que quando divulgam Portugal não
divulguem só as paisagens bonitas,
a cortiça e o vinho do Porto, mas
divulguem também a Saúde. Achamos
que também deve fazer parte da
diplomacia.
E para lá do turismo?
Fala-se pouco nas outras áreas, mas é
preciso chamar a atenção. Ao nível da
Ciência temos, em Lisboa, o Instituto
Gulbenkian de Ciência, o iBET –
Instituto de Biologia Experimental e
Tecnológica, o Instituto de Medicina
Molecular… No Porto temos o
Ipatimup – Instituto de Patologia e
Imunologia Molecular da Universidade
do Porto, o IBMC – Instituto de
Biologia Molecular e Celular, o
INEB – Instituto de Engenharia
Biomédica… em Coimbra, o Centro de
Neurociências, a AIBILI – Associação
para Investigação Biomédica e
Inovação em Luz e Imagem… em
Braga, o Instituto de Nanotecnologia…
Enfim, no País temos um conjunto
de muito boas instituições, com um
grande número de investigadores, que
publicam nos melhores sítios como a
Nature ou a Science. São pessoas que
têm feito um trabalho notável ao longo
dos anos. Hoje, a área das Ciências da
Saúde é, de longe, a que mais publica,
quando, há 10 anos, estava em terceiro
30 MARÇO 2017 VISÃO
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lugar. A produção científica desta área
representa 28% do total nacional,
à frente das Ciências Exatas e das
Engenharias. Mas há mais áreas…
… Como a assistência médica.
Sim, ao nível dos cuidados de saúde
temos indicadores que comparam
muito bem com o que se passa na
Europa. Por exemplo, hoje temos
uma esperança média de vida
superior à europeia quando, há 30
anos, estávamos muito atrás. Há três
décadas, a mortalidade infantil era
vergonhosa, terceiro-mundista; foi
evoluindo e hoje temos das melhores
taxas do mundo. E outros indicadores
que comparam muito bem, como o
número de profissionais de saúde, de
instituições, os equipamentos… mas
só ouvimos falar de listas de espera e
outros aspetos negativos. Portugal está
bem servido, bem dotado.
Há instituições do Serviço Nacional
de Saúde no cluster?
Sim, temos instituições públicas
como o Hospital de Santa Maria ou o
Hospital de São João, que são nossos
associados. E outras.
O que fazem as empresas
deste setor?
Não se fala muito delas, mas têm um
trabalho notável. Das 50 empresas
que mais investem em investigação e
desenvolvimento (I&D), em Portugal,
sete são da área da Saúde, o que
representa 18% do investimento total
nacional em I&D. A empresa que
mais investe em I&D é a PT; a Bial é
a segunda (51 milhões de euros em
2013). O grupo José de Mello aparece
em sétimo com €19 milhões e a
Hovione em 15º com €11,5 milhões.
No entanto, deixe-me assinalar que,
há 15 anos, havia mais multinacionais
deste setor em Portugal.
O que aconteceu?
Estas multinacionais investiam
sobretudo em investigação
clínica. Mas, ao longos dos anos,
os ministérios da Saúde foram
conduzindo uma política de obrigarem
os médicos a verem muitos doentes,
criaram essa pressão e não deram
nenhum incentivo para a investigação.
Naturalmente, os hospitais foram
deixando a investigação e Portugal
é dos piores países da Europa no
que diz respeito a ensaios clínicos a
decorrer. É lamentável e é uma das
situações que temos de inverter.
Porque é sobretudo mau para o doente
que, muitas vezes, não tem acesso às
novas soluções terapêuticas, na área
12
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Desejo que
no século
XXI a Ciência
contribua para o
esclarecimento
espiritual da
Humanidade
como no
século XX
contribuiu para
o esclarecimento
material
da oncologia, por exemplo.
Que resultados tem dado o
investimento das empresas
portuguesas?
As empresas da Saúde são das
que mais patenteiam. No ranking
das 25 empresas portuguesas que
mais patenteiam, a nível mundial,
há 10 deste setor. A Bial ocupa o
primeiro lugar e a Hovione (empresa
que sintetiza produtos químicofarmacêuticos para depois os vender
às multinacionais) é a segunda.
Fala muitas vezes da sua Bial. Sente
que a reputação da empresa foi de
algum modo afetada com a morte
de um voluntário, num ensaio
clínico em França?
A morte de um ser humano, que
era voluntário no ensaio clínico que
decorria em Rennes, abalou-nos
profundamente. Todos sabemos que a
investigação para proporcionar novas
soluções terapêuticas à Humanidade
tem riscos deste tipo, mas, quando
acontece connosco, ficamos muito
abalados. A nossa preocupação foi
perceber se tinha havido algum erro
que tivesse provocado aquela situação.
Até agora confirma-se que não
cometemos erros grosseiros e que, por
todos os dados recolhidos pela equipa
de investigação de Bial e por outras
equipas de investigação de produtos
da mesma família terapêutica, nada
fazia prever uma situação daquele tipo.
O processo de investigação está em
curso e nós ainda não tivemos acesso
aos dados da autópsia do voluntário
que faleceu, mas o Ministério Público
francês emitiu um comunicado no
qual diz que foi descoberta nesse
voluntário uma lesão cortical oculta –

que ninguém conhecia –, que existia
muito antes da realização do ensaio
e que explica a situação de morte.
Os restantes voluntários que tiveram
ações laterais recuperaram e estão a
fazer a sua vida normal.
Está de saída do Health Cluster
Portugal e também já passou a
presidência executiva da Bial ao seu
filho. O que lhe reserva o futuro?
Continuo a ser presidente não
executivo da Bial, procurando apoiar,
com a minha experiência, os mais
novos. Vou dois dias por semana à
empresa e ocupo-me das grandes
linhas. Por outro lado, sou presidente
da Fundação Bial. E vou dedicando
mais tempo às minhas coisas e à
família. Leio mais e escrevo algumas
coisas. Estou mais com a minha
mulher, com os meus filhos e os meus
netos. E note que estou quase a ter o
sétimo neto.
Como vê o futuro da Ciência?
Que áreas estão por explorar, que
preconceitos estão por vencer?
A evolução científica no século XX
foi fantástica, mas, na minha opinião,
muito focada na materialidade das
coisas. O ser humano hoje tem um
conhecimento enorme e detalhado
do seu corpo físico e do mundo à sua
volta. E esta dinâmica vai continuar.
Mas, se o esclarecimento material foi
fantástico, o espiritual ficou algo para
trás. Ou seja, a Ciência não investiu
suficientemente na investigação
dos fenómenos de áreas como a
parapsicologia. Há um conjunto
alargado de fenómenos que hoje são
cientificamente aceites e que não
podem mais ser negados. Penso que
a Ciência tem a responsabilidade
de os investigar, desmistificando
tabus, algumas balelas e situações
de exploração da ignorância
espiritual das pessoas. Desejo que,
no século XXI, a Ciência contribua
para o esclarecimento espiritual da
Humanidade como no século XX
contribuiu para o esclarecimento
material. Em Portugal, desejo que a
boa ciência que se faz seja melhor
aproveitada pelas empresas, de modo
a termos mais produtos e serviços
inovadores e competitivos à escala
global. Será a forma mais apropriada
de ser criada a riqueza necessária para
pagarmos as nossas dívidas e criarmos
uma dinâmica de desenvolvimento
económico que permita aos nossos
filhos e netos viverem melhor.
acorreia@visao.impresa.pt
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* A ESCOLHA DE GEORGE CLOONEY

“… e o OMEGA é o relógio
que foi à Lua.”

DISPONÍVEL NA:

AV. DA LIBERDADE, 129 - LISBOA - TEL.: (351) 213 430 076
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GEORGE CLOONEY’S CHOICE*
#moonwatch
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RADAR

> Emergência no Peru
Pelo menos 91 pessoas
morreram e mais de 600 mil
foram obrigadas a abandonar
as suas casas no Peru devido
a cheias e deslizamentos de
terras causados por chuvas
torrenciais. Em grande parte
do país, os sistemas de
distribuição de água entraram
em colapso e as populações
lutam agora contra a escassez
de água potável. Na região
de Piura, no Norte do Peru,
uma queda anormal de água
durante 15 horas consecutivas
já foi descrita como “a mais
elevada precipitação desde os
dois fenómenos do El Niño”.
O último destes fenómenos
aconteceu em 1998 e causou
a morte a 374 pessoas.
E desta vez as previsões
meteorológicas também não
são boas: a chuva não vai
dar tréguas nas próximas
semanas.
Foto: Ernesto Benavides/AFP/Getty
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> E das águas emergiu
Passou quase três anos
afundado, ao largo, no
sudoeste da Coreia do Sul.
E as várias operações para
retirá-lo das águas foram
sendo adiadas por causa das
más condições meteorológicas
e da envergadura da
embarcação, naufragada
em 2014, com mais de 300
pessoas (a maioria crianças)
lá dentro. Na quarta-feira, dia
22, uma equipa de resgate
conseguiu que o Sewol, o
ferry sul-coreano de seis
toneladas, voltasse a aparecer
à superfície. Depois, foram
precisos oito dias para
retirar toda a embarcação e
transportá-la até à cidade de
Mokpo. E serão necessários
mais quatro para a colocar em
doca seca. Crê-se que nove
cadáveres, nunca encontrados,
poderão estar presos dentro
da embarcação. Algumas
famílias das 304 vítimas
assistiram a toda a operação.
Foto: Lee Myung-Ik/AFP/Getty Images
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> Também há
primavera no Iraque
Noruz é o dia em que se
festeja o equinócio, em
que se dá as boas-vindas à
primavera no hemisfério norte,
num dos maiores festivais
de sempre do Irão, Iraque e
Afeganistão. Também costuma
ser chamado de novo ano
iraniano ou persa. Na imagem
destas páginas, captada a 20
de março, e iluminada por
tochas, veem-se centenas
de pessoas a subir uma
montanha, decorada com a
bandeira Curda, na cidade de
Akra, 500 quilómetros a norte
de Bagdad. Lá no cimo, depois
de uma longa caminhada, que
se imagina animada, celebrase com alegria. O resto da
festa da primavera fez-se
com danças e (re)encontros
familiares, mas isso teve de
ficar de fora da objetiva do
fotógrafo. Assim como, neste
dia, se tentou deixar de fora a
guerra.
Foto: Safin Hamed/AFP/Getty Images
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RAIOS X

Cancro: afinal é azar

Dois terços dos tumores resultam de pura má sorte.
Mas não é caso para desatar a fumar, como se
o amanhã não dependesse, também, de si

S A R A S Á ssa@visao.impresa.pt
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Controvérsia

Há dois anos,
a dupla – o
geneticista Bert
Vogelstein e o
especialista em
bioestatística
Cristian Tomasetti,
do Instituto Johns
Hopkins – já tinha
publicado um
estudo em que
apontava para o
predomínio do
acaso na origem do
cancro. As críticas
não demoraram,
sendo apontado,
por exemplo,
que os dados se
referiam apenas
aos EUA. Agora,
voltam à carga,
com resultados
mais sólidos e
praticamente
irrefutáveis.

69

No estudo,
publicado na
revista Science,
os investigadores
basearam-se nos
dados disponíveis
para 69 países,
referentes a 4,8 mil
milhões de pessoas.
Estudaram-se 32
tipos de cancro.

Se pensarmos que as mutações são o inimigo, e todos os inimigos
são exteriores, sabemos como impedir a sua entrada.
Mas se muitos inimigos – cerca de dois terços – estão no interior,
temos de adotar uma estratégia completamente diferente’’
Bert Vogelstein, geneticista, um dos autores do estudo
22
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O caso
do pulmão

No cancro do
pulmão, o peso dos
fatores ambientais
(essencialmente o
tabaco) continua a
ser predominante:
65% das mutações
ou erros são
provocados pelo
fumo e 35%
aparecem por
acaso. Não há
qualquer peso da
hereditariedade
neste tipo.

De cada vez que
uma célula humana
se divide dá origem
a uma cópia de
si mesma. Em
cada uma destas
divisões ocorrem
três erros, ou seja,
três diferenças
entre mãe e filha.
Mas só o acumular
de três erros,
de determinado
tipo, resultam em
cancro. As alterações
ou mutações
causadores de
cancro podem
O peso da
ser de origem
aleatoriedade é
hereditária (apenas
mais acentuado nos 5% dos casos),
cancros da próstata, provocadas por
do cérebro e dos
fatores ambientais,
ossos, rondando os como o fumo, o
95 por cento. Em
álcool ou excesso
crianças, também é de peso (29%), ou
sobretudo o acaso
resultar do acaso
que determina o
(66%).
aparecimento da
doença.

A origem

Pouca sorte

E agora?

Glóbulo branco
com leucemia

Não é caso para nos
pormos a beber,
comer e fumar
sem pensar nas
consequências.
Além de evitar um
terço das mutações
cancerígenas,
um estilo de vida
saudável previne
outros problemas.
O que estes
resultados impõem
é a necessidade
de melhorar
os métodos
de diagnóstico
precoce.

)
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PONTOS DA SEMANA
POR
MAFALDA ANJOS*

*Diretora
manjos@visao.impresa.pt
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PÉRICLES E NIETZSCHES,
PROCURAM-SE
Que tipo de profissionais querem
recrutar as empresas tecnológicas de
Silicon Valley? Se lhe desse três hipóteses para responder, aposto que em
nenhuma delas diria filósofos. Pois fique sabendo que além de engenheiros,
matemáticos ou físicos, estas empresas procuram cada vez mais especialistas em Filosofia para cargos como
“futurologista”, “desenhador de ética”
ou “analista de procedimentos”.
E porquê? Segundo o El Mundo, que
dedicou esta semana na revista Papel
de domingo um artigo ao assunto,
para ajudarem a pensar e razoabilizar
o futuro e a ponderar as questões éticas e os dilemas morais que as evoluções tecnológicas trazem. Faz sentido,
sobretudo quando se avança na Inteligência Artificial, que trilha caminho
no que já foi uma quimera e agora já é
realidade: meter as máquinas a aprender e a pensar, essa atividade outrora
apenas atribuível ao Homem.
O domínio da lógica e a capacidade para antecipar, retalhar e analisar
questões são características cada vez
mais importantes nesta área. Basta
recordar que uma das mentes mais
disruptivas e bem sucedidas da indústria é Peter Thiel, fundador da Paypal,
licenciado em Filosofia.
Curiosamente, li este artigo enquanto devorava o novo livro de Henrique
Monteiro, jornalista ex-diretor do
Expresso, que acaba de lançar Grandes

Discursos da História e onde, obrigatoriamente, começa por recuar aos
tempos dos grandes filósofos da Antiguidade. Dei por mim a pensar como
fazia falta que a política recrutasse
para o aparelho uma parte significativa de filósofos, gente que ajudasse a
pensar o mundo... com lógica. Ou simplesmente, cabeças que voltassem aos
clássicos, porque está lá tudo, como
tão bem se percebe nesta obra. Basta
ler a oração fúnebre de Péricles, proferida em Atenas em 430 a.C., durante a
Guerra do Peloponeso, para em meia
dúzia de linhas se perceber conceitos
essenciais, com nuances esquecidas
na atualidade. Aqui fica um trecho,
que podia ter sido escrito hoje: “O seu
nome é democracia, pois a administração não está nas mãos de muitos
mas de poucos. Existe justiça para todos os cidadãos em disputas privadas
– pois todos são iguais perante a lei; e
enquanto um cidadão é escolhido para
um posto, é preferido pelo seu serviço
público e não privilégio, mas sim por
recompensa ao mérito. Logo a pobreza
não é um obstáculo, um cidadão pode
servir o seu país independentemente
da humildade da sua condição. Não há
exclusão na nossa vida pública, e na
vida privada não suspeitamos do próximo, nem nos zangamos com o nosso
vizinho por agir como deseja.” Não seria bom se conseguíssemos dizer que
tudo isto é assim hoje em Portugal?

25%
NÚMERO

Posição do Fundo
de Resolução
no Novo Banco
depois da venda

A solução negociada com
Bruxelas, que deverá
ficar fechada esta semana, estipula que o Fundo
de Resolução fique com
uma posição de 25% no
banco que será vendido
ao Lone Star, mas o
Estado abdica no entanto
de qualquer intervenção
na gestão corrente, sem
poder nomear gestores
nem votar. Ou seja, fica
com o risco mas não com
a capacidade de interferir
nas decisões.

PRESSÁGIO

A vitória da
‘‘Mini-Merkel’’
Saarland, o pequeno
estado junto à fronteira
com a França, era visto
como um tubo de ensaio
para as eleições gerais
a 24 de setembro na
Alemanha. Annegret
Kramp-Karrenbauer, a
candidata de centro direita da CDU, conhecida
como Mini-Merkel, saiu
vitoriosa com 40,9%.
Merkel tem um trabalho
árduo nos próximos
meses. Como o Süddeutsche Zeitung explicou
numa metáfora elucidativa, se quiser vencer
esta prova a chanceler
tem de ser como um
limpa-neves durante um
nevão: assim que acaba
de limpar um caminho,
tem de voltar ao início e
começar tudo de novo.

FRASE

Diretas, primárias e referendos são o reino
das minorias ativistas” Paulo Portas, numa conferência

sobre globalização organizada por Durão Barroso
É, provavelmente, o “ex” mais “in” e não perdeu o talento para o
soundbyte. O ex-vice-primeiro-ministro e ex-líder do CDS esteve
esta semana num almoço-palestra a convite de Durão Barroso,
onde falou sobre “globalização e desglobalização”, e onde contestou os benefícios deste tipo de sufrágios com uma constatação evidente nos últimos tempos: são terreno fértil para minorias ativistas.
Esqueceu foi todas as vezes que pediu ele próprio os referendos...

HISTÓRIA

Heil droga!

PUBLICIDADE

Indignação com YouTube alastra à América
Depois de vir a público no Reino Unido que empresas
de referência financiaram inadvertidamente entidades
terroristas ou xenófobas por contratarem campanhas
com a Google, detentora do YouTube, que são colocadas
em vídeos com material extremista, a indignação alastrou pela Europa e chegou ao lado de lá do Atlântico. Nos
últimos dias, depois de uma série de empresas europeias
cancelarem investimentos no motor de busca e site de
vídeos, várias outras norte-americanas – como a Johnson
& Johnson e a AT&T – fizeram o mesmo. Mais do que uma
gafe, este escândalo revela uma gritante ineficiência e
incapacidade de controlo por parte da gigante tecnológica em garantir a segurança das campanhas longe de conteúdos “tóxicos”, capaz de trazer prejuízos significativos
para a imagem das marcas que se veem assim patrocinadores de causas das quais querem distância.
MEDIA

A verdade é sagrada

A tese de Norman Ohler
no livro Blitzed é clara: o
Terceiro Reich era, literalmente, um estado alterado,
movido a drogas fortes que
deixavam líderes e subalternos num estado de euforia,
autoconfiança e energia
que alimentou o regime
de horror durante anos.
Segundo a resenha do New
York Times, os pequenos
comprimidos chamados
Pervitin, metanfetaminas de
baixa dosagem, tornaram-se
um fenómeno de vendas – e
um caso de saúde pública
que depois foi praticamente
impossível de controlar.
Empregados fabris, homens
de negócios, donas de casa,
e claro, os agentes das SS
e o próprio Hitler, consumiam estas drogas como
se fossem aspirinas.
O ditador juntava-as a outras
combinações explosivas,
que metiam barbitúricos,
cocaína, esteroides, hormonas sexuais e opioides.

Às vezes, uma capa de
revista faz notícia. Na última
edição da Time, o tema de
primeira página versou sobre o uso da mentira como
forma de atuação política
na administração Trump, e
a escolha gráfica não foi um
acaso. Repetiu-se a mesma solução usada em 1966, quando
pela primeira vez em 40 anos desde a fundação da revista
se usou apenas tipografia na capa. O tema então era o fim de
Deus, agora é o fim da verdade, uma entidade sagrada para
um meio de comunicação de referência como a Time. E já
agora, também como a VISÃO.
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HOLOFOTE

Alexei Navalny O inimigo que Putin vai tolerando
Temos rebelde
O berço de Alexei
Navalny é o statu
quo. Filho de um
oficial militar,
cresceu em
instalações das
Forças Armadas,
até se formar
em Direito. Em
2011, o rebelde
Navalny soltou a
voz, numa rádio
privada moscovita.
Descreveu a Rússia
Unida, de Putin,
como “um partido
de criminosos e
ladrões”. Seguiu-se uma aparição
em grande
num comício da
oposição, em
dezembro daquele
ano, em Moscovo.
Alto e louro, com
jeans, casaco
preto e cachecol
cinzento, dirigiu-se
ao microfone,
lembrou a
Constituição
e perguntou à
multidão: “Quem
é o poder, na
Rússia?” Cerca
de 80 mil pessoas
responderam:
“Nós!” O ambiente
era de frenesim,
como se fosse um
concerto de rock.
E a estrela tinha,
na altura, apenas
35 anos.

26

Combate online
Navalny, 40
anos, denunciou
no YouTube a
forma como,
alegadamente, o
primeiro-ministro,
Medvedev, controla
um império
imobiliário, usando
uma suposta ONG.
O vídeo teve mais
de 11 milhões de
visualizações.
Depois, em nome
da sua Fundação
Anticorrupção,
instou os russos
a saírem à
rua, no último
domingo, 26, em
manifestações.
Milhares
de pessoas
responderam ao
apelo, em dezenas
de cidades.
E centenas foram
detidas, a começar
por Navalny.

VISÃO 30 MARÇO 2017

)

COM LAIVOS Q.B.
DE POPULISMO E
ROCKSTAR, SURGE
COMO O CAMPEÃO DA
LUTA ANTICORRUPÇÃO
E ARRASTA MULTIDÕES.
MAS AINDA PODE DAR
JEITO AO CZAR
DO KREMLIN
J. PLÁCIDO JÚNIOR

Político errático
Apoiantes
de Navalny
confessam-se
inquietos com
tiques populistas
(e até xenófobos)
que ele, por vezes,
demonstra. Deu
o seu aval, por
exemplo, a um
movimento que
pugna pelo fim da
ajuda de Moscovo
aos estados
desfavorecidos
do Cáucaso, e
há anos propôs
que se armasse
a população para
“matar os bandidos
chechenos”. Na
verdade, além da
luta anticorrupção,
não se lhe conhece
um programa
político. Sabe-se,
apenas, que se
considera um
“nacionalista
democrata”.

Opositor útil?
Em fevereiro, o
Supremo russo
sentenciou
Navalny a cinco
anos de pena
suspensa, num
suposto caso de
desvio de verbas
públicas, processo
que suscitou as
maiores dúvidas ao
Tribunal Europeu
dos Direitos
Humanos. Mas, em
2013, o Kremlin
deixou-o concorrer
(quando já havia
condenação em
1.ª instância)
a presidente
da Câmara de
Moscovo. Ficou
perto de 30% dos
votos e queixou-se de fraude
eleitoral. Ganhou
o candidato do
poder. É do que
Putin precisa para
as Presidenciais
de 2018, dizem
observadores
atentos. Um
opositor feroz que
fique em 2.º lugar
e legitime a vitória
do czar...

)

INBOX

Não sou
boa a fazer
digressões.
Os aplausos
provocam-me
desconforto.
Não sei
se vou
voltar
a fazê-las

M O D É S T I A À PA R T E

‘‘Se o Brexit
for um desastre,
emigro.
Vou viver para
outro lado
NIGEL FARAGE
Político britânico,
um dos principais
impulsionadores
da saída do Reino Unido
da União Europeia

ADELE
Cantora, que admitiu não se sentir bem
em palco, durante um espetáculo
na Nova Zelândia

Eu fui sempre muito
persistente nas
minhas decisões. Tive
muita sorte. Não me
posso considerar, de
modo nenhum, uma
pessoa infeliz.
Tive uma carreira
muito boa

FRASE DA SEMANA

EUNICE MUÑOZ
Atriz, ao avaliar a sua carreira

Quando estava
a crescer, os 70
pareciam o fim do
mundo. Mas as coisas
mudaram – só és
velho se te sentires
velho
ELTON JOHN
Músico, sobre
o seu 70º aniversário

Adorava ter
o Cristiano Ronaldo
e o Messi a vender
o nosso produto

GARY STEVENSON
Presidente e diretor-executivo
da Major League Soccer,
liga de futebol dos EUA
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C H O Q U E F R O N TA L

Donald Trump?
Uma vez um jornalista
perguntou: 'É ele o Sex
Pistol da política?'
De certa forma, sim.
Até podia ser
meu amigo
JOHNNY ROTTEN
Punk rocker, ex-líder
dos Sex Pistols

É fácil destruir uma
instituição com fugas
seletivas de informação.
É muito perigoso para
a reputação de Portugal
aquilo que se está
a fazer com o Banco
de Portugal
CARLOS COSTA
Governador do Banco de
Portugal, na Comissão
Parlamentar de Inquérito

Nunca é à
instituição, é à
administração
da instituição
MARIANA
MORTÁGUA
Deputada do Bloco
de Esquerda,
em resposta
ao governador,
sobre o ataque
à reputação
do BdP

Acompanhe toda a atualidade
ao melhor preço em formato papel e digital

1 MÊS

3,20€

Campanha válida até 30/04/2017, salvo erro tipográfico.

POR
APENAS

Em formato
papel e digital

Aceda a conteúdos
exclusivos, onde
e quando quiser

Em primeira mão
e sem ter que sair
de casa

Ao melhor preço

Assine Já!
Vá a lojaimpresa.pt/assinaturas ou ligue 21 469 88 01
Dias úteis - 9h às 19h | Sábados - 9h às 17h
Indique ao operador o código promocional: C0AGS

ALMANAQUE

TIRA-TEIMAS

A nova fórmula da Fórmula 1
Maiores, mais pesados, mais rápidos.
A F1 muda o design dos carros para mostrar
ao público voltas mais rápidas em 2017
Velocidade
As mudanças
concentraram-se na
downforce (a força
aerodinâmica que aumenta
o contato do carro com a
pista). Os carros devem
ganhar até 5 segundos por
volta com as alterações,
mas os pilotos queixamse das dificuldades para
ultrapassar.

Pneus
A largura dos pneus
dianteiros subiu de 24,5cm
para 30,5cm. Os traseiros
foram de 3,25cm para 4,05
cm. Também possuem
um novo composto, para
diminuir o desgaste e as
paragens nos boxes.

Dimensões
O carro está maior para
comportar todas as
alterações. A largura
máxima passou de
1,8m para 2m; o chassis
também cresceu, de 1,4 m
para 1,6 m.

Peso
Todas as alterações fizeram
o carro ficar 20 kg mais
pesado – o peso máximo
passou de 702 kg para 722
kg. O tanque de combustível
também cresceu para
compensar o maior gasto:
o limite passou de 100 kg
para 105 kg.

Vegetariano à força
Todos os anos, o maçarico-de-bico-direito deixa
Portugal e migra até ao Norte da Europa. Antes de
partir, contudo, abastece-se com comida, para
aguentar a viagem. Larvas de mosca, sobretudo, que
apanha nos terrenos pantanosas do estuário do Tejo.
Ou melhor, apanhava. O habitat da ave tem vindo a
ser substituído por arrozais, perdendo-se a sua
principal fonte de alimento. O maçarico teve de se
adaptar para sobreviver. E foi capaz, sem perder
capacidades, adotando uma dieta vegetariana.
Miguel Araújo, investigador da Universidade de
Coimbra, explica como: “As aves conseguem usar o
arroz para armazenar gordura. E fazem-no através
de várias vias metabólicas diferentes para assegurar
a sua migração.” Mesmo com uma dieta mais pobre,
não se alteraram os níveis de gordura, açúcar e água
no corpo do animal. Uma lição de sobrevivência,
mas também uma chamada de atenção para a
importância de, agora, manter os arrozais.
VISÃO 30 MARÇO 2017
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O meu défice
é menor que o teu

VEREDITO
GANHA CENTENO

AMBIENTE

30

Asas
A asa dianteira cresceu
de 1,65m para 1,8m.
A traseira também está
maior (de 0,7m para 0.95m),
mais baixa (de 0,95m
de altura para 0,8m)
e com design diferente, com
duas placas ao invés
de uma. Tudo para aumentar
a downforce.

Motores
Continuam os mesmos
V6 Turbo utilizados desde
2014, mas as regras para o
desenvolvimento durante a
época foram flexibilizadas.
Criticados por fazerem
pouco barulho, terão agora
uma aceleração maior para
emitir mais som.

Nos últimos 40 anos, o
estado gastou sempre
mais dinheiro do que
conseguiu arrecadar.
Nos anos bons, os
Governos
apresentaram, a custo,
um défice orçamental
em redor dos 3%. Mas
há duas exceções. Em
2016, o défice foi de
2,06%. E antes, em
1989, o ex-ministro
Miguel Cadilhe fez um
brilharete ao
apresentar um défice
de 2,13%, beneficiando
da cobrança simultânea
do antigo imposto
profissional e do IRS,
em ano de mudança do
regime fiscal. Em
ambos os casos,
estamos perante
défices de 2,1%, se
ignorarmos as
centésimas e
aplicarmos as regras do
arredondamento. Mas,
apesar da insistência de
Cadilhe, que garante
que o défice dele foi
idêntico ao de agora
– “Valha-me Deus,
dispensem o povo das
centésimas”, implorou
–, elas contam.
E portanto o défice de
Mário Centeno foi
mesmo o mais baixo da
democracia. Mas o
Governo promete fazer
melhor em 2017, e
chegar ao final do ano
com um défice de
apenas 1,6 por cento. C.T.

A Metamorfose

Franz Kakfa (Praga, 1883-Viena, 1924), escritor checo de língua
alemã, é um dos romancistas mais perturbantes do século XX
e um dos que mais influenciaram toda a literatura moderna. Os
seus livros retratam-nos a sensação de claustrofobia e impotência
do homem moderno perante a realidade absurda e labiríntica que
o envolve e as forças exteriores que escapam ao seu controlo.
De entre os seus livros destacam-se Carta ao Pai (1910),
O Processo (1925), O Castelo (1926) e este A Metamorfose
(1915), obra extraordinária, que nos conta a história de Gregor
Samsa, um caixeiro-viajante que suportava financeiramente a
sua família e que certa manhã se viu transformado num insecto.
Impossibilitado de ir para o trabalho e incapaz de comunicar
com os seus familiares, Gregor Samsa vai tornando-se um peso
insuportável para estes e sendo relegado para uma situação de
marginalização. Narrativa simbólica, A Metamorfose reflecte
sobre a angústia individual, a solidão e a desesperança humana.

A Metamorfose Franz Kafka

A Metamorfose Franz Kafka

4

A Quinta dos Animais George Orwell

Cândido
George
Orwell ou o Optimismo
Candido ou o Optimismo Voltaire

A Quinta dos Animais

Cândido ou o Optimismo Voltaire

Publicada anonimamente em 1759 é logo identificado o seu
nos os sujeitam, os
Autor e nesse mesmo ano a obra conhece vinte edições, seguindo
a Quinta do Infantado.
sua fama para Itália e Inglaterra onde é traduzida. Voltaire foi o
sob uma única lei:atodos
introdutor
de um género de conto que utiliza a ironia para revelar
entanto, começam
a
criticamente a realidade do mundo em que vivia: utiliza a ficção
volução são esquecidos.
como interrogação e os seus personagens agem por vezes em
de Espanha, George
contradição com o senso-comum da época. Em Cândido, o seu
União Soviética de
herói confronta-se regularmente com o optimismo veiculado
ocialistas. Fê-lo através
pelas teorias de Leibniz (o melhor dos mundos possíveis), ou o
animais as inclinações
seu nome não exprimisse precisamente a ideia de candura que
s.
o optimismo gera na adversidade através da existência do mal
e da justiça divina.

3
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Voltaire

Franz Kafka

TRANSIÇÕES

MORTE

Anatoly Chernyaev, antigo
conselheiro de Mikhail
Gorbachev, ficou conhecido
pela ousadia em tentar
modernizar e liberalizar
a União Soviética. Morreu
esta semana, vítima de uma
doença respiratória. Tinha
95 anos.
Ativista sul-africano, que
lutou ao lado de Mandela
contra o apartheid,
Ahmed Kathrada havia
sido um dos condenados,
juntamente com o histórico
líder, no julgamento de
Rivonia, em 1964. Morreu
aos 87 anos.
PRÉMIOS

O prémio da Academia
Adrianea de Arquitetura
e Arqueologia Onlus foi
atribuído a Eduardo
Souto de Moura. É mais
um prémio na longa lista
do arquiteto português,
que já conta no currículo
com um prémio Pritzker.
SENTENÇA

llich Ramírez Sanchéz,
mais conhecido por Carlos
O Chacal, foi sentenciado à
sua terceira pena de prisão
perpétua, em França,
desta vez pelo ataque com
uma granada numa loja
parisiense que matou duas
pessoas e feriu 34. Durante
os vários julgamentos,
Carlos nunca se mostrou
arrependido por ter
matado 11 pessoas, nem
pelos atentados terroristas
que levou a cabo nos anos
70. “Revolução”, assim
chama Carlos aos seus
atos, a soldo da Frente
Popular para a Libertação
da Palestina. “Ninguém
executou mais gente do
que eu na resistência
palestiniana. E sou o
único sobrevivente. Nas
lutas, essas eram vítimas
colaterais. É uma pena.”
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DON HUNSTEIN 1928-2017

Ele era o fotógrafo de Bob Dylan

O título pode ser redutor, mas foram imagens como a da capa
do álbum The Freewheelin' Bob Dylan que o tornaram conhecido
Poucos reconheceriam Don Hunstein
se acaso se cruzassem com ele.
De aparência era vulgar de Lineu.
Usava óculos com aros grandes,
um semissorriso permanente, uma
máquina fotográfica ao ombro. E só
quando as pessoas o ouviam tratar
músicos famosos com um “you”
sem cerimónias é que se
perguntavam “Quem é
este tipo?”.
Fosse ele português e
responderia com um
“ninguém” surripiado ao
romeiro de Garrett.
A modéstia era o seu
nome do meio, embora
tivesse passado décadas
a retratar tudo o que era
músico conhecido. “Não havia nada
metafísico naquilo que fiz”, diria
ao The New York Times, em 2013.
“Apenas gosto de pensar que tinha
olho para os detalhes, que capturei o
momento. Mas, na maioria das vezes,
só fiz o meu trabalho.”
Sim, sim. E então por que razão nos
lembramos tão bem das fotografias
que tirou a Bob Dylan, com e sem
guitarra, cigarro e namorada, ou a
Miles Davis, este quase sempre de

trompete? Agora que Don Hunstein já
cá não está para ler, podemos escrever
que há unanimidade em relação à sua
excelência como retratista.
Foi uma carreira que começou por
acaso. Nascido em Saint Louis, no
Missouri, filho de um empregado
dos caminhos de ferro e de uma
dona de casa, estaria
fadado para voos menos
artísticos. Mas na Força
Aérea, em Inglaterra,
comprou uma Leica e
inscreveu-se num curso
de fotografia, de olho
no trabalho de CartierBresson. Ao regressar aos
EUA, arranjou trabalho
nos arquivos da Columbia
Records e num instante estava a
fotografar os músicos da casa.
São dele imagens-ícone como a de
Duke Ellington a conversar com
Dizzy Gillespie ou de Dylan com a sua
sweetheart Suze Rotolo que, numa
tarde gelada de 1963, pôs a andarem
para trás e para a frente numa rua de
Nova Iorque. Do passeio forçado saiu
a capa de The Freewheelin' Bob Dylan,
recordamos agora que Don Hunstein
morreu, aos 88 anos. R.R.

PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Ser
Presidente
é mais difícil
do que
parecia
PERISCÓPIO

REUTERS

CAFEZINHO

EUA

De derrota em derrota
Depois de não conseguir interditar a entrada
de muitos muçulmanos no país, Trump falha
na reforma da saúde. O que se segue?
Era uma das grandes promessas da campanha eleitoral de
Donald Trump – acabar com o plano de saúde criado por
Barack Obama (Obamacare) –, e tornou-se o primeiro grande
teste à capacidade de negociação do Presidente dos Estados
Unidos. E não acabou bem para ele. O Trumpcare (American
Health Care Act) foi um redondo falhanço, depois de a
proposta de lei ter sido retirada para votação, por não reunir o
apoio nem do próprio Partido Republicano. Uma situação que
começa a pôr em causa a agenda de Trump para este primeiro
ano de mandato, obrigando-o a rever prioridades. E da saúde
as atenções passarão agora para a reforma fiscal, com os
prometidos cortes nos impostos. Este episódio mostra como
afinal este governo é menos sólido e está menos unido do que
se quer fazer crer.
A falta de habilidade de Trump para persuadir os adversários
começa a agitar os mercados financeiros, como aconteceu no
início desta semana. O dólar tropeçou, sendo transacionado
ao valor mais baixo desde 11 de novembro (três dias depois
das eleições presidenciais americanas).
Alguns analistas apontam as suas
A FALTA DE preocupações para a forma brusca e
como Trump pode mudar
HABILIDADE DE imprevisível
os planos políticos, estimulando
DONALD TRUMP maiores riscos económicos globais.
de agora, o Presidente terá
PARA REUNIR Adepartir
passar a contar com os votos dos
CONSENSOS democratas. E em breve irão ter de
aos americanos que, sem as
COMEÇA A explicar
poupanças do estado com o novo plano
AGITAR OS de saúde, a reforma tributária terá de
mais modesta. Ou seja, os impostos
MERCADOS ser
não vão descer tanto como Trump
FINANCEIROS prometeu. S.C.

Na bomba
de gasolina
Este sábado, logo pela
fresca, Bernardino
Soares parou para
beber café numa
bomba de gasolina em
Loures. O presidente
da Câmara da cidade
sentou-se com a bica à
frente e esteve vários
minutos a tirar notas
numa folha, muito
concentrado. Será
que estava a preparar
a estratégia para
ganhar novamente
a autarquia ou a
equacionar hipóteses
de coligações em caso
de nova minoria?
MODA
Estilista Marcelo
Os rodapés do Jornal
da Noite, na SIC já
brincam com o PR. Na
reportagem que dava
conta da sua visita ao
Portugal Fashion, no
Porto, podia ler-se:
“Presidente explica
aos jornalistas
as tendências da
próxima estação”.
O curioso é que era
mesmo verdade,
constatando-se que
Marcelo reparara
no predomínio de
“cinzentos e pretos”.
Pouco antes, tinha
aberto a sessão
comemorativa do
aniversário da UGT,
cerimónia onde, pela
primeira vez, esteve
presente um Chefe de
Estado. Bom, temos
de acabar este texto,
porque estão a bater
à porta e pode ser
ele.
PROMESSAS...
E o desconto
do PEC?
No início da semana,
as empresas ainda
estavam a receber
notas de liquidação

da contabilidade
para efetuar o
Pagamento Especial
por Conta (PEC)...
sem desconto! É que
a promessa saída da
concertação social,
por troca com o
aumento do salário
mínimo, estava em
dúvida e entre os TOC
corria a informação
de que, desconto,
só com a tranche de
outubro. Na verdade,
o diploma só seguiu
para promulgação
dia 27 – quatro dias
antes do fim do prazo
– e às empresas só
restava confiar na
habitual rapidez do
Presidente Marcelo,
sendo que, depois da
sua assinatura, ainda
faltava publicar em
Diário da República.
À hora do fecho desta
edição... nada. Como
é? O Governo está
sem guito?
EDUCADOR
O terrorismo,
segundo
Arnaldo Matos
O Grande Educador
do povo ataca de
novo. No seu texto
na página online
do Luta Popular,
reagindo ao último
atentado de Londres,
Arnaldo Matos
congratula-se pelo
facto de ‘‘as capitais
do imperialismo’’
estarem a pagar
pelo terrorismo que
andaram a semear
entre os povos dos
países explorados.
O “grande educador
da classe operária”
só no fim do texto
chega onde queria,
metendo no saco da
burguesia terrorista
“Garcia Pereira e
seus comparsas”.
Bom, estávamos a
ver que não...
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O tratado de Roma
e o futuro
P O R A D O L F O M E S Q U I T A N U N E S / Dirigente do CDS

N

ão podemos enfrentar o futuro da União
Europeia (UE) sem aceitar que, em momentos de crise, de desafio, os Estados-membros
têm interesses, opiniões e eleitorados nem
sempre convergentes, nem sempre alinhados. Há quem prefira ignorar esta realidade,
quem fale de um interesse europeu, solidário,
oponível a cada um dos países, como se vinte
e sete países, com séculos de história a precedê-los, com perfis económicos diversos, com
desafios próprios, tivessem de chegar espontaneamente
a uma mesma ideia, de concordar necessariamente com
uma mesma resposta. Se dentro de um país há tanto
conflito e debate sobre qual o interesse nacional, como
não numa UE a vinte e sete?
Há quem prefira menosprezar
essa realidade, chamando de egoísmo a entendimentos nacionais, tantas vezes expressos eleitoralmente,
como se fosse ilegítimo ou contranatura pedir para parar, suspender,
reverter, seguir outro caminho.
Se dentro de um país há legítimos avanços recuos nas políticas,
como não numa UE a vinte e sete?
A pluralidade de entendimentos
sobre o que deva ser o bem comum,
o interesse geral, é, pois, a realidade mais natural numa
Comunidade como a nossa. E, sendo natural, convinha
que não fosse ignorada se queremos fortalecer a UE,
nem deslegitimada se queremos reconciliar os cidadãos
com o projeto europeu. Sucede que, no campo dos que
acreditam na UE, como é o meu caso, poucas reflexões
partem daqui, desta necessidade de acertar o passo com
o que os Estados pretendem, abrandando o ritmo, parando para pensar, se necessário for.
Muito do discurso sobre a solidariedade europeia,
sobre o aprofundamento da integração, sobre mais e
melhor Europa, parece ignorar ou menosprezar esta
necessidade, esta circunstância de haver vinte e sete Estados e, por isso, vinte e sete formas legítimas de olhar
para o bem comum. É por isso que, muitas vezes, talvez
injustamente, esse discurso aparece aos europeus como
totalitário, distante, pressupondo a imposição de algo
face ao egoísmo nacional.
Vivemos como que um paradoxo: não podendo existir
sem a democracia pluralista, a UE revela dificuldade em
lidar com as consequências e os resultados de vinte e sete
democracias em movimento. De cada vez que alguma, ou

várias, se movimentam num sentido desigual, conflituante, o ideal europeu, nesse discurso, aparece como intrusivo, imposto, desrespeitador, abrindo espaço aos populistas. Mas é possível uma UE com interesses conflituantes,
divergentes? Se não for, como muitos parecem achar não
ser, mais vale desistir, porque essa pluralidade não vai
desaparecer. Um esforço de integração que pretenda o
contrário será sempre um projeto autoritário. Temos por
isso que encontrar forma de integrar essa pluralidade nos
processos institucionais e deliberativos da UE, encontrar
forma de lidar com ela, aceitando-a.
Mas nenhum projeto comum sobrevive sem um
propósito mobilizador, aspiracional. Os que falam de
mais e melhor Europa procuram traduzir esse propósito. Sem sucesso, porque essa frase
significa coisas distintas em países
distintos e, por isso, não agrega,
não mobiliza, é vazia. Falta, pois,
definir um propósito mobilizador.
E a dificuldade que temos tido
em chegar a ele deveria fazer-nos
pensar: a incapacidade de o definir
significa que ele não existe?
Quando os políticos têm dificuldade em assumir a adesão à UE
sem um chorrilho de “mas”, quando Bruxelas é a primeira desculpa
para qualquer agrura, quando a UE se funcionalizou à
moeda única, quando ninguém consegue inteirar-se
do que se faz em Bruxelas, quando tudo se traduz em
euros (seja a ajuda que se espera, seja o contributo que
se dá, seja o esforço que há a fazer, seja a solidariedade
de que se fala) estaremos sem propósito, ter-nos-emos
esquecido dele?
Olho para a UE como um espaço de liberdades: onde
mais facilmente posso cumprir o meu projeto de felicidade, onde tenho maiores possibilidades de subir na vida,
onde posso superar as circunstâncias do meu nascimento,
onde posso lançar novas ideias e desafiar as antigas, onde
tenho melhores possibilidades de emprego, onde estou
em contacto com o resto do Mundo, onde me é garantida
uma rede social de proteção, onde encontro maior oferta
de bens e serviços, onde me espera uma justiça independente, onde se preserva a liberdade de escolha.
Olhemos à volta: mesmo com imperfeições, há muitos
mais sítios no Mundo em que tudo isto seja, ou esteja perto de ser, verdade? Não. E isto é muito mais do que essa
conversa do mais e melhor Europa, quase sempre expressa em, ou na expectativa de receber, euros. visao@impresa.pt

Mas é possível uma
UE com interesses
conflituantes,
divergentes? Se não
for, como muitos
parecem achar não
ser, mais vale desistir
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COMO O GANHAMOS? QUANTO TEMOS?
COMO O GASTAMOS?
NOVA TSF. CADA VEZ MAIS ON.

Semanalmente, a TSF e o Dinheiro Vivo analisam, debatem, discutem
e perguntam pel’ A Vida do Dinheiro. Anselmo Crespo e Rosália Amorim
entrevistam os grandes decisores. O economista João Duque analisa
e explica os principais temas da semana.

A Vida do Dinheiro

Todos os sábados às 13H
na TSF. Também no site
e na versão impressa do
Dinheiro Vivo, com o DN
e o JN.

www.tsf.pt
)

Tudo o que se passa,
passa na TSF.

O estreante No cargo há pouco
mais de um mês, Paulo Macedo,
o presidente da Caixa Geral
de Depósitos, tem a espinhosa missão
de reestruturar o banco público

)

O BANCO
ESTÁ SÓLIDO?
A frase, afirmada pouco antes da derrocada do Banco
Espírito Santo, deixou marcas e é um bom resumo
de uma época de aparências e enganos na banca
portuguesa. A VISÃO espreita atrás das cortinas dos
quatro maiores bancos portugueses e pergunta aos
presidentes da Caixa Geral de Depósitos, do Santander
Totta, do Millenniumbcp e do Novo Banco: como é que
esta “besta” pode voltar a ser “bestial”?
ALEXANDRA CORREIA

)

LUÍS BARRA

E

Era uma vez um negócio que nasceu
no meio de dois tipos de pessoas: as
que tinham dinheiro e as que precisavam de dinheiro. É assim simples: as
poupanças de uns são o crédito dado
a outros. “De um lado está o risco; do
outro a segurança”, resume António
Ramalho, presidente do Novo Banco,
na explicação simples que dá a cinco
alunos do ensino secundário, em “visita de estudo” aos bastidores da banca
nacional.
Se tudo fosse assim tão claro neste
mundo da alta finança, não estaríamos
a ouvir as notícias da venda iminente
do Novo Banco (o “banco bom” nascido dos despojos do BES) a um fundo
norte-americano chamado Lone Star,
em condições ainda não totalmente
esclarecidas nesta terça-feira, 28 de
março de 2017. “É um bom princípio
que os factos aconteçam primeiro e se
comente depois”, escusa-se o banqueiro
a mais explicações.
E a dúvida permanece: vai o Novo
Banco em direção ao risco ou à segurança? “Como é que se pode tornar a
banca mais transparente?”, pergunta-lhe Diogo Cary, estudante dos Salesianos de Lisboa.
Este é justamente o propósito da Associação Portuguesa de Bancos que, no
âmbito da Semana Europeia do Dinheiro (que decorre entre 27 e 31 de março),
juntou um grupo de 20 alunos que foram conhecer, em grupos de cinco, os
bastidores dos quatro maiores bancos
presentes em Portugal: Caixa Geral
de Depósitos (CGD), Millenniumbcp
(BCP), Novo Banco (NB) e Santander
Totta. Em visitas guiadas, em parte,
pelos próprios presidentes executivos.
Aparentemente ignorando a notícia
do dia, António Ramalho vai abrindo
as portas das salas do NB, as que habitualmente estão cerradas aos olhares
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Os cicerones
António Ramalho (em cima),
presidente do Novo Banco,
e Nuno Amado (em baixo),
líder do BCP, levam um grupo
de estudantes do secundário
aos bastidores dos seus bancos

exteriores. Como a do open space onde
trabalham os membros da comissão
executiva ou a da sala de mercados,
onde estão os traders que, em tempos
idos, se chamavam corretores.
Nada disso, já não voam papéis
pelo ar, não se grita nem se bate com
o auscultador do telefone. Essas cenas
que vimos em filmes dos anos 80 estão
bem lá atrás. Agora, um trader pode
estar no meio de uma transação de 100
milhões de euros que o colega do lado
nem nota. E esse silêncio, dessas pessoas que trabalham com quatro ecrãs
ao mesmo tempo, vimo-las no Novo
Banco, mas também na CGD.
“Como é que está o câmbio com o
dólar? Com o Trump nunca se sabe se
sobe ou se desce”, graceja o presidente
do Novo Banco.
OS “BANCÁRIOS” DO FUTURO

Onde está, então, a ação? Não é certamente na agência da Caixa Geral de
Depósitos, na Avenida João XXI, em
Lisboa, que visitamos com Paulo Macedo, presidente do banco público há
pouco mais de um mês. Clientes, nem

vê-los. Fugiram com a interminável
novela “o sms do ministro das Finanças para o banqueiro preterido”? Não.
Estão no email, no homebanking,
na app do smartphone, na aplicação
para o smartwatch, nos auscultadores
dos funcionários dos contact center
e também nos guichês mais privados
para operações mais complicadas ou
para pedidos de crédito. Nas filas para
as caixas é que nem um.
E o mesmo cenário se encontra
na agência do Novo Banco na Barata
Salgueiro, também na capital, embora António Ramalho faça questão de
mostrar aos estudantes o “balcão do
futuro”, cheio de ecrãs táteis para atrair
os millennials (ou geração Y, os nascidos entre 1980 e 1996) e com um novo
conceito de decoração de sala de espera: largos sofás e um BMW elétrico ali
estacionado, para chamar as atenções.
Os bancos estão a experimentar
novas formas de relacionamento com
os clientes, sabendo de antemão que o
futuro é digital. Não é à toa que a profissão de funcionário de balcão está a
desaparecer. Embora ainda haja clientes
que vão ao banco “depositar 20 euros”,
como diz António Vieira Monteiro,
presidente do Santander Totta, não é
à toa que, entre 2011 e 2016, os cinco
maiores bancos eliminaram 6 700 postos de trabalho.
As contas foram adiantadas pelo
jornal Expresso, que acrescenta outro
número: nesse período encerraram
7 793 balcões. E a sangria não vai ficar
por aqui. A CGD, por exemplo, está
em processo de reestruturação, prevendo-se a saída de mais de dois mil
trabalhadores nos próximos três anos.
A ação está sim nos departamentos
de desenvolvimento dos bancos, onde
se testam máquinas inovadoras como
a MTM, sigla de Millennium Teller
Machine, cujo protótipo vimos na sede
do BCP, em Oeiras. É uma espécie de
caixa multibanco com muitas outras
funcionalidades, onde se podem fazer depósitos em notas e moedas ou
levantar cheques. Está disponível, 24
horas por dia, sete dias por semana,
nunca se cansa.
No contact center do banco de Nuno
Amado também se trabalha 24 horas
por dia – são 120 pessoas, quase todas
com formação superior,
divididas por três turnos. Se, às quatro da
manhã, tiver alguma
dúvida com o seu homebanking ou a sua

O governador
do Banco de
Portugal tem
condições para
continuar no cargo?
Acha que algum
banco se vai
pronunciar sobre
o governador?
Paulo Macedo
CGD

É o governador
do Banco de
Portugal e,
naturalmente,
tem condições
António Ramalho
Novo Banco

É o meu
governador e,
portanto, não
comento
Nuno Amado
BCP

Eu não falo sobre
o supervisor
António Vieira Monteiro
Santander Totta

aplicação para telemóvel, alguém o há
de atender. “O cliente procura uma
resposta imediata e, nesse sentido, até
usa mais o chat. O email já está quase
em desuso”, explica a coordenadora,
Susana Cipriano.
As paredes do centro estão cheias
de frases motivacionais por entre ecrãs
que mostram a eficiência do atendimento em tempo real. Se 80% das
chamadas dos clientes forem atendidas
em menos de 30 segundos, um tempo
considerado ótimo, então acende-se
uma luz verde. Pelo chão do corredor,
há uma espécie de “passeio da fama”,
com a fotografia, dentro de uma estrela,
do “gestor do ano”, do “supervisor do
ano”, do “rookie do ano”...
UMA QUESTÃO DE TRANSPARÊNCIA

“Ainda sou do tempo em que as montras dos bancos tinham grades”, confessa António Vieira Monteiro, presidente
do Santander, assumindo desde logo
que não é capaz de usar o telemóvel
como o fazem “as crianças de agora
mal nascem”. Mas não é por isso que
o seu banco deixa de ter uma aposta
forte no digital, sobretudo na aplicação
para smartphone que, em número de
utilizadores, anda com uma taxa de
crescimento de 100% ao ano. E há
várias maneiras de atrair os clientes
do banco para a app, como a oferta de
um crédito pessoal, com uma taxa de
juro mais interessante, e que se contrata
diretamente no telemóvel, estando o
dinheiro disponível na conta em 30
segundos.
Simplificar é a palavra na moda
dentro de um negócio que, desde que
nasceu há 1 500 anos antes de Cristo,
só se tem vindo a complicar. E são os
produtos complexos, os derivados, os
swaps, as operações de alta frequência
e outros palavrões. No entanto, os quatro presidentes são unânimes na ideia
de que os bancos têm de ser transparentes. De outra forma, não recuperam
a credibilidade que a crise levou.
“Hoje temos uma obrigação muito
maior de informar e de estruturar os
produtos de forma adequada e as entidades reguladoras são mais exigentes
na forma como colocamos e como comunicamos os produtos”, garante Nuno
Amado. No BCP, confessa, a decisão
mais difícil que teve de tomar foi
a de reestruturar o banco. Mais
de 2 600 trabalhadores saíram desde 2011. “Só um
masoquista é que gosta
de racionalizar”, conclui.
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ANTÓNIO RAMALHO
56 anos / presidente do Novo Banco desde 2016

A banca deve devolver-se
à sociedade
Em vésperas da venda do banco que nasceu
dos destroços do BES, o líder
do Novo Banco diz-se focado na sua
“assembleia-geral de clientes”
Podemos confiar nos
bancos?
Em todo este processo
de ajustamento, a banca
portuguesa manteve uma
enorme relação de confiança
entre os seus clientes e os
seus profissionais; fomos
o sistema financeiro do
mundo que, em situação de
crise, mais preservou a sua
relação com os clientes. No
entanto, seria inadequado
não reconhecermos que
existe uma necessidade

40

VISÃO 30 MARÇO 2017

)

adicional de reputação
global do sistema
financeiro. Há uma
exigência da sociedade
que vai no sentido de
uma maior transparência
na informação, de uma
verdadeira revolução
informativa que temos de
desenvolver.
Salvar os bancos
já custou, a cada
português, €1 389
desde 2008. Devemos

Com a crise,
a profissão de
banqueiro passou
a ser malvista. Como
lida com o facto
de o verem como
um vilão?
Se houve coisas que
não correram bem
do ponto de vista da
gestão de bancos - e
não estou a falar
a título individual
- isso coloca-nos o
desafio de alterar
não só essa imagem,
mas também os
comportamentos
que foram vistos
como inadequados.
A banca de retalho
é uma banca de
detalhe e é nos
detalhes que está o
essencial da nossa
transparência
com os clientes
- no esforço de
divulgação das
nossas iniciativas,
no critério da
informação, no focar
a empresa não no
imediato, mas na
sustentabilidade
a médio prazo,
nos incentivos
aos nossos
colaboradores…
Enfim, a banca
deve devolver-se à
sociedade.

estar preparados para
nos pedirem ainda mais
dinheiro para a banca?
Julgo que,
progressivamente, as
instituições têm vindo a
devolver as ajudas que têm
tido, não só em dinheiro
como também em garantias
estatais. Por exemplo, só no
ano passado o Novo Banco
devolveu 3,5 mil milhões
de garantias que o Estado
tinha assegurado ao banco.
É dever de cada gestor
assegurar a devolução
integral de todas as ajudas
neste período de crise.
Todos os dias de manhã,
quando chega ao emprego,
qual é a sua maior
preocupação?
Assegurar que este seja
um banco normal, focado
nos seus objetivos e na
satisfação dos seus clientes.
A assembleia decisiva a
que tenho de responder
é sempre a “assembleia
geral de clientes”. Essa,
curiosamente, está reunida
todos os dias, nas redes
sociais, em casa, nas
famílias, e todos os dias
decide se é com este banco
que quer trabalhar ou não.
A profissão de funcionário
de balcão (ou “caixa”) está
em extinção?
O que estamos a fazer
é a mudar a função. De
facto, hoje em dia, com
o homebanking, a banca
aproxima-se da casa
das pessoas, mas assim
como também podemos
comprar produtos a
partir de casa, ou mesmo
marcar férias, também
queremos ter, normalmente,
aconselhamento adicional.
Sobretudo por parte da
banca. Temos 150 mil
pessoas a usar a nossa
aplicação móvel, o
homebanking faz todo
o sentido. Mas também
podemos voltar a trazer
as pessoas ao balcão
para beneficiar de outros
serviços.

NUNO AMADO
59 anos / presidente do Millenniumbcp desde 2012

Não sou vilão, tenho
a consciência tranquila
Um banqueiro que insiste em separar
o trigo do joio: “Não posso ser penalizado
pelos que fizeram, aparentemente, mal”
Podemos confiar nos
bancos?
Não sei se vou ser
politicamente correto, mas
em Portugal, felizmente,
os clientes sempre tiveram
uma confiança na banca
que, vista hoje, acaba por
ser surpreendente, dado os
casos que existiram. Mas
excetuando estes casos,
houve sempre estabilidade
nos depósitos e uma
relação próxima com os
bancos. Hoje em dia há
menos razões para que
essa pergunta se coloque,
porque os bancos que
trabalham em Portugal
têm agora uma situação
muito mais clara, estável e
sólida. Isso significa que foi
bem sucedido o trabalho,
realizado nos últimos
anos, para a recuperação
da confiança e da solidez.
Hoje temos uma obrigação

muito maior de informar e
de estruturar os produtos
de forma adequada, e as
entidades reguladoras são
mais exigentes na forma
como colocamos e como
comunicamos os produtos.
Felizmente é tudo muito
mais exigente.
Salvar os bancos já custou,
a cada português, €1 389
desde 2008. Devemos
estar preparados para
nos pedirem ainda mais
dinheiro para a banca?
Não creio que isso vá
acontecer. Os mecanismos
de regulação atuais não
vão por aí. Mas, desculpe
lá, o BCP não custou nada
aos portugueses. Veja
bem: nós pedimos três
mil milhões de euros de
empréstimo, em obrigações
chamados CoCos, que
devolvemos na íntegra em

A profissão de
funcionário de
balcão (ou “caixa”)
está em extinção?
Não está em
extinção, mas em
termos de dimensão
é menor do que
há 10, 20 ou 30
anos. Os meios
de pagamento
automáticos, as
ATM, a internet,
tudo isso faz com
que haja uma
dimensão de
operações de caixa
inferior ao que
era. A profissão
tende, a longo
prazo, a uma quase
extinção a partir
do momento em
que, na Economia,
a utilização do cash
seja marginal. Em
Portugal ainda não
é marginal. Mas vai
estar a par e passo
com a evolução
tecnológica e até
legal. Pode ser que
se obrigue, um dia
mais tarde, a que
os pagamentos
superiores a
determinado valor
só possam ser feitos
por instrumentos
digitais ou por
cheque. Nesse caso,
a dimensão dessa
função tende a
diminuir de forma
muito mais rápida.
Vai depender do
legislador e da
forma como quererá
atacar a economia
paralela.

fevereiro de 2017. Pagámos
ao Estado mais de mil
milhões de euros, em juros,
comissões, contribuições
extraordinárias e garantias.
Em vez de gastarmos o
dinheiro dos portugueses,
contribuímos, de forma
muito significativa, para o
Orçamento do Estado. Não
podemos juntar tudo no
mesmo saco, porque não
somos todos iguais.
Com a crise, a profissão de
banqueiro passou a ser
malvista. Como lida com o
facto de o verem como um
vilão?
É verdade que a imagem
dos banqueiros saiu muito
afetada, mas felizmente
passo bem por isso porque
não sou vilão, tenho a
consciência tranquila, acho
que faço o melhor que sei
e posso. A vida que fazia
há 10 anos é a que faço
hoje, não mudei nada nem
conto mudar. Não me vejo
nesse papel. Não posso
estar penalizado pelos que
fizeram, aparentemente,
mal.
Todos os dias de manhã,
quando chega ao emprego,
qual é a sua maior
preocupação?
Ser presidente de um
banco implica conhecer
bem o setor, que não é, em
Portugal, um setor normal,
uma vez que vem de um
período de ajustamento
bastante forte. E implica
também ter uma perceção
dos desafios a curto e a
longo prazo, porque esta
é uma área em grande
evolução e mutação.
Além disso, implica criar
equipas – eu gosto de
trabalhar com as pessoas
que estão na empresa –
para ultrapassarmos as
situações mais difíceis.
O plano aguenta tudo,
mas a execução é sempre
difícil. É preciso, por isso,
um grande envolvimento
na execução, para não
falharmos.
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regra geral as pessoas
podem ter confiança nos
seus banqueiros, que é o seu
gestor de negócios ou de
conta, esse é no dia a dia o
banqueiro de cada um.

ANTÓNIO VIEIRA MONTEIRO
71 anos / presidente do Santander Totta desde 2012

O desaparecimento
da atividade bancária
tradicional não é para
amanhã
A imagem de banqueiro já não é o que era.
O que acontece quando lhe perguntam
o que faz na vida? “Às vezes os taxistas
desabafam: ‘Cá vai mais um…’
Podemos confiar nos
bancos?
A resposta é sim.
O fundamental nos bancos
é o conhecimento da
atividade. Depois, estes
estão sujeitos a uma
regulação que dá confiança
às pessoas relativamente
a tudo o que se passa no
seu funcionamento. Elas
estão a pôr o dinheiro num
local onde sabem que têm
determinadas garantias.
Quando vão pôr noutros
locais – como nos Madoff [o
gestor de fortunas Bernard
Madoff] – sabe-se já o
resultado que tem.
42

VISÃO 30 MARÇO 2017

)

Com a crise, a profissão
de banqueiro passou a ser
malvista. Como lida com o
facto de o verem como um
vilão?
Temos de nos habituar a
viver com essas situações.
Às vezes entro num táxi,
o taxista pergunta-me o
que faço e até desabafa:
“Cá vai mais um…”.
Preocupa-nos sempre a
imagem porque temos a
obrigação de demonstrar
uma determinada forma de
estar, transmitir confiança
aos clientes. Há algumas
exceções, casos que se
contam pelos dedos, mas

Salvar os bancos
já custou, a cada
português,
€1 389 desde 2008.
Devemos estar
preparados para
nos pedirem ainda
mais dinheiro para a
banca?
Tem de descontar
o dinheiro que os
bancos já pagaram
ao Estado. E qual
foi a entidade que
pôs mais dinheiro
nos bancos? Não
foi o Estado; quem
mais dinheiro pôs
nos bancos foram
os acionistas. Aliás,
se o Estado tem
posto na devida
altura – quando a
troika disponibilizou
12 mil milhões
de euros para a
banca e o Estado
só gastou 6 mil
milhões – metade
das coisas não
tinham acontecido.
Finalmente, dos 12,5
mil milhões gastos
na banca, o Estado
pôs 5 mil milhões
na Caixa Geral de
Depósitos, que é o
seu banco. Mas a
situação da banca
hoje é muito melhor.

Todos os dias de manhã,
quando chega ao emprego,
qual é a sua maior
preocupação?
É estar bem-disposto com
aquilo que faço. Veja: temos
uma instituição com 50
mil milhões de ativos, com
cerca de 6 mil pessoas aqui
a trabalhar, que pertence a
um grupo que tem quatro
milhões de acionistas…
Servimos o País inteiro e
representamos à volta de
15% da atividade bancária do
País. São obrigações em que
temos de pensar todos os
dias quando nos sentamos
aqui: servir os clientes, os
nossos trabalhadores e os
nossos acionistas.
A profissão de funcionário
de balcão (ou “caixa”) está
em extinção?
Acho que não. Temos de
atuar no balanceamento das
duas realidades. As crianças
agora acabam de nascer e
já estão a fazer coisas no
telefone que eu não consigo
fazer. Essa geração exige
toda uma série de serviços
que vai ao encontro da sua
realidade. Mas também
não nos podemos esquecer
dos outros. Temos zonas
do País onde as pessoas
continuam a ir ao banco
para depositar 20 euros.
Eu não me esqueço
desses clientes que são
fundamentais, sobretudo
quando o envelhecimento
da população é cada
vez maior, devido ao
aumento da esperança de
vida. O desaparecimento
da atividade bancária
tradicional não é para
amanhã. Vamos ver
reestruturações e
movimentos, vamos ter
outro tipo de agências, mas
essa profissão vai continuar
a existir.

PA U L O M A C E D O
53 anos / presidente da Caixa Geral de Depósitos desde 2017

Confiança e credibilidade
é o que se pede a quem lida
com o dinheiro dos outros
Líder do banco público há menos de dois
meses, o antigo ministro da Saúde é
otimista: “O nosso dinheiro está seguro”
Salvar os bancos já custou,
a cada português, €1 389
desde 2008. Devemos
estar preparados para
nos pedirem ainda mais
dinheiro para a banca?
A banca portuguesa tem
vindo a resolver os seus
problemas, designadamente através de um maior
reforço da sua solidez. Foi
isso que se viu, recentemente, em diversas operações:
no reforço de capitais do
Millenniumbcp, na capitalização da Caixa, e também na
que está a decorrer no Novo
Banco, que também chegará
ao seu desenlace… Vemos,
assim, um conjunto de ações
no sentido de dar maior
solidez à banca portuguesa,

no geral. Esperamos que os
bancos possam seguir os
seus caminhos para estarem
sólidos, na senda da sua
rentabilidade e da geração
orgânica de capital. Porque
esta situação advém não
só de menores disponibilidades de capital e maiores
exigências regulatórias,
como também por diversos prejuízos acumulados,
com várias proveniências,
designadamente a concessão
de crédito que deu origem
a crédito malparado e, consequentemente, a imparidades. Só a CGD apresentou
3 mil milhões de euros de
imparidades no sentido de
identificar e constituir as
imparidades respetivas.

Podemos confiar
nos bancos?
Na generalidade
das instituições
financeiras
portuguesas temse estado a obter
maior solidez com
melhores rácios
de capital. Não há
aplicações sem risco,
mas há mecanismos
de proteção muito
fortes que nos
permitem dizer que
o nosso dinheiro
está seguro. Os
portugueses querem
saber se o seu
dinheiro está em
boas mãos porque
estão habituados
a ouvir falar de
riscos e de riscos
acrescidos em certas
aplicações. E, claro,
porque uma série de
episódios recentes
tornaram este tema
ainda mais atual.
A banca só tem uma
forma de responder
a estas preocupações
dos portugueses:
abrindo mais
as suas portas,
comunicando
melhor e dando
informação mais
completa, no sentido
de tranquilizar as
pessoas.

Com a crise, a profissão
de banqueiro passou a ser
malvista. Como lida com o
facto de o verem como um
vilão?
A profissão de um gestor de
um banco não tem, de facto, a
áurea que tinha antes, mas se
calhar essa áurea também não
se justificava. Gerir um banco
é ter mais responsabilidade
para se gerar maior confiança
e credibilidade, ou seja, no
fundo é um conjunto de
características que se pede
mais às pessoas que lidam
com o dinheiro dos outros.
A profissão de funcionário
de balcão (ou “caixa”) está
em extinção?
Já há uns anos a esta parte que
houve uma redução, sobretudo
na parte do atendimento ao
balcão. Hoje em dia, como
vimos na agência, estava uma
pessoa ao balcão e depois
mais de 15 pessoas a falar ao
telefone e a fazerem operações
com os clientes através de
sistemas informáticos. Antes,
esta proporção era exatamente
ao contrário. Há, de facto, uma
erosão do emprego na banca,
como há noutras áreas dos
serviços devido a uma maior
automação. As pessoas querem
mais acesso aos serviços, mas
perdendo menos tempo e
fazendo as suas transações sem
irem ao banco.
Todos os dias de manhã,
quando chega ao emprego,
qual é a sua maior
preocupação?
É saber se consigo cumprir a
agenda do dia. São agendas
intensas que muitas vezes
começam com pequenos-almoços com clientes ou
colaboradores do banco;
depois temos as reuniões
normais dos conselhos
de crédito, da comissão
executiva ou do conselho
de administração. Depois, é
preciso ainda acompanhar
os múltiplos projetos que o
banco tem, quer seja na zona
da eficiência ou nas áreas da
qualidade ou da recuperação
de crédito... acorreia@visao.impresa.pt
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Sede do PS Um espaço natural
para Ana. Percorre o País de
Norte a Sul, mas é ali que passa
a grande parte do tempo
44
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LÁ NO
RATO,
MANDA
ELA
Com pulso firme e sorriso nos lábios.
É assim que Ana Catarina Mendes
domina o PS enquanto António Costa
governa o País. Nos bastidores, os filhos
e o marido, Paulo Pedroso, são refúgio
constante. Fomos com ela para a estrada,
vimos como se preparou no caso dos sms
de Centeno ou como lidou com uma birra
numa distrital do partido. Em ano
de autárquicas, tem a palavra
MÁRCIA GALRÃO

LUÍS BARRA E LUCÍLIA MONTEIRO
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Quando António Costa lhe lançou o desafio, a
primeira reação foi espontânea:“Mas eu tenho
dois filhos”, exclamou. Nada que impeça Ana
Catarina Mendes de se dividir hoje em várias
outras Anas Catarinas. A uma hora é mãe, na
outra é secretária-geral adjunta do PS, noutra
é apenas a amiga ou a esposa, na seguinte a
deputada socialista eleita por Setúbal ou ainda
a vice-presidente da Assembleia Parlamentar
do Conselho da Europa.
Não são muitas peles para uma mulher
só? Para ela não. Confessa que ficou “assustada” quando António Costa lhe pediu para
assumir o seu lugar à frente do PS enquanto
ia ali a São Bento ser primeiro-ministro. Mas
ela “não 'stressa' com facilidade” e sobretudo
diverte-se a fazer o que faz. “O PS tem muito
trabalho pela frente e isso dá-me motivação”.
Um trabalho que Ana Catarina tenta fazer, na
medida do possível, sem ter que incomodar
Costa. O secretário-geral só é chamado a intervir quando ela não consegue mesmo resolver o
problema. E isso tem acontecido muitas vezes?
“Quase nunca. Ele diz que eu não incomodo
nada. Articulamo-nos muito bem”.
Na verdade, o que se diz é que quem manda
no PS é ela. De sorriso nos lábios, com diplomacia e uma aversão natural às fotografias ou
à exposição pública, mas com a política no
sangue a dar-lhe gozo no que faz.
O dia dela começa cedo e acaba “invariavelmente tarde”. Os colaboradores dizem-lhe
que trabalha demais. Ela garante que está “mais
disciplinada”. Hoje vamos ao Porto com uma
agenda cheia de iniciativas, em que terá que
representar vários papéis. Encontramo-nos na
Avenida de Roma. Chega já perto das 10 horas,
depois de uma passagem pela Assembleia da
República, para tratar de assuntos da direção
da bancada. Não volta a entrar no carro sem fu46
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‘‘ESTOU FARTA DO
NÍVEL DE POLÍTICA
DESTE PSD”,
DESABAFA ANTES
DE INTERVIR NO
FÓRUM DA TSF
ONDE ACUSOU OS
SOCIAL-DEMOCRATAS
DE “AUSÊNCIA DE
AGENDA POLÍTICA”

mar o seu cigarro. É o seu grande vício, aquele
que a acompanha a cada paragem que faz.
Ana Catarina segue ora à frente, ora atrás.
Vai brincando com Ricardo, o motorista, pela
paciência que lhe dedica. É ele que lhe vai buscar os miúdos à escola quando não consegue
sair a tempo das reuniões que tem. Maria Rui, a
assessora, impõe a ordem: não quer saber se há
atrasos, o importante é nunca acelerar: “A Ana
tem dois filhos e não pode ficar paraplégica”,
atira com ar sério uma frase que já é motivo
de brincadeira entre elas. Ana Catarina confia
nela. Quando Carlos César lhe liga a dizer que
precisa que seja ela a reagir no Fórum da TSF
à polémica que atinge o ministro das Finanças
por causa dos sms com o antigo administrador da Caixa, António Domingues, Maria
Rui mete-se logo em campo. Dá sugestões,
propõe frases e argumentos. Ana Catarina
anota tudo, mas no fim refugia-se sozinha a
alinhavar as ideias.
Paramos numa estação de serviço e, por
acaso, cruzamo-nos com António Costa, que
acaba de beber café e tirar algumas selfies com
anónimos que insistem na fotografia com o
“sr. primeiro-ministro”. Havia de ser assim
também ao jantar, com Ana Catarina a brincar
que “se cobrássemos cinco euros por cada selfie com o António resolvíamos os problemas
financeiros do PS”.
Antes de voltar a entrar no carro distancia-

-se para falar para o Fórum da TSF. Está preparada para atacar a oposição: “Estou farta do
nível de política deste PSD”, desabafou minutos
antes. Tinha acabado de ouvir Hugo Filipe Soares, vice-presidente da bancada laranja, dizer
que os portugueses tinham o “direito” de saber
se “primeiro-ministro e ministro das Finanças
mentiram” sobre a escolha da administração da
Caixa e de acusar Ferro Rodrigues de não ser
um presidente da Assembleia da República imparcial. Palavras que Ana Catarina ouviu “com
grande perplexidade”, dizendo aos microfones
da rádio que os portugueses “esperam que não
haja este espetáculo triste” e garantindo que
“não há asfixia democrática, mas sim ausência
de agenda política do PSD”.
Assim que desliga o telefone e já com o
carro a rolar pela A1, liga-lhe a amiga Maria
Antónia Almeida Santos. “Fui muito bruta?”,
pergunta-lhe. Do lado de lá ouvem-se elogios.
A relação das duas é de grande cumplicidade.
Na noite anterior tinham estado juntas num
dos raros momentos de lazer a que Ana Catarina ainda cede: “fomos ao B.leza, ali no Cais
do Sodré”.
Mas Almeida Santos não foi a única a ligar-lhe. Mais tarde também João Paulo Correia,
deputado do PS que foi chamado a reagir ao
tema para a comunicação social, quis também
saber o que a sua secretária-geral adjunta tinha a dizer sobre o assunto dos sms. “Temos

Reunida
com o aparelho
Com as autárquicas
cada vez mais perto,
Ana Catarina Mendes
chama ao Rato os
presidentes de
federação do PS para
organizar campanhas,
definir candidatos e
garantir que no dia
das eleições o partido
será o vencedor

que matar o assunto, dizer ao PSD que venha
discutir coisas que interessam. Não pode ser o
PS a alimentar esta discussão”, ordenou.
Está convencida que cabe aos políticos
ajudar a “credibilizar” as funções e a crispação
que o PSD “tenta introduzir, não é saudável”.
Ana Catarina Mendes é também a pessoa
que faz a ponte entre o PS e o Governo. É
para ela que o diretor de uma área regional de
saúde liga quando precisa que alguém faça um
forcing junto do ministro da Saúde para estar
presente na inauguração de um centro. É ao
seu gabinete que chegam centenas de cartas de
militantes com preocupações sobre a sua reforma ou com dúvidas sobre a entrega do IRS.
Quando tem momentos livres dedica-os à
família. Cinema “ultimamente só para ver filmes de crianças”. Férias têm sido entre Troia e
Sesimbra. Levar os miúdos à escola pela manhã é uma rotina que tenta não perder. Mas
Madalena e António acompanham-na também
muitas vezes quando tem que percorrer o País
ao fim de semana. “O Paulo [Pedroso] quando
está por cá também vem às vezes comigo”.
O apoio da mãe ajuda-a a gerir melhor uma
agenda assoberbada de trabalho.
A política corre-lhe no sangue e é tema
obrigatório nas conversas “lá em casa”. “Quem
conhece o Paulo sabe que não podia ser diferente”, diz referindo-se ao marido, o ex-ministro de Guterres.
Enrola o cabelo enquanto fala ao telefone.
O look descontraído contrasta com pormenores de menina vaidosa. O perfume Chanel na
mala, com que se borrifa antes de sair do carro.
O pente com que arranja os cabelos pretos e
lisos, o creme com que hidrata as mãos. Ou a
graxa que vem dentro do porta-luvas do carro e que usa para engraxar as botas enquanto
pega no telefone para ligar a Rui Tavares. Tinha
acabado de ler o artigo que o fundador do Livre escrevera nesse dia no Público e tinha uma
proposta para ele. Quer que Rui Tavares “vá
pensando” numa iniciativa para se fazer “uma
coisa sobre Europa”. “Tomamos um café lá nos
'meus jardins'”, convida referindo-se à bela
paisagem que tem em frente à janela do seu
gabinete no Palácio Praia, sede do PS.
É sempre simpática nos contactos que tem
na rua, no Parlamento ou ao telefone. O sorriso
é a sua imagem de marca. Talvez por isso o título de “miss Simpatia” do PS lhe assente que
nem uma luva. Alguns dizem-lhe que deve ser
mais dura nas funções que exerce. Mas nestes
dias que acompanhamos Ana Catarina Mendes percebemos que a diplomacia de sorriso
nos lábios é a sua maior arma. E é com ela
que consegue, aparentemente, resolver cada
problema e levar a sua avante.
É também de sorriso nos lábios que passeia
à vontade pelos corredores da Assembleia da
República, alguns dias mais tarde. Não foge a
uma discussão e não perde o humor quando
30 MARÇO 2017 VISÃO

)

47

o assessor do PSD, Zeca Mendonça, brinca a
dizer que agora estão mais distantes porque o
PS se radicalizou. “O PS está no mesmo sítio.
Eu defendo vários pontos de convergência”,
atira a deputada.
Mas voltemos à viagem ao Porto. Na rádio
ouve-se sempre M80, salvo quando é preciso
atualizar as notícias do dia com a TSF ou a Antena 1. Depois de uma paragem na Alfândega
do Porto, onde Costa discursou e ela ouviu,
viaja-se para um almoço no novo Terminal de
Cruzeiros de Matosinhos. No regresso à capital do Norte damos boleia a Luísa Salgueiro, a
mulher que o PS escolheu para voltar a ganhar
Matosinhos para os socialistas. Quando sai do
carro, Ana Catarina lança-lhe o desafio: “Tens
que ter 75%”, brinca.
É também de Matosinhos que se falará à
tarde. A secretária-geral adjunta do PS refugia-se num hotel da Invicta. Estava ali no Porto
para resolver problemas das autárquicas do
PS. Convencer uma militante a ser candidata
nas listas da Maia. E encontrar-se com Manuel
Pizarro, o líder do PS/Porto, que chega ao hotel
à boleia de Rui Moreira, o independente que
governa a cidade e que terá este ano o apoio
dos socialistas. Dali sai mais tranquila. Pizarro
garantiu-lhe que qualquer divergência na sua
federação está resolvida e o PS vai ganhar. Não
é um compromisso menor, já que as lutas de
poder interno na região têm dado várias dores
de cabeça à mulher que tem nas mãos o dossiê
autárquico.
Seguimos para Paredes, onde se jantará com
mais de 700 militantes que apoiam a recente
candidatura de Alexandre Almeida à câmara. A viagem dura mais de 40 minutos pelo
trânsito de fim de tarde que sai do Porto. Ana
Catarina não larga o telemóvel. Vinha evitando
mensagens e telefonemas durante o dia, mas
chegara a hora de tratar de um assunto muito específico e que lhe estava a causar dores
de cabeça. Não gosta de ser dura, de ter que
“ralhar” ou impor a sua autoridade de forma
grosseira. Procura sempre a via diplomática,
com tiradas bem dispostas. Foi assim que
procurou naquela noite resolver um conflito
entre um presidente de federação, um presidente de concelhia e elementos da direção
nacional. Multiplica-se em telefonemas para
uns e outros. Pede tranquilidade e empenho.
Tenta evitar uma demissão. Percebe-se que
está aborrecida com uma “facada” que alguém
procurou dar na sua autoridade. “A avaliação
política tem que ser em última instância minha”, reitera para quem a ouve do outro lado
da linha. Nunca sobe o tom de voz.
António Costa liga-lhe pelo meio destes
telefonemas. Como Ana Catarina não atende,
o primeiro-ministro liga para Maria Rui. A assessora diz-lhe que está ao telefone e já lhe liga.
Quanto Ana Catarina desliga dá-lhe o recado.
“Então trocou-me toda a tarde e eu estive a
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No carro
O telemóvel é o aliado
em viagem e no dia
a dia. Numa viagem
entre Lisboa e Porto
é capaz de fazer mais
de 20 telefonemas,
responder a tantas
outras mensagens e
com isso despachar
outros tantos assuntos
pendentes. Costa
deu-lhe a missão de
gerir o PS enquanto é
primeiro-ministro. Ela
tenta não o incomodar
nunca e garante que
nunca foi preciso
desautorizá-la.
Tratam-se por você,
mas a cumplicidade
entre os dois é patente
em cada encontro e
em cada telefonema

resolver conflitos”, diz em tom de brincadeira
a secretária-geral para o primeiro-ministro.
A conversa é descontraída, mas Ana Catarina nunca abandona o “você”. Conhece António
Costa há muitos anos, mas o tratamento por
“tu” não existe.
LÁ EM CASA FALA-SE DE POLÍTICA

No regresso a casa, pela A1, Ana Catarina liga
aos filhos e depois ao irmão Pedro. Tenta
manter-se a par da vida familiar. A segunda de
quatro filhos. A única menina entre rapazes.
Passou a infância em Abrantes e lembra-se
bem das histórias do tempo em que o seu avô
foi um preso político do Aljube. Cresceu com
a família materna, numa casa onde os ex-exilados e os ex-presos políticos eram presença
obrigatória. Gente de esquerda, do Partido
Comunista. É por isso que não hesita quando
garante que “nunca” teve “uma má relação com
o PCP”. Algo que lhe deu uma naturalidade na
hora de se sentar à mesa para negociar com
os comunistas. Ana sente que ainda não chegou a hora de contar a sua versão daqueles
dias em que juntamente com Mário Centeno,
Pedro Nuno Santos e Carlos César andou de
capelinha em capelinha a negociar os termos
das posições conjuntas que haviam de servir
de cimento à “geringonça” de hoje.
Mas gosta da palavra. E mais do que isso
gosta da ideia e do que ela representa. É por
isso que está a colecioná-las. Não às geringonças entre PS, PCP e BE. Essas estão fora da sua
agenda pré-eleitoral… depois das autárquicas
logo se vê. São de metal as geringonças que um
amigo do Porto lhe vai enviando. No gabinete
do Rato já tem duas em exposição. E quando
vamos a caminho da Invicta, Ana Catarina
liga ao amigo: “quero outra geringonça”. Ele
traz-lhe duas para escolher: a Pintacuda ou a
Bomga. São objetos metálicos, que se movem
de forma desengonçada. “Superam os desafios,

são desengonçadas mas marcham sempre”,
diz a secretária-geral adjunta metaforicamente, escolhendo a Bomga, que se move como
uma lagarta. Gosta da palavra, ao contrário
de muitos dos seus colegas socialistas. Usa-a
abundantemente, como no lançamento do
livro de André Freire Para lá da Geringonça.
Perante a plateia que se concentrou na Bertrand não hesitou: “a geringonça é também a
forma como lhe dou corda para ela funcionar”
e para ela todos os partidos foram capazes
de perceber “o momento para lá das nossas
divergências partidárias” e com isso trazer
“um novo respeito pelas instituições”. E Ana
Catarina Mendes tem “enorme orgulho em
fazer parte da geringonça”.
Nem mesmo a luta autárquica que se avizinha a faz perder a fé nestas alianças. Está
consciente que o PCP “não deixará de ir à
luta e que o PS também trabalhará para ganhar em todo o território”. Mas não irão as
batalhas locais beliscar os acordos nacionais?
“Não temo que belisque. Não deve beliscar.
As pessoas estavam cansadas da crispação. O
próprio PCP e BE estavam fartos. Divergimos
em muitas coisas, mas temos consciência que
existe concertação no que é o interesse do País”.
A preparação das eleições previstas para
setembro são a sua grande prioridade neste
momento. A azáfama é grande no Largo do
Rato. A secretária-geral adjunta recebe muita
gente no seu gabinete. Despacha muitos assuntos. Dá atenção a muitos pormenores. E não
deixa de chamar a Lisboa o PS de todo o País
quando é hora de preparar a grande convenção
nacional autárquica, marcada para 6 de maio.
Neste dia de março em que estamos com ela
no Palácio Praia está prevista uma reunião com
os presidentes de federação.
E logo pela manhã há um hábito muito
português que começa por irritá-la. “Começa
tudo depois das 18h”. Deixa cair o desabado: “a

OS FILHOS,
MADALENA
E ANTÓNIO,
ACOMPANHAM-NA
MUITAS VEZES
QUANDO TEM QUE
PERCORRER O PAÍS
AO FIM DE SEMANA.
“O PAULO [PEDROSO]
QUANDO ESTÁ POR
CÁ TAMBÉM VEM
ÀS VEZES COMIGO”

política não está feita para mães”. Mas ela é mãe
de dois e dedica-se a isso mais do que tudo.
E como ali naquela sala de tetos trabalhados e
alcatifa vermelha a última palavra é dela, não
há quem a consiga contrariar quando dá a ordem: “antecipem a reunião com os presidentes
de federação que estava marcada para as 19h,
para as 18h”. Na mesa ainda tentam protestar:
“alguns vêm de longe”, atiram como desculpa.
Mas Ana Catarina não desarma: “dizes que sou
eu que estou a pedir que eles fazem o esforço”. E assim foi, às 18h lá estavam eles, ainda
que alguns se tenham atrasado. Mais uma vez
a quota feminina é praticamente cumprida
apenas por ela, a quem se junta Maria da Luz
Rozinha, secretária nacional. Nada que a iniba. Ali quem define o guião é ela. O tema são
as miniconvenções autárquicas que o PS irá
fazer antes da convenção nacional. E aquela
mesa ela quer auscultar como estão as coisas
a correr em cada um dos concelhos e definir
prioridades. “Quero fazer já nesses encontros
a apresentação de alguns candidatos que se
possam antecipar. Será também importante
recolher contributos locais para a carta autárquica dos socialistas que havemos de aprovar
na convenção nacional”, explica.
As bases das eleições estão lançadas. Ana
Catarina Mendes está convencida que o PS terá
um bom resultado e satisfeita com o trabalho
que conseguiu fazer para evitar aqui e ali conflitos internos nas estruturas. “Não consegui
resolver tudo da forma que gostaria, mas há
coisas que são impossíveis”, sublinha.
Despedimo-nos dela no corredor que dá
acesso ao seu gabinete no Rato e não resistimos à provocação. De um lado e do outro estão
pregadas as fotografias de cada secretário-geral
do PS. São apenas homens. “Falta aqui uma
mulher”, brincamos. “Em breve vamos ter aqui
uma mulher. Mas não, não serei eu”. Será?
mgalrao@visao.impresa.pt
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RIVAIS
DE LÍNGUA
AFIADA
Pouco importa se lhes atiram pedras
para o quintal ou se os perseguem
por e-mail ou no telemóvel. E claro
que é melhor ir comer um prego
com os parceiros de debate do que
nem sequer os cumprimentar. Mas tudo
é secundário quando o gozo é defender
na TV o clube do coração – e ainda
receber €250 a €750 por programa.
Em vésperas do Benfica-FC Porto, vamos
a jogo com este clube de combate
RUI ANTUNES
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Miguel Guedes
e João Gobern
Amigos e rivais
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Há a pequena provocação, comparável
ao puxão de camisola matreiro ou à
finta artística para quebrar o ânimo do
rival. Não faltam tiradas para cartão
amarelo, réplicas de uma canelada mais
ríspida ou de um empurrão descarado.
E, no calor do jogo, aparecem excessos
verbais facilmente confundidos com
entradas a pés juntos para magoar.
O “marreta”, o “burgesso”, o “urso” e
outros que tais.
Como o futebol a sério, nem todos
os comentários são bonitos de se ver
quando se juntam num estúdio de
televisão três conhecidos adeptos de
Benfica, FC Porto e Sporting. Em vez
da bola, saltitam palavras que vão do
argumento mais razoável à demagogia
barata, do humor ao insulto, da ironia à
gritaria. Mas, por alguma razão – leia-se
audiências –, o formato resiste há mais
de 20 anos em Portugal e nenhuma
estação abdica de ter o seu programa.
Médicos, arquitetos, fadistas, políticos, escritores, empresários, músicos,
realizadores, jornalistas, advogados e
até o sexólogo Júlio Machado Vaz, a
socialite Cinha Jardim ou o padre Jorge Duarte convertidos em defensores
da honra dos clubes, numa espécie de
comunhão futebolística multifacetada.
Tão diferentes e tão iguais aos fiéis do
outro lado do ecrã.
“A única diferença para as discussões
de futebol que temos com os amigos
é que são transmitidas em direto na
televisão”, compara o advogado Rui
Gomes da Silva, sem complexos em
assumir que veste a pele de fanático
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RUI GOMES DA SILVA
IDADE: 58 ANOS / Nº SÓCIO: 1812
C O N TA CTO S C O M O C LU B E

Diários quando era dirigente,
deixaram de acontecer desde as
eleições de outubro. “Mas tudo o
que digo é sempre por iniciativa
minha, agora e antes”
C O M O S E P R E PA R A

Redes sociais, jogos do Benfica e
resumos dos rivais; vê as capas dos
jornais, usa os alertas Google para
informação que lhe interessa e o
resto é “de memória”
C A R I C ATO

Com Guilherme Aguiar, fez as
despedidas d’O Dia Seguinte numa
noite em que o moderador Paulo
Garcia ficou sem voz
JOGOU

Com amigos. Santana Lopes, Durão
Barroso e Paulo Portas faziam
parte do grupo que, aos sábados,
durante mais de 20 anos, se
reunia num campo de cimento na
Docapesca, em Belém, e disputava
um torneio na Praia das Maçãs

RUI OLIVEIRA E COSTA

A PRESSÃO
DO DIRETO EXIGE
ESTOFO DE ATLETA.
“AQUILO É ALTA
COMPETIÇÃO”,
DIZ JOSÉ PINA

IDADE: 69 ANOS / Nº SÓCIO: 17 197
C O N TA CTO S C O M O C LU B E

“Umas três vezes por época.
Antes de cada programa nem
pensar, isso não existe"

EM ON

C O M O S E P R E PA R A

“O clube é uma espécie de familiar
meu. Sei sobre o FC Porto todos os
dias e confundo-o com a minha vida”
Miguel Guedes

C A R I C ATO

“Cada vez estou mais convencido
da tese de olho por olho, dente
por dente. Ou o Benfica entra no
discurso de combate ou vai perder o
campeonato” Rui Gomes da Silva

JOGOU

“Tenho o mesmo número de
telemóvel desde sempre. Sabe
a única pessoa que me insultou
e ameaçou? O Scolari e os seus
amigos” Manuel Serrão

Jornais (em média um desportivo
por dia), televisão, rádio; vê os
jogos dos três grandes; por vezes
revê o programa
Foi à casa de banho e não lhe
desligaram o microfone. “Mais
caricato só se tivessem levado a
câmara atrás”
No FC da Angónia, durante o
serviço militar em Moçambique.
“Era uma filial do FC Porto, com
equipamento à FC Porto.” E ainda
hoje dá uns toques, com amigos,
no Grupo Desportivo do Linhó

enquanto representante do Benfica n’O
Dia Seguinte, líder de audiências na SIC
Notícias. “O futebol é paixão. Se for visto
de forma intelectual, parece cinema.”
Já houve quem saísse a meio do filme, com a emissão a decorrer, incompatibilizado com outros atores em cena.
Mas também se vê rivalidade saudável,
depende dos dias e dos intervenientes.
Na geração atual, se é verdade que Manuel Serrão não cumprimenta José Pina
nem Pedro Guerra no Prolongamento
(TVI24), Rui Oliveira e Costa, Miguel
Guedes e João Gobern, do Trio d’Ataque (RTP3), são capazes de ir comer
um prego e beber uma cerveja a seguir
ao programa – e “falar de tudo menos
de futebol”.
Esta semana, em vésperas do clássico Benfica-FC Porto, o ex-futebolista
Fernando Mendes afirmou que um dos
grandes rivais do Sporting paga 100 mil
euros por ano aos seus comentadores.
Mas, pelo menos os seis com quem a
VISÃO conversou, nem sequer aceitam
a ideia de serem vozes dos clubes. O
guião que levam para estúdio, garantem,
é pessoal e inalienável. “Se me pergunta
se numa época inteira não há um almoço ou uma conversa com dirigentes do
Sporting, digo-lhe que há umas três
vezes. Antes de cada programa, nem
pensar, isso não existe”, diz Rui Oliveira
e Costa. “Nestes cinco anos, devo ter
contactado o Benfica, por minha iniciativa, três ou quatro vezes”, adianta João
Gobern, perentório: “Não há reuniões
estratégicas nem nada disso.”
Mais ou menos polémicos, os adeptos comentadores recebem entre mil e
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JOSÉ PINA
três mil euros por mês (€250 a €750
por programa), pagos pelas estações
de televisão que os contrataram. E ninguém lhes dá lições de amor à camisola.
Por vezes tão mal compreendido, que
são alvo de ameaças de morte e agressões. Casos de polícia.
DA GARGALHADA FÁCIL À MÁ-LÍNGUA

“Ó palhaço, diz lá agora que não é falta.”
José Pina não gostou de ouvir Manuel
Serrão dirigir-se a si nestes termos, “aos
gritos”, a propósito de um lance ocorrido no Sporting-FC Porto, em agosto
último. Mas na segunda-feira seguinte
levou narizes vermelhos para todos,
“numa de fair play”. Afinal, já eram
amigos antes de coincidirem no Prolongamento e, depois do programa, o
humorista afeto ao Sporting costumava

ÓDIOS DE ESTIMAÇÃO
RUI GOMES DA SILVA E DIAS FERREIRA
O primeiro foi ministro de Santana
Lopes e o segundo é irmão de Manuela
Ferreira Leite, fações opostas dentro do
PSD. Mas foram o Benfica e o Sporting
que os tornaram inimigos ferozes
MANUEL SERRÃO E PEDRO GUERRA
Em mais de ano e meio no mesmo
programa, nunca se cumprimentaram
EDUARDO BARROSO E PEDRO GUERRA
A tensão chegou ao ponto de quase
partirem para a agressão

E AMIGOS PARA A VIDA
RUI MOREIRA E RUI OLIVEIRA E COSTA
Ainda hoje vão ao prego, sete anos
depois da separação na TV
MANUEL SERRÃO E FERNANDO SEARA
Conheceram-se no Colégio
Universitário Pio XII, uma residência
para estudantes, quando vieram para
Lisboa tirar o curso, nos anos 70
JOÃO GOBERN E MIGUEL GUEDES
Há mais de 20 anos que a música os
aproximou, um na crítica e outro a
cantar
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IDADE: 54 ANOS / Nº SÓCIO: 6779
C O N TA CTO S C O M O C LU B E

“Quando há notícias
contraditórias, telefono para
esclarecer. E, de vez em quando,
ligam-me se há alguma notícia
falsa. Reuniões estratégicas
semanais, vais dizer isto e aquilo,
isso não existe”
C O M O S E P R E PA R A

Jornais e jogos dos três grandes;
revê sempre o programa; à
segunda-feira fica em casa,
a estudar as mensagens que
pretende passar e os truques de
humor que gosta de fazer; escreve
notas no portátil que leva para o
estúdio (sem acesso à internet)
C A R I C ATO

“Às vezes, chego em cima
da hora e maquilham-me
entre os intervalos da chuva,
quando a imagem está noutros
intervenientes. Como sou careca,
demoro mais a pôr os brilhos”
JOGOU

Com amigos, na juventude

dar boleia ao empresário portista – que
pernoita em Lisboa e regressa à Invicta
num dos primeiros voos da manhã. Só
que o segundo truque na manga de Pina
não teve o mesmo efeito apaziguador.
Ao lançar para a mesa o passado juvenil de Serrão como sócio do Benfica,
o veterano do comentário televisivo,
iniciado na Noite da Má-Língua, soltou
a dita: “O meu amigo é um palhaço, e
além de aldrabão é mentiroso.”
Não é que Manuel Serrão não tivesse
sido filiado no clube da Luz (“quando
estudei em Lisboa, vigarizei o Benfica,
fingindo que vivia no Porto, para poder
ser sócio correspondente e ir ver jogos
de borla”), mas sentiu o golpe como
uma tentativa “desonesta” de colar a
sua simpatia clubística ao maior rival
do seu Fê-Cê-Pê. Pior ainda, alega, José

MANUEL SERRÃO
Pina conhecia as suas motivações. “Até
se retratar, não me vê mais os dentes”,
diz sobre o sportinguista, para quem o
episódio não passou de um despique
verbal, daqueles que dentro de campo
se resolveriam com um cartão amarelo
para cada lado.
A Pedro Guerra, Serrão não fala
“desde sempre”. E por não gostar de se
ver a elevar os decibéis com o diretor
de conteúdos da Benfica TV, para repetidamente o mandar calar, adotou
nos últimos meses uma atitude de indiferença perante os rivais de conversa:
“Dou a minha opinião e eles ficam os
dois a falar sozinhos.” Num programa
recente, foi filmado a fechar os olhos e
noutro perguntou se não haveria no estúdio uma cama para se deitar, quando
Guerra sugeriu a possibilidade de ficar

IDADE: 57 ANOS / Nº SÓCIO: 4517
C O N TA CTO S C O M O C LU B E

“Nunca tive e ainda bem.
Conhecem-me desde pequenino
e sabem que era pior se me
quisessem influenciar e, portanto,
inteligentemente, nem tentam”
C O M O S E P R E PA R A

Sempre foi leitor compulsivo de
jornais e revistas e obriga-se a ver
os jogos dos outros grandes, além
do FC Porto
C A R I C ATO

Quando o Benfica perdeu a Taça
de Portugal para o Vitória de
Guimarães, em 2013, foi a uma loja
chinesa e apareceu no programa
disfarçado de D. Afonso Henriques
JOGOU

Acima de tudo, futsal. Disputou
uma meia-final da Taça de
Portugal, ao serviço do clube
Dragões 85, que era apoiado
pelo Comércio do Porto,
onde foi jornalista

o tempo todo a perorar sobre determinado assunto.
Longe vão os tempos de gargalhada
fácil. Se o sportinguista Eduardo Barroso lhe chamava “gordo”, ria. Se o acusava
de ser “intelectualmente repelente”, ria
ainda mais. E ao benfiquista Fernando
Seara tanto podia oferecer um melão
gigante como receber dele um stick de
hóquei em patins, mimos simbólicos
das conquistas de uns e dos desaires de
outros. “Com eles levávamos as coisas a
brincar. Mas continuo a gostar do que
faço e era o que mais faltava se deixasse
por causa da má educação de outros.”
QUANDO A CORDA PARTE, EM DIRETO

Não seria argumento original abandonar um programa. Na pressão do direto,
e perante as “bocas” e as derrotas, é pre-

AUDIÊNCIAS
Média de espectadores
(janeiro e fevereiro)
TVI24

PROLONGAMENTO

2ª feira - 22h

SIC-N

O DIA SEGUINTE

2ª feira - 21h50

RTP3

TRIO D’ATAQUE

Domingo - 22h

CMTV

PÉ EM RISTE

2ª feira - 21h45

124,4 MIL
118,2 MIL
97,1 MIL
60,6 MIL
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Alta tensão
em estúdio
Ao longo de mais de duas
décadas, os protagonistas
do futebol falado
proporcionaram inúmeras
discussões mais acesas e
trocas de insultos azedas – a
ponto de, em certos casos,
já não terem regressado ao
pequeno ecrã. Recordamos
aqui algumas das mais
recentes e aproveitamos
para dar um saltinho a um
passado mais longínquo

JOGO FALADO

O DIA SEGUINTE

TRIO D'ATAQUE

Fernando Santos, treinador
do FC Porto, está em estúdio
e Dias Ferreira gaba-lhe o
discurso, “em contraste” com
o do colega de programa,
Pedro Baptista. “Peixeiro”,
“estúpido” e “parvo” saem-lhes da boca. A emissão
termina, os dois comentadores
são despedidos.

Luís Filipe Vieira estava “em
casa, descansado”, quando
decide participar num
programa em que se discute
a legalidade da inscrição pelo
Benfica do jogador Ricardo
Rocha. A sua intervenção visa
José Guilherme Aguiar, que
tinha sido diretor-executivo
da Liga de Clubes.

A divulgação das escutas do
Apito Dourado é considerada
ilegal e Rui Moreira garante
que não vai “participar
passivamente num programa
que se transforma num auto
de fé”. Assim que António-Pedro Vasconcelos volta
a puxar o tema, levanta-se
para nunca mais voltar.

RTP – 1998

ciso estofo de atleta, controlo emocional.
“Aquilo é alta competição”, assegura José
Pina. Há ano e meio, Eduardo Barroso
ameaçou Pedro Guerra, então contratado pela TVI há escassos três meses,
com um ajuste de contas fora do ar,
que nunca chegou a acontecer. Em vez
disso, o conhecido cirurgião bateu com
a porta em direto. O mesmo passo que
o agora presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, deu em 2010
na RTP, quando o cineasta benfiquista
António-Pedro Vasconcelos insistiu em
comentar as escutas do processo Apito
Dourado, consideradas ilegais. Já com
Rui Gomes da Silva e Dias Ferreira, na
SIC, o vermelho e o verde fizeram faísca
durante mais de dois anos. Sentavam-se
lado a lado, até que, certo dia de 2013, o
representante do Sporting virou costas
ao do Benfica. Ao ser chamado à atenção
pelo moderador Paulo Garcia, saltou a
tampa a Dias Ferreira e foi-se embora.
“Passe à frente”, diz-nos Gomes da
Silva, sobre o único interveniente com
quem não conseguiu manter uma “relação urbana” desde que se estreou n’O
Dia Seguinte, em 2010. Com os restantes, garante, o que é dito em estúdio, fica
no estúdio. Tanto que tem ideia de José
Guilherme Aguiar e Rogério Alves terem
“passado das marcas” uma vez, mas é tão
vaga que nem se recorda, “o que significa
que não foi nada de relevante”. De vez em
quando, janta “com o Zé Guilherme”, que
conhece dos tempos de faculdade e com
quem se cruzou também na política,
em órgãos nacionais do PSD. “Apesar
56
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SIC – 2004

MIGUEL GUEDES
IDADE: 44 / Nº SÓCIO: 59 312
C O N TA CTO S C O M O C LU B E

Por sua iniciativa, quando tem
uma dúvida que considera
importante esclarecer. “Todos
nós temos acesso a esses
canais e dizer o contrário é
falso. Do lado contrário, de uma
forma formal, nunca houve
nada.”
C O M O S E P R E PA R A

Lê os jornais que já lia e artigos
de opinião na internet; vê os
jogos dos três grandes e toma
notas “naqueles caderninhos
pretos”, “umas seis páginas
por programa”, com “letra
minúscula”
C A R I C ATO

Dá e leva caneladas por baixo
da mesa, que “funcionam
como forma de açucarar uma
pequenina agressão verbal”
ao parceiro do lado. “Naquela:
toma lá que já aprendeste”
JOGOU

Só na escola

RTP – 2010

de ter esse defeito intrínseco de ser do
FC Porto”, sorri o ex-dirigente do Benfica, “é um bom amigo”.
A confraternização longe das câmaras é mais frequente no Trio d’Ataque.
Depois da emissão, chegam a ir os
quatro, comentadores e o moderador
Hugo Gilberto, saciar o apetite, embora
nos últimos tempos com menor regularidade. “A culpa é minha”, acusa-se
João Gobern, que não conduz e tem de
apanhar táxi para a Póvoa de Varzim,
onde mora.
Para Rui Oliveira e Costa, a deslocação é maior, mas o administrador
da Eurosondagem vai de comboio no
domingo, dia do programa, e só volta
a Lisboa na manhã de segunda-feira. Num desses regressos, encontrou
Gobern na mesma carruagem e saíram
juntos em Santa Apolónia. Sporting
e Benfica em amena cavaqueira – ou
eternos rivais em flagrante delito? “Isto
eu logo vi. Discutem tanto, discutem
tanto e depois são todos amiguinhos”,
ouviram de alguém que ia a passar.
Nem sempre são assim tão “amiguinhos”, já se viu. Em tempos, o próprio
Rui Oliveira e Costa, veterano deste
formato televisivo que Gobern e Miguel
Guedes veem como um “senador”, chocou de frente com António-Pedro Vasconcelos. Davam boleia um ao outro no
Alfa Pendular e jantavam juntos no Porto,
até que duas investidas do realizador, em
direto, ditaram o fim do ritual. “Numa,
disse que eu não tinha autoridade moral sobre o que quer que seja e, noutra,

O DIA SEGUINTE

PROLONGAMENTO

PROLONGAMENTO

PROLONGAMENTO

Sem paciência para ouvir
Rui Gomes da Silva (era
recíproco), Dias Ferreira vira
costas. Paulo Garcia pede-lhe
que olhe para ele. Resposta
para o moderador: “Não
gosto de si.” Os espectadores
ficam a saber que não têm
medo um do outro, antes do
sportinguista sair de cena.

“Insuportável, mal-educado e
com a mania que é o dono da
verdade.” É assim que Manuel
Serrão se refere a Pedro
Guerra, depois de o mandar
calar 17 vezes, num minuto
e 13 segundos. “Não me calo
porque você não me manda
calar”, diz-lhe o benfiquista.

Pedro Guerra interrompe,
Pina pede-lhe “caludinha”.
Guerra diz-lhe para deixar “de
ser garoto” e Pina saca de um
sabre da Guerra das Estrelas.
“Há muitos chewbaccas”,
solta. Guerra lembra que não
estão no canal Panda e Pina
aponta-lhe a espada:
“É o panda é.”

“Eu já não quero ouvir mais,
desculpe lá, livrei-me disto”,
desabafa Eduardo Barroso
enquanto se despede do
moderador Sousa Martins
e abandona o estúdio.
Na semana anterior, tinha
ameaçado Pedro Guerra, fora
do ar, com uma investida de
punhos cerrados

SIC – 2013

T VI – 2015

T VI – 2015

relatou conversas particulares”, explica o
sportinguista. “Passou dos limites.”
AS ABORDAGENS SIMPÁTICAS
E OS CASOS DE POLÍCIA

Com os adeptos, os exageros podem
atingir proporções bem mais graves.
No caso de João Gobern, em forma de
pedras atiradas para o quintal e ameaças
de morte deixadas na caixa de correio
ou enviadas por e-email e telemóvel.
Acontecimentos que o fizeram “perceber
as dificuldades de ser um benfiquista no
Norte”, logo após ter sido filmado a festejar um golo do Benfica, na RTP Informação, em 2012 – um descuido que lhe
custou a saída da estação pública, à qual
regressaria meses depois para integrar
o painel do Trio d’Ataque.
Ainda que não leve muito a sério os
“recados” anónimos que o visam a ele,
do género “a gente apanha-te na rua e
passa-te com o carro por cima”, o jornalista ficou mais preocupado “quando as
ameaças chegaram à família”. Nada que
se concretizasse, porém, como aconteceu
a Rui Gomes da Silva, outro benfiquista
do Norte mas com vida em Lisboa. Numa
ida ao Porto, foi agredido, “sabe-se por
quem”, outras pessoas viram e mesmo
assim o processo foi arquivado. “Com
medo, ninguém quis depor”, atalha quem
já se habitou a viver com as ameaças sem
rosto, remetidas para o seu e-mail profissional: “São-me indiferentes, cão que ladra não morde. As pessoas que ameaçam
são cobardes.” Nunca apresentou queixa
delas, mas arquiva a correspondência

JOÃO GOBERN
IDADE: 56 ANOS
Nº SÓCIO: DESISTIU NO DIA
1 DE OUTUBRO DE 1978, QUANDO
SE TORNOU JORNALISTA
C O N TA CTO S C O M O C LU B E

“Em cinco anos, devo ter
contactado o Benfica, por minha
iniciativa, três ou quatro vezes.
Não há reuniões estratégicas
nem nada disso”
C O M O S E P R E PA R A

Jornais (desportivos
e generalistas), livros e jogos
dos três grandes
C A R I C ATO :

“Consegui a proeza extraordinária
de defender que Gibraltar
era em África”
JOGOU?

Foi federado nas camadas jovens
do Carcavelos. “Mas nunca tive
jeitinho, era daqueles que,
se a bola passava, não passava
o homem”

T VI – 2016

que lhe promete violência física.No trato
pessoal, as abordagens são simpáticas.
Há, hoje, poucas razões de queixa, além
de um insulto aqui e ali. José Pina está
convencido que “as pessoas já perceberam que é só um programa de televisão”
– Manuel Serrão, pelo menos, nunca
mais precisou de ser escoltado para fora
de uma discoteca, como naquela noite
dos anos 90 em que foi com Eduardo
Barroso à Capital, na 24 de julho, ainda
nos tempos efervescentes d’Os Donos
da Bola.
Para Miguel Guedes, um dia não é
dia sem ser abordado no supermercado,
no restaurante ou onde quer que esteja.
Também lhe falam de música e política,
mas o futebol predomina. “Toda a gente
tem um comentário a fazer, é como o
estado do tempo”, nota o vocalista dos
Blind Zero, garantindo que, “para lá de
99% das vezes, as pessoas são muito
afetivas, mesmo os adeptos adversários”.
Já nas redes sociais, contrapõe o portista, “quem nunca foi difamado certamente não respira o ar”. É quase uma
impossibilidade para quem faz opinião.
Quando abusam no seu mural, bloqueia.
“Admito todo o tipo de comentário, mas
não venham para o meu quintal chamar-me nomes.” Muito menos ameaças para
o telemóvel. “Quando há que colocar as
autoridades em campo, coloco-as em
campo.” Aconteceu apenas uma vez,
perante a insistência dos contactos. “É
aborrecido, mas não tira o sono a ninguém.” Ossos de um ofício que está para
durar.
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Rui Santos

Jornalista e comentador de futebol

Como não me deixei
amestrar, a solução
foi colarem-me ao Sporting

N

No ar há 13 anos, o rosto do Tempo Extra,
também presença fixa no Play-Off, ambos
na SIC Notícias, garante que ter crescido
numa “família sportinguista” não faz dele
adepto do clube de Alvalade. Ao contrário
do que o Benfica tentou fazer crer para o
desacreditar, acusa. Ser imune aos clubes
e às pressões é “tarefa diária” e “para toda
a vida” de quem quer ser olhado como
comentador profissional credível.
Como se prepara para os programas?
A minha preparação assenta em seguir
a imprensa, estar atento às intervenções
públicas dos protagonistas e filtrar as
informações que me chegam. Deixo cair
facilmente as fontes envenenadas. Já tenho
tempo suficiente disto para perceber quem
é e quem não é confiável.
Como analisa os casos de arbitragem?
Vejo as repetições que forem necessárias
para que as pessoas vejam em mim alguém
em quem possam acreditar. Uma vez
que escrevo relatórios sobre os erros dos
árbitros em todos os jogos que envolvem os
primeiros quatro classificados, a partir dos
quais faço a Liga Real do Tempo Extra, não
posso facilitar. Sei que vivo num ambiente
adverso, porque as pessoas habituaram-se
a ver quem defenda incondicionalmente,
no ecrã, as suas cores, mas esse não é,
claramente, o meu papel. Levo muito a
sério a função que muitos dizem ser de
regulador. Não procuro a polémica, mas
não tenho medo de enfrentá-la.
Os adeptos abordam-no na rua?
Em 90% das situações muito simpaticamente. Uns acham que sou do Sporting,
outros que sou do Benfica e já tenho tido
testemunhos de pessoas que acham que sou
do FC Porto. Tem piada. Há quem queira
arrancar-me a carapaça, porque gostavam
que eu assumisse uma preferência, mas a
minha consciência profissional vacinou-me
totalmente contra isso.
Nos anos 90, admitiu ser simpatizante
do Sporting e gostar muito do Benfica.
Essa entrevista foi duplamente tirada de contexto. Primeiro, eu disse e reafirmo que sou
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oriundo de uma família sportinguista. Foi
interpretado como a minha opção clubística.
Segundo, quem a veiculou no espaço público,
na época passada, fê-lo a mando da direção
de comunicação do Benfica da altura [chefiada por João Gabriel], para desacreditar a minha opinião no âmbito do “caso Jorge Jesus”
e fazer prevalecer a ideia de que as críticas
resultavam do facto de eu ser do Sporting.
Falso e desonesto. Essa gente está habituada a manipular, a condicionar e a coagir as
pessoas. E a capturá-las. Tentaram fazê-lo
comigo. Não funcionou. E, como não me
deixei amestrar, a solução foi colarem-me ao
Sporting. São fracos. Utilizam a força social
dos clubes que lhes pagam para exibirem as
suas fragilidades e misérias.
Os dirigentes e os treinadores
telefonam-lhe?
Ainda tenho abordagens, pressões dissimuladas, mas os anos vão correndo e já me
vão conhecendo: não vale a pena. A minha
opinião é como a água filtrada. Faço os
possíveis para a descontaminar. Não gosto
de ser deselegante com quem é natural e
honestamente simpático comigo, mas tive
sempre muitos cuidados com os chamados facilitanços. É uma tarefa diária, para
toda a vida. Realizo-me com a condição de
comentador, não comendador.
Sofreu mais ameaças quando escrevia
no jornal A Bola ou desde que, em 2004,
passou a comentar na SIC?
Estou mais exposto, agora, na televisão,
mas não se esqueça que sou de uma geração em que o jornal chegou a tirar mais de
200 mil exemplares. O desassombro que
muitos agora me apontam já vem desses
tempos.
A situação mais grave foi aquela em que
um grupo de encapuzados o surpreendeu à saída da SIC?
Tive outras complicadas nos anos 80 e 90,
quando fui a minha própria testemunha de
que sempre houve coação no futebol em
Portugal. Mas a que causou maior impacto
foi essa das tentativas de agressão junto ao
parque de estacionamento da SIC. O Apito

HÁ QUEM QUEIRA
ARRANCAR-ME
A CARAPAÇA,
MAS VACINEI-ME
CONTRA
AS PREFERÊNCIAS
CLUBÍSTICAS

AUDIÊNCIAS
Média de espectadores
(janeiro e fevereiro)
SIC-N

PLAY-OFF

Domingo - 22h

SIC-N

TEMPO EXTRA

3ª feira - 23h

121,2 MIL
84,8 MIL

Dourado estava ao rubro e considerei que
era muito importante uma limpeza de
métodos.
Já passou quase uma década. Nunca se
soube quem foram os agressores?
Como ficou o caso na Justiça?
Fez nove anos no dia 24 de fevereiro. Nada
se apurou, oficialmente. O processo foi
arquivado, por falta de provas. É isto que
me constrange. Inicialmente, o Ministério
Público revelou muito interesse pelo meu
caso, mas a partir de um certo momento,
e sei qual foi, comecei a perceber que o
balão ia esvaziar. Fiz o que pude para que
se fizesse justiça. Mas, nestas coisas, ou há
vontade político-clubística ou não há. Não
houve, e isso diz muito sobre a desproteção das pessoas sem suporte partidário ou
clubístico perante a violência e a coação.
Dramático.
Que “certo momento” foi esse?
Foi o momento em que se começou a formar a convicção de que o mandante, afinal,
podia estar ligado a alguém fora da área
geográfica a que inicialmente se pensava
poder pertencer. Não posso ir mais longe
porque não consigo apresentar provas.
Ainda fica nervoso em direto?
Há sempre um nervoso miudinho
subjacente à preparação de cada programa.
Depois, dilui-se.
Qual a maior gafe que cometeu?
Ter afirmado a existência de um fora de
jogo quando, na verdade, não aconteceu.
Na semana seguinte, assumi o meu erro
e pedi desculpa.
Vê outros programas de comentário
futebolístico?
Fui perdendo o gosto pelos debates sobre
futebol, porque não se aprende nada. Só
servem para percebermos como funcionam
os gabinetes de comunicação dos clubes.
São espaços que revelam a miséria intelectual da maioria dos protagonistas e a
procura incessante de gordas mordomias.
Há muito pouca gente a pensar pela sua
própria cabeça. Com uma ou outra exceção,
claro. visao@impresa.pt
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O nosso
sistema
político está
esgotado
As sondagens mostram-no
como o melhor candidato para
derrotar Marine Le Pen e, assim,
tornar-se o Presidente de França
mais novo de sempre, com apenas
39 anos. O que ele pensa sobre
o seu país, a Europa, os políticos,
os adversários e a vida. De viva-voz
J U L I A A M A L I A H E Y E R E B R I T TA S A N D B E R G
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No comboio TGV Bordéus-Paris,
Emmanuel Macron, 39 anos, ex-ministro da Economia e atual candidato
presidencial, viaja em segunda classe.
O ar está abafado, em parte por causa
da equipa de filmagens que o acompanha passo a passo. Macron tornou-se
na sensação desta campanha, erguendo-se do estatuto de outsider para se
tornar num dos favoritos à vitória. Foi
uma ascensão ajudada pelo escândalo
que envolveu o candidato conservador
François Fillon, agora sob investigação
criminal por alegada utilização de dinheiro do Estado para pagar empregos fictícios à sua mulher e aos seus
filhos. Logo que as acusações foram
conhecidas, Macron ultrapassou Fillon
nas sondagens para a primeira volta
das presidenciais de 23 de abril. A populista de extrema-direita Marine Le
Pen, líder da Frente Nacional, surge,
nos mesmos inquéritos, praticamente
empatada com ele, o que torna provável que Macron a derrote claramente
numa segunda volta, em maio. Se o
conseguir, tornar-se-á no Presidente
da República mais novo de sempre.
Nesta campanha eleitoral, o senhor saiu quase do nada para se
tornar no favorito, como candidato independente sem apoio de nenhum partido. Isso surpreendeu-o? E cria-lhe alguma pressão?
Se eu não pudesse aguentar a
pressão desta campanha eleitoral,
não me tinha candidatado. E o facto
de ter chegado onde cheguei não
me surpreende. Antes de avançar,
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calculei todas as hipóteses, e, se não
acreditasse que poderia ganhar, não
me teria incomodado com todo o
trabalho que viria a seguir.
Mas, nessa altura, dificilmente
poderia antecipar que o candidato Fillon seria processado
pela Justiça. Também não podia
prever que os socialistas apresentariam um candidato inviável.
É verdade. Mas eu sabia que o
sistema político tal como o conhecemos – e que eu conheci enquanto
ministro – estava esgotado. Senti
que era preciso qualquer coisa nova.
Se não tivéssemos fundado o movimento político En Marche! em abril,
o resultado das primárias provavelmente teria sido diferente – quer
para os conservadores quer para os
socialistas.
Quando é que ficou claro para si
que ia concorrer às eleições?
Soube isso basicamente quando lancei
o En Marche!. O meu discurso na Mutualité de Paris, o nosso primeiro grande comício, foi um sucesso tremendo.
Isto levou-me a pedir a demissão do
cargo de ministro e a declarar, em
novembro, que era candidato.
Porque está tão convencido de
que é de si que o seu país precisa?

Esquerda
e direita?
Essas ideias
têm origem
no mundo
de ontem
A França não precisa de ninguém.
Não acredito em salvadores. Mas é
preciso mudar radicalmente a forma
como o nosso país está a ser governado. Isso começa pelos políticos e
vai até ao nosso sistema eleitoral e
mais além. Do que precisamos é de
uma renovação fundamental. Ofereço
aos franceses essa renovação. O meu
movimento não tem nada a ver com
a paisagem política quase hermeticamente fechada em que temos vivido.
Em todo o mundo, os eleitores
estão a virar-se contra o establishment, contra a elite – e em
França, a elite política é particularmente visada nas críticas.
Há muito para criticar, é verdade.
O nosso sistema político encoraja isso. Não temos representação
proporcional, há pouca renovação
na classe política e as caras são sempre as mesmas. Também há falta de
moral – os casos sucedem-se uns
atrás dos outros. Um sistema como
esse não pode ser bem sucedido.
Porque havemos de acreditar que
consigo será diferente? Também
foi ministro da Economia, de
François Hollande, e frequentou
uma escola de elite.
Ainda assim não sou um político

Se Marine Le
Pen fosse eleita
Presidente, a
França ficaria
mais pobre.
E levaria
a motins por
todo o país

clássico – não imponho a retórica
habitual da política do dia a dia. Estou empenhado em ter uma abordagem diferente das coisas. Quero que
os eleitores possam voltar a confiar
nas pessoas em quem votaram. É
por isso que queremos impor limites de mandatos. Pôr fim aos conflitos de interesses. Os rendimentos
dos eleitos têm de ser transparentes.
‘É PRECISO APOIAR
A CLASSE MÉDIA’

Anda a percorrer todo o país
há semanas. Que espécie
de França é que tem encontrado?
Encontro constantemente uma
imensa energia. Ainda que as
pessoas muitas vezes assumam
o contrário, os franceses querem
construir algo, criar algo. Sente-se
uma vitalidade que, aparentemente,
é demasiadas vezes ignorada. Não
a vemos nos media franceses. Mas,
claro, há também uma grande dose
de incerteza, de ansiedade com o
futuro e por vezes uma nostalgia de
um passado que até pode não ter
existido. E há muito o sentimento
de se ter sido deixado para trás.
Quem é que sente que foi deixado
para trás?

As grandes cidades são as grandes
vencedoras de França. Não têm problemas. Experimentem ir a Lyon, a
Marselha ou a Bordéus e veem que é
aí que estão as pessoas bem sucedidas, as que sabem como lidar com a
globalização. Mas depois há a França
da periferia, uma França rural cravada de dúvidas. Precisamos de juntar
estas duas partes. E a chave para isto
é a nossa classe média – é ela a base
da nossa democracia. Não podemos
perdê-los – temos de os apoiar.
É nesta França cética que Marine
Le Pen e a sua Frente Nacional
têm especial êxito. Como é que
pensa ganhar terreno aí?
Tento espalhar otimismo e representar uma visão oposta a todos os
que querem que nos isolemos. Nas
minhas intervenções na campanha,
não quero apenas falar das reformas
que o nosso país tem de levar a cabo
e de como elas podem ser dolorosas.
Essa foi a conversa dos últimos 30
anos. Não acredito que a França seja
capaz de se reformar – pelo menos
não em tempos normais. Felizmente, atravessamos circunstâncias
excecionais. Este é o momento em
que tudo é possível.
E crê que a sua janela
de oportunidade chegou?
Exatamente. Acredito que estamos
num período de transformações
radicais. Independentemente de
ser a digitalização, o ambiente ou o
terrorismo. Podemos ter êxito neste
mundo novo. Temos a vontade necessária. Os franceses são inventivos

e inovadores. Mas precisamos de,
finalmente, pegar em nós.
Qual será o seu primeiro ato
oficial como Presidente?
Três grandes reformas: o mercado
laboral precisa de ser aberto, precisamos de melhores programas de
formação vocacional e o sistema de
ensino precisa de apoiar, de novo, a
igualdade de oportunidades.
Mais concretamente: como é que
o seu estilo de governação diferiria do dos seus antecessores?
Tanto Nicolas Sarkozy como François Hollande sufocaram mais ou
menos os seus governos. Eu faria
diferente. Um Presidente não deve
governar. Deve estar acima das
fronteiras partidárias, delegar nos
responsáveis e nomear as pessoas
certas. Nem deve agir como se fosse
o responsável por tudo ou como se
pudesse ter tudo nas mãos. Acima de
tudo, um Presidente é o garante das
instituições. Traça a direção global.
‘TEMOS DE RECONSTRUIR
A EUROPA’

Tem feito campanha como um
grande pró-europeu. Isso não
é arriscado? Marine Le Pen tem
muito êxito com os seus ataques
à Europa.
Defendo a Europa, mas não sou ingénuo quando se trata de analisar os
seus erros. Há uma Europa que não
está a funcionar. Mas não se pode
deixar esse criticismo nas mãos dos
que são anti-Europa. Há dez anos
que andamos a dar-lhes mais e mais
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espaço. É sempre a mesma discussão: primeiro o Brexit, depois o
Brexit. Olhamos simplesmente para
o espezinhamento dos valores europeus na Hungria e na Polónia e não
fazemos nada. A inabilidade mútua
para propor aos nossos cidadãos
algo ambicioso para a Europa está
a exaurir o sonho europeu. Houve
sempre vários países, uma vanguarda, que quis agir. Foi isso que deu
origem, por iniciativa da Alemanha
e da França, em 1951, à Comunidade
Europeia do Aço e do Carvão, a base
da unidade europeia.
Defenderia um núcleo
europeu com um maior
grau de integração?
Precisamos de uma integração
muito mais profunda na Zona Euro.
Uma Europa a várias velocidades há
muito que é uma realidade e nem
deveríamos tentar puxar todos os
países para avançarem em uníssono.
Isso foi o grande erro dos últimos
anos. Não desenvolvemos mais a
Zona Euro com medo de assustar
os britânicos e os polacos. E a que é
que isso nos levou? A Grã-Bretanha
votou para sair de qualquer modo e
a Polónia está hoje a dizer-nos que a
Europa é uma coisa horrível. Perdemos uma data de tempo.
Qual é a solução?
Precisamos de um ministro conjunto das Finanças e de um chefe
permanente do Eurogrupo. Também precisamos de analisar as
instituições europeias, fazer-lhes
ajustamentos e torná-las viáveis
no futuro. O princípio tem de ser
que nenhum Estado-membro seja
excluído do quadro, mas também
que nenhum Estado-membro possa
impedir outros de prosseguir. E o
ímpeto para isto tem de vir da França e da Alemanha.
Nos anos mais recentes,
o equilíbrio no seio da UE tem
vindo a mudar cada vez mais.
A Alemanha ficou mais
importante e a França menos.
Não voltamos a pôr a Europa em
forma se a França não fizer o seu
trabalho. Temos agora o dever de
avançar com as reformas. A França
deve restaurar a sua credibilidade reformando o seu mercado de
trabalho e sendo séria em termos
de orçamento. Ao mesmo tempo,
nós, junto com a Alemanha, temos
de voltar a estimular o crescimento.
Acredito que os próximos cinco
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Se eu vivesse
com uma
mulher 20 anos
mais nova que
eu, ninguém
consideraria
isso estranho.
Todos achariam
fantástico.
Mas eu nunca
vivi a minha
vida com base
no que as
outras pessoas
possam pensar
anos serão decisivos para o nosso
futuro, talvez já os próximos três.
Em 2017, temos eleições – tanto em
França como na Alemanha. Depois,
há três anos sem eleições em que
temos de reconstruir a Europa.
Com quem prefere ter
de trabalhar na Alemanha:
Angela Merkel ou Martin Schulz?
O meu lema é não interferir com os
outros. Conduzir a política no meu
país já me chega.
‘FRANÇA FICARIA
MAIS POBRE COM LE PEN’

Como julga François Hollande,
o Presidente mais impopular
da França moderna?
Quero ganhar as eleições de forma a
pôr o país em forma para o futuro.
Não estou disponível, de momento,
para abordar o passado.
O que aconteceria se perdesse
as eleições e Marine Le Pen
fosse eleita Presidente?
O nosso país ficaria mais pobre. Se
a França sair da UE, tanto a nossa competitividade como o nosso
poder de compra seriam reduzidos.
Isso levaria, provavelmente, a motins por todo o país. Le Pen demoliria a Europa e a Zona Euro. Levo-a
muito a sério e às suas plataformas

políticas. Combato-as todos os dias
porque acredito que são erradas
para o país. Causariam danos tanto
para os nossos cidadãos como para
a nossa economia. Uma vitória eleitoral de Marine Le Pen teria sérias
repercussões para a França.
Como acha que se deveria
lidar com os populistas?
Aconteça o que acontecer, não
podemos entregar-lhes o campo de
batalha! Olhe para o que acontece
em França. Os conservadores estão
a copiar a Frente Nacional. Estão
a esquecer-se dos seus princípios. Tentam vencer as eleições a
qualquer preço. Nicolas Sarkozy já
tentou isso em 2012 e perdeu. Eles
tomam as pessoas por idiotas – é
realmente dramático.
Falando dos conservadores.
Na Alemanha, uma pessoa que é
alvo de um processo-crime como

Brigitte e Emmanuel A diferença
de 24 anos entre os dois acabou
por se tornar num dos temas da
campanha, obrigando o candidato
a abordar o assunto num comício

François Fillon dificilmente
poderia continuar em campanha.
Porque é diferente em França?
Acho que é um produto da diferença entre a cultura católica e a cultura
protestante. Entre nós católicos,
uma pessoa comete um pecado e vai
confessar-se – e tudo é esquecido
porque a pessoa pediu desculpa.
Os franceses perdoam a Fillon?
Não tenho uma visão neutral do
caso. Mas acredito que muitos dos
meus compatriotas estão perturbados com o comportamento de
Fillon. Ele acha que a regra que se
aplica aos outros não se aplica a ele.
É precisamente deste tipo de político que os franceses estão fartos.
‘VACINADO CONTRA
AS MALDADES’

Brigitte Macron, a mulher do candidato, de 63 anos, entra no compar-

timento do comboio e senta-se silenciosamente. Veste calças de ganga
e um pulôver azul-claro de caxemira. Acompanha Macron em quase
todos os momentos da campanha
e é "a âncora da sua vida", como se
diz num livro recente sobre o casal.
Brigitte Macron era professora no
liceu de Macron, em Amiens, e era
casada, mãe de três filhos. Deixou
o marido para ir viver com Macron.
Estão casados desde 2007.
Nas últimas semanas, tem
sido alvo de ataques à sua
vida privada. Diz-se que é
homossexual e que leva uma
vida dupla. Confrontou estas
alegações diretamente num
comício de campanha.
Há muito que queria abordar estes
boatos. É sempre melhor chamar
as coisas pelo seu nome para que
se elimine o espaço para histórias
como essas. Abordei a questão toda
com um pouco de ironia e isso
também pôs fim à coisa.
Combinou essa estratégia
com a sua mulher?
Falámos nisso, Brigitte? Não, acho
que não.
Brigitte Macron: Não, não sabia que
ele ia fazer aquilo. Sabe, ele pensa de
forma completamente independente
neste ponto.
O facto de um homem jovem
estar casado com uma mulher
que tem mais alguns anos que ele…
Brigitte Macron: Obrigado pela
fórmula, é muito simpático da sua
parte. Alguns anos mais…
... que é precisamente 24 anos
mais velha, ainda parece chocar
muita gente, mesmo em 2017.
Já se habituou a isso ou ainda lhe
fere os sentimentos de cada vez
que enfrenta o preconceito?
Sabe, se eu estivesse com uma
mulher 20 anos mais nova que eu,
ninguém consideraria isso estranho.
O contrário é que é verdade. Toda a
gente acharia isso fantástico. Mas eu
nunca vivi a minha vida com base
no que as outras pessoas possam
pensar.
Portanto, é capaz de se distanciar
de toda a malícia e de todos
os rumores?
Claro que há momentos dolorosos – e os piores não são os que me
afetam, mas os que afetam outros
membros da família. Só que uma
pessoa tem de se distanciar disso,
de outra maneira é-se infeliz. Numa

dada altura, decidimos não deixar
que a ignorância dos outros nos
atinja.
E funciona?
Sim. Brigitte e eu estamos vacinados
contra este tipo de maldades.
Como é que se descreve a poucas
semanas da primeira volta das
eleições? Mais eufórico ou mais
nervoso?
Como é que disse um treinador de
râguebi famoso? Estou calmo, estou
em paz comigo e muito determinado. Mas pode acontecer muita coisa,
claro – há muitos riscos.
Quais?
Dúvidas que podem, de repente,
assaltar os franceses.
Que é novo de mais para o cargo,
por exemplo?
Não só isso. Podemos também cometer erros.
Em contraste com os seus adversários, não tem um grupo sólido
de votantes fiéis que consolidou
ao longo dos anos para o apoiar.
Não perco o sono com isso. Ainda melhor. Significa que tenho de
convencer os eleitores franceses
com conteúdo e ideias. Esquerda e
direita? Essas ideias têm origem no
mundo de ontem.
Os seus comentários de que a era
colonial francesa foi um crime
contra a Humanidade desataram
uma onda de fúria. Já se tornou
mais cauteloso quanto ao que diz
e à forma como o diz?
Gosto de dizer as coisas como elas
são. Pensei muito nas minhas palavras sobre a Argélia.
Sim? Mas também teve de dar
grandes explicações depois.
Achei que era preciso porque não
contei com aquelas reações. Não
sabia que esta questão ainda é tão
dolorosa para os franceses. Nunca
recorrerei nem quero recorrer a
frases vazias – isso é uma doença
entre os políticos.
Já sabe onde vai estar a 7 de maio,
no dia da segunda volta?
Brigitte Macron: Emmanuel e eu
votamos em Le Touquet. O presidente da câmara já está a ficar
nervoso com todas as questões
de segurança. Ao fim e ao cabo, é
apenas uma pequena vila de praia na
costa norte de França.
Emmanuel Macron: Nessa noite
estaremos em Paris no quartel-general do En Marche!. Com toda a
minha equipa. © 2017 Der Spiegel
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“Viver com
os olhos fechados
é fácil”
John Lennon
Artista
(1940 –1980)

O fiel de armazém
das “offshores”

De repente, muitos se lembraram
de associar o governador do Banco
de Portugal ao universo das offshores.
Com razão: Carlos Costa autorizou
créditos no BCP de quase 600 milhões
de euros para as Ilhas Caimão.
Depois, em julgamento, alegou
um “estado de ignorância”
sobre estas operações
S Í LV I A CA N E C O
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e o Carlos Costa de hoje,
atual governador do Banco
de Portugal, tivesse de julgar as decisões que o Carlos
Costa do passado tomou
enquanto diretor da Direção Internacional do BCP,
certamente não o perdoaria. Entre 2000 e 2004, o
governador, que tem estado
debaixo de fogo desde que
a SIC divulgou novos documentos que comprometem a atuação do
supervisor bancário no caso BES, autorizou créditos de 590 milhões de euros
a 17 sociedades offshore com sede nas
Ilhas Caimão. Esses créditos levaram a
uma condenação efetiva da administração do BCP, entre os quais Jorge Jardim
Gonçalves, então na liderança do banco.
Alguns dos administradores – acusados nos processos da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM),
Banco de Portugal e no processo-crime do Departamento de Investigação
e Ação Penal (DIAP) de Lisboa – não
se conformaram com o facto de Carlos
Costa ter escapado a uma acusação e,
por diversas vezes, chamaram-no aos
processos como testemunha. Ricardo
Salgado lembrou no último interrogatório da Operação Marquês (em janeiro)
a relação que Carlos Costa tinha com
offshores. Uns dias antes, tinha sido o
empresário Joe Berardo, ex-acionista
do BCP, a mencionar, numa entrevista à
Sábado: “Até o governador do Banco de
Portugal, o homem que fez as offshores
no BCP, agora anda aí como um santo.”
Apesar de ter dado luz verde a créditos
milionários, Costa disse sempre não
saber quem eram os beneficiários finais
(UBO) das offshores, nem que investiam
apenas em ações do próprio banco.
Como poderia o diretor do departamento responsável pelos créditos
a entidades não-residentes do BCP,
entre 2000 e 2004, não saber quem
eram os verdadeiros titulares dessas
sociedades? Costa já era governador
do Banco de Portugal quando apareceu
nos tribunais a invocar os princípios
da boa-fé e da confiança, argumentando que um banco não é muito
diferente de uma linha de montagem
automóvel: “Um banco é como uma
cadeia de produção. Se quiserem,
comparem um banco à Autoeuropa.
Nós estamos num ponto da linha a
fazer uma tarefa específica; nós não
podemos parar a cadeia de produção
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para ir ao início da linha para verificar
se tudo foi bem feito.”
Enquanto testemunhava, em março
de 2012, no processo-crime em que
eram julgados os administradores Jardim Gonçalves, Filipe Pinhal, Christopher de Beck e António Rodrigues por
manipulação do mercado, Carlos Costa
fez questão de repetir a metáfora. “Ninguém para a linha de produção para ver
se os parafusos estão bem apertados.”
O atual governador defendeu que,
quando autorizou a renovação de créditos – que, nalguns casos, chegaram a
ser de 60 milhões de euros de uma só
vez –, não sabia quem eram os clientes
finais. E disse também que não precisava de saber, porque o cliente “não era
decisivo para a operação”, nem a sua
idoneidade essencial para a avaliação
do risco. Além do mais, essa não era
uma competência do terceiro escalão
da hierarquia, onde estava Costa – no
início da cadeia, quando é aberta a conta
bancária, é que era estabelecida a relação
com o cliente, afirmou.
“NÃO SABIA”

No mesmo dia, em julgamento, Carlos
Costa também disse desconhecer que
aquelas 17 sociedades offshore iriam
comprar apenas ações do BCP. Foi a
única testemunha que afirmou não saber. “Não seria no terceiro escalão que
ia colocar isso em causa. (...) Não vai
interromper o processo e dizer a toda a
gente ‘ora, venham cá explicar’.” O quarto
escalão, a que pertenciam os administradores do BCP, também nunca terá
colocado em causa os seus pareceres.
O importante, à data, era determinar se,
para o interesse do banco, era melhor
renovar o crédito ou encaixar uma perda,
e isso estava sempre relacionado com o
“apetite de risco” da instituição bancária.
Carlos Costa estava consciente, na
altura, de que as suas declarações seriam
potencialmente polémicas e frisou que
não se podiam fazer “anacronismos”: à
data, as regras bancárias aplicáveis não
eram as mesmas e, como tal, seria um
erro confrontar situações passadas “com
regras e procedimentos do presente”.
Dar empréstimos com a garantia única
de uma carteira de ações não era então
uma prática “inaceitável”. Só em 2009 é
que o Banco de Portugal veio a proibir a
concessão de crédito “a entidades sediadas em jurisdição offshore considerada
não cooperante ou cujo beneficiário
último” fosse “desconhecido”.
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Cofres abertos
Quando Carlos Costa era diretor
da área internacional do BCP,
centenas de milhões de euros
voaram para offshores

Empréstimos de milhões a empresas-fantasma

590

17

300

foi o valor de
financiamentos dados
pelo BCP, entre 1999
e 2003, a clientes que
não existiam. O banco
criou offshores, deu-lhes
créditos para compra de
ações do próprio BCP e,
assim, terá manipulado
o mercado, levando
investidores a adquirir
ações com base em
informações falsas (que
levaram a cotação do BCP
a subir em bolsa). Com a
posterior desvalorização
dos títulos, veio o prejuízo:
como não havia garantias,
os empréstimos nunca
seriam ressarcidos.

criadas pelo BCP e
sediadas nas Ilhas
Caimão. Começaram
por ter créditos de 525
milhões de euros, mas,
com as sucessivas
alterações aos limites
de crédito, esse valor
ascenderia a 590
milhões. Em 2001,
os financiamentos
concedidos àquelas
offshores já
correspondiam a 97%
do total dos créditos
dados pela sucursal das
Ilhas Caimão. Carlos
Costa foi diretor da área
internacional do BCP
entre 2000 e 2004.

foi o total de crédito
autorizado por Carlos
Costa no ano 2000,
repartido por cinco
sociedades. Em 2002,
o então diretor da
Direção Internacional
do banco, que reportava
diretamente a Christopher
de Beck (que chegou a
ser arguido em vários
processos relacionados
com a manipulação do
mercado), autorizou que o
crédito dado à sociedade
Top Assets duplicasse de
dez para 20 milhões de
euros e que o crédito dado
à Portfolio subisse de dez
para 28 milhões.

MILHÕES DE EUROS

E M P R E S A S - FA N TA S M A

O governador foi ainda mais longe e
disse que nunca se apercebera de uma
relação entre as sociedades nas Ilhas
Caimão. “Estou num estado de ignorância porque não sabia desse facto
que a senhora procuradora me acaba de
relatar”, disse. Para depois acrescentar,
“passam tantas entidades com nomes
tão diferentes e às vezes com nomes tão
imaginativos que não me passava pela
cabeça retê-los”.

MILHÕES DE EUROS

Neste ponto, a procuradora que conduzia o interrogatório teve de questionar
o que é que Carlos Costa sabia, afinal,
ou se se tinha limitado a assinar de cruz
transferências de milhões. Teresa Almeida lembrou que, na sua juventude, costumava ir às lojas da Baixa lisboeta com
a mãe e observar sempre duas pessoas:
uma que fazia as contas das compras e
outra que fazia a cruz de “confere”. Costa
irritou-se com a comparação e disse que

OPINIÃO

não era nenhum fiel de armazém: “Peço
desculpa, mas nunca fui um capataz de
conferências.”
A magistrada não foi a única a ter
dúvidas sobre o depoimento do ex-diretor da Direção Internacional do BCP.
Também Carlos Lopes, um dos instrutores do processo movido pelo Banco de
Portugal, foi a julgamento explicar que,
para o supervisor bancário, não era “crível que todos os escalões de concessão
de crédito que intervieram não soubessem quem eram os UBO’s das offshores
beneficiárias, incluindo a testemunha
Carlos Costa”. Para quem investigou o
processo, todos os que autorizaram ou
aprovaram operações de crédito no BCP
teriam necessariamente de saber que
essas sociedades eram do próprio banco.
António Marta, antigo vice-governador do Banco de Portugal, também
não se deixou levar pela história de que
tudo se fazia com base numa relação
de confiança entre colegas. “Acima de
determinados montantes, quem está
a assinar tem de analisar, mesmo que
tenha confiança nos diretores que emitiram o parecer no escalão imediatamente
antecedente.” E citou até como exemplo
o presidente do grupo Santander: “Pedia
todos os meses a lista de todos os devedores que tivessem créditos superiores
a determinado valor.”
Noutra fase, quando contestava uma
condenação num processo conduzido
pela CMVM, Jardim Gonçalves chamou
à atenção para o facto de o regulador
dos mercados ter acreditado apenas na
“inocência” de Carlos Costa, que assinara
pareceres favoráveis a créditos de milhões de euros para empresas das quais
nem conhecia o nome. “Não é razoável
que possa não se acreditar em todos os
depoimentos produzidos em julgamento
quando, por exemplo, os pareceres do
terceiro escalão de análise de crédito
inscritos nas propostas são da autoria
daquele que é hoje o governador do
Banco de Portugal, o dr. Carlos Costa.”
Também outros arguidos contestaram a diferença de tratamento. Afinal,
chegaram a frisar os administradores,
quem estava no topo jamais questionaria
os pareceres favoráveis de Carlos Costa,
que era então “uma pessoa de confiança”. Houve até um funcionário a argumentar, no julgamento de um dos dois
processos da CMVM, que “se o senhor
Carlos Costa não viu uma vírgula, não
era eu que em dois minutos a ia ver”.
scaneco@visao.impresa.pt

A resposta que não
pode enunciar-se
POR PEDRO NORTON

O

Por três ordens de razões. Porque o
dilema dos políticos moderaisolacionismo e as derivas securitárias
dos, por essa Europa fora, é
são particularmente ineficazes num
que em matéria de terroriscontexto em que o planeamento é esmo não podem dizer o óbvio.
casso, as armas são carros ou são caPorque o óbvio é politicamiões, e os terroristas estão entre nós.
mente inaceitável, e o que
Depois, porque num contexto em que
para aí não falta são propostodos nós deixamos, todos os dias,
tas de falsos milagres para
sem disso ter consciência, uma ampla
resolver o problema, como todos bem
pegada digital, a tentação securitária
sabemos.
deixa-nos perigosamente à marMas recuemos um pouco. Não sou
gem da tentação totalitária. Mais do
especialista em segurança, mas pareque nunca, a segurança paga-se com
ce-me pacífico dizer que o terrorismo
liberdade e paga-se com privacidade.
está a mudar de natureza. Desde logo
Precisamente dois dos valores constiporque assistimos aquilo a que se tem
tutivos da nossa civilização ocidental.
vindo a chamar ataques “low tech”.
Finalmente porque no dia em que
Que não pressupõem grande planeaabdicarmos da nossa liberdade e da
mento ou sofisticação e serão (digo
nossa privacidade teremos entregue,
eu que, repito, de segurança pouco
de mão beijada, a vitória a organizasei) mais difíceis de prevenir e evitar.
ções como o Daesh. O seu objetivo
Depois porque começa a perceber-se
não é outro senão o de destruir, mique vários do terroristas implicados
nando-o por dentro,
em ataques recentes
tornando-nos armas
têm passados ligados
O dilema
inconscientes contra
à violência, mas não
nós mesmos, uma
necessariamente à
dos políticos
civilização que faz da
militância islâmica. São
moderados é que
liberdade um dos seus
muitas vezes doutriem matéria de
valores maiores.
nados na prisão onde
terrorismo não
Regresso, pois, ao
cumprem penas por
início. O dilema dos
crimes que não estão,
podem dizer o
de forma alguma, asóbvio. E o óbvio é políticos moderados,
por essa Europa fora,
sociados ao terrorismo.
que o terrorismo
é que em matéria
Terá sido este o caso do
veio para ficar
de terrorismo não
atacante de Londres,
podem dizer o óbvio.
por exemplo. FinalE o óbvio é que o
mente porque este é
terrorismo veio para ficar. Faz parte,
um terrorismo do aleatório, do acaso
fará parte, durante alguns anos, de um
e do absurdo. Não aponta a políticos,
dilacerante “novo normal”. Paradoxala protagonistas públicos, a símbolos.
mente, o terrorismo “low tech” e do
O alvo somos você e eu. Em Londres,
absurdo só se combate aceitando, com
em Nice e em Berlim.
tenacidade e coragem, esta terrível
Ora, é porque é tão absurdo que é
evidência.
tão assustador e eficaz nos seus sinisE é porque esta é uma verdade
tros propósitos. O mecanismo é aliás
invendável em termos políticos que
simples. A partir do momento em que
foi admirável assistir à determinação
todos nos sentimos vítimas, todos
da esmagadora parte dos políticos,
somos mais facilmente mobilizáveis
do governo e dos cidadãos britânicos
para o “combate”, para a exaltação,
em fazer o país regressar à normalipara o isolacionismo e para a miradade. Vinte e quatro horas depois do
gem securitária. E a ideia é essa, como
atentado de Westminster, o Parlaveremos. Mas já lá chego.
mento regressava ao trabalho. É essa a
Sucede, deixem-me que vos diga
resposta certa. Mesmo que não possa
antes, que estas são as respostas tenser enunciada. visao@impresa.pt
tadoras, mas são as respostas erradas.
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Não dê cópia,
faça queixa
E se o banco continuar a exigir-lhe uma cópia do Cartão
de Cidadão depois de publicada a nova lei que prevê
multas até 750 euros? Só tem uma saída: reclame

A

CLARA TEIXEIRA

ssim que entrar em vigor a
alteração legislativa aprovada pelo Parlamento na
passada sexta-feira, 24,
os bancos, operadores de
telecomunicações, escolas
e qualquer outra entidade,
pública ou privada, que
exijam uma cópia, digital
ou em papel, do Cartão de
Cidadão, arriscam uma multa que pode
chegar aos 750 euros.
Mais de uma década depois de a
lei o proibir, foi finalmente aprovada a alteração que permite sancionar
as entidades que exigirem cópia do
Cartão de Cidadão – seja para abrir
conta num banco, para matricular uma
criança numa escola ou num clube
desportivo ou ainda para celebrar um
contrato com um operador de telecomunicações.
De acordo com a Lei nº 7/2007,
a reprodução do Cartão de Cidadão
sem o consentimento do seu titular
é ilegal. Qualquer entidade pode pedir um comprovativo de identidade
para, por exemplo, celebrar um contrato, mas, se for o Cartão de Cidadão, não pode exigir uma cópia a não
ser que o cidadão autorize. Agora, a
“retenção, a conservação e a reprodução de cartão de cidadão alheio”,
constitui “contraordenação punível
com coima de €250 a €750”, lê-se no
nº 1 do art. 43º da proposta do Governo que desde junho aguardava aprovação do Parlamento.
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Quando se entrega uma reprodução
do Cartão de Cidadão, está-se a fornecer mais informação do que aquela que
é necessária para provar a identidade
do seu titular. Mas, até ao momento,
não existia um quadro legal que permitisse aplicar sanções a quem violasse
a lei, tarefa essa que ficará a cargo do
Instituto dos Registos e do Notariado
(INR). A alteração legislativa ainda terá
de ser promulgada pelo Presidente da
República e, posteriormente, publicada em Diário da República. Só quatro
meses depois entrará em vigor.
PRÁTICA ANTIGA

“Pedir cópia do Cartão de Cidadão é
uma prática tão enraizada que durante
muito tempo ninguém a questionou.
Mas os riscos de usurpação de identidade e de criação de falsas identidades
existem, e são reais, ainda mais quando
o documento é digitalizado e enviado
através da internet”, diz à VISÃO a porta-voz da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Clara Guerra.
“Ao autorizarmos uma reprodução
do Cartão de Cidadão, estamos a ceder
quatro números diferentes que podem
facilmente ser cruzados com outros
elementos, como a morada. Além do
número de identificação civil, cedemos
o número de contribuinte, o número
de utente do Serviço Nacional de Saúde
e o número da Segurança Social”, avisa
aquela porta-voz.
Recordando que existem outras formas de confirmar os dados de alguém,

QUANDO SE ENTREGA
UMA REPRODUÇÃO DO
CARTÃO DE CIDADÃO,
ESTÁ-SE A FORNECER
MAIS INFORMAÇÃO
DO QUE AQUELA QUE
É NECESSÁRIA PARA
PROVAR A IDENTIDADE
DO SEU TITULAR

Como reclamar
Sabe como proceder
se o banco, a escola
ou o operador de
telecomunicações lhe exigir
uma reprodução, digital
ou em papel, do Cartão de
Cidadão? Veja aqui como
pode fazer:
Consulte a página
de internet da Comissão
Nacional de Proteção
de Dados em
www.cnpd.pt
Aceda a “Queixas/
Reclamações”
Preencha a sua
reclamação
e envie
A CNPD, além de analisar
as queixas e identificar as
entidades visadas, passará
a enviá-las ao Instituto dos
Registos e do Notariado, que
terá poderes legais
para aplicar coimas depois
de as alterações à lei
entrarem em vigor.

GETTYIMAGES

Multas

presencialmente ou à distância, sem
necessidade de conservar uma reprodução digital ou em papel do Cartão
de Cidadão, Clara Guerra aponta os
leitores de cartões e o software livre
que os bancos, as escolas e as empresas
podem utilizar para verificar a identidade das pessoas com quem se relacionam. Porquê, então, insistir tanto
na fotocópia, se há mecanismos mais
seguros de autenticação da identidade?
A pergunta pode ser dirigida aos
bancos, por exemplo. Um aviso do
Banco de Portugal sobre medidas de
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo,
emitido em 2013, determina que “as

Desde 2007 que ninguém
pode ser obrigado a fornecer
uma cópia do seu Cartão
de Cidadão a uma entidade
pública ou privada, mas só
agora, uma década depois, foi
aprovado o quadro de sanções
que permite ao Estado aplicar
multas entre €250 e €750
a quem o exigir.

instituições financeiras devem, em
qualquer circunstância, conservar em
arquivo elementos que evidenciem
inequivocamente que procederam à
comprovação da veracidade dos elementos identificativos, em conformidade com o previsto neste aviso”.
A pedido da VISÃO, o gabinete de
comunicação esclareceu que, face ao
novo quadro legal, “o Banco de Portugal
tem recomendado às instituições que,
na falta de consentimento do cliente,
solicitem outro documento idóneo (por
exemplo, o passaporte) para a respetiva
identificação, uma vez que a cópia do
Cartão de Cidadão não esgota os meios
de demonstração do cumprimento do
dever de identificação”.
Mas a resposta do supervisor não
satisfaz a CNPD. O aviso do Banco de
Portugal “não tem força legal” nem
obriga os bancos a cumpri-lo. A porta-voz da CNPD sublinha que “ninguém é obrigado a ter passaporte ou
carta de condução”, dois documentos
destinados a outros fins “que não o
comprovativo da identidade”. Pedi-los
“é uma atuação excessiva, por parte
dos bancos”, diz ainda Clara Guerra.
É por essa razão que os bancos
estarão entre os “alvos” privilegiados
de um conjunto de deliberações que
a CNPD está a preparar, enquanto
espera pela entrada em vigor do novo
quadro legal, para esclarecer as empresas, o Estado e os cidadãos sobre
os procedimentos a adotar. Com o
Banco de Portugal, já houve uma troca
de informação, mas uma visita rápida
às páginas de internet dos maiores
bancos em Portugal permite perceber
que continuam a exigir cópia digital
do Cartão de Cidadão para efetuarem
operações simples como a abertura de
uma conta bancária, especialmente aos
novos clientes.
Aos balcões dos bancos, a CNPD
sabe que a exigência mantém-se e, por
isso, aconselha os cidadãos a apresentarem uma reclamação junto dos seus
serviços. Aquele organismo compromete-se a encaminhar todas as queixas
para o INR, que passará a ter poderes
para aplicar as sanções previstas nas
alterações à lei. “Não podemos dizer
a ninguém que se recuse a dar cópia,
porque é livre de o fazer, mas podemos
dizer-lhe que não é obrigado a fazê-lo e
que pode apresentar queixa”, diz ainda
Clara Guerra.
csteixeira@visao.impresa.pt
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AMBIENTE

Solos de Lisboa sob investigação

D

Ministério Público está a recolher elementos
sobre a CUF Descobertas e Inspeção do Ambiente
abriu investigação a várias obras na cidade

escargas poluentes no rio Tejo.
Investigações a decorrer na Câmara de Lisboa e no Ministério
Público. Denúncias à Agência Portuguesa do Ambiente
(APA). Queixas dos moradores
do Parque das Nações. Dossiers recheados de suspeitas na
Inspeção-Geral do Ambiente
(IGAMAOT). O problema dos
solos contaminados em Lisboa continua
a dar que falar e há várias obras no radar.
Informação recolhida pela VISÃO indica que o IGAMAOT tem neste momento
vários casos, suspeitos de encaminhamento indevido de solos contaminados,
debaixo de olho. Além da polémica obra
de ampliação do Hospital da CUF Descobertas, há também uma investigação a
decorrer sobre a sede da EDP na 24 de
Julho, o novo parque da EMEL no Campo
das Cebolas e o empreendimento em Braço de Prata. Resposta oficial da entidade
indica que se trata de uma “campanha de
enforcement em matéria de solos con-
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MÁRCIA GALRÃO

AÇÕES NO TERRENO
NO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2017
SERÃO FEITAS EM
“ARTICULAÇÃO
DIRETA COM
O MINISTÉRIO
PÚBLICO”, SEMPRE
QUE SE JUSTIFICAR

taminados (...) estando neste momento
a ser ultimada uma listagem de locais
onde se desenvolveram ou desenvolvem
obras que incluem escavações e remoção
de solos”, na área da Grande Lisboa. No
âmbito desta campanha, diz a inspeção,
serão “averiguados os processos de licenciamento das obras em questão, análises
aos solos que comprovem ou não a sua
(des)contaminação, os respetivos procedimentos de descontaminação dos solos
nos casos em que tal for aplicável e, ainda,
o encaminhamento dado aos mesmos”.
O IGAMAOT garante que durante o
primeiro semestre de 2017 serão executadas ações no terreno, o que “contemplará uma articulação direta com
o Ministério Público, sempre que tal se
considerar justificável”.
Esta campanha cruza-se com o inventário lançado pela Câmara de Lisboa no
final de janeiro e que detetou três casos
problemáticos: “na obra de construção
do parque de estacionamento no Campo das Cebolas, promovida pela EMEL”,

Novos ensaios Resultados de
novembro aos solos do Campo
das Cebolas que chegaram à Câmara
já indiciavam resíduos perigosos

de iniciativa municipal; e, no caso das
obras de iniciativa particular, “na obra
de ampliação da CUF Descobertas e na
obra da sede da EDP”, adianta a autarquia
liderada por Fernando Medina. O inventário foi desencadeado após a aprovação
de uma moção apresentada pelo vereador
do PSD, António Prôa, que dizia então
que existiam obras na cidade “em zonas
onde anteriormente estiveram instaladas
indústrias poluentes e cuja probabilidade
de existirem solos contaminados é elevada”. Os exemplos dados então eram
Braço de Prata, Santa Apolónia, Campo
das Cebolas ou Boavista.

MARCOS BORGA

CAMPO DAS CEBOLAS: DE CHORAR

OS PONTOS CRÍTICOS
Campanha do IGAMAOT vai analisar
várias obras na Grande Lisboa
Campo das Cebolas
Escavações no novo parque de
estacionamento da EMEL começaram
sem indícios de contaminação, mas
ensaios de novembro detetaram
perigosidade.
CUF Descobertas
Ampliação do hospital para construção
de um parque subterrâneo tem estado no
centro da polémica, com denúncias dos
ambientalistas e queixas dos moradores.
Sede da EDP
Em 2012, a EDP foi obrigada a retirar uma
quantidade elevada de terras de uma
pedreira em Vialonga, porque se concluiu
que estavam contaminadas e tinham sido
erradamente classificadas como inertes.
Braço de Prata
Os terrenos estão também no radar
do IGAMAOT, embora a CML garanta
que não foram transmitidas situações
“que indiciem a existência de solos
contaminados”.

O parque de estacionamento da EMEL é
assim o único destes a cair no radar da
Câmara. Tinha sido um dos casos que a
VISÃO denunciou em novembro de 2016
sobre suspeita de encaminhamento ilegal
de resíduos perigosos. A autarquia, numa
resposta com data de 9 de novembro
garantia então que tinham sido “feitos
ensaios que concluíram pela inexistência
de solos contaminados”. Mas algo mudou.
O espaço que fora em tempos ocupado
por uma bomba de gasolina – e cujo
plano de prevenção e gestão de resíduos
de construção e demolição que acompanhou o caderno de encargos apontava
para quase 12 mil m3 de solos e rochas
contendo substâncias perigosas – estava
mesmo contaminado. A obra tinha arrancado há vários meses e, no local, várias
escavações tinham já sido feitas, quando
a 14 de novembro são apresentados à Câmara novos ensaios que “apontam para
a classificação dos solos com resíduos
perigosos”, adianta a autarquia à VISÃO,
garantindo que esses solos foram encaminhados para os locais próprios.
Entre um ensaio e outro, foi feita uma
denúncia por parte da empresa Ecodeal à
APA, dando conta de uma “possível desclassificação de solos” e indicando que já
tinham recebido desta obra cerca de 25
toneladas de solos contaminados com
resíduos perigosos. A Câmara garante
que esse encaminhamento anterior aos
ensaios de novembro onde se detetou a
perigosidade foi feito de forma opcional,
“embora não fosse legalmente obrigatório” fazê-lo.
Quem também foi questionado sobre
esta obra foi o Ministério do Ambiente. Os
Verdes quiseram saber que conhecimento
tinha a tutela destas suspeitas e como é
que o Governo podia garantir que todos
os procedimentos estavam a ser cum-

pridos. O gabinete de Matos Fernandes
assume conhecer o que se passa. Lembra
uma inspeção extraordinária que foi feita
no local a 14 de março de 2016 e em que
não foi “identificado qualquer sinal” de
derrame do depósito antigo de combustível que existia no local. No entanto, esta
inspeção foi muito anterior aos ensaios
que a CML diz agora terem indicado a
existência de solos contaminados.
O Campo das Cebolas é então uma
das obras que está a ser analisada pelo
IGAMAOT. Quanto ao empreendimento
em Braço de Prata, que consta das obras
que estão a ser investigadas, a Câmara de
Lisboa garante que “não foram transmitidas situações que indiciem a existência
de solos contaminados”. Numa resposta
anterior, a autarquia tinha salientado, de
qualquer forma, que “os certificados de
descontaminação do solo apenas passaram a ser exigidos no âmbito do atual
PDM, de 2012, e que a operação de loteamento foi titulada em 2010 ao abrigo
do PDM anterior (1994), altura em que se
realizaram os primeiros trabalhos de remodelação de terrenos do Braço de Prata”.
AINDA A CUF DESCOBERTAS

E daqui viajamos novamente para a obra
da CUF Descobertas, aquela que mais
tinta tem feito correr e cujas queixas já
chegaram à Presidência da República e
ao provedor de Justiça. Neste momento,
o Ministério Público do Tribunal Central
Administrativo do Sul está a “recolher
elementos que permitam decidir sobre
a eventual instauração de ação judicial
relacionada com a matéria”, adiantou
fonte oficial da PGR à VISÃO.
A APA garante que até ao momento
não recebeu “nenhuma solicitação desta
entidade” e garante que no caso desta
obra “até à data, não foram identificados
indícios de encaminhamento indevido
de solos, mas antes a adoção de medidas
para envio dos mesmos para destinos
adequados”.
Entretanto, o que chegou à agência
na semana passada foi uma denúncia
por parte da associação ambiental Zero,
dando conta de uma “descarga de hidrocarbonetos” no rio Tejo, que suspeitam
estar relacionada com a obra da CUF
Descobertas, “uma vez que as águas residuais provenientes dessa obra estarão a
ser descarregadas na rede pluvial”, diz a
carta. A VISÃO contactou o Grupo José de
Mello Saúde, mas até à hora de fecho desta
edição não recebeu qualquer resposta.
mgalrao@visao.impresa.pt
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Quando a arte choca

Abraham Poincheval esteve sete dias dentro de uma pedra, numa sala
de um museu parisiense a experimentar “a temporalidade do reino mineral”.
Agora está desde esta quarta-feira, 29, a incubar uma dúzia de ovos de galinha

P

ara Abraham Poincheval a
criação artística é uma aventura, um teste à sua resistência física e psicológica.
Foi isso que o levou a cavar,
durante 20 dias, um túnel por
baixo de um jardim espanhol,
a construir uma garrafa plástica gigante de seis metros
de comprimento por dois de
largura na qual navegou vários dias ao
longo do rio Ródano ou, mais recentemente, a fazer uma escultura de um urso
em cuja barriga oca se instalou a viver
durante 13 dias, à vista de toda a gen-
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M Á R I O D AV I D C A M P O S

te, no Musée de la Chasse e la Nature,
também em Paris, alimentando-se de
pequenos vermes e besouros, para melhor experienciar o interior do animal.
Para o artista francês, de 44 anos,
nascido em Alençon, mas a residir em
Marselha, os limites da arte parecem ser
os da imaginação e os da sua própria superação. E a cada nova obra vai tratando
de esticar a corda. Em 2001, em parceria
com o amigo e artista Laurent Tixador,
lançou o projeto Total Symbiose, experiência de auto superação que o levou a
permanecer numa ilha ao largo de Marselha recriando as condições de vida do

homem do Paleolítico. No ano seguinte
fez uma travessia em linha reta, guiado
por uma bússola, entre Metz e Caen. Em
2016 ele e o seu parceiro instalaram uma
plataforma assente num único tubo no
terraço de um edifício onde Abraham
passou dez dias. “A ideia de perceber o
que é um eremita urbano, moderno” é
um dos fascínios do artista.
A reflexão artística fê-lo lançar-se à
aventura numa nova epopeia, em 2011,
dentro dum cilindro metálico, atravessando a montanha de Digne-les-Bains,
em França, até Caralio, em Itália. O cilindro era, para além do transporte, tam-

REUTERS

Pierre (Pedra) O artista francês
permaneceu fechado nesta rocha
durante uma semana, numa sala
do Palays de Tokyo, em Paris

ARTE

bém a sua casa. Em 2012 e 2013 Abraham
Poincheval fez mais duas experiências de
deixar um claustrofóbico à beira de um
ataque de nervos, passando vários dias
no subsolo, por baixo de uma livraria
de Marselha, primeiro, e do edifício da
câmara de Tours, em seguida.
Pierre (Pedra), a aventura de que acabou de sair há dias foi, nas suas próprias
palavras, “uma expedição ao coração do
mundo mineral”. Ao longo de uma semana
esteve fechado numa enorme rocha em
cujo interior foi esculpido o espaço necessário para Poincheval permanecer sentado
e com mobilidade de tal forma reduzida
que nem conseguia ver os pés. Consigo
levou apenas alguns mantimentos (água,
sopas e pouco mais) em embalagens
onde, depois de vazias, despejava as suas
necessidades fisiológicas, alguns sacos de
lixo, um caderno onde foi registando por
escrito o que ali viveu e sentiu, um kit de
primeiros socorros (“com comprimidos
para as dores de cabeça e de estômago”), uma lanterna e um walkie talkie,
para o caso de ter de entrar em contacto
com a segurança. E além disso também
tinha dois livros: Le Grand Jeu, de Celine Minard, que conta a história de uma
mulher instalada dentro de um abrigo de
alta tecnologia numa montanha. “Muito
apropriado”, confessou a sorrir já depois
de terminada a experiência, e também
La Vie Liquide, de Zygmunt Bauman, um
ensaio sobre a nossa época.

O artista e a (sua)
natureza

NA PELE DO URSO
13 dias foi o tempo que o artista
passou no interior de uma escultura
de um urso

NAVEGAR É PRECISO
A viagem pelo rio Ródano
numa garrafa começou em França
e terminou em Genebra

A VERTIGEM DA IMOBILIDADE

Durante o período em que permaneceu
fechado uma câmara filmava-o no interior e as imagens eram transmitidas para
monitores instalados dentro do museu
(o Palais de Tokyo). Os visitantes da sala
da instalação aproximavam-se da rocha
e interpelavam-no, na maioria das vezes
para lhe perguntar sobre como se sentia,
as comodidades, ou a falta delas, e de
como fazia as suas necessidades. Quando
saiu da rocha, e após um exame médico,
Poincheval retinha mais os “momentos
de vertigem e estados alucinatórios” que
viveu “em que o mundo se desmorona
monstruosamente”.
A verdade é que cada vez é mais difícil
encontrar os limites para definir uma
obra de arte. Na canção Bienal, que compôs para o álbum Vô Imbolá, de 1999, o
músico brasileiro Zeca Baleiro brincou
com o assunto decidido a “desmaterializar a obra de arte” no fim do anterior
milénio. “Minha mãe certa vez disse-me
um dia/ Vendo minha obra exposta na

NOITE BRANCA
Acampamento em altitude
num edifício de Paris foi uma das suas
performances em 2016

PERCEBER O QUE É
“UM EREMITA URBANO,
MODERNO” É UM DOS
OBJETIVOS DO RADICAL
ARTISTA FRANCÊS
ABRAHAM POINCHEVAL

galeria/ ‘Meu filho, isto é mais estranho
que o cu da Gia/ E muito mais feio que
um hipopótamo insone’”, era um dos
inúmeros versos da canção que causou
reações indignadas, nomeadamente de
alguns elementos ligados à organização
da Bienal de São Paulo, que enfiaram o
barrete. E, no entanto, a canção era apenas um exercício de ironia que também
desafiava os limites da arte e... do humor.
Abraham Poincheval faz isso, com
toda a certeza. O francês é um artista que
gosta “de interrogar o mundo, a relação
do homem com a natureza”. É também
isso que Alexandre Melo destaca no
trabalho de Poincheval. Para o crítico de
arte, “uma das coisas mais interessantes
nesta ideia de trabalho artístico é essa
auto exploração psicológica e emocional e essa interação com a Natureza”.
A exemplo do que sucede com muitos
outros artistas, Poincheval faz, na opinião de Alexandre Melo, “uma tentativa de aproximação da arte com outras
áreas, outros mundos, uma espécie de
ciência-ficção”. Até certo ponto, explica
o crítico, “esta atividade artística remete
para a ideia de performance mas não no
sentido teatral do termo”.
É, aliás, também isso que destaca
Adélaide Blanc, a comissária das duas
exposições/performances do artista no
Palais de Tokyo, em Paris, que chama
também a atenção para a questão da
metamorfose (para Alexandre Melo, esse
é “um tema já bastante trabalhado por
artistas em várias outras áreas, nomeadamente na literatura e, principalmente,
no cinema”. De resto, Oefs (Ovos), a performance que Abraham Poincheval iniciou esta semana na sala do conceituado
museu parisiense, foi inspirada na obra
Toine, de Guy de Maupassant (1885) em
que o anti-herói do autor, imobilizado
por um ataque cardíaco, é obrigado pela
mulher a incubar ovos.
Colocando-se no papel de mãe-galinha, Poincheval vai estar numa espécie
de galinheiro moderno, um espaço coberto por vidros, à vista de todos, durante todo o período de gestação que, em
condições normais, poderá ir de 21 a 26
dias. A cobri-lo terá uma manta tradicional coreana feita pelo artista Seulgi Lee
uma vez que durante todo este tempo
o artista terá de permanecer quase inativo. Caso seja bem-sucedido no papel
quando sair será legítimo perguntar de
quem são os pintainhos: da galinha, de
Poincheval ou da arte contemporânea?
mcampos@visao.impresa.pt
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“A verdadeira
diferença entre
a construção
e a criação é
esta: uma coisa
construída só
pode ser amada
depois de
construída, mas
uma coisa criada
ama-se mesmo
antes de existir”
Charles Dickens
Escritor
(1812-1870)
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GISELA JOÃO e ANDRÉ E. TEODÓSIO

Juntos
e ao vivo
ELE VINDO DO TEATRO, ELA
DO FADO, COMPÕEM UMA
PARCERIA IMPROVÁVEL. MAS,
COMO EM 2015, ANDRÉ PENSOU
A CENOGRAFIA E CONCEITO
DOS CONCERTOS DE GISELA
NOS COLISEUS (ESTA SEXTA,
31, NO PORTO; 7 DE ABRIL EM
LISBOA). CONVERSA SOLTA
COM DOIS ARTISTAS SUB-40
QUE GOSTAM DE DESENHAR
O SEU CAMINHO SEM PEDIR
LICENÇA A NINGUÉM
PEDRO DIAS DE ALMEIDA
ANTÓNIO PEDRO FERREIRA
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Uma boa entrevista precisa de muitas
perguntas? Talvez não. Nesta conversa ao fim da tarde num terceiro
andar na zona dos Anjos, Lisboa, o
entrevistador interrompia a custo os
entrevistados... Depois de começarem
a falar – ou a trabalhar juntos –, Gisela
João, 33 anos, e André E. Teodósio, 39,
são autossuficientes. E praticamente
imparáveis.
A pergunta óbvia numa entrevista
a dois: como é que se conheceram?
André E. Teodósio: Lembro-me
muito bem, uma hora à espera...
Gisela João: Vinha duma entrevista e
perdi-me no metro.
AT: Não vinhas nada, vinhas do Lux,
estavas com o Manuel Reis. Não
tinhas lançado sequer o primeiro
disco. A ideia era fazeres um
espetáculo connosco [Teatro Praga],
lembras-te? Sugeriram-nos o nome
dela, marcámos uma conversa e... ela
apareceu uma hora atrasada.
GJ: Mas eu sou muito pontual,
normalmente. E gosto que sejam
pontuais. A minha versão: recebi uma
mensagem dele mas não o conhecia,
nem de nome. Nessa altura, ainda
estava há pouco tempo em Lisboa, por
isso é que me perdi no caminho para
o Camões... Sempre que tinha rede
dizia-lhe: “Só mais dez minutos!”
AT: Durante uma hora... Depois, ficou
claro que não dava para trabalharmos
juntos nessa altura, mas ficámos a
conversar sobre outras coisas.
GJ: Fui-me embora e lembro-me
que ele fez um post muito giro no
Facebook. Qualquer coisa como:
“Conheci a Gisela João, e ela é tipo um
furacão. Chegou, falou e desapareceu...”
Entretanto, conheci o trabalho dele,
ele deu-me uns livros e lembro-me
de estar em casa e pensar “gostava de
trabalhar com aquele rapaz...”. Mas
estava com vergonha. Convidá-lo para
trabalhar comigo? Como? Porquê?
Ainda por cima sou uma tesa... Mas
combinei outro encontro com ele,
agora na Praça das Flores, e desafiei-o
muito diretamente para trabalhar
comigo nos primeiros concertos nos
coliseus [que aconteceram no início
de 2015].
Acabou por ser ao contrário da tal
sugestão, em vez de ser a Gisela a
entrar num espetáculo do Teatro
Praga, foi o André a colaborar num
espetáculo da Gisela...
AT: Exato...
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GJ: Não é por ele estar aqui, mas eu
penso muitas vezes, quando tenho
que tomar decisões, “será que o André
curtia isto?”. Além de sermos amigos,
profissionalmente funcionamos muito
bem porque acho que ele é um bocado
como eu. Ele discute mais, no sentido
de questionar as coisas e falar sobre
elas. Mas somos os dois muito livres...
Um diz “mata” e o outro diz “esfola!”.
A melhor coisa que me pode acontecer
é encontrar alguém para trabalhar que
pense da mesma forma que eu.
AT: Vimos de suportes muito
diferentes mas reclamamos para
esses nossos suportes coisas muito
diversificadas, com múltiplas
valências. Apesar do repertório da
Gisela ser quase todo baseado no
fado tradicional, ela não reifica a
maneira de cantar, a imagem, os
textos e a sua presença numa espécie
de autenticidade do que é o fado na
sua origem. Ela reclama a sua própria
contemporaneidade, posições estéticas
e mesmo políticas. Reclamando
isso para o fado, reatualiza-o. Não
tenta dar-lhe sinais de uma nova
urbanidade, não é isso, porque ela
nunca finge e tanto é rural como
urbana. Nós no teatro tentamos fazer

“NO TEATRO, EU SEI QUEM
ME AJUDA, E EU AJUDO,
RECONHECEMO-NOS, MESMO
COM MANEIRAS MUITO
DIFERENTES DE FAZER AS
COISAS. NO FADO PARECEM
30 CÃES UNS CONTRA
OS OUTROS!”
ANDRÉ E. TEODÓSIO

ESTELLE VALENTE

O regresso aos coliseus
Em 2015 havia nuvens no ar, jogos de luzes, vídeos, textos
gravados, “uma narrativa”, diz André E. Teodósio. Nos concertos
de apresentação de Nua, o segundo álbum de Gisela João
(esta sexta, 31, no Porto, e, a 7 de abril, no Coliseu de Lisboa),
tudo será mais íntimo, “mais cru”. André não quer revelar muito
mas não resiste a antecipar que Gisela será “como uma flor a
desabrochar à frente de toda a gente”. A flor como metáfora?
“Não é uma metáfora... A Gisela é mesmo uma flor.”
a mesma coisa: abrir, tendo respeito
pela história e trabalhando com
ela, claro. Mas sempre andando em
direção ao futuro...
GJ: Revejo-me muito na forma
como ele faz teatro, que não é o que
a maioria das pessoas está à espera
quando vai ao teatro. Fala daquilo
que lhe apetece e para ele tudo isso
é teatro. E há coisas que eu faço hoje
porque vi fazer o que eu achava errado
e me afastava enquanto criança e
adolescente. No meu caso, era essa
ideia: “O fado é assim: cantas assim,
vestes-te assim, com este vestido,
mexes-te assim...” Sempre acreditei no
valor das coisas e das pessoas por si e
não pelo que aparentam ser.
Isso tem que ver com o lado político
de que o André falava, não? É uma
afirmação...
GJ: Claro que sim. Se eu acredito, eu
vou fazer. Tenho que fazer as coisas
à minha maneira, e isso ninguém
mais faz... Houve pessoas queimadas
por pensarem e fazerem de forma
diferente mas, se não fossem essas
pessoas, a sociedade não evoluía.
E acho que esta atitude tem que ser
transversal a várias áreas. Mas eu não
falo tão bem como o André!

AT: Falas, falas. Parva...
Foi esse lado um pouco rebelde e
disruptivo que vos aproximou?
AT: Sim, mas é ainda mais simples do
que isso... Tem que ver com estarmos
os dois com um livro de filosofia ou
de poesia debaixo do braço, a pôr
eyeliner um ao outro e a cantarmos
músicas. Tão simples quanto isso.
GJ: Sim, tão depressa estamos a
pesquisar um assunto qualquer na net
como de repente paramos para ver
vestidos e purpurinas!
AT: E uma coisa não é mais valorizada
que outra... Podemos estar a estudar
um poeta, a analisar um poema ou
uma música e a seguir já estamos a ver
o [canal de televisão] TLC ou a brincar
às maquilhagens.
GJ: E se houver uma coisa de que eu
não gosto e ele gosta, não paramos ali.
Isso é saudável...
AT: Discutimos, argumentamos
muito, mas não paramos. Sempre a
andar! E pensamos da mesma forma,
temos o mesmo tipo de sentido de
humor. Divertimo-nos muito juntos.
Por isso, nem é preciso elaborar
demasiado sobre o assunto...
Hoje, revelamo-nos muito
nas redes sociais. Vocês têm a

particularidade de ser bastante
ativos no Facebook, por exemplo,
sem se preocuparem muito em ter
uma máscara. São os dois muito
impulsivos e genuínos. Concordam?
GJ: Sim, acho que aí dá para perceber
bem como somos parecidos. Eu aceito
e entendo as pessoas que criam uma
persona para as redes. O André é o
oposto disso, é mesmo alguém que
nunca faz isso. No Facebook encontro
o André, o meu amigo, o mesmo de
casa, do café, do supermercado...
E isso é superfixe.
AT: Mas ela é muito cuidadosa com
as pessoas. Eu sou menos. Vou assim
mais à bruta... E ela às vezes reage
“Oh André, então?”.
GJ: Tu dás-te à morte! Às vezes,
pareço mãe dele...
A Gisela tem duas páginas, uma
oficial e outra pessoal, mas nem
se distinguem muito...
GJ: Acho que sou genuína nas duas.
E na minha página pessoal nem sou
muito ativa, misturo as duas. Eu
revelo-me muito, é verdade, mas
pelo-me de medo de ver a minha vida
esmiuçada e espicaçada nas revistas...
Eu deixo bem claro onde está a linha
da minha intimidade, e não a passo.
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E acho que as pessoas já perceberam
e já se habituaram a isso. Se alguém
fizer um comentário menos bom na
minha página, há sempre fãs que vão
lá defender-me antes mesmo de eu o
ver... Gosto disso porque significa que
as pessoas sentem que ali sou mesmo
eu a comunicar com elas.
AT: Eu, às vezes, giro a página
da Praga, e não tenho nas redes
a dimensão da Gisela, não é
comparável...
GJ: Então não?! A tua página pessoal?
Meu deus...
AT: Para mim é importante num determinado circuito e é esse que quero
manter, não procuro outro maior...
GJ: Eu não me encaixo no grupo
de pessoas que quer aparecer e que
quer ser conhecida. Essas pessoas é
que fazem tudo e mais alguma coisa:
mostram a casa, mostram os filhos...
Se as pessoas gostarem de mim, quero
que seja a partir do meu trabalho, que
lhes diz alguma coisa. E isso faz toda a
diferença.
AT: O bom da internet é que não só
entras facilmente em diálogo com
outros mas também nos permite saber
o que as pessoas andam a fazer, como
recebem as tuas coisas, o que se está a
passar... Estás em contacto com tudo,
o pensamento do mundo.
GJ: A mim, isso assusta-me um
bocadinho, às vezes.
AT: O nível de conhecimentos é
hoje mais transversal, há uma maior
velocidade e aprofundamento dos
conhecimentos... Há, também, mais
associativismo, interapoio, entreajuda.
Não tenho medo nenhum.
GJ: A mim o que me assusta é, às
vezes, a sensação de falta de tempo
para respirar. É tudo tão rápido! Faz-me muita falta parar para aproveitar
momentos. E quando me ligo à
internet há um turbilhão tão grande,
tanta informação, tanta coisa, tanta
diferença que eu fico... elétrica. E, por
natureza, eu já sou uma pilha. Sou
mesmo elétrica.
AT: É a Gilétrica...
GJ: Uma amiga minha diz que a Gisela
sem um telemóvel se transforma no
incrível Hulk! Mas isso até tem uma
explicação: como vivo longe da minha
família, gosto de estar sempre contactável. Este [aponta para o André]
liga-me às quatro da manhã a perguntar se estou acordada. E eu respondo:
“Sim, acordei agora mesmo...” [Risos.]
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“ALÉM DE
SERMOS AMIGOS,
PROFISSIONALMENTE
FUNCIONAMOS MUITO
BEM PORQUE ACHO QUE
ELE É UM BOCADO COMO
EU. SOMOS OS DOIS
MUITO LIVRES... UM DIZ
‘MATA’ E O OUTRO
DIZ ‘ESFOLA!’”
GISELA JOÃO

O André no Facebook parece
ter algum gosto em espicaçar,
provocar...
GJ: Tem, tem! É aí que eu pareço mãe
dele...
AT: Eu já fui tão chateado quando era
puto, agora é a vez de me vingar.
E como tem corrido o trabalho
para estes espetáculos nos coliseus?
AT: A Gisela está a trabalhar numa
escala que não existia antes. Já deixou
uma marca muito grande. Agora não
há fadista que não utilize lógicas que
foram instauradas por ela... Nem que
seja só usar ténis, ou estar muito ativa
online ou mesmo fazer espetáculos
encenados de fado, com cenografia.
Tornou-se um objetivo em quase
todos os concertos. A Gisela está a
trabalhar numa escala global mas sem
os recursos globais. Já tem é muita influência, mas ainda não é proporcional
aos recursos disponíveis... Pelas nossas
ideias originais, em cada música era
uma cenografia nova que entrava!
Temos um pote incomensurável de
ideias... E sinto que, mesmo se tivesse
que vir viver para casa dela porque já
ninguém nos quer, íamos continuar a
fantasiar, a costurar, a ter ideias.

Amigos “Pensamos da mesma forma, temos o
mesmo tipo de sentido de humor. Divertimo-nos
muito juntos. Por isso, nem é preciso elaborar
demasiado sobre o assunto...”, diz André sobre
a sua relação com Gisela

Em Portugal há alguma cultura
da lamúria nas artes, a eterna
crise, a falta de condições. Vocês
têm um lado, que vos une,
um bocadinho punk de “do it
yourself”, de energia para fazerem
coisas independentemente das
circunstâncias...
AT: É arte. Isso é a arte.
GJ: Eu adoro a palavra “desenrasca”
que, como “saudade”, é difícil de
traduzir noutras línguas.
AT: Não há espaço para a lamúria, a
queixa. Às vezes, pode haver é tristeza.
Acho que, apesar de ter havido uma
boa reação das pessoas, não foi reconhecido à Gisela o devido valor pelos
concertos nos coliseus [em 2015].
A crítica e, nomeadamente, as pessoas
do fado não reconheceram muito o
risco tomado. Foi um espetáculo muito complexo, completamente inédito...
Às vezes, a crítica toma aquilo como
algo garantido, como se não houvesse
risco. Mas há.
Hoje já nem há muita crítica, nesse
sentido, nos media...
AT: Há... E, no teatro, eu sei quem
me ajuda, e eu ajudo, reconhecemo-nos, mesmo com maneiras muito

)

diferentes de fazer as coisas. No fado
parecem 30 cães uns contra os outros!
É muito esquisito...
GJ: Ai meu deus...
AT: Sinceramente, nem percebo como é
que a Gisela conseguiu vir de Barcelos e
ser fadista. No teatro, vais para a escola
de teatro, conheces umas pessoas, fazes
um grupo, umas coisas. No fado não
há escola e para entrares numa casa de
fados, sabe-se lá como vais lá parar. E
a partir daí... as facas que te vão cair em
cima não são nem dos cozinheiros nem
de quem está lá a jantar. No teatro há
um lado muito coletivo, sempre. A Gisela está sozinha, em tudo. Mesmo que
tenha tido, e teve, pessoas muito importantes para ela, que pontualmente a
ajudaram. À partida, tem muitas pessoas
que não a vão apoiar, e isso aumenta
muito os riscos que corre. E a Gisela faz
muito mais do que entretenimento...
A Gisela está ali muito caladinha...
GJ: Isto emocionou-me um bocado.
Eu prefiro não falar e não me queixar...
É uma diferença que nós temos. Ele
não se queixa muito... mas fala! Fala
sem problema nenhum, se é aquilo
que ele pensa, é aquilo que diz.
palmeida@visao.impresa.pt

PESSOAS

É bom descentralizar a cultura.
Nem tudo tem de acontecer
nos grandes centros”

Penélope Cruz entra no clã
Versace (mas é só uma série
de televisão...)

Luís Represas,
ainda há estreias
nos 40 anos
de carreira

RITA CARMO

Seguramente, a terceira temporada da série American Crime
Story terá sotaque italiano. A história centra-se no assassinato
do criador de moda Gianni Versace, inspira-se no livro Vulgar
Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest
Failed Manhunt in U.S. History, de Maureen Orth, publicado
em 2000. Nunca foram descobertas as motivações de Andrew
Cunanan para ter assassinado o estilista à porta da sua mansão
em South Beach, Miami, a 15 de julho de 1997. E com o suicídio
de Cunanan, oito dias após o crime, praticamente todas as
perguntas ficaram sem resposta.
Depois da escolha de Edgar Ramirez para interpretar Gianni
Versace, falou-se de Lady Gaga para o papel de Donatella
Versace, irmã do estilista, a propósito das boas críticas pelo
seu desempenho em American Horror Story: Hotel, também
produzido pelo premiado Ryan Murphy. No final, a escolha
recaiu sobre a atriz espanhola Penélope Cruz. Aos 42 anos e já
com um Oscar de Melhor Atriz Secundária no currículo (pelo
seu trabalho em Vicky Cristina Barcelona, de Woddy Allen),
a madrilena será a musa e a mente por detrás dos desfiles e
campanhas da marca que desde os anos 1980 marca pontos no
mundo da moda. Será com o papel de uma mulher poderosa,
que teve de assumir o cargo de diretora criativa da Versace,
que Penélope Cruz fará a sua estreia numa série televisiva.
Fica apenas a dúvida sobre as parecenças físicas... Mas nada
que a maquilhagem e o guarda-roupa não resolvam. Serão dez
episódios, agendados lá para 2018. Depois de O.J. Simpson e
do furacão Katrina (com Annette Bening e Matthew Broderick
e estreia marcada, também, para o próximo ano), já há tema
anunciado para uma quarta temporada: o escândalo sexual que
envolveu Bill Clinton e Monica Lewinsky.

REUTERS

Sónia Calheiros
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Nem em Lisboa, nem no Porto. É em Elvas que Luís
Represas vai comemorar quatro décadas de carreira,
com um concerto único, marcado para o dia 22 de
abril, no Coliseu Comendador Rondão Almeida. “Não
faço nenhum alarde disso, mas é bom sentir que já
percorri 40 anos de experiências incríveis. Quanto
à carreira, está a acontecer e é para continuar”,
explica o artista, que começou a cantar aos 19 anos.
A escolha da cidade alentejana partiu de um desafio
da autarquia local e do professor Luís Zagalo, diretor
pedagógico da Academia de Música de Elvas, na
sequência de um concerto ali realizado pelo cantor,
em 2016. “Aceitei de imediato”. A acompanhá-lo
estará a Orquestra Sinfónica Ibérica, composta por
músicos portugueses e espanhóis, e convidados
como Carlos do Carmo, António Victorino d'Almeida
e Cuca Roseta. “Será a primeira vez que vou partilhar
o palco com todos eles. Conheço o Carlos do Carmo
desde o início do Trovante mas nunca tínhamos
tido a oportunidade de atuar juntos. É bom fazer
estreias destas nos 40 anos de carreira, é sinal que
há sempre algo novo por fazer”, diz. O músico está a
finalizar o novo álbum de originais, um trabalho com
produção de Fred Ferreira e B Fachada, com edição
prevista para setembro, mas que começará já a ser
apresentado neste espetáculo. “A música que já é
conhecida, Se Achas Que Sim, será tocada, mas com
um arranjo especial, para orquestra, tal como todas
as outras”, revela Luís Represas, anunciando ainda
outras surpresas: “Serão muitas, nem eu faço ideia de
tudo o que vai acontecer...”. Miguel Judas

CRÓNICA

P O R C A P I C U A / Rapper

Eugénia

Eugénia de bateria
carregada, lá
fomos nós em
direção à Galiza,
devagarinho
nas subidas,
respeitando a
velhice de um
motor que rabuja
violentamente
acima dos 70 km/h,
mas sem mais
percalços
ou hesitações

S

aímos do Porto montados numa Renault Traffic de 89
(emprestada) que dá pelo nome de Eugénia, e que foi
devidamente transformada para caber na categoria de
“autocaravana”. Mesa e sofá, lava-loiça e dois bicos de fogão,
wc (apertadinho) e uma cama suspensa ao estilo “mezzanine”.
Tudo o que é preciso para um fim de semana de roadtrip.
À hora do almoço chegámos a Ponte de Lima, bem a tempo
de arranjar uma mesa com vista para o buliço da vila em
sábado de Sol. Passeamos nas ruelas, à beira-rio e na ponte sobre o Lima até ao
jardim, para verificar (pela enésima vez) que tudo é uma lindeza.
Preparados para seguir viagem, com a chave na ignição e a tralha
cuidadosamente acondicionada para não chocalhar muito durante o percurso,
e confirmamos preocupados que estávamos oficialmente sem bateria! (Um
pisca deve ter ficado ligado).
Munida do meu optimismo sagitariano (de quem tem fé no zodíaco e em
trevos de quatro folhas) não desanimei! Saí em busca de uma alma boa que
tivesse daqueles cabos com boca de crocodilo e um veículo motorizado para
servir de dador.
Aproximei-me de uma autocaravana estacionada a poucos metros,
reluzente de tão imaculada, coroada com uma parabólica e recheada de todos
os apetrechos que 2017 pode proporcionar e, meia dúzia de palavras depois,
comprovo que a confiança é para manter e que a abundância não há de
abandonar a tribo do copo-meio-cheio! Não só tinham os cabos necessários,
como eram um casal de mecânicos reformados.
Eugénia de bateria carregada, lá fomos nós em direção à Galiza, devagarinho
nas subidas, respeitando a velhice de um motor que rabuja violentamente
acima dos 70 km/h, mas sem mais percalços ou hesitações.
O objectivo era chegar às termas antes do anoitecer. Três ou quatro tanques
de pedra, à beira do rio, cheios por uma nascente de água termal, que fumega
de tão quente, para ficar de molho até as estrelas encherem o céu. É que ali, não
há outras luzes que façam concorrência. Só árvores e um rio sereno que faz
um enorme espelho de água. E por isso até as mais tímidas estrelas se sentem
à vontade para aparecer. Um incrível manto brilhante sobre a cabeça, tão
amplo que queremos rasgar o campo de visão para o abraçar. E que nos lembra
porque é que chamamos “láctea” à nossa galáxia.
Jantámos e dormimos por ali mesmo, depois da inevitável logística da
sofisticada arte do caravanismo: fecha as cortinas, baixa a mesa, desdobra a cama,
troca mais umas tralhas de sítio para haver espaço para esticar as pernas e voilá!
Ao amanhecer, outro banho termal, com a brisa fresca na cara e o corpo
ainda preguiçoso... Uma tangerina e estamos prontos para a estrada! Percorridas
as montanhas e superados os engarrafamentos bovinos, Pitões das Júnias foi o
destino.
Atravessar a aldeia a pé, seguir até ao cemitério, descer pelo trilho até a
um mosteiro do século XII abandonado no meio da floresta, passear ao pé do
ribeiro com sua ponte de pedra, fazer novo trilho até à cascata, molhar os pés
na levada, subir tudo de novo e, passadas duas horas, entrar num restaurante
com uma fome primitiva e um escaldão no decote.
O que valeu foi a abençoada gastronomia transmontana, que até me faz
comer carne como se fosse partidária. (Longe de nós ceder à tradicional massacom-atum-de-parque-de-campismo, só por causa das circunstâncias)!
O almoço foi delicioso, mas nada suplantou aquele que só pode ser o melhor
pão de centeio do mundo, molhado num azeitinho caseiro que deve ter sido
feito para ungir os querubins do céu.
A galope na Eugénia, o resto do percurso passou pelo castelo de Montalegre
e pelos Pisões, para na manhã seguinte, já um pouco amassados por aqueles
três dias de nomadismo, fazermos uma derradeira entrada triunfal no Palace
de Vidago, com o motorzinho da Traffic a irromper toda aquela simetria à
Wes Anderson e, num lampejo de chiqueza, tudo culminar no spa, com um
belíssimo “Duche Vichy”.
(Só faltou a massagem da Eugénia). visao@impresa.pt
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6 DE A CAS
NAS BAN

O
COM A VsISreÃcebem

e
Os assinannat sua caixa
o livro orreio
do c

ou o castigo
dos subalternos

E se um dia um homem acordar um inseto?
É Gregor Samsa, o anti-herói criado por Franz Kafka,
naquela que é uma das histórias mais influentes
da literatura mundial, A Metamorfose. O quarto livro
a integrar o projeto da VISÃO Ler Faz Bem
ISABEL LUCAS
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É
A parábola do inseto

um dos mais citados inícios
da história da literatura. “Um
dia de manhã, ao acordar dos
seus sonhos inquietos, Gregor
Samsa deu por si em cima
da cama, transformado num
inseto monstruoso.” A metamorfose do caixeiro-viajante
Samsa, o filho e irmão dedicado unicamente ao trabalho
para saldar as dívidas da família, tornou-se a metáfora
do rebaixamento humano. Ao acordar
transformado em inseto, a preocupação
do caixeiro-viajante era a de não estar a
cumprir o horário e com isso poder, no
limite, perder o emprego.
Gregor Samsa é o anti-herói por
excelência de Franz Kafka (1883-1924),
um homem que vê o mundo passar ou
decorrer à sua volta enquanto se limita a
cumprir a sua função. “Era uma criatura
do chefe, sem espinha dorsal nem massa cinzenta”, como via na sua biografia
muito resumida.
Ao transformar-se em inseto, prossegue a mesma existência passiva a nível
pessoal. Assiste ao comportamento dos
outros perante a sua presença transformada. “As relações humanas sempre a
mudar, nunca estáveis, sem nunca poderem chegar a ser afetuosas”, observava
enquanto andava em viagem. Agora,
confinado ao seu exílio, via o afeto doméstico alterar-se para sentimentos
contraditórios, entre os quais a repulsa,

LER FAZ BEM
Na VISÃO, acreditamos
que um bom livro
pode mudar o mundo
e, por isso, iniciámos,
em janeiro, o Ler
Faz Bem, um projeto
que pretende ser um
manifesto a favor
da leitura. Todos os
meses, distribuiremos
gratuitamente uma
obra da literatura
universal.
30 MARÇO 2017 VISÃO
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A ilusão de conhecer Kafka
Muitos críticos, biógrafos, estudiosos e leitores têm formulado a
pergunta: “Como seria ser Franz Kafka?”. O escritor de O Processo,
O Castelo ou A Metamorfose permanece um enigma e confunde-se
com a literatura que criou. Fechado, negativista, obscuro, irónico
e nostálgico, paradoxal; um defensor de que a paciência leva ao
conhecimento, aparentemente alheado da realidade política ou social
e mergulhado no desmontar do íntimo, explorando artisticamente os
limites do sofrimento psicológico e físico; um ativista da inação que
acreditava na elevação espiritual, afirmando sobre si mesmo que existia
apenas através da sua arte. “Sou feito de literatura”, escreveu numa
carta à sua eterna noiva Felice Bauer. No entanto, Franz Kafka nunca
teve uma relação tranquila com essa condição.
É como se Kafka fosse uma personagem da sua própria literatura.
Como se tudo fosse uma estranha realidade materializada numa
estranha ilusão capaz de criar no leitor uma empatia também ela
estranha. “Génio da literatura” é uma expressão que quase sempre
surge associada ao seu nome. De tudo isto nasceu o adjetivo kafkiano,
adotado mesmo por quem nunca leu Kafka. Harold Bloom, o célebre
crítico americano, autor de O Cânone Ocidental, definiu esse termo
recorrendo a Freud: “o ameaçadoramente estranho”, ou seja, “algo que
nos é absolutamente familiar e, ao mesmo tempo, também estranho e
afastado de nós”.
Para tentar entender Kafka, o que ele foi, há que cruzar os dados
biográficos, a obra e a autobiografia e, mesmo assim, saber que talvez
não se chegue muito perto. O mundo de Kafka é
sinónimo de mundo de estranheza.
Nasceu em Praga, então capital do império
Austro-Húngaro, a 3 de junho de 1883,
numa família de judeus da classe média e
quando os habitantes da cidade se dividiam
entre falantes de checo e de alemão. Franz
dominava os dois idiomas, mas considerava
o alemão a sua língua materna. Foi em
alemão que escreveu toda a sua obra.
Estudou Direito, trabalhou numa seguradora,
mantendo a escrita como atividade paralela,
aquela que o sustentava. Contos, cartas, diários,
parábolas, mais tarde novelas e romances. E
uma produção aforística que resume muito do que
se chama o génio. Quando morreu, em junho
de 1924, com 40 anos, grande parte dessa
produção literária estava por publicar e
outra incompleta. A vontade de Kafka
era que fosse destruída. Quis queimar
tudo. Foi o seu amigo, o escritor e
compositor alemão Max Brod, que
o impediu. É graças a Brod que
podemos ler obras O Castelo
ou O Processo, além de todos
os seus diários. Um legado
que constitui um dos pilares
da modernidade literária
ou do que se chama o
espírito do tempo do
século XX.
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NUMA DAS MAIS CARTAS A
FELICE BAUER, O GRANDE
AMOR DA CURTA VIDA DE
KAFKA, ELE CONTAVA-LHE
QUE ESTAVA A TRABALHAR
NUMA HISTÓRIA QUE
LHE SURGIRA ENQUANTO
ESTAVA DEITADO, NA CAMA
a piedade, o desprezo, o ódio. E ele aparentemente inalterável na sua carapaça.
Publicado pela primeira vez no final
de 1915, A Metamorfose foi terminado
em 1912. Numa das mais de 500 cartas
enviadas a Felice Bauer, o grande amor
da curta vida de Kafka, ele contava-lhe
que estava a trabalhar numa história
que lhe surgira enquanto estava deitado,
na cama. Provavelmente numa posição
idêntica à de Samsa no momento da
sua mutação. Semanas depois, apesar
das confessadas dificuldades que estava a ter para concluir o livro, dava-o
por terminado. Só seria publicado três
anos depois.
Foi Kafka a dá-lo a conhecer publicamente. Em novembro de 1912, leu
aos seus amigos a primeira parte da
história do homem transformado no
inseto gigante, um inseto nunca especificado ao longo do livro, como se o que
o leitor soubesse fosse apenas o modo
como Samsa se via. Um ser grotesco,
repugnante à sua própria vista. “Sentia
uma leve comichão na parte de cima da
barriga, foi subindo devagar até chegar
mais perto do pé da cama, para poder
erguer mais facilmente a cabeça; encontrou o lugar da comichão, coberto
de muitos pontinhos brancos que não
sabia explicar; quis apalpá-lo com uma
das pernas, mas logo a retirou, porque
o simples toque lhe provocava calafrios.”
O ponto de vista da história é sempre o
de Gregor Samsa e é essa perspetiva que
serve para descrever ambientes e nomear
personagens: o chefe, o pai, a mãe, a irmã.
Só esta terá um nome, Greta.
Depois dessa leitura, teve várias propostas de edição; uma, veio de Robert
Musil, o escritor alemão autor de O
Homem Sem Qualidades, que estava
ligado ao então prestigiado jornal Die
neue Rundschau. No entanto, o início da

I Guerra Mundial atrasou a publicação.
Sairia na editora Kurt Wolff Verlag com
uma capa onde, a pedido de Kafka, não
aparecia o desenho do inseto. Ele gostaria que o enigma se mantivesse, mas
em conversas privadas referia-se-lhe
como o besouro.
Ao longo dos mais de 100 anos de
existência, A Metamorfose tem sido uma
das obras mais discutidas, adaptadas,
inspiradoras e influentes. O facto de ser
mais uma novela do que um romance
parece confirmar aquele que é um dos
maiores atributos de Kafka, a história
breve, a ideia breve, a frase breve, ainda
que tenha escrito romances maiores
que fazem parte do chamado – e sempre polémico – cânone ocidental, como
O Processo (1925) ou O Castelo (1926).
Mas o fulgor das páginas iniciais de
A Metamorfose, aquelas que leu em voz
alta aos amigos, é exemplar. O homem
que se debate fisicamente com a sua
nova condição de inseto ao levantar-se
da cama e ao abrir a porta do quarto e
que ao longo desse processo vai desfiando uma série de pensamentos sobre
a vida e o seu quotidiano.
Samsa focado na rotina quando Kafka
parecia temê-la, evitar o quotidiano a
todo o custo com receio de que isso o
roubasse à literatura. Noutra das cartas
a Felice Bauer, diria, para justificar a sua
relutância em casar, apesar de se dizer
apaixonado: “Penso com frequência que
a melhor forma de vida para mim seria
trancar-me no mais fundo de uma vasta
cova. Trar-me-iam comida e deixavam-na sempre longe de onde eu estivesse
instalado, seria o meu único passeio.
Ato seguido, regressaria à minha mesa,
comeria lenta e conscientemente, e em
seguida pôr-me-ia a escrever”.
É o desejo do homem refém da sua
condição, como Samsa acabou por se
tornar sem que isso fosse um desejo,
mas antes o sinal da sua humilhação,
da recusa de viver a sua vida, mas a vida
e o sonho dos outros. O homem burocrata que no limite deixa de ser capaz
de comunicar. As suas palavras não
saem percetíveis, é o som do inseto que
os humanos não entendem, tendo ele
mesmo desistido de se fazer entender,
fechando-se mais e mais, o humano no
corpo estranho, no grotesco. Mas também mais livre, pode caminhar ligeiro
nas suas “patinhas”, esconder-se, trepar
paredes, não ser o caixeiro-viajante que
alimenta a família. Está livremente na
sua solidão. visao@impresa.pt

“Há ali um fatalismo que nos
incomoda. Samsa aceita a sua
mutação, conforma-se”
ADOLFO LUXÚRIA CANIBAL
“É UM LIVRO QUE NÃO NOS LARGA’’

Não se lembra como o livro lhe chegou; acha que era uma
leitura entre amigos e um deles passou-lhe. Lembra-se sim
que tinha uns 15 anos, estava sozinho num café, em Braga, e
abriu A Metamorfose, de Franz Kafka. “Era fininho e comecei
a lê-lo. Agarrei-me logo a ele”, diz Adolfo Morais de Macedo,
advogado, músico conhecido c omo Adolfo Luxúria Canibal.
“Não conseguia parar de ler e, às tantas, comecei a sentir-me
incomodado. Não me sentia bem a ler aquilo no café. Queria
continuar, mas sem pessoas por perto”, continua associando o que estava a acontecer com o corpo de Gregor
Samsa, o protagonista, como uma coisa íntima que exigia
silêncio e ausência de olhares. “Fui para casa, para
o meu quarto, e só parei de ler quando o livro
acabou.” Até hoje não esquece o efeito
dessa leitura. “Marcou-me pela mistura de realismo e absurdo”, sintetiza,
referindo-se a A Metamorfose como
uma espécie de livro formador.
Do homem, do que seria enquanto
leitor e do seu universo artístico,
alguém que gosta do obsessivo
e do obscuro. “É uma dos meus
livros de referência. Há ali um
fatalismo que nos incomoda”,
acrescenta ainda acerca do
modo como Samsa reage à sua
mutação. “Ele aceita e conforma-se. O problema são as pessoas à volta, o modo como elas
reagem. Essa é sempre a sua
preocupação. Por tudo isso é um
livro que nos pega à traição e nos leva
até ao fim sem dar tréguas. Não nos larga.”
30 MARÇO 2017 VISÃO
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Damas sem copas

A

Contra o preconceito e a sexualização das mamas, há
cada vez mais adeptas da moda de andar sem soutien.
A seu favor, a ciência anui que a opção deve depender
apenas do conforto – e gosto – de cada mulher

ngelina Jolie ia formosa e
nada insegura ao encontro com o arcebispo de
Canterbury, que no final
só teve palavras bonitas –
mas do que mais se falou
foi de a atriz e embaixadora das Nações Unidas
se ter apresentado sem
soutien. A atriz já tinha ousado o feito, em setembro,
durante uma visita a um
campo de refugiados, mas desta vez, por
ser com quem era, o caso tornou-se viral.
Mantendo-se longe da polémica, o
arcebispo Justin Welby limitou-se a
tweetar um agradecimento pela visita.
“É um privilégio receber a enviada especial das Nações Unidas para os Refugiados”, escreveu Justin Welby. Mas assim
que as imagens da conversa foram partilhadas pelo religioso, os comentários não
demoraram: “Que vergonha, ela precisa
de um soutien!”, repetiu-se, aqui e ali.
Entretanto, já se reacendera o movimento Free the Nipple, nome dado pela
brasileira Lina Esco ao documentário
de protesto contra a proibição de fazer
topless na praia, ao mesmo tempo que
se reavivava a guerra contra o soutien:
há três anos, uma série de mulheres, em
várias zonas do mundo, vieram a público
defender que os seios masculinos e femininos deviam ter o mesmo direito de
exibição pública. Por cá, também já há
adesões. Veja-se o manifesto que a atriz
Jessica Athayde escreveu sobre o direito
à exposição do corpo de uns e outros:
“Porque é que o mamilo da mulher é uma
ameaça e o do homem não?” Na recente
ModaLisboa, o protesto subiu mesmo à
passarela pela mão da estilista Micaela
Sapinho, que coseu botões em forma de
mamilos numas calças jardineiras.
Esta corrente começou quando uma adolescente americana, Kaitlyn Juvik, decidiu
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ir para a escola sem soutien e foi chamada
à atenção pelo diretor. Comentou o desconforto que sentiu com os amigos, no
Snapchat e, em dias, multiplicaram-se as
adolescentes que, naquele verão de 2014,
foram para a escola só de t-shirt. Seguiram-se mais de 7 mil fotos naquela rede.
O regresso da moda dos anos 70
também veio ajudar a causa. Em pouco
tempo, todos se lembraram da agitação
de 1968, quando, durante um protesto
contra os concursos da Miss America, o

A IMAGEM DA VISITA
DE ANGELINA JOLIE
– SEM ‘SOUTIEN’ –
AO ARCEBISPO DE
CANTERBURY FEZ
DISPARAR AS CRÍTICAS
À ATRIZ

soutien ficou debaixo de fogo. A queima
propriamente dita nunca aconteceu, mas
a atitude foi incendiária: no chão, amontoaram-se espartilhos, cintas, soutiens
e outros ditos instrumentos de tortura.
Desde então, a peça nunca mais foi vista
da mesma maneira. Hoje, entre as adeptas
da nova moda contam-se as atrizes Miley
Cyrus e Miranda Kerr, a cantora Rihanna
e a manequim Kendal Jenner – e desta
vez sem referências a soutiens queimados
na praça pública. No tempo das redes
sociais, o protesto contra a sexualização
do peito feminino fez-se sobretudo sentir
pela replicação de imagens de mamilos
cuja origem é indecifrável, o que confunde os algoritmos, proibidos de
publicar mamas destapadas,
mas apenas as de mulheres.
E, neste contexto, não há
atenuante nem para tapa-mamilos (essa espécie de
adesivo que evita saliências
indesejadas na roupa, quando não se usa soutien...).
Aliás, não demorou a que
inventassem os Tata Top,

Fora o ‘soutien’ Andar só de
camisola ou vestido sobre o corpo
é algo assumido por cada vez mais
mulheres, como a atriz Megan Fox

As polémicas

Os casos criados em volta
da imagem do mamilo
sucedem-se

É só bacon

A americana Mandy Pella viu-se
no meio da polémica ao postar
uma imagem de uma fatia
de bacon com uma protuberância
que parecia um mamilo

Sob folhas de marijuana

A cantora sueca conhecida como
Tove Lo foi mais além, ao baixar
a blusa num concerto, deixando
à vista as mamas decoradas com
folhas de canábis

A rainha da provocação

Madonna, claro, também veio a
público dizer que não percebia
porque é que os mamilos eram
considerados provocadores e
proibitivos, mas o rabo, não

ou seja, partes de cima de biquínis com
mamilos desenhados.
Recuar um bocadinho no tempo também pode ajudar a explicar esta contestação. Inventado no início do século XX, o
soutien é uma evolução do espartilho que
as mulheres usavam desde os anos 1500.
Inventado e patenteado por Mary Phelps
Jacob em 1914, generalizou-se rapidamente com o advento da Primeira Guerra
Mundial, que exigia às mulheres destreza
de movimentos – mas acabou por servir
tanto para aconchegar os seios como para
disfarçá-los ou evidenciá-los, de acordo
com os padrões de beleza de cada época.
E A SAÚDE, SENHORAS?

Um dos argumentos para o uso do soutien
é este ser uma necessidade para a saúde do
peito – mas até isso pode ser exagerado.
Essa é a opinião de Jean-Denis Rouillon,
professor de medicina desportiva na Universidade Franche-Comté, em França:
depois de 15 anos a analisar os seus efeitos, verificou que as voluntárias do estudo
ficaram, ao contrário do que se esperava,
com o peito mais forte e elevado. “Os seios
fortalecem-se quando não se usa soutien
porque isso obriga o músculo em volta a
desenvolver-se”, defendeu, à BBC. A polémica obrigou-o a assumir que o grupo
de voluntárias, só de jovens, poderia não
ser representativo. Agora vai prosseguir a
investigação com mulheres mais velhas.
Fernanda Águas, presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, insiste
que cada caso é um caso. “O soutien
pode contribuir para a saúde se for adequado à mama e proporcionar conforto
e bem-estar.” O que quer dizer que, se o
tamanho for médio ou grande, beneficia
de sustentação, para não causar alterações
na coluna vertebral nem gerar dores a
nível dorsal. Há ainda avisos para quem
se socorre do soutien, de tamanho inadequado, para fazer o peito parecer maior.
Assinale-se que o soutien não serve para
evitar que o peito descaia, remata aquela
médica: “A flacidez mamária tem mais a
ver com o envelhecimento.”
Ficamos a pensar que o conceito e
o preconceito estão na (nossa) cabeça.
E que, se calhar, tal como há cem anos
era obsceno verem-se tornozelos, daqui
a mais cem vamos olhar de outra forma
para as mamas. Afinal, não incomoda
ninguém ver mamilos de homens, nem
despidos nem debaixo da t-shirt, pois
não? E isso, pelo menos nos EUA, também era imoral – e proibido – até 1936.
Tcampos@visao.impresa.pt
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ONDE IR EM ABRIL
TÓQUIO
Japão
Este é o mês em que as
cerejeiras florescem na
capital nipónica – um
acontecimento celebrado
com diversos festivais...
e a oportunidade para
fotos inesquecíveis

Viva
México
AS PRAIAS DE PUERTO VALLARTA
E MAIS SETE RAZÕES PARA DESCOBRIR
O PAÍS DE TODAS AS EMOÇÕES
MIGUEL JUDAS

A M EST E R DÃO
Holanda
Com a chegada da
primavera, os campos
holandeses ficam
floridos, a lembrar as
paisagens imortalizadas
por gerações de pintores.
Dia 27, Amesterdão
está em festa com a
celebração do Dia do Rei
SEVILHA
Espanha
A Semana Santa
é sempre um
acontecimento marcante
no país vizinho, com
procissões e atos
religiosos que atraem
multidões, com um clima
muito especial
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Paraíso
A sul de Puerto Vallarta,
na Baía Banderas, ainda se
encontram muitas praias
quase desertas. Algumas
só têm acesso por barco
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Em 1962, quando Hollywood aterrou
em força em Puerto Vallarta, Julian
Ortega tinha apenas 10 anos e dividia o
tempo entre a escola e a apanha de cocos, para ajudar a família a juntar mais
algum dinheiro. À época, a localidade
era pouco mais que uma pequena vila
de pescadores e agricultores, encravada
entre o mar e as verdejantes montanhas da Sierra Madre. Mas tudo isso
iria mudar em breve, tal como a vida
do então pequeno Julian. Uma extensa comitiva “gringa” desembarcou no
centro da enorme Baía de Banderas,
liderada pelo realizador John Houston,
que tinha eleito o local para ali rodar a
versão cinematográfica de A Noite da
Iguana, de Tennessee Williams, protagonizada por duas das maiores figuras
de Hollywood: Ava Gardner e Richard
Burton. Mas o acontecimento maior
estava mesmo por detrás das câmaras: Burton vinha acompanhado por
Elizabeth Taylor, com quem mantinha
um tórrido romance, desde que no ano
anterior se tinham conhecido durante
as filmagens de Cleópatra. De um momento para o outro, Puerto Vallarta foi
invadida por fotógrafos e repórteres. E
quase em simultâneo, numa época em
que os paparazzi ainda preservavam a
intimidade das “estrelas”, transformou-se num dos locais mais apetecíveis do
mundo, especialmente a partir do momento em que se soube que tanto John
Houston como o casal Burton/Taylor
aqui haviam comprado casa, para usufruírem do sossego, da praia e do sol.
CASA COM MEMÓRIA

“Era aqui, a casa de Elizabeth Taylor”,
aponta Julian Ortega, enquanto subimos
desde a ilha do Rio Cuale, que divide o
centro histórico da cidade da denominada Zona Romântica, em direção a Gringo
Gulch, como passou a ser chamada esta
zona, depois de começar a ser invadida
pelos novos e endinheirados habitantes,
vindos do outro lado da fronteira – a
mesma onde agora Donald Trump quer
construir um muro.
A Casa Kimberly (casakimberly.com),
como é conhecida, é hoje um luxuoso
boutique-hotel, que faz questão de manter viva a memória desses tempos, como
se vê no lado de dentro do portão, onde
uma estátua em bronze do famoso casal
imortaliza para sempre a paixão aqui
vivida entre Elizabeth Taylor e Richard
Burton, que durou muito menos na vida
real. “Quando se separaram, ele com-
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NOS ANOS 60, RICHARD
BURTON E ELIZABETH
TAYLOR PUSERAM PUERTO
VALLARTA NO MAPA
prou outra casa, numa rua mais acima,
para onde vinha com a nova mulher”,
conta Julian, hoje com 66 anos. Esteve
“quase a ser padre”, mas o destino trocou-lhe as voltas e foi no turismo que
encontrou a sua verdadeira vocação.
Depois de estreado o filme, começaram a vir muitos visitantes e, em 1968,
com a elevação a cidade, as autoridades
locais apostaram forte no turismo, com
a construção de diversas infraestruturas
importantes, como o aeroporto internacional. A importância do turismo na
vida da cidade é de tal ordem, que até
figura no brasão da cidade, onde está
desenhado um aperto de mão, símbolo da hospitalidade dos habitantes
locais para com os visitantes. Julian
começou por ser empregado de mesa
e tornou-se guia “há mais de 40 anos”.
É atualmente um dos guias oficiais do
departamento de turismo municipal de
Puerto Vallarta (todos os dias há visitas
gratuitas pela cidade, às 9h e às 12h),
atividade que concilia com outras duas
profissões, a de professor de inglês e a

de instrutor de mergulho. “Até ator já fui,
fiz de carteiro num dos filmes da série
Herbie, que também foi aqui filmado”,
conta divertido.
SELVA E IGUANAS

Avançando morro acima, pelas inclinadas ruas de pedra ladeadas de anoneiras e abacateiros, o reboliço da praia e
dos turistas fica cada vez mais difuso,
até desaparecer quase por completo,
engolido pelo ruidoso silêncio que vem
da selva, mesmo por trás das últimas
casas. A caminho de um dos miradouros
sobre a baía, sob uma abóbada de altas
árvores, os ramos parecem mexer-se
ainda que não corra aragem. Olhando
com mais atenção, percebe-se que os
“ramos” são afinal enormes iguanas,

Puerto Vallarta
Apesar dos anos, mantém quase
intacto o charme da antiga
aldeia de pescadores, encravada
entre o mar e a Serra Madre

O FRANCÊS MEXICANO

que se movem indolentemente, neste
seu habitat natural. São inofensivas e
fazem parte da cidade, mas não deixam
de ser impressionantes, tal como a vista
desde lá de cima.
O verde vivo da selva, a plácida imensidão do mar e, no meio, o casario espalhado pela encosta, mais parecem
um quadro de Manuel Lepe, o famoso
pintor mexicano aqui nascido, que até
ao fim da vida desenhou os encantos
da sua terra. Muitas das casas foram
entretanto transformadas em pequenos
e charmosos hotéis com piscinas nos
terraços, em modernos restaurantes ou
em galerias de arte.
Dos antigos pescadores que, antes da
chegada do turismo, fizeram a história
de Puerto Vallarta, também já poucos

restam. Ou melhor, resta um, de seu
nome Fernando Güereña, que em pleno centro de Puerto Vallarta, mesmo
junto ao Malecón, o calçadão da cidade, continua não só a vender o peixe do
dia, como também o dá a provar, numa
improvisada mas muito concorrida
lanchonete à beira-mar. “Há ceviche,
estufado de espadarte, atum fumado e
qualquer um dos peixes do dia, que são
grelhados na hora”, explica “o espanhol”,
como também é chamado, devido à tez
clara e aos olhos azuis.
AREIA BRANCA EM CENÁRIO VERDE

O passeio continua agora à beira-mar,
novamente em direção à Zona Romântica, uma das mais animadas da cidade,
especialmente à noite. O destino é a

Um dos responsáveis pelo
surgimento de Puerto Vallarta
no mapa da gastronomia
internacional é o chefe de cozinha
Thierry Blouet, proprietário do
Café des Artistes, atualmente
considerado um dos melhores
restaurantes mexicanos. Filho de
hoteleiros e neto de Max Blouet,
que durante 30 anos foi o diretor
do exclusivo hotel parisiense
George V, este francês nascido
em Porto Rico chegou a Puerto
Vallarta em 1987, depois de já ter
passado por algumas das mais
prestigiadas cozinhas do mundo,
como a do Le Moulin de Mougins,
em Cannes, onde trabalhou com
o lendário chefe francês Roger
Verger. No Café des Artistes,
aberto em 1990 numa mansão
colonial espanhola, situada no
centro histórico, reinventou por
completo a gastronomia mexicana
tradicional, mesclando os sabores
e produtos locais com as mais
requintadas técnicas francesas.
Desde há mais de duas décadas
organiza também o Festival
Gourmet de Puerto Vallarta,
que acontece em novembro
e traz anualmente à cidade,
durante 10 dias, alguns dos mais
reconhecidos chefes do mundo.
www.cafedesartistes.com
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Playa de Los Muertos, uma das mais
conhecidas praias do perímetro urbano e também, por isso, uma das mais
concorridas. Quem prefere sossego
para ir a banhos também tem muito
por onde escolher, em especial no lado
sul da baía, mais selvagem e desabitado,
onde ainda se encontram praias quase
virgens, algumas delas apenas acessíveis
por barco, como é o caso da Majahuitas,
um areal rodeado de palmeiras, perfeita
para praticantes de snorkeling. Nas suas
imediações podem observar-se inúmeras aves, tartarugas e répteis, bem como
golfinhos, raias e baleias corcunda.
O roteiro das praias tem de incluir
também a de Yelapa, uma antiga aldeia
de pescadores, banhada por um mar calmo e rodeada de natureza, onde ainda é
possível tomar banho em cascatas com
dezenas de metros.

Malecón A marginal de Puerto
Vallarta é o centro da animação
turística e de onde partem
os barcos para as praias

Mais próxima de Puerto Vallarta fica
Mismaloya, rodeada por densa vegetação, e que é uma das praias mais famosas
da região, por ter sido um dos cenários
principais de A Noite da Iguana.
Regressados das praias, e depois de
percorrer o Malecón, o "calçadão" de
Puerto Vallarta, era tempo de seguir o
conselho de Julian e ir provar um sope,
uma quesadilla ou um taco ao El Campanário, um pequeno e muito barato
restaurante familiar, situado junto à
igreja de Nossa Senhora da Guadalupe,
onde locais e visitantes convivem alegremente à volta de um prato de (verdadeira) comida mexicana e de uma cerveja
fresca. À despedida, Julian aponta para
o topo da rua. E antes de qualquer outra
pergunta, conclui: “É onde eu moro, mas
a partir de hoje é também a vossa casa”.
Bem-vindos ao México.
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O PAÍS DE TODAS AS CORES

Pirâmides maias, cidades coloniais, praias de sonho, museus inesquecíveis.
Sete ideias para se deixar perder no México
1 CIDADE DO MÉXICO
Os números enganam:
apesar do seus mais de
20 milhões de habitantes,
esta é uma cidade que
rapidamente consegue
despertar o coração do
visitante. Basta apenas
começar a percorrer as
ruas do centro histórico
e a provar tequilas
nas velhas “cantinas”,
frequentadas pelos
antigos revolucionários.
Os motivos de
encantamento são
variados: o fabuloso
Museu de Antropologia,
a imensidão da praça
Zocalo, os murais de
Diego Rivera, a casa-museu de Frida Khalo,
a gastronomia variada.
A pirâmide de
Teotihuacán, símbolo
da antiga capital asteca,
fica nas redondezas.
2 TULUM
Areia incrivelmente
branca, ruínas com
séculos de história,
mar com uma cor azul-turquesa que jamais
se esquece e uma
barreira de coral ali a
poucas braçadas. Era
impossível pedir mais.
Por isso, Tulum é o

2

1
ponto mais imperdível
da maravilhosa costa da
Península do Yucatão,
que se estende desde
Cancun à fronteira com o
Belize. E os alojamentos,
nesta zona, são para
todos os gostos: desde
os pequenos resorts de
luxo hippy-chic aos novos
hostels junto à praia.
3 PUERTO ESCONDIDO
Foram os surfistas os
primeiros a descobrir
a beleza da chamada
costa de Oaxaca, alguns
quilómetros a sul da
imensa Acapulco. Mas
Puerto Escondido é muito
mais do que apenas uma
praia de ondas famosas
– ali guardam-se ainda
os ecos de um México

antigo, um porto de pesca
tradicional e, acima de
tudo, uma boa base para
explorar, nas redondezas,
a baía de Huatulco e os
bares de praia de Zipolite
e Mazunte.
4 OAXACA
Uma cidade singular que
é um autêntico tesouro
cultural e arquitetónico,
com um centro histórico
justamente distinguido
pela UNESCO. Mas,
acima de tudo, um local
com uma atmosfera
incrível, onde se pode
conhecer o verdadeiro
espírito mexicano
e as suas tradições
mais genuínas, sem a
turisficação de outros
lugares. A região em
redor é imperdível, com
as ruínas de Monte Alban,
a antiga capital zapoteca,
e dezenas de aldeias
com um artesanato
riquíssimo.
5 CHICHÉN ITZÁ
O parque arqueológico
que é o cartão de visita
do México no mundo.
Infelizmente, está sempre
cheio em qualquer época
do ano. Mas ninguém
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devia morrer sem ter
visto primeiro a pirâmide
conhecida como El Castillo.
Ali qualquer um se sente
arqueólogo ou, no mínimo, a
sentir despertar um impulso
à Indiana Jones.
6 CABO DE SAN LUCAS
Um dos pontos mais
famosos da costa do
Pacífico, com uma formação
rochosa de rara beleza que
se ergue num mar pejado
de pelicanos e de leões
marinhos. É um dos locais
de eleição dos turistas

MARROCOS | SAÏDIA

Partidas de Lisboa ou Porto, aos sábados, de 3 jun. a 16 set.’17
7 noites | TUDO INCLUÍDO
Inclui: avião + transfers + Hotel Be Live Collection Saïdia | 5 estrelas + taxas
de aeroporto, segurança e combustível (€ 65) + Seguro Multiviagens.

TUNÍSIA | DJERBA

Partidas de Lisboa ou Porto, às 2as-feiras de 12 jun. a 04 set.’17
7 noites | TUDO INCLUÍDO
Inclui: avião + transfers + Hotel Iberostar Mehari Djerba | 4 estrelas + taxas
de aeroporto, segurança e combustível (€ 88) + Seguro Multiviagens.

JOIA DO MEDITERRÂNEO | MALTA

Partidas de Lisboa, às 2as-feiras, de 10 jul. a 4 set.’17
7 noites | APA + 12 refeições

Visitando: Valletta, Mdina, Rabat, Mosta, Ilha de Gozo, Siggiewi, Marsaxlokk,
Marsamxett, Naxxar e Gruta Azul
Inclui: avião + transfers + hotéis 3 estrelas + guia acompanhante em português
durante as visitas + travessia em ferry Malta / Gozo / Malta + passeio de barco
em Marsamxett + taxas de aeroporto, segurança e combustível (€ 60) + Seguro
Multiviagens.
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4
americanos, mas não deixa
de ser uma das paisagens
mais incríveis para fazer
praia, praticar mergulho ou,
simplesmente, relaxar.
7 PALENQUE
Para perceber o que foi
a civilização maia não há
melhor forma do que ir a
Chiapas. A visita começa
geralmente por San
Cristobal de las Casas,
cidade colonial que mantém
o ambiente indígena, mas
termina sempre nas ruínas
de Palenque, onde as
pirâmides assomam para lá
das copas das árvores, no
meio da selva.

Comum a todos os programas: Exclui despesas de reserva (€ 29 por processo e não por pessoa) | Taxas sujeitas a alteração | Lugares limitados | Não
acumulável com outras ofertas/promoções | Programa sujeito às condições gerais , não dispensam a consulta dos Jornais do Mundo Abreu.
Viagens Abreu, S.A • Capital Social € 7.500.000 • Sede: Av. dos Aliados, 207 • 4000-067 Porto • RNAVT 1702 • Operador • Cons. Reg. Com. do Porto nº 15809 • NIF: 500 297 177 • 2017

CRÓNICA

POR GONÇALO CADILHE

Sicília
longe
do centro
do mundo

Paro o carro no
miradouro sobre
Castellamare del
Golfo, é uma das
povoações debruçadas
sobre o Mediterrâneo
mais encantadoras
e pitorescas que eu
jamais tinha visto,
saio do carro para
tirar uma fotografia e
evito mesmo a tempo
um cocó enorme no
meio do miradouro
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ra uma ilha ao centro do mundo. Não durante uma
época ou um século ou um milénio. Praticamente
desde sempre. Ainda hoje, quando já não faz sentido
dizer que há centros e periferias no mundo, de vez
em quando lá aparece a Sicília na sua velha posição
geoestratégica incontornável, como por exemplo,
durante a libertação de Itália pelas tropas americanas
na II Guerra Mundial; ou nos dias que correm com
a crise dos migrantes e as consequências que terá sobre o futuro da
Europa. Os impérios, as civilizações, os fluxos culturais e artísticos que
arribaram às suas costas fizeram da Sicília um lugar extraordinário do
património comum da Humanidade e por esse passado cada siciliano
quando nasce traz em si um legado mais rico do que muitas bibliotecas
municipais espalhadas por esse mundo fora.
Então, por que raio é a Sicília o berço da máfia? E como é possível
tanta violência gratuita, doméstica, passional para deleite das primeiras
páginas dos tabloides italianos? E o lixo, que nojo é este? Lixo por todo o
lado, amontoado nas bermas e nas esquinas, amarelecido, podre, antigo,
lixo que não está ali por causa de uma greve ou uma falha mecânica dos
camiões coletores ou pelo desleixo dos funcionários camarários, aquele
lixo está ali há anos, é assim, faz parte da paisagem, estraga de propósito
a paisagem e a qualidade de vida e a esperança dos sicilianos de um dia
colocarem de novo a sua ilha no centro do mundo.
E é nisto que eu penso ao volante do carro alugado, os carros alugados
servem para os turistas fugirem aos itinerários formatados pelas
entidades e agências da promoção turística, coitadas, devem acordar
todos os dias a pensar que a Sicília podia viver dos rendimentos do
turismo, os sicilianos podiam ter a vida mais fácil de todos os italianos e
afinal este poço negro de máfia, criminalidade e lixo.
A máfia, dizem os sociólogos, nasceu algures no tempo como defesa
digna e silenciosa do siciliano contra a opressão dos sucessivos invasores
que chegavam para dominar, explorar e oprimir o ilhéu. A máfia era a
justiça interina, o código de honra que excluía, desautorizava, ignorava
a existência do opressor. Era uma cosa nostra. Depois, deu no que
deu. A criminalidade passional, dizem os sociólogos, vem da paixão, da
latinidade, dos sentimentos exacerbados de ciúme e machismo e posse,
do sangue quente, latino, dessa coisa viscosa e irreprimível que grassa no
sul da Europa e no Médio Oriente.
O lixo, não sei o que dizem. Mas ele está lá, como o golpe de navalha
ou o jorro de ácido na cara bonita da prometida insubmissa que recusou
o noivo arranjado entre famílias. Lixo despejado nos lugares mais
visíveis, mais frequentados, mais transitados, lixo que não é protesto
nem revolta, é apenas desfiguração, delinquência quotidiana, o mal
omnipresente que parece vibrar com mais força nos lugares onde o resto
da Humanidade se revê, no património que o resto da Humanidade
aponta como exemplo de tudo o que ela, nos séculos, fez de bem.
E quanto fizemos de bem nos séculos na Sicília! Os extraordinários
templos gregos de Agrigento e Selinunte, as cidades pré-romanas de
Siracusa e Taormina, a herança árabe e normanda de Palermo e Cefalú,
o barroco de Noto e Catania, a dimensão mediterrânica das aldeias de
Erice e Mozzia, o refúgio perfeito das ilhas de Pantelleria e das Eolie, e a
lista seria longa.
Paro o carro no miradouro sobre Castellamare del Golfo, é uma
das povoações debruçadas sobre o Mediterrâneo mais encantadoras
e pitorescas que eu jamais tenha visto, saio do carro para tirar uma
fotografia e evito mesmo a tempo um cocó enorme no meio do
miradouro, não é cocó, é merda, é de homem e está ali de propósito,
alguém escolheu cagar ali para estragar mais um pouco a minha viagem
e desfigurar a beleza de Castellamare e afastar a Sicília mais uns metros
do centro do mundo.

COMER E BEBER
Restaurante Tapisco, de Henrique
Sá Pessoa, no Príncipe Real
A Rota das Estrelas começou
na Madeira

SAIR
Jornadas das Artes e Ofícios, na Fundação
Ricardo do Espírito Santo e Silva
Os 100 anos do Museu de Lamego

COMPRAR
Apanhar a onda no The Base Surf Caffe

VER
Música: Soam as Guitarras em Oeiras
Teatro: a estreia de João Pedro Vale
e Nuno Alexandre Ferreira
Exposição: Tatuagens no Palácio de Pombal
Cinema: A Criada, o endiabrado
filme de Park Chan-Wook

LIVROS E DISCOS
O regresso dos Depeche Mode
A história dos escravos em Portugal

TV
Zoom ao verão de 1936, em Vidago Palace

ESCAPAR
Aproveitar o sossego da serra algarvia,
no Macdonald Monchique Resort & Spa

MAS QUE
GRANDE PEIXEIRADA

A melhor patanisca da cidade, uma mousse
de chocolate com ouriços e ainda uma pescada
com caril que faz as delícias de Maria de Lourdes
Modesto. Os pratos que vai querer provar
na 10ª edição do festival Peixe em Lisboa

O melhor que o mar nos dá

Todos os anos, Maria de Lourdes Modesto faz questão de passar
pelo Peixe em Lisboa para provar uma deliciosa pescada com
espinafres, caril e amêndoas. É um dos pratos desta seleção de
dez, amostra do que vai ser possível comer na 10ª edição do
festival que começa esta quinta, 30, e se prolonga até 9 de abril
S A N D R A P I N T O spinto@visao.impresa.pt

RABO D'PÊXE PEIXE DO DIA À SUA ESCOLHA DA NOSSA MONTRA
CONFECIONADO AO MOMENTO EM TRÊS ATOS

D.R.

15 EUROS

BOI CAVALO PIPOCAS DE LULA, FIVE SPICE,
SALADA DE BACON, TINTA DE CHOCO
6,50 EUROS

D.R.

Tempura de lulas, apresentada como pipocas,
feita com uma mistura de cinco especiarias e um
vinagrete de limão com bacon e acompanhada com
uma salada de cebola, coentros, bacon, malaguetas
e tinta de choco. Eis uma das sugestões que o chefe
Hugo Brito, do restaurante Boi Cavalo, em Alfama,
apresentará na sua estreia no Peixe em Lisboa: “É um
prato que me é muito querido, criado a partir de uma
conversa sobre comida e viagens, nomeadamente a
São Francisco, com um cliente. Foi servido numa das
primeiras ementas do Boi Cavalo, há cerca de três
anos.” Para escolher a ementa (composta por oito
opções salgadas e uma sobremesa), que levará
ao festival, diz que teve “de aceder à memória,
fazendo o percurso pela nossa curta história e pelos
300 pratos que já fizemos”. Para ser fácil comer à
mão, apenas com ajuda de um garfo, redesenhou a
criação e, por isso, ela será servida num cone. Em
alternativa, haverá lingueirão, miso, beterraba, trigo
sarraceno (€5) e sopa alentejana, talharim de choco,
leche de trigo, amêndoas (€5).

Uma montra com sargos, bocas negras, salongos, douradas,
carapaus, entre outras variedades pequenas de pescado (com
cerca de 600 gramas), dará as boas-vindas a quem espreitar, no
Peixe em Lisboa, o restaurante Rabo d'Pêxe, comandado pelo
chefe Paulo Morais. É dela que os clientes podem escolher este
prato: o peixe do dia à sua escolha da nossa montra confecionado
ao momento em três atos. Expliquem-se, então, os atos, que não
têm que ser consumidos pela ordem descrita. Dos dois lombos
do peixe, um será transformado em sushi e sashimi (1º ato) e o
outro será grelhado e acompanhado com batata assada e legumes
(2º ato). Já a sua cabeça e espinhas serão transformadas numa
original sopa de miso, aqui servida com legumes e especiarias
(3º ato). “Vamos cometer um pequeno pecado. Também vou levar
opções Surf and Turf que, como o nome indica, combinam peixe e
carne, o que não é costume neste festival dedicado exclusivamente
ao peixe e ao marisco”, confessa Paulo Morais. Por isso, não
estranhe se o prato gunkan de ananás dos Açores, batata-doce e
polvo crocante (€6) lhe souber a... morcela.
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RIBAMAR TAMBORIL COM MOLHO
DE LAVAGANTE
“Nos finais dos anos 70, havia
uma grande relutância em
se comer peixe com muitas
espinhas”, lembra Hélder Chagas,
chefe de cozinha e proprietário
do restaurante Ribamar, em
Sesimbra, o único que esteve
presente em todas as edições do
Peixe em Lisboa. Para facilitar
esta tarefa aos clientes, quando
pegou nas rédeas do negócio
fundado em 1950 pelo seu pai,
criou na década de 80 o prato de
tamboril com molho de lavagante.
“Comecei a usar um peixe com
poucas espinhas, o tamboril, ao
qual retirava a cartilagem central,
deixando ficar apenas os seus
lombos, como ainda hoje faço”,
explica. Acrescenta-lhe um molho
cremoso, feito com as cabeças,
ovas e cascas do lavagante, e eis
“um casamento perfeito entre o
peixe e o marisco, muito mais fácil
de ser ingerido”, diz. Esta é apenas
uma das cerca de 20 sugestões
que o Ribamar levará ao Peixe em
Lisboa. “Temos muitos seguidores
fiéis que esperam encontrar um
dos nossos clássicos. Para não
desiludir ninguém, tento levar
quase todos”, acrescenta. Uma
ementa que terá também espaço
para várias novidades, como o
mil-folhas de polvo (€7).

D.R.

7 EUROS

VARANDA CAVALA FUMADA, GEL DE LIMÃO E PIMENTA D’ESPELETTE,
SPONGE CAKE DE CAMARINHA
7 EUROS

É a segunda vez que Pascal Meynard, do restaurante Varanda, no Four Seasons Hotel
Ritz Lisboa, participa no Peixe em Lisboa. Da ementa, composta por cinco sugestões
salgadas e duas sobremesas, o chefe francês destaca a cavala fumada, gel de limão
e pimenta d’espelette, sponge cake de camarinha. Nesta criação, usa “produtos
da cozinha portuguesa, cujo potencial tem sido subvalorizado, como a cavala e a
camarinha, fazendo deles ingredientes para um prato requintado e de alta cozinha”,
descreve Pascal Meynard. Na preparação, a cavala passa por uma salmora com
especiarias e coentros, sendo posteriormente fumada e, por fim, braseada.
É acompanhada por um molho de sauer cream e cerveja artesanal, juntamente com
um sponge cake de camarinha e gel de limão. No topo deste sponge cake repousa a
camarinha cozida, desidratada e depois frita. Para provar, haverá, ainda, tártaro de
salmão, espuma de maracujá, crocante de sésamo preto (€8) e salada de camarão e
espinafres, vinagrete de trufa preta e parmesão (€10).
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TABERNA DA RUA DAS FLORES
PICADINHO DE CARAPAU

FRANCISCO RIVOTTI

IBO CARIL DE PEIXE COM COCO E MANGA SECA
10 EUROS

Ao Peixe em Lisboa, o chefe João Pedrosa
levará os sabores da cozinha portuguesa e
moçambicana que serve no seu restaurante
IBO, no Cais do Sodré, em Lisboa. Duas
paragens que se cruzam na sugestão de
caril de peixe com coco e manga seca, que
destaca da ementa que criou para o festival,
constituída por cinco entradas e cinco pratos
principais. Sobre este prato novo, feito de
propósito para a ocasião, diz ter que ver com
a identidade do IBO: “Vamos usar a garoupa
pescada na nossa costa e acrescento a
manga seca, uma espécie de pickle indiano
que lhe dá um sabor ácido e salgado, e
que é um condimento bastante comum na
gastronomia moçambicana”. Para iniciar a
refeição, aconselha, ainda, o croquete de
sapateira com maionese de lima (€5), uma
entrada que repete no Peixe em Lisboa,
“a pedido de alguns clientes”.

A CEVICHERIA
CEVICHE D’A CEVICHERIA
8 EUROS

“Sendo o Peixe em Lisboa a
iniciativa que, em Portugal, mais
honra o peixe e os mariscos
nacionais, e a qualidade dos
produtos que temos na nossa
costa, nada melhor do que
apresentar um prato que é,
basicamente, matéria-prima,
como é o ceviche”, afirma Kiko
Martins, que ao festival leva
A Cevicheria, um dos seus
restaurantes em Lisboa.
Neste ceviche, utiliza “a corvina,
que é temperada com leite de
tigre, feito com sumo de lima e
caldo de peixe”, juntando depois
“a batata-doce para contrastar um
pouco com a acidez do ceviche”,
explica. Esta não é, no entanto, a
única opção com sabor a mar que
cozinhará no Peixe em Lisboa.
Na ementa encontram-se pratos
que fazem parte da ementa
d'A Cevicheria, como o quinoto do
mar (€10), a minissande de choco
e camarão (€5), o taco d’O Talho
com algas (€5) e o bacalhau com
castanhas (€12). D’O Asiático,
não resistiu, e decidiu levar
os noodles com Vieiras (€10).
Apesar de serem reinterpretações
feitas especialmente para o
Peixe em Lisboa, estas “cópias”
valem como se fossem os pratos
originais servidos nas mesas de
Kiko Martins.
D.R.

Há um prato que o chefe de
cozinha André Magalhães não
pode deixar de fora da ementa
que cria para o Peixe em Lisboa:
o picadinho de carapau, que
existe desde sempre no seu
restaurante Taberna da Rua das
Flores, aberto há cerca de cinco
anos, junto ao Largo de Camões,
em Lisboa. O peixe, picado na
hora, com maçã verde e aipo,
é temperado com sumo de
citrinos, óleo de sésamo e molho
de soja e acompanhado por
uma salada de algas wakame
marinada. “É o nosso prato mais
popular, por isso será a terceira
vez que o levamos ao Peixe em
Lisboa”, diz André Magalhães.
A lista incluirá outras opções
com sabor a mar, como o
aguachile de corvina (€7),
uma “espécie de primo do
ceviche, mas do México, que
não tem uma base tão ácida”,
explica. Para o final, escolheu
uma “sobremesa um pouco
provocatória”: uma mousse de
chocolate com ouriços (€6),
receita nova e original que
promete surpreender os palatos.

D.R.

5 EUROS
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Para crianças
Este ano, haverá workshops
de cozinha, liderados por
Joana Byscaia, responsável
pela empresa Petit Chefs,
para crianças dos seis aos
12 anos. Durante essas
sessões, de 30 minutos,
os mais pequenos são
convidados a cozinhar, por
exemplo, um hambúrguer
de salmão ou um wrap de
atum. 30 mar-9 abr, 12h30-22h30, sessões de 30
em 30 minutos. Inscrição
prévia no local ou através
do email joanabyscaia@
petitchef.pt. €5

AROLA PESCADA DE ANZOL, JOVENS ESPINAFRES,
CARIL E AMÊNDOAS
10 EUROS

Contam-se 13 sugestões (oito salgadas e cinco
sobremesas), da longa ementa que Milton Anes, do
restaurante Arola e do Lab by Sergi Arola, em Sintra,
apresentará no Peixe em Lisboa. Mas o chefe não tem
dúvidas no momento de escolher apenas uma opção.
Trata-se da pescada de anzol, jovens espinafres, caril
e amêndoas, um prato criado em 2012, no Peixe em
Lisboa, e que teve um grande êxito: pescada da nossa
costa curada em azeite, com um crumble de amêndoa,
acompanhado com uma salada tépida de espinafres
temperada com um vinagrete de caril e pimentos
piquillo. “Todos os anos, Maria de Lourdes Modesto
passa por lá só para o comer”, conta, orgulhoso.
“Aprendi a gostar da pescada do modo como a preparo.
Sempre detestei este peixe porque normalmente é
passado por farinha e ovo e frito”, continua o chefe.
À prova vão estar também, entre outros, tártaro de atum,
sinfonia de beterrabas, kumquats e bergamota (€8) e
o falso arroz de lingueirão, queijo ideazabal, coentros e
limão (€12).

Chefes convidados
No Peixe em Lisboa,
haverá oportunidade de
ver e ouvir quatro chefes
internacionais: os espanhóis
Sergi Arola (1 abr, 18h) e
Ricard Camarena (3 abr,
19h), o brasileiro Felipe
Schaedler (6 abr, 19h) e o
londrino Alyn Williams
(7 abr, 19h). A estes nomes
juntam-se alguns dos
chefes portugueses que,
recentemente, receberam
Estrelas Michelin. São
eles: Milton Anes, do Lab
by Sergi Arola (1 abr, 18h),
Ricardo Costa, do The
Yeatman (4 abr, 19h), Rui
Paula, da Casa de Chá da
Boa Nova (4 abr, 19h), Vítor
Matos, do Antiqvvm (4 abr,
19h), Miguel Laffan, do
L’AND & Vineyards (5 abr,
19h) e José Avillez
(9 abr, 15h).

O Melhor Pastel
de Nata
A célebre prova do Melhor
Pastel de Nata, presidida
por Virgílio Nogueiro Gomes,
voltou a bater o recorde de
inscrições, contando nesta
edição com 26 participações
de estabelecimentos com
fabrico próprio. Os nove
finalistas: Pãozinho das
Marias (Ericeira), Bonjour
(Cascais), Bijou do Calhariz
(Lisboa), Pastelaria Aloma
(Lisboa), Fábrica da Nata
(Lisboa), Polo Norte (Mafra),
Mercado do Peixe (Lisboa),
Casinha do Pão (Lisboa) e
Santa Coina (Coina). Estes
nove vão juntar-se aos três
vencedores do concurso do
ano passado: Fim de Século,
Lisboa (1º lugar), Patyanne,
Castanheira do Ribatejo (2º
lugar) e A Batalha, Mafra
(3º lugar). A prova final está
marcada para o dia 5 de abril
e será aberta ao público, a
partir das 15 horas.

Novo cartão
de pagamento
Para se evitarem as
longas filas de espera,
a organização do Peixe
em Lisboa trocou as
tradicionais senhas por
um cartão de consumo
(pré-carregado com seis
euros) que pode ser usado
em todos os restaurantes e
bares sem qualquer limite.
O pagamento é, depois,
realizado à saída.

HORÁRIO
30 31

ABERTURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h

D.R.

ENCERRAMENTO 24h 01h 01h 24h 24h 24h 24h 24h 01h 01h 16h
Pavilhão Carlos Lopes > Av. Sidónio Pais, 16, Lisboa
> €15 (€6 dos quais consumíveis), grátis para menores 12 anos
> Dia Económico (3 abr) €15, inclui €12 de consumo, o mesmo
preço será cobrado de seg-sex 12h-15h > T. 21 816 1041
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“Fininhas, crocantes
e saborosas”
Roteiro – cheio de conselhos sobre a arte
de cozinhar o petisco – por três dos restaurantes
concorrentes à Prova de Pataniscas,
uma das grandes novidades da edição deste
ano do Peixe em Lisboa

S

FLORES DO BAIRRO

ão 11 da manhã e, na cozinha
da Casa do Bacalhau, nas
antigas cavalariças do Palácio
dos Duques de Lafões, em
Lisboa, o bacalhau já está
cozido e desfiado. Enquanto
arrefece, na travessa, a
cozinheira Manuela Martins
prepara a massa para as
pataniscas. “Já as faço há 20 anos,
sempre da mesma maneira”, diz, ao
mesmo tempo que junta os ovos
inteiros e a farinha e mexe tudo,
adicionando ainda a água da cozedura
do bacalhau. Por fim, põe salsa, cebola
e alho, tempera com pimenta e um
pouco de sal.
“Para ficarem no ponto, o ideal é
fritar e comer logo a seguir”, comenta
João Bandeira, chefe e proprietário
da Casa do Bacalhau, um dos
concorrentes convidados da Prova de
Pataniscas, concurso desenvolvido
pelo Peixe em Lisboa, em
colaboração com Virgílio Nogueiro
Gomes (é, aliás, o gastrónomo que,
numa das suas crónicas, afirma: “As
pataniscas da tradição lisboeta são
finas, com o interior ainda fofo e
macio, devem ficar estaladiças ou
crocantes e, especialmente, sem a
gordura da fritura…”). “O segredo
é serem feitas sempre pela mesma
pessoa”, continua João Bandeira,
enquanto Manuela Martins põe,
com a ajuda de uma colher de sopa,
pequenos montinhos da mistura
numa frigideira. “Usamos lombos de
bacalhau e um bom azeite para fritar.
A massa tem de estar consistente,
mas leve”, explica ainda o chefe.
Na Casa do Bacalhau, as pataniscas
podem ser servidas como entrada
(€10, seis unidades) ou como prato
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MÁRIO JOÃO

BICA DO SAPATO
MÁRIO JOÃO

A concurso, no
Peixe em Lisboa,
vão estar as
pataniscas de
dez restaurantes
de Lisboa. Um
júri presidido
por Maria
de Lourdes
Modesto
avaliará as
candidatas e
a vencedora
será conhecida
na próxima
segunda, 3

CASA DO BACALHAU
MÁRIO JOÃO

D.R.

HENRIQUE SÁ PESSOA GAMBA DA COSTA AO ALHINHO
7 EUROS

A presença de Henrique Sá Pessoa é uma das grandes novidades da
10ª edição do Peixe em Lisboa. “Vou em minha representação e não em
nome dos meus restaurantes”, esclarece o chefe. “Até porque a ideia é
que o chefe tenha alguma proximidade com quem se movimenta neste
festival”, acrescenta. Basta um olhar atento (e conhecedor, já agora) para,
na ementa que vai levar ao Peixe em Lisboa, encontrar pratos que podem
comer-se nos restaurantes Alma, Tapisco e também no Mercado da Ribeira,
ali servidos em versão mini. É o caso das gambas à alhinho (integra o
menu Costa à Costa do Alma), inspirado num dos pratos da cervejaria
Ramiro preferidos do chefe. “De confeção simples, realça a qualidade do
peixe”, justifica Sá Pessoa. Também o fascínio pelo Sudoeste Asiático, que
o persegue desde a altura em que viveu na Austrália (“um melting pot de
culturas e gastronomias”), vai estar presente na garoupa, ervilhas, caril
verde, leite de coco (€12). “Para esta ocasião, uso a garoupa em vez do
tamboril e substituo o puré de courgette por puré de ervilhas.”

CHAPITÔ À MESA
TAGLIATELLI E OVAS DE CHOCO
COM SUMO DE AGRIÃO
9 EUROS

Dos oito pratos salgados
(e duas sobremesas) que
Bertílio Gomes levará ao Peixe
em Lisboa, apenas o bacalhau
à Brás (€9) é uma criação
antiga. “Já o faço há cerca de
dez anos, desde os tempos
em que estive no restaurante
Vir'gula”, lembra o atual
chefe do Chapitô à Mesa.
As restantes opções, depois de passarem pelo Pavilhão Carlos Lopes,
a propósito deste festival, entrarão na ementa de primavera do Chapitô
à Mesa, um restaurante e bar integrado num local dedicado às artes do
espetáculo. É o caso do tagliatelli e ovas de choco com sumo de agrião
que Bertílio Gomes destaca “por ser um dos peixes da época”. “Utilizo os
tentáculos, as ovas fritas com a tinta do choco e o corpo do choco cortado
em longas e finas tiras em forma de tagliatelli. No final, acrescento sumo
de agrião para ligar todos os elementos,” explica o chefe, que é já uma
presença habitual neste festival gastronómico.
30 MARÇO 2017 VISÃO

105

D.R.

principal, acompanhadas por arroz
de grelos (€14).
Seguimos para outro dos
concorrentes. E, em Santa Apolónia,
é o tamanho da cozinha do Bica do
Sapato que impressiona. O chefe
Manuel Boia comanda uma equipa
de 30 cozinheiros. Em cima da
bancada, vê-se a massa acabadinha
de fazer, com bacalhau, ovos, farinha,
salsa, pimenta e cebola. “Não há
que inventar, tanto a apresentação
como a confeção são clássicas”, diz.
À nossa frente, põe óleo a aquecer
para fritar esta mistura, que se quer
douradinha de ambos os lados. Já
no prato, adiciona uma maionese de
alho e uma outra feita com coentros
e pimentos assados e uma salada
colorida (sugestão incluída no menu
Bica do Sapato, que custa €24,90).
“São fininhas, crocantes e saborosas”,
descreve Manuel Boia. Ao mesmo
tempo que deixa uma dica: “Os ovos
devem ser envolvidos, não batidos.”
Já no Flores do Bairro, no Chiado,
as pataniscas são servidas como
entrada (€5), mas também podem
ser transformadas em prato
principal, diz o chefe Bruno Rocha.
A receita que levará a concurso
foi adaptada para se aguentar nas
melhores condições, uma hora após a
confeção. Trata-se de uma condição
do regulamento do concurso que
contraria a opinião do chefe: “Devem
ser fritas e servidas no momento.”
O bacalhau só é cozinhado na cura
final (com sal e açúcar), que é feita no
restaurante. A ele, junta-se farinha,
leite, ovos, salsa e cebola roxa picadas
e pimenta moída. As pataniscas são
depois fritas em óleo 100% girassol
e, para esta fase, Bruno Rocha tem
um truque infalível: “Para sabermos
quando podemos colocar a massa,
pomos um cubo de pão no óleo e,
quando este estiver a fritar bem, está
no ponto certo.” À mesa, chegará
com uma maionese de limão e ovas
de salmão e folhas de coentros.
Além da Casa do Bacalhau, Bica
do Sapato e Flores do Bairro, a
prova do Peixe em Lisboa também
será disputada pelos restaurantes
Laurentina, O Nobre, Poleiro,
Taberna da Rua das Flores, Varanda
do Hotel Mundial, D’Bacalhau e Sem
Dúvida. A melhor patanisca só será
revelada na próxima segunda, 3, a
partir das 15 horas, num concurso
cujo júri será presidido por Maria de
Lourdes Modesto.

Manifesto

O QUE ANDAMOS A GOSTAR (OU NEM POR ISSO) DE DESCOBRIR POR AÍ
J O A N A L O U R E I R O jloureiro@impresa.pt

> muitíssimo bom
O GÉNIO DA VINCI

Esta sexta-feira, 31, chega
à Alfândega do Porto
a exposição Leonardo
Da Vinci: As Invenções
do Génio, num formato
interativo, com 64
máquinas e engenhos
representativos dos seus
talentos. Para ver em
família

> bom
LABORATÓRIO VIVO
Não faltam festivais de música
pelo País fora, mas o Westway Lab,
em Guimarães, distingue-se pelo
formato original. A partir de quarta-feira, 5, artistas de diferentes
nacionalidades e estilos participam
em showcases, encontros,
conferências e concertos

> bonzinho
ALERTA GULOSO
A Casa dos Lenteirões, fundada
em 1819, em Marco de Canaveses,
abriu um restaurante no Mercado
do Bom Sucesso, no Porto. Célebre
pelas Fatias do Freixo, produz ainda
cavacas, biscoitos, pão-de-ló, bolo-rei, rolos, galhofas e bolos de gema

> assim-assim
AGARREM NAS LATAS
Até dia 9 de abril, a Galeria de Arte
Urbana (GAU), da Câmara Municipal
de Lisboa, aceita propostas para
intervenções artísticas em Marvila,
no âmbito do Muro – Festival de
Arte Urbana LX 2017, cuja segunda
edição decorre, entre 25 e 28 de
maio, na zona Marvila

> para esquecer
MAU TEMPO NO CANAL
A EasyJet deixará de voar para
os Açores, dois anos depois da
liberalização da operação naquele
mercado. Em outubro, terminarão
os quatro voos de ida e volta por
semana para Ponta Delgada
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Tudo para electrónica

CO MER E BEBER

Tapisco Lisboa
Portugal e Espanha, num jogo de sabores

D.R.

Quando os petiscos e as tapas se juntam à mesa, sem qualquer pretensão, usando apenas
a qualidade dos produtos e a mestria do chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa

O vermute
é a bebida
que o chefe
Henrique Sá
Pessoa escolheu para se
acompanharem as tapas
e os petiscos
no Tapisco. Na lista
existem seis
opções, três
de Nordesia e
outras tantas
de Yzaguirre.

Um Santo António de faca e garfo na
mão, um leque e uma tábua de
enchidos e de queijos, pintados pela
ilustradora Ana Gil, num painel de
azulejos, dão as boas-vindas a quem
entra no novo Tapisco, liderado pelo
chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa.
O restaurante abriu discretamente na última
segunda-feira de fevereiro, mas já não passa
despercebido a quem se passeia pelo Príncipe
Real, em Lisboa. Do meio-dia à meia-noite, é um
entra e sai constante. Afinal de contas, esta era
uma das inaugurações mais aguardadas, desde
que o chefe foi distinguido com uma Estrela
Michelin no restaurante Alma, no Chiado. Há
quem ocupe os lugares do balcão de mármore e
quem procure uma das 11 mesas. O mais
importante será provar as tapas espanholas e os
petiscos portugueses confecionados com a ajuda
da subchefe Joana Duarte. “Sirvo uma cozinha de
nostalgia, de gula, descontraída, faço o que gosto
de comer como cliente”, afirma Sá Pessoa.
A ementa divide-se em várias secções. Na
primeira, reúnem-se os Tapiscos, onde se destaca
a esqueixada de bacalao (€10), prato típico da

R. Dom Pedro V, 80, Lisboa > T. 21 342 0681 > seg-dom 12h-24h
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Catalunha, parecido com a nossa punheta de
bacalhau. Ainda de terras de nuestros hermanos
chega o jamón ibérico de Bellota (€14), comprado
a um pequeno produtor da zona de Albuquerque
e cortado no momento do pedido, à frente do
cliente. Do lado de cá da fronteira, serve-se o
tártaro de atum com abacate e “ovas” de wasabi
(€16) e o choco frito com maionese de coentros e
lima (€12), ideais para partilhar. “Tive o cuidado
de fazer doses generosas”, avisa o chefe. Já na
categoria dos Ovos, estão os huevos rotos com
morcilla ibérica (€11) e o nosso bacalhau à Brás
com gema confitada. Seguem-se as sugestões nas
Brasas, com bacalhau à lagareiro com batatinha
assada (€17) e presa de porco ibérico (€21), por
exemplo. Nos Tachinhos, a paella negra com sépia
y alioli (€28) é de prova obrigatória. “Há quem
não perceba a minha paella, porque vem agarrada
à frigideira e pense que está queimada ou seca.
Mas em Espanha é assim que se faz”, comenta
Sá Pessoa. Para terminar, a gula satisfaz-se com
a mousse de chocolate negro com azeite e flor
de sal (€5) ou o creme catalana (€5), uma das
mais conhecidas sobremesas em Espanha. Valem
mesmo o “esforço” final. Sandra Pinto

Na chapa, em risoto, numa açorda,
com massa ou simplesmente ao
natural. São diversas as utilizações
culinárias que se podem fazer do
ouriço-do-mar, esse bicharoco
estranho protegido por espinhos e
de intenso sabor que, pelo terceiro
ano consecutivo, volta às mesas
da Ericeira, vila de pescadores da
qual se diz ter sido, em tempos,
chamada de Ouriceira.
Ao todo são 24 os restaurantes que
aderiram ao 3º Festival Internacional
do Ouriço-do-mar, iniciativa da
Câmara Municipal de Mafra e da
respetiva junta de freguesia, que
decorre entre esta sexta-feira, 31, e
9 de abril. E que vai implicar muitos
quilos do dito – é preciso abrir um
ouriço para encontrar, protegidas
pela carapaça de espinhos, cinco
“línguas” (que na verdade são os
seus órgãos reprodutivos) e são
apenas estes pedaços, de textura
cremosa e forte sabor a mar, que
se comem. Oportunidade única
também são sessões de showcooking
que acontecem ao sábado, dias 1
e 8 de abril, no Mercado Municipal
da Ericeira, onde vários chefes de
cozinha vão mostrar propostas mais
arrojadas. Entre os convidados
está o australiano Justin Jennings
(do restaurante DownUnder, em
Lisboa), o peruano Roberto Sihuay
(restaurantes Ceviche 103 e Nikkei
103, em Barcelona), e os portugueses
António Alexandre (do Lisboa Marriott
Hotel) e Paulo Morais (Rabo d’Pêxe,
em Lisboa). Ao longo destes dois dias,
haverá ainda provas de vinho e de
cerveja artesanal, e harmonizações
vínicas.
Já na Casa de Cultura Jaime
Lobo e Silva vão estar biólogos e
investigadores (sáb, 1, 9h30-13h), a
dar especial atenção a temas como o
repovoamento desta espécie marinha,
a necessidade de se aprofundar o
conhecimento científico e de assegurar
que este chegue a mariscadores
e pescadores. O objetivo é, diz a
organização, promover um produto
endógeno do concelho, dá-lo a conhecer
a iniciados e satisfazer apreciadores
experientes. Haja, pois, muitos ouriços e
imaginação quanto baste. I.B.

Vários restaurantes da Ericeira > 31 mar-9 abr
> sessões de showcooking + provas de vinho
e cerveja artesanal > 1 e 8 abr, sáb 16h-21h >
Mercado Municipal > R. do Mercado, 22, Ericeira

LUCÍLIA MONTEIRO

I3º Festival do Ouriço-do-mar Ericeira

Sabores do Sebouh Porto
À mesa com o Médio Oriente
Sebouh Soghomonian é sírio, de Alepo, e faz do seu restaurante
uma casa para todos os credos
Os azulejos hidráulicos, com motivos árabes, a cobrirem o
chão e metade das paredes, constituem parte da recente
renovação do restaurante de cozinha do Médio Oriente que
Sebouh Soghomonian, natural da cidade síria de Alepo, tem
há cinco anos na zona de Cedofeita, no Porto. Na sala,
ouve-se, como todos os dias, a voz de Fairuz – “é a Amália
do Líbano, escuta-se em todo o mundo árabe”, conta-nos. Nas
paredes, mantiveram-se as fotografias da antiga cidade de Palmira
(ainda intacta), de Alepo (ainda colorida e sem escombros), como que a
invocarem as boas recordações que Sebouh tem da sua terra natal,
onde ainda vive parte da família. Quando se enamorou da portuguesa
Célia Marques, há 12 anos, na Grécia, trabalhava numa ourivesaria e
não imaginava vir a ser cozinheiro. Só em Atenas, aliás, diz ter
“aprendido a fazer arroz com um amigo”. Certo é que o seu
restaurante, o único no Porto que “mistura cozinha síria, libanesa,
turca e grega”, tem vingado e recebido gente de todos os credos.
“A minha cozinha é toda vegetariana”, diz, acrescentando a devida
exceção à regra: o kebab, que leva frango fatiado assado no espeto,
acompanhado por pão pita ou durum feito por Sebouh. É ele quem
cozinha e ajusta as criações. Só as batatas Janett, refogadas em tomate,
são uma receita da mãe que ficou em Alepo. O falafel (€1), o húmus
(€3,80), a Mouhamara, com pasta de nozes, pimentão, limão e azeite
(€4), o Moutabal/Babaganush, pasta de beringela com tahina, alho
e azeite (€4) são os mais pedidos. Mas também a Tabbouleh (uma
salada de bulgur com pepino, tomate, alface, €5,70) ou, à sobremesa, a
Baklava e o bolo de sêmola (€2,30). Por encomenda, faz outros pratos
árabes, como o Sheikh El Mehchi (com beringela). Cristão ortodoxo
e pai de uma menina de 11 anos nascida no Porto, Sebouh acredita
que está na cidade certa. “Aqui, convivem todas as religiões”, afirma,
satisfeito. F.A.

R. Miguel Bombarda, 34, Porto > T. 93 344 6790 > seg-sex 12h15-16h, 20h-22h40, sáb
12h15-16h, 20h-23h
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O Rápido Porto
Cais do bom-gosto
POR
MANUEL
G O N ÇA LV E S
D A S I LVA

Viagem ao interior da cozinha portuguesa com produtos de qualidade
e sabores únicos que garantem satisfação plena

LUCÍLIA MONTEIRO

comer&beber@visao.impresa.pt

As quartasfeiras são dias
de cozido à
portuguesa com
carnes frescas e
fumadas, ricos
enchidos e belos
legumes num
prato opulento

É um fenómeno de popularidade,
sempre cheio, graças ao ambiente
castiço e à comida simples e saborosa,
que é feita com produtos muito bons,
por uma cozinheira de mão cheia e de
acordo com o receituário tradicional
português. Bem localizado, na baixa do Porto, ao
lado da Estação de S. Bento (estacionamento
difícil, mas com metro à porta), O Rápido sempre
teve clientes fiéis, que atrai com as melhores
carnes e enchidos de Arouca, de Trás-os-Montes
e do Minho, os peixes frescos da lota, o bacalhau
da seca e outros produtos tradicionais muito bem
confecionados. Naquele pequeno espaço com 42
lugares na sala e quatro no balcão reina a simpatia
do anfitrião, Francisco Vieira, além da boa
comida. A cozinheira tem 41 anos de casa, mais
dez do que o senhor Francisco, o que diz bem do
apreço pelo seu trabalho, baseado na tradição. Por
exemplo; usa azeite, não óleo; só frita na sertã.
Tem mão para o tempero como só os
predestinados. Entre as propostas da ementa
sugerimos, para entrada, o presunto, o salpicão, a
alheira e as tripas enfarinhadas (bem tostadinhas,
deliciosas), cujos sabores indiciam boas origens.
Nos pratos principais, que variam pouco, dada a
insistência com que são pedidos, distinguem-se

os que têm dia fixo, como o bacalhau à espanhola,
que é assado com cebola, tomate, pimento, batata
e nacos do peixe em camadas, regado com azeite
e um toque de vinho branco, à segunda-feira; os
filetes de polvo ou de pescada bem fritos, tenros e
saborosos, com um excelente arroz seco de polvo
a acompanhar, e os rojões de porco preto, à terça;
a mão de vitela com ervilhas e o cozido à
portuguesa com carnes frescas e fumadas, ricos
enchidos e belos legumes num prato opulento, à
quarta; tripas à moda do Porto, preparadas na
casa, completas, com mão de vitela, presunto,
bons enchidos e um toque picante que as coloca
entre as melhores da cidade, à quinta; bacalhau à
Rápido (à moda do Minho, frito, a lascar, com
batata às rodelas e cebolada), costela mendinha
no forno e cabrito assados no forno, ambos muito
macios e saborosos, à sexta; tripas, cabrito,
costela e, ainda, arroz de cabidela, que é de estalo,
ao sábado. Os filetes, de tão bons, fazem-se todos
os dias. Também nunca faltam peixes do dia
(faneca, marmota, carapau ou sardinha) fritos
com arroz de legumes, nem posta e lombinhos de
vitela grelhados com grelos. Doçaria apelativa,
mas sem a autenticidade dos pratos. Garrafeira
cada vez mais interessante, virada para o Douro.
Serviço muito simpático.


R. da Madeira, 194, Porto > T. 22 205 4847/ 96 652 8924 > seg 12h-15h30, ter-sáb 12h-15h30, 19h45-22h > €20 (preço médio)
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Monte das Servas
Escolha Branco 2016

Alentejo.Come Amadora
Por estes dias, o nome que
figura nos toldos e nos
cartões do restaurante ainda
é: O Fialho. Mas o que está
registado já é outro: Alentejo.
Come. Só muda o nome
por uma questão menor, se
comparada com o que se
faz no restaurante: comida
alentejana autêntica. É um
projeto familiar, que começou
como cervejaria, há 30 anos,
e evoluiu para restaurante,
envolvendo o casal Fernanda
e José Manuel Fialho,
e o filho Carlos. A mãe
cozinha, o pai também,
e ainda dá uma mão ao
filho, na sala. Um ambiente
familiar, pautado pela boa
disposição dos anfitriões.
Ao ver as silarcas e os
espargos bravos no balcão
é inevitável pensar neles
para entrada, juntando-lhes
ovos mexidos, e assim se
fará a pedido, mas a ementa
reserva-lhes outro papel,
entre os pratos principais.
As migas de espargos
aparecem a acompanhar a
carne de alguidar, a par dos
lombinhos com pimentão da
horta, com um molho ligado
com laranja; do bacalhau à
Brás (o alentejano bacalhau
dourado à moda de Elvas
e não o lisboeta à Brás); da
sopa de cação, com sabor
e aroma intenso a coentros
(quarta-feira); do ensopado
de borrego à pastora, uma
iguaria divinal (quinta); da
canja de pombo bravo, que
há sempre, e de outros
pratos de caça, feitos a
pedido ou na época; do
cozido de grão (com borrego)
e da sopa alentejana, por
encomenda. Há mais, e tudo
saboroso. Doçaria regional
com três representantes
fixos: sericaia, bolo de
requeijão e pudim de mel de
Portalegre. Garrafeira quase
exclusivamente alentejana
com opções a copo.

R. Sebastião da Gama, 1, Casal
de São Brás, Amadora >
T. 21 494 2899/ 93 673 8613 >
qua-seg 12h-15h, 19h-22h > €20
(preço médio)

Metade é Roupeiro
e a outra metade é
Arinto (20%), Antão
Vaz (20%) e
Sémillon (10%);
aroma floral e frutado, sobressaindo
as notas cítricas;
paladar muito
fresco, mineral, com
estrutura, volume,
equilíbrio e um final
persistente. Um
branco alentejano
para a mesa, com
saladas e
grelhados.
€4,54

Vinhos portugueses
O valor da imagem

Casa do Arrabalde
Branco 2016

No exterior, os vinhos nacionais estão nas prateleiras
de preços baixos; por cá, diz-se que são caros
Fala-se amiúde em distinções que os vinhos
portugueses obtêm no estrangeiro,
nomeadamente através de críticas favoráveis
ou mesmo entusiásticas, de pontuações
elevadas, de medalhas e outros prémios em
concursos. Mas a imagem que eles têm lá fora
continua a ser inexpressiva e, por causa disso,
permanecem nas prateleiras do fundo das garrafeiras e
supermercados, onde se arrumam os vinhos mais
baratos. Nem o facto de os vinhos portugueses se
baterem de igual para igual com quaisquer outros em
provas cegas altera esse estado de coisas. E quando se
fazem comparações às claras, logo perdem… Porque a
imagem continua a ser fraca, sem prestígio.
No País, onde o dinheiro escasseia por força da
crise, o vinho ressente-se: é caro para quem está
mais debilitado financeiramente e não é prioridade.
Os produtores redobram esforços na exportação,
que remédio, e correm mundo, mas muitos deles
ainda insistem em apresentar os vinhos como sendo
baratos. De qualidade e baratos. E, assim, continuam
a enviar vinhos para o fundo das prateleiras, onde não
é valorizada a qualidade que efetivamente têm, nem
reconhecido o prestígio que realmente merecem. A
qualidade tem um preço que não está a ser reivindicado.
Ora, para lá do salto qualitativo que os vinhos
portugueses deram nas últimas décadas e que os
consumidores e a crítica especializada aplaudem, há que
registar a sua individualidade. A grande variedade de
castas, algumas de categoria extraordinária, e as vinhas
velhas são patrimónios únicos, que é preciso valorizar.
O mercados acabarão por render-se à qualidade e à
personalidade dos vinhos portugueses e dar-lhes o justo
valor.

Feito das castas
Avesso, Alvarinho
e Arinto, das terras
de Baião, tem
aroma intenso
com notas citrinas
dominantes,
paladar elegante
com a fruta fresca
e a acidez bem
ligadas, e alguma
mineralidade. Seco,
vivo, insinuante,
para beber só ou
a acompanhar
refeições ligeiras.
€6,50

Quanta Terra Grande
Reserva Branco 2014
Com uvas das
castas Gouveio
e Viosinho, tem
aroma muito
expressivo com
boas notas de fruta
e de especiarias;
paladar cheio
e intenso com
estrutura elegante
em que a fruta, a
madeira e a acidez
se conjugam na
perfeição. Final
longo e persistente.
Promete longa vida
em garrafa.
€17,70
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Rota das Estrelas
Primeira paragem: Funchal
Il Gallo d'Oro e William foram os anfitriões do Madeira Terroir, a iniciativa de abertura
da 8ª edição da Rota das Estrelas. Até novembro, o festival há de passar por mais nove
restaurantes com Estrela Michelin
Quando nos falam em alta
gastronomia, não imaginamos que
vamos comer sobre as bancadas de
mármore onde diariamente se vende
peixe, nem percorrer os corredores de
um mercado à procura de iguarias. De
banca em banca, fomos descobrindo o foie gras
preparado por Vítor Matos, a pavlova do chefe de
cozinha João Espírito Santo, o sushi e o sashimi
de Paulo Morais, as ovas de espada de Luís
Pestana, o ceviche de carabineiro do espanhol
Diego Guerrero ou a truta com caviar do francês
Benoît Sinthon. Foram cerca de 400, as pessoas
que estiveram na passada sexta-feira, 24, no
jantar-volante do Madeira Terroir, iniciativa de
abertura do festival gastronómico Rota das
Estrelas, que, pela primeira vez desde o
lançamento, em 2010, conta com dois
restaurantes anfitriões na ilha da Madeira: Il
Gallo d'Oro, do hotel The Cliff Bay, e William, do
hotel Belmond Reid's Palace, ambos no Funchal.
No Mercado dos Lavradores, as 36 bancadas
da praça do peixe foram ocupadas por mais de
20 chefes de cozinha portugueses, franceses
e espanhóis, a maioria com Estrelas Michelin,
pasteleiros e sommeliers (entre os quais, António
Lopes, João Chambel, Miguel Martins, Nuno Jorge,
Francisco Marques, Sérgio Marques).

A reunião serviu como aperitivo para os jantares
programados para a 8ª edição da Rota das Estrelas,
que junta este ano dez restaurantes, de norte a sul
do País e ainda do Rio de Janeiro, no Brasil (Eleven
Rio, de Joachim Koerper, dias 20 e 21 de julho),
e de Barcelona, em Espanha (Nectari, de Jordi
Esteve, de 4 a 7 de maio). Henrique Sá Pessoa foi
o último chefe a completar a lista, mas o jantar do
seu restaurante Alma não tem ainda data definida.
Os três primeiros jantares da Rota das Estrelas
aconteceram logo a seguir ao Madeira Terroir,
nos dias 25, 27 e 28, no Il Gallo d'Oro, de Benoît
Sinthon (duas Estrelas Michelin). No primeiro
dia, comeu-se o usuzukuri de pargo curado em
sal e kombu, algas do Atlântico, de Sergi Arola,
um carabineiro, yuzu e tangerina, criado por
Alexandre Silva, o ovo surpresa Il Gallo d'Oro,
crustáceos e caviar sturia, de Benoît Sinthon, e a
presa ibérica, chutney de banana, jus de melaço e
especiarias, cozinhada por Henrique Sá Pessoa.
A refeição terminou doce q.b., com a présobremesa de amêndoas, mango e maracujá,
de Claire Verneil, e a fava paixão de chocolate
Valrhona, de Nuno Castro. Em abril, a Rota das
Estrelas segue para Montemor-o-Novo, no L'AND
Vineyards, de Miguel Laffan, e até novembro
haverá muito para provar. Susana Lopes Faustino
A VISÃO Se7e viajou a convite do Porto Bay Hotels & Resorts


Próximas datas > L'AND Vineyards, Montemor-o-Novo > T. 266 242 400 > 21 abr > William, Funchal > T. 291 717 171 > 23-24 jun
> Casa de Chá Boa Nova, Leça da Palmeira > T. 22 994 0660 > 7 jul > LAB, Sintra > T. 91 016 4826 > 27 set > Vila Joya, Albufeira >
T. 289 591 795 > 20-21 out > Eleven, Lisboa > T. 21 386 2211 > 11 nov
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Para o primeiro
jantar da Rota
da Estrelas, no
Il Gallo d'Oro,
o chefe Benôit
Sinthon (terceiro
da direita)
convidou Sergi
Arola, que foi
representado
por Pedro
Almeida,
Alexandre
Silva, do Loco,
e Henrique Sá
Pessoa, do Alma
(da direita para
a esquerda na
foto).
A francesa
Claire Verneil
e Nuno Castro,
chefe de
pastelaria do
The Cliff Bay
encarregaram-se das
sobremesas

POR LISBOA

SAIR

ROSA RUELA

Isolada
mas não
desolada

Jornadas Europeias
das Artes e Ofícios Lisboa
Da arte de saber-fazer

Esta torre pode parecer
triste, solitária e final,
numa manhã chuvosa de
primavera como aquela em
que foi tirada a fotografia
aqui em baixo. Se o céu
estiver cinzento, a pedra
de lioz sobressai pouco e
nem as cores dos carros
estacionados no largo que
está há décadas a fazer de
parque de estacionamento
lhe emprestam calor.
Um cenário de céu azul-turquesa fica-lhe melhor,
sim, já vimos noutras
ocasiões. Mas é quando tudo
se conjuga para a desfear
que a Torre do Galo (como
ficou conhecida a torre
sineira da antiga Capela Real
da Ajuda, por causa do bicho
do cata-vento) mais brilha no
seu barroco tardio.
Construída no final do
século XVIII, 50 anos depois

Durante três dias, artistas e artesãos
da Fundação Ricardo do Espírito Santo e Silva
mostram como se trabalham os ofícios tradicionais

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

As lojas e
pequenos
negócios de
ofícios dos
bairros de Alfama, Castelo
e São Vicente
também se
associam
às jornadas,
funcionando
em horário
alargado
durante o fim
de semana.

Há a oficina onde da madeira se faz uma mesa,
uma cadeira ou um contador só com encaixes. Na
que leva o nome de passamanaria, brilham os
adornos como franjas, cordões, borlas e galões, e
na sala da encadernação começa-se sempre por
coser os cadernos dos livros, para depois se
passar à capa, feita em cartão e forrada com pele de
carneira, natural ou tingida. À mão e sem pressas, assim se
trabalha nas 18 oficinas da Fundação Ricardo do Espírito
Santo e Silva (FRESS), em Lisboa, que no próximo fim de
semana se volta a associar às Jornadas Europeias das Artes e
Ofícios, promovida pelo Institut National des Métiers d'Art
francês, e que conta com a adesão de 19 países europeus.
A iniciativa repete-se pela quarta vez em Lisboa, e além
das visitas guiadas gratuitas às oficinas da FRESS (31 mar,
sex 11h-15h), são também estas que saem à rua. Em bancas
montadas no Largo das Portas do Sol vão estar artífices e
artesãos a mostrar como se trabalham os diferentes ofícios
tradicionais. Esta sexta-feira, 31, a partir das 11 horas e
ao longo do dia, descobrem-se os segredos da latoaria,
embutidos, gravação de pele, passamanaria e cinzelagem.
E para as 18 horas, está marcada uma conversa com os
mestres, na Sala das Ferramentas. No sábado, 1, é a vez das
artes da fundição, talha e pintura de azulejo se darem a
conhecer, convidando-se, da parte da tarde, os interessados
a experimentar fazer papel marmoreado. E no domingo,
2, o Museu de Artes Decorativas Portuguesa da FRESS, que
também ocupa o Palácio Azurara ali no Largo das Portas do
Sol, vai ter entrada gratuita. Inês Belo


Fundação Ricardo do Espírito Santo e Silva > Lg. das Portas do Sol, 2,
Lisboa > T. 21 881 4600 > 31 mar-2 abr, 11h-18h > grátis

sobreviveria à demolição da
capela que era de madeira
porque a família real ficara
escaldada com o terramoto.
Os seus sinos, ouvidos
pela primeira vez em abril
de 1793, por altura do
nascimento da infanta Maria
Teresa, são oito e chegaram
a cair num temporal.
Tanta desgraça e o
campanário ali continua,
como uma sentinela
(comparou Norberto Araújo,
nas suas Peregrinações em
Lisboa) e a merecer uma
despedida à Philip Marlowe,
o detetive de Chandler: “Até
logo, amigo. Não vou dizer
adeus. Disse-o quando era
triste, solitário e final.”
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Tesouros de outros tempos

F LO R B E L A A LV E S
falves@visao.impresa.pt

O Museu de Lamego, situado no centro histórico, no antigo Paço Episcopal, chega aos 100 anos na quarta,
5 de abril. A programação para os próximos meses veste-se a rigor

1.

3.

4.

5.

A 5 de abril de 1917
nascia o Museu
de Obras de Arte,
Arqueologia e
Numismática, com
património eclético,
construído através
de doações. Uma
coleção primitiva
de mobiliário (200
peças do antigo Paço
Episcopal e da Mitra
de Lamego), cerâmica
(400 peças entre
azulejaria, faiança e
porcelana oriental),
ourivesaria (209 peças,
a maioria religiosas),
tapeçarias, gravura e
desenho (200 retratos
e caricaturas de João
Amaral). No núcleo
de pintura (238 obras,
entre portuguesa e
europeia dos séculos
XVI aos finais de XVIII)
encontram-se os
cinco painéis de Vasco
Fernandes.

À guarda do museu
estão 18 peças
classificadas como
Tesouro Nacional,
entre as quais o antigo
retábulo da Sé de
Lamego, da autoria de
Vasco Fernandes (Grão
Vasco), seis tapeçarias
flamengas (Série de
Édipo, O Julgamento
do Paraíso e Templo
de Latona), painéis
de azulejos do século
XVII, a arca tumular
do século XIV feita em
granito (onde terão
sido depositados os
restos mortais de
D. Teresa Anes de
Toledo).

As tapeçarias
flamengas com a
história do rei Édipo,
encomendadas por um
bispo português, no
século XVI, e feitas em
lã, fio de ouro e seda,
são uma das atrações
do museu. Não se
conhecem outras
tapeçarias com esta
temática, provenientes
do antigo Paço
Episcopal de Lamego.
Acredita-se terem sido
feitas na oficina de
Pieter van Aelst, uma
das mais importantes
de Bruxelas.

Desde 2015 que
as exposições
temporárias têm
incidido sobre o
centenário do museu.
A primeira foi dedicada
ao artista lamecense
João Amaral, primeiro
diretor do museu, e
a segunda, em 2016,
aos doadores que
têm contribuído para
esta instituição desde
o início. A terceira, e
última, a inaugurar
a 20 de maio, por
ocasião da Noite dos
Museus, apresentará
um filme com a
duração de 10 minutos,
dedicado à história do
museu.

Um museu
eclético

2.

Um jantar, uma
obra

O jantar de aniversário,
na próxima quarta-feira,
5, pretende angariar
fundos para o restauro
de obras de arte em
risco. A primeira,
restaurada a partir de
donativos anónimos, foi
a pintura portuguesa
Quo Vadis, do século
XVI, cuja autoria se
desconhece e que se
encontrava em mau
estado nas reservas do
museu. Nesse mesmo
dia será lançado um
postal comemorativo
pelos CTT.
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Os tesouros
nacionais

As grandes
tapeçarias

Exposições
temporárias

6.

Dias abertos

Do programa anual do
museu fazem parte
ciclos de fotografia
(em julho) e de cinema
(em agosto), além de
um Jantar Monástico
(17 de junho), no
Mosteiro de Santa
Maria de Salzedas,
em Vale do Varosa,
que, este ano, será
inspirado no milho,
um dos cereais mais
importantes desta
região.

7.

Rede de Museus
Vale de Varosa

O museu é visitado
anualmente por cerca
de 30 mil pessoas
(70% das quais são
estrangeiros). Aberto
diariamente, está
incluído na Rede
de Museus Vale de
Varosa, integrada
nos concelhos de
Tarouca e Lamego, e
da qual fazem parte,
além deste museu,
o Mosteiro de Santa
Maria de Salzedas, a
Capela de São Pedro
de Balsemão, a Ponte
Fortificada de Ucanha,
o Centro Interpretativo
do Convento de Santo
António de Ferreirim
e o Mosteiro de São
João de Tarouca.

COMPRA R

MÁRIO JOÃO

Kare Design Lisboa

The Base Surf Caffe Lisboa
Ondas, para que vos quero
No Mercado de Campo de Ourique abriu uma loja de material técnico
de surf. Tem pranchas e acessórios de topo para surfadas felizes
Em agosto,
durante a etapa do Taiti do
campeonato
do mundo de
surf, vai estar
à venda na
loja, em exclusivo, uma
edição limitada de calções
e t-shirts da
marca Hurley.

Quem tem a ideia de que só com carros é que se fazem test
drives, está bem enganado. Uma das mais-valias da loja The
Base Surf Caffe é precisamente a de possibilitar o teste de
novos modelos de pranchas, sem quaisquer custos
associados. O empréstimo é por um dia e a experiência pode
ajudar a encontrar a prancha mais acertada para o gosto de
cada um. Longe das praias mas perto de quem pratica, a The Base Surf
Caffe está a funcionar desde novembro do ano passado numa das lojas
do Mercado de Campo de Ourique, mais associado à gastronomia do
que propriamente ao desporto. “Pensámos fora da caixa. Acredito que
o centro do surf é Lisboa, aqui estão os praticantes, que variam o tipo
de ondas, vão para vários sítios, mas retornam sempre à base, a casa”,
defende Miguel Mouro, um dos responsáveis pelo projeto.
Na The Base Surf Caffe não existe uma grande variedade de marcas
porque os responsáveis preferiram apostar em material de topo. Há
pranchas de alta performance alinhadas na parede, de marcas como
a californiana Rusty, as australianas Chilli e Jason Rodd, a havaiana
Town & Country e as portuguesas Jam e Wanted. Os preços variam
entre os €460 e os €660, mas encontram-se ali alternativas, como
pranchas em segunda mão (também fazem reparações), e, embora
possa parecer que só têm material para surfistas experientes, Miguel
Mouro garante que a oferta da The Base abrange “todos os níveis de
praticantes”. Depois, vende-se material técnico como quilhas, shops,
tail pads e os fatos da Hurley, a marca que patrocina o atual campeão
do mundo de surf, o havaiano John John Florence.
Fazer uma visita apenas para conviver, trocar experiências e
aventuras nas ondas também é possível, já que a The Base Surf Caffe
tem funcionado como ponto de encontro da comunidade surfista.
S.L.F.

Mercado de Campo de Ourique > R. Coelho da Rocha, Lisboa > T. 21 395 1786 > ter-qui
12h-19h, sex-sáb até 21h

A máxima de que
os gostos não se
discutem assenta
como uma luva à
Kare Design, por
isso, não se estranhe
que na montra da
nova loja de Campo
de Ourique, aberta
no início de março,
esteja um cão
gigante em fibra de
vidro lacada ou a
metade de um cavalo
a fazer de base a um
candeeiro. A marca
alemã de mobiliário
e design é conhecida
pela irreverência
e originalidade
das peças mas a
oferta, extensa
e variada, inclui
outros objetos de
estilos mais formais
e clássicos ou de
linhas depuradas.
No interior da loja,
com 850 metros
quadrados de área,
combinam-se
vários ambientes e
peças de mobiliário,
decoração e
iluminação,
sofás em couro,
bares, esculturas
em cerâmica,
candeeiros,
mesas de centro,
aparadores,
carpetes, estantes
e cadeiras nos mais
diversos materiais.
Tudo para pôr a casa
bonita e ao gosto de
cada um. S.L.F.

R. Almeida e Sousa, 3,
Lisboa > T. 21 096 4478
> seg-dom 10h-20h >
Lx Factory, R. Rodrigues
Faria, 103, Ed. I, espaço
0.1C, Lisboa >
T. 21 099 8392 > ter-sex
12h-20h, sáb 11h-20h,
dom 10h-14h
30 MARÇO 2017 VISÃO
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Bonga e Paulo Flores
Lisboa

Soam as Guitarras em Oeiras
Muita música para um só instrumento
Um novo festival que, durante dois fins de semana, reúne alguns
dos melhores guitarristas nacionais
Miguel Araújo
aproveitará
este concerto
para apresentar
alguns dos
temas do álbum
Giesta, com
edição agendada
para final de
abril

O que têm em comum o fado e o flamenco com o rock, o jazz
ou os blues? A guitarra, seja ela portuguesa, elétrica ou
clássica. É isso que este novo festival pretende demonstrar, ao
reunir alguns dos seus melhores executantes em Portugal.
O Soam as Guitarras em Oeiras começa sexta, 31, no
Auditório Ruy de Carvalho, e prolonga-se nos dois próximos
fins de semana, com um total de seis concertos. O primeiro a subir ao
palco é Tó Trips, guitarrista dos Dead Combo, autor de dois discos a
solo, Guitarra 66 e Guitarra Makaka – Danças a um Deus
Desconhecido, que estarão na base deste espetáculo, em que será
acompanhado pelo percussionista João Doce, membro dos Wraygunn e
habitual colaborador de The Legendary Tigerman. No sábado, 1, o festival
desloca-se para o Auditório Eunice Muñoz, onde atua Miguel Araújo. No
domingo, 2, a Igreja da Cartuxa recebe Manuel de Oliveira, por entre
reminiscências celtas ou árabes e revisitações ao fado e ao flamenco.
No segundo fim de semana, estará em destaque a guitarra
portuguesa. Logo na sexta, 7, o Auditório Ruy de Carvalho receberá
um inédito encontro entre a guitarra portuguesa de Marta Pereira da
Costa e o saxofone jazz de Ricardo Toscano, na companhia de António
Pinto na viola, Nelson Cascais no contrabaixo, Alexandre Dinis no
piano e acordeão e André Sousa Machado na percussão. No sábado,
8, o Auditório Eunice Muñoz assistirá a um encontro histórico, entre
o mestre da guitarra portuguesa António Chainho e o acordeonista
basco Kepa Junkera. No domingo, 9, Joel Xavier encerra o festival,
na Igreja da Cartuxa, com uma viagem pelo mundo através da sua
guitarra elétrica, com passagens pelo bolero, a bossa nova, o jazz, a
salsa, o samba ou o fado. M.J.

Auditório Ruy de Carvalho > R. Cesário Verde 3, Carnaxide, Oeiras > T. 21 417 0109 >
Auditório Eunice Munõz > R. Mestre de Aviz, Oeiras > T. 21 440 8411 > Igreja da Cartuxa
> R. Dom Francisco de Almeida 12, Caxias, Oeiras > 31 mar-9 abr > €6 a €40 (passe)
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No ano em que
Bonga editou o disco
de estreia Angola
72 nasceu também
Paulo Flores que,
tal como o primeiro,
viria a revolucionar
a música do seu
país. Os maiores
representantes
destas duas gerações
de músicos juntam-se
agora em palco, num
concerto inédito que
presta homenagem
não só à música de
Angola, mas a toda a
música de expressão
lusófona.

Teatro Tivoli > Av. da
Liberdade 182-188, Lisboa
> T. 21 315 1050 > 1 abr,
sáb 21h30 > €20 a €30

Virgem Suta Lisboa
É uma história fora do
comum, a desta dupla
surgida em Beja e
composta por Nuno
Figueiredo e Jorge
Benvinda, que se deu
a conhecer à antiga,
na estrada, com o
álbum homónimo em
2009, juntando uma
sonoridade pop-rock
à música tradicional
e ao espírito das
tabernas alentejanas.
Uma história à qual
acrescentaram os
álbuns Doce Lar
(2012) e Limbo
(2015), que será
contada neste
concerto.

Centro Cultural de
Belém > Pç. do Império,
Lisboa > T. 21 361 2400 >
31 mar, sex 21h > €12,50

Concertos de Páscoa Porto
Com Cristo e em Cristo

Maria João com Budda
Power Blues Vila Nova
de Famalicão
Aquela que é considerada
a melhor banda de blues
nacional convidou a diva do
jazz nacional para criarem
em conjunto “um disco de
blues para o século XXI”.
O resultado foi The Blues
Experience, composto por
10 faixas feitas em conjunto,
que apresentam neste
concerto, à mistura com
alguns standards.

No seu Ciclo Pascal, a Casa da Música estreia a monumental
“Stabat Mater Dolorosa”, de James Dillon, entre a apresentação
de várias outras obras de música sacra
“Belo, estranho e
comovente” foi como o
jornal inglês The Guardian
descreveu a Stabat Mater
Dolorosa, de James Dillon,
que estreia na Casa da
Música, no Porto, logo no primeiro
dos Concertos de Páscoa, na terçafeira, 4. Escrita para 12 cantores e 12
instrumentistas, a peça para ensemble,
eletrónica e coro, interpretada pelo
Remix Ensemble e o Coro Casa da
Música, também considerada pela
crítica uma obra “poderosamente
original”, resulta de uma encomenda
conjunta da BBC, Casa da Música e do
Festival de Huddersfield. O escocês
James Dillon – compositor em
associação 2017 – voltará, no dia 8, a
estar no centro de atenções quando a
sua Via Sacra for interpretada pela
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música juntamente com a Hymne au
Saint Sacrement, de Olivier Messiaen,
e a orquestral Sinfonia de Requiem, de
Benjamin Britten.

O ciclo de música sacra percorre,
lembra António Jorge Pacheco,
diretor artístico e de educação da
Casa da Música, “um repertório de
vários séculos dedicados ao tema
pascal, à morte e ressurreição de
Cristo”. A Banda Sinfónica Portuguesa
interpreta, no dia 9, um programa
exclusivo de obras britânicas, de
Edward Gregson, Martin Ellerby e
Philip Sparke, no qual se estabelece
“uma relação entre características
puramente musicais e a perceção
visual das cores”.
O Pranto de Maria, pela Orquestra
Barroca, encerra o ciclo, no dia 12, já
na semana da Páscoa. Nesse concerto,
ouviremos, entre outras, a cantata
Il Pianto di Maria, do compositor
italiano Ferrandini, com a soprano
portuguesa Mónica Monteiro a
encarnar a personagem e os lamentos
da Virgem Maria após a Paixão de
Cristo; e Salve Regina de Vivaldi, uma
das obras vocais favoritas do período
Barroco. F.A.


Casa das Artes > Av. Carlos
Bacelar, Parque de Sinçães, Vila
Nova de Famalicão > T. 252 371 304
> 31 mar, sex 21h30 > €10

Orquestra Jazz
de Matosinhos Matosinhos
O pianista Gonçalo Moreira
é o solista convidado
pela Orquestra Jazz de
Matosinhos para mais
um concerto do ciclo
Novos Talentos do Jazz.
Licenciado pela Escola
Superior de Música e Artes
do Espectáculo do Porto,
Gonçalo Moreira concluiu
o curso de jazz com um
recital composto por temas
originais, obtendo 20
valores.

D.R.


Teatro Constantino Nery > Av.
Serpa Pinto, Matosinhos > T. 22 939
2320 > 30 mar, qui 22h > €12,50


Casa da Música > Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > Remix Ensemble/Coro Casa da
Música > 4 abr, ter 19h30 > €13 a €15 > Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música > 8 abr, sáb 18h
> €16 a €18 > Banda Sinfónica Portuguesa > 9 abr, dom 12h > €10 a €12 > Orquestra Barroca Casa da
Música > 12 abr, qua 21h > €16 a €18
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Palhaço Rico Fode Palhaço Pobre Lisboa e Porto
O direito à margem

Medronho Monchique

D.R.

Os artistas plásticos João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira montam
uma tenda de circo, para um espetáculo sem censuras nem papas na língua

Não faltará nada a este circo.
Haverá pipocas e farturas,
tules, penas, purpurinas,
napas e lantejoulas, um
canhão e um leilão,
equilibrismos e acrobacias,
um homem forte e um ventríloquo – e,
claro, palhaços e palhaçadas. Ainda o
espetáculo não começou e eis-nos a
entrar numa tenda, como quem entra
para debaixo das saias de uma mulher
– é nisso que pensamos quando vemos
a atriz Cláudia Jardim, elevada do
chão, com um vestido rodado. Lá
dentro, tudo será possível, sim. E não é
por este ser o primeiro espetáculo
encenado pelos artistas plásticos João
Pedro Vale (JPV) e Nuno Alexandre
Ferreira (NAF). Quando John Romão,
diretor da Boca – Biennial of
Contemporary Arts, os convidou para
fazerem uma peça de teatro,
responderam: “Queremos antes fazer
um espetáculo de circo e que se chame
Palhaço Rico Fode Palhaço Pobre.”
A ideia foi aceite, o título passou. “No
contexto do nosso trabalho, terá

sempre uma conotação sexual, mas
hoje o palhaço rico a foder o palhaço
pobre leva-nos para como tudo se
resume a ter ou não dinheiro”, afirma
JPV. “De que direitos falamos quando
falamos dos direitos dos gays ou das
mulheres? Falamos dos direitos dos
gays ricos e das mulheres ricas. O que
interessa é ter-se dinheiro”, reforça
NAF. Olhando para o circo, olham para
uma realidade marginal que não se
rege pelas regras do resto da sociedade.
Por isso, defendem, é necessário
“reclamar o direito à diferença e não à
igualdade”, contra uma lógica
assimiladora e normalizadora. Na peça,
não faltam referências a outras obras, à
mercê de serem identificadas pelo
“respeitável público” – esse que
abrangerá “senhoras e senhores”, mas
também “pessoas bigénero e trigénero”
ou de “género influenciável”, “celestial
e espacial”, “eteceterosexuais,
fascitosexuais, urbanosexuais”... Todos
cabem ali, os palhaços de circo, mas
sobretudo os outros palhaços. Gabriela
Lourenço


Museu de Lisboa/Palácio Pimenta > Campo Grande, 245, Lisboa > T. 213 257 640 (Teatro São Luiz) >
31 mar-2 abr, sex-dom 21h > €5 a €12 > Pç. D. João I, Porto > T. 22 339 2200 (Teatro Rivoli) > 7-8 abr,
sex 21h30, sáb 19h > €7,50
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Depois de ter montado
uma tenda de novo circo no
Heliporto de Monchique,
o projeto Lavrar o Mar
leva-nos à descoberta das
destilarias da região. O ponto
de encontro está marcado
para o mesmo lugar, mas,
depois, avisa Giacomo
Scalisi, que dirige esta
programação juntamente com
Madalena Victorino, é “partir
à aventura” num espetáculo
de teatro itinerante, onde
se come, bebe e ouvem
histórias – exatamente
como manda o ritual da
destilação do medronho. De
autocarro, a viagem visita três
destilarias, onde, da entrada
à sobremesa, passando
pelo prato principal, haverá
chouriço assado nas brasas,
porco preto, bolo de tacho,
pudim de mel e filhós (e
opções vegetarianas) – mas
haverá, sobretudo, muito
que ouvir. Como a história de
um Romeu e de uma Julieta
monchiquenses, vindos de
famílias rivais do mundo
da destilaria, recriada por
Sandro William Junqueira.
Ou a história das mulheres
que ficam presas à terra do
medronho e muitas outras,
imaginadas por Afonso
Cruz (os dois escritores
começaram por fazer ali
residências artísticas). Esta
primeira apresentação insere-se no Festival do Medronho
de Monchique, organizado
pela autarquia, mas o
espetáculo voltará em maio,
em versão alargada, durante
o Festival Lavrar o Mar. Vale a
pena dizer, ainda, que foram
feitos acordos com os hotéis
da região, que terão preços
bem mais acessíveis. É que
a organização sugere que,
depois do espetáculo, a bem
da felicidade e segurança de
todos, se pernoite na serra.
G.L.


Heliporto de Monchique > Estr. de
Sabóia, Monchique > T. 91 394 3034
> 31 mar-2 abr, sex-dom 18h30 >
€10 (bilhetes à venda na Biblioteca
Mun. de Monchique e na Casa Lavrar
o Mar, R. João Dias Mendes, Aljezur)

JOÃO TUNA

Júlio César – Peças
Soltas Porto

Vinte e Sete – Festival de Teatro Bragança e Vila Real
Romagem transmontana
A circular pela região estarão 14 produções teatrais, desde os clássicos
da dramaturgia universal a criações contemporâneas
Chegam das grandes cidades ou
de ali bem perto, como é o caso
do ator espanhol Ángel Fragua,
radicado no nosso país desde
2001 e em terras transmontanas
desde 2004, aquando da criação
da companhia Peripécia Teatro, instalada
numa antiga escola primária da aldeia de
Coêdo, em Vila Real. Na aventura a solo
Stand Down (que não é stand up comedy),
da nova produtora cultural Inquieta, Ángel
falará um pouco sobre este percurso,
misturando a realidade e a ficção, o riso e as
lágrimas. Sem grandes recursos cénicos,
serão as histórias entre Portugal e Espanha,
com um portunhol característico, a dar vida
ao espetáculo, com estreia marcada para o
próximo sábado, 1 de abril, no Teatro de
Vila Real (TRV).
A abertura da 13ª edição do Vinte e Sete
– Festival de Teatro será uns dias antes, a 30
de março, no Teatro Municipal de Bragança
(TMB), com Canto do Papão Lusitano, uma
homenagem do Teatro da Garagem à peça

em forma de denúncia do colonialismo de
Peter Weiss (a comemorar os 50 anos da
estreia mundial). A companhia lisboeta tem
mergulhado frequentemente no território
geográfico e afetivo de Trás-os-Montes, a
convite do TMB, e também ali levará A Vida
Como Ela É, à volta dos textos do cronista
brasileiro Nelson Rodrigues.
Entre outras produções que sobem
aos palcos do TRV e do TMB, refira-se
ainda Romance da Última Cruzada, do
Visões Úteis (sexta-feira, 31), Subterrâneo,
do Ao Cabo Teatro (dia 8), Electra, da
companhia Chapitô (dia 12), ou Rei Lear, do
Ensemble – Sociedade de Atores (dia 22).
Exemplos dos vários géneros e abordagens
estéticas que chegam ao Vinte e Sete, dos
espetáculos mais experimentais aos grandes
clássicos, cumprindo o papel, definido
pela organização, de montra do teatro que
se faz atualmente em Portugal. O Festival
prossegue ao longo de um mês, com
espetáculos às quintas, sextas e sábados,
para todas as idades. Joana Loureiro


Teatro de Vila Real > Al. de Grasse, Vila Real > T. 259 320 000 > Teatro Municipal de Bragança > Av. Sá Carneiro,
Bragança > T. 273 302 744 > 30 mar-27 abr > €3 a €6

Longe de uma
versão canónica da
tragédia histórica, o
encenador italiano
Romeo Castellucci
vira do avesso os
corpos-estátuas dos
intérpretes (com um
endoscópio a filmar a
vibração das cordas
vocais de um ator
com laringectomia),
lançando uma
reflexão visceral
sobre a democracia,
a retórica, o ritual.
Um espetáculo da
BoCA – Biennial of
Contemporary Arts.

Mosteiro de S. Bento da
Vitória > R. S. Bento da
Vitória, Porto > T. 22 332
0419 > 30-31 mar, qui-sex
17h-21h > €10

Noite de outono Porto
A primeira de quatro
noites da Tetralogia
das Estações, do
dramaturgo Luís
Mestre, conta a
história de um
homem de teatro,
isolado, sem forças,
em crise das suas
faculdades criativas.
Como testemunha
destes momentos de
perturbação, surge
uma jovem mulher.
Uma coprodução do
Teatro Municipal do
Porto com o Teatro
Nova Europa.

Teatro Municipal Rivoli >
Pç. D. João I, Porto >
T. 22 339 2201 > 30 mar1 abr, qui-sex 21h30, sáb
19h > €5
30 MARÇO 2017 VISÃO
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O Mais Profundo É a Pele Lisboa
A pele que habito
Uma exposição de tatuagens que junta ciência e filosofia e onde são traçados
perfis socioculturais da Lisboa marginal e boémia do primeiro quarto do século XX
Chulos, prostitutas,
marialvas, marinheiros,
assassinos, ladrões de
pequeno furto, fadistas...
Lisboa, 1910-1940. As
tatuagens delas eram mais
nominativas: nomes de amantes, de
proxenetas. As deles, mais figurativas:
cruzes de Cristo, mulheres nuas,
emblemas do Benfica, Sporting,
Belenenses, desenhos eróticos. Havia
um que era homicida em série, tinha o
corpo tatuado da cabeça aos pés. Havia
outro que, depois de uma noite louca
de amor, desenhou uma tatuagem
sexual explícita. Veio a arrepender-se.
Na inauguração da exposição
O Mais Profundo É a Pele, Coleção de
Tatuagens 1910-40, esta quinta-feira,
30, no Palácio Pombal, Lisboa, vão estar
à entrada cinco artistas tatuadores a

desenhar a partir do que viram feito por
“colegas” há 100 anos. São uma espécie
de antecâmara para uma viagem no
tempo. Se pensarmos no corpo como
algo que tem um desejo de forma,
a pele é a matéria que lhe define o
contorno, que lhe demarca o dentro e
o fora. É o que lhe confere superfície,
visibilidade.
No primeiro piso do palácio
podemos ver 61 frascos com
fragmentos de pele humana tatuada,
livros de registo (exames médicos,
interrogatórios na penitenciária, quase
sempre a do Limoeiro), desenhos,
fotografias e instrumentos de tatuagem
da altura. Fazem parte do espólio do
Instituto Nacional de Medicina Legal
e Ciências Forenses, que é parceiro
na organização desta exposição
juntamente com o MUDE – Museu
do Design e da Moda e o Centro de
Filosofia das Ciências da Universidade
de Lisboa.
“A forma como este acervo foi
constituído permite identificar quem
era tatuado, como era, quem tatuava,
quais os motivos da tatuagem. Interessa
aqui a caracterização sociológica,
cultural”, refere Bárbara Coutinho,
diretora do MUDE, à VISÃO.
“É muito interessante ver como é que
o marinheiro vem com uma tatuagem
diferente, mais colorida e elaborada.
A tatuagem feita em Portugal no início
do século XX era mais simples, a preto,
um traço quase naïf.”
“Frequentavam a Mouraria,
Alfama e o Bairro Alto”, acrescenta
Catarina Pombo Nabais, cocuradora
da exposição, identificando melhor
os donos destes corpos: “Quase todos
entre os 23 e os 29 anos, com vidas
bastante arriscadas, ligados ao crime.
Alguns saíam nas notícias dos jornais,
até temos os recortes.” Cláudia Marques
Santos


Palácio de Pombal > R. do Século, 79, Lisboa > T. 21 888 6117 > 30 mar-25 jul > ter-dom 10h-18h
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Estranhos Dias
Recentes de um
Tempo Menos Feliz
Lisboa
O vídeo The Current
Situation, de Pedro
Barateiro, pergunta
qual o papel do artista
perante o sistema
em tempo de crise.
Rodrigo Oliveira tem
uma televisão e um
plinto no chão, apenas
estática a passar.
Carlos Bunga explora
a precariedade em
pequenas peças
escultóricas de
material de fraca
qualidade. Joana
Bastos fotografou-se nas múltiplas
ocupações que teve
em Londres para
poder sustentar-se.
Proposta vencedora
da 2ª edição do
Prémio Atelier-Museu
Júlio Pomar/EGEAC,
esta exposição parte
do romance Mau
Tempo no Canal, de
Vitorino Nemésio, e
explora a metáfora
da intempérie que
separa duas ilhas,
dois pontos de vista,
transposta para a
crise atual. “Nas
alturas de muita
ascensão social
parece que os objetos
artísticos se retraem.
O grande problema
é o excesso de
consumo”, diz Hugo
Dinis, o curador
premiado. C.M.S.

Atelier-Museu Júlio
Pomar > Rua do Vale, 80,
Lisboa > T. 21 817 2111
> 30 mar-21 mai > ter a
dom, 10h-13h e 14h-18h

De Nada Porto
Fragmentos de vida
A partir de pequenas histórias, a designer Ana Fernandes evoca vivências do passado,
dando uma nova forma a peças de uso quotidiano
Escultora e designer de joias, já antes
Ana Fernandes inventara novos
formatos para os objetos que caíram
em desuso, como brinquedos de
celuloide, peneiras, interruptores de
porcelana, resistências de ferro ou
formas de cozer folares. Agora, volta a
envolver-se com o passado e, a partir de antigos
cobertores de papa e mantas, constrói novas
narrativas, sem perder de vista a utilidade que
antes definia esses objetos. Na exposição De
Nada, essa ligação entre o passado e a
atualidade, permite, segundo Laura Castro, do
Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia,
da Universidade Católica, “perder e ganhar
valores, significados e intensidades”. Entre

inesperadas associações de conceitos, a mostra
revela “o fluxo do tempo, os seus vestígios e os
seus efeitos”, em diversos trabalhos feitos de
materiais, formas e cores que evocam
memórias, usos e histórias. É uma narrativa
construída com fragmentos de vida, a lembrar
festas de inverno, casas cheias de gente,
reuniões de família.
Não sendo uma colecionadora, Ana Fernandes
juntou mantas e cobertores, para um dia reutilizar.
Neste encontro entre a arte e a antropologia, diz
Laura Castro, “não há lugar a uma intervenção
nostálgica, antes a uma reconversão na
generosidade dos materiais e na verdade das
coisas rente ao seu uso quotidiano.”
Susana Silva Oliveira


Cooperativa Árvore > R. Azevedo de Albuquerque, 1, Porto > T. 22 207 6010 >31-mar-1 mai, seg-sex 9h30-19h, sáb 14h-19h

Ana Fernandes
conjuga
materiais
nobres e
preciosos com
outros de uso
doméstico, seja
para criar um
alfinete de peito,
um serviço
de chá ou um
quadro

VER

A Criada
O prazer da história

Festa do Cinema Italiano
Lisboa, Porto, Coimbra,
Almada, Setúbal

D.R.

Durante a ocupação nipónica da Coreia, nos anos 30, um filme com
um enredo de golpes e contragolpes, embrulhado numa nuvem de erotismo

Na maioria dos casos, no
cinema independente, falar
de spoilers é absurdo, pois
os filmes não se fazem
depender em demasia das
peripécias do enredo. Em
A Criada, endiabrado filme do
sul-coreano Park Chan-Wook, a
montanha russa do enredo é tudo,
assim como em Os Suspeitos do
Costume, de Bryan Singer, pelo que há
que ser especialmente cuidadoso
quando se escreve e se lê sobre ele.
Tal como o seu compatriota Hong
Sang-soo (Noutro País, Sítio Certo
Hora Errada), Park tem um certo
gosto pela repetição da história,
salientando a importância do ponto
de vista. Só que enquanto Sangsoo faz disso um ensaio narrativo,
de forma minimal, que nos obriga
a estar atento aos pormenores e a
corroborar uma tese; Park fá-lo de
forma mais clássica, no sentido
da revelação e complexificação do
enredo, dando à recontagem uma
inequívoca e estimulante utilidade
narrativa. A Criada é pois um desses
filmes que nos estimulam pela

capacidade narrativa de criar espanto
e surpresa. Ao mesmo tempo, há
um trabalho bem oriental na criação
das personagens, com traços tão
marcados quanto a BD Manga. E ainda
uma recuperação do sentido erótico
do cinema japonês e coreano dos
anos 70. O Império dos Sentidos, de
Nagisa Oshima, não será uma grande
inspiração, mas há uma referência
indireta e irónica ao filme quando,
perto do fim, a personagem se gaba de
manter, ao menos, o sexo intacto.
A Criada passa-se durante a
ocupação da Coreia pelo Japão, nos
anos 30, em que há uma usurpação
animal de poder. Neste contexto,
uma rapariga é contratada para
servir de ama da sobrinha de um
excêntrico Senhor japonês, ávido de
livros (sobretudo eróticos) e de uma
rigidez ritualista, cruel e implacável.
O filme desenha-se entre golpes
e contragolpes, amores sentidos e
amores fingidos, numa névoa de
erotismo e crime que o tornam muito
aliciante. Mas, sobretudo, realça-se
o prazer de contar uma história.
Manuel Halpern


De Park Chan-Wook, com Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo > 151 min
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O ilustrador Milo Manara
está em destaque na
Festa do Cinema Italiano,
cuja 10ª edição decorre
em cinco cidades em
simultâneo. Vão poder ser
vistos os filmes Sonhos
Cor-de-rosa, de Marco
Bellocchio, e In Guerra
per Amore, de Pif, nas
sessões de abertura e
encerramento. A Comédia
Italiana vai estar em
grande destaque com um
largo programa dedicado
ao seu expoente máximo,
Dino Risi, numa parceria
com a Cinemateca
Portuguesa, assinalando
os 100 anos do seu
nascimento. O festival tem
uma programação muito
variada. Tanto podem ser
vistas obras dos mais
promissores realizadores
italianos da atualidade,
na secção competitiva,
como se revisitam
clássicos. Elena Ferrante,
a grande sensação da
literatura italiana atual,
também vai estar em
destaque, através do
filme é L'Amore Molesto,
de Mario Martone. E a
segunda temporada da
série Gomorra vai ser
antecipada no festival,
com a presença de alguns
atores. Paralelamente,
haverão algumas
propostas tentadoras,
como um cine-jantar
com A Viagem a Itália, de
Michael Winterbottom, ou
um concerto de Mísia.
M.H.

Cinema São Jorge, UCI Cinemas
– El Corte Inglés, Cinemateca
Portuguesa, Caixa Económica
Operária, Mercado de Santa Clara,
Sociedade Nacional de Belas
Artes, Lisboa > Teatro Municipal
do Porto, UCI Arrábida, Vila Nova
de Gaia > Teatro Académico Gil
Vicente, Coimbra > Fórum Municipal
Romeu Correia, Almada > Auditório
Charlot, Setúbal > 5-13 abr

LIVROS E DISCOS

Spirit Depeche Mode
A canção (ainda) é uma arma
A revolução segundo Andy Fletcher, Dave Gahan e Martin Gore

Fliyng Microtonal
Banana King Gizzard
& the Lizard Wizard

Spirit, o
sucessor de
Delta Machine
(2013), é um
disco bem
marcado pelos
tempos que
vivemos, prova
de vida de uma
banda que já
anda nisto
há 37 anos...

Os mais cínicos podem acusá-los de estarem apenas a
cavalgar a espuma dos dias para um regresso musical sem
novidade mas de grande impacto mediático. É a sina das
grandes bandas e um sinal destes tempos vertiginosos,
contados à velocidade de cliques e “likes” que já não nos
deixam criar clássicos. Quem se lembra, assim de repente,
de uma canção dos últimos discos dos U2, Rolling Stones, Metallica ou
dos próprios Depeche Mode? Não deixa de ser irónico que nos tempos
da corrida desenfreada em direção ao futuro, apenas desejemos o
passado dos deuses da pop e do rock. E é precisamente isso que Spirit,
o novo trabalho dos Depeche Mode tenta contrariar, com a banda a
descer desse luxuoso Olimpo dos êxitos passados para ingressar na
muito mais lamacenta trincheira da música de intervenção. Pela
primeira vez em mais de 30 anos de carreira, a banda britânica deixa
para trás as suas temáticas habituais de sexo, religião e (des)amores
vários, para se focar no essencial – ou pelo menos naquilo que agora é
essencial. Basta ouvir o tema que abre o disco, Going Backwards, para
perceber o quanto o foco mudou: “We’re going backwards, armed
with new technology, going backwards to a caveman mentality”.
Frases como esta, de uma clara posição política, estão presentes em
todas as canções do álbum e são a melhor resposta a Richard Spencer,
um dos líderes da extrema-direita americana que recentemente elegeu
os Depeche Mode como a “banda oficial da alt-right”. Dave Gahan,
vocalista da banda, não esteve com meias palavras e chamou-lhe
“cretino” (uma tradução suave para a palavra “cunt”). “Who’s making
your decisions? You or your religion, your government, your
countries, your patriotic junkies”, interroga um militante Gahan em
Where’s the Revolution, uma canção com tudo para poder perdurar,
como um clássico dos bons velhos tempos. Miguel Judas

Em apenas sete
anos de vida já são
nove os álbuns desta
excêntrica banda
australiana, que
encontrou no cada
vez mais vetusto rock
um laboratório para
as suas experiências
sonoras. É o caso
deste último disco
que se aventura
pelos territórios da
música microtonal
(aquela cuja afinação
não se baseia nos
semitons usados
nos instrumentos
ocidentais,
permitindo assim
um sem-fim de
novas tonalidades a
explorar). Um desafio
que o grupo liderado
pelo guitarrista Stu
Mckenzie ultrapassou
com distinção,
escapando a alguns
monótonos lugares-comuns da música
microtonal, e levando
esse universo para
o som mais rocker e
psicadélico dos King
Gizzard & The Lizard
Wizard. Toda esta
imprevisibilidade
melódica, de riffs
para um lado e
cavalgadas de bateria
para outro, resulta
num dos melhores
trabalhos deste
coletivo. Primeiro
estranha-se... M.J.
30 MARÇO 2017 VISÃO
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Prisioneiros Portugueses
da Primeira Guerra Mundial
Maria José Oliveira

Escravos em Portugal Arlindo M. Caldeira
De carne e osso
Como viviam os escravos em Portugal? O que pensavam?
Quais os direitos exercidos sobre eles pelos proprietários?
Perguntas pertinentes e talvez óbvias. Óbvias as perguntas,
não tanto as respostas, que têm pecado pela ausência como
se o véu do esquecimento (da ignorância mesclada de
desinteresse) que gostamos de fazer correr sobre o que nos
incomoda fosse, neste caso, ainda mais opaco. E, no
entanto, sobre o tráfico negreiro bastante tem sido escrito a
nível académico e divulgado no plano do manual escolar. Faltavam os
escravos de carne e osso, mulheres, homens e crianças de todas as
cores e credos que, ao longo dos séculos e de formas diversas,
constituíram uma boa parte da população do País.
É esta curiosidade legítima que Arlindo Manuel Caldeira vem
agora satisfazer. Autor já de um anterior livro sobre o tráfico, o
investigador do Centro de História de Além-Mar da UNL mostra-nos a forma como as classes servis se foram inserindo na sociedade
“metropolitana”.
Bem anterior à época da Expansão, a escravatura é tão antiga
como o ser humano. Fundamentalmente prisioneiros de guerra, os
escravos eram bens dos proprietários e guerreiros das sociedades pré
e proto-históricas. Há depois as formas de servidão praticadas pelos
“bárbaros” e o que destas práticas constituiu um esteio da sociedade
guerreira da Reconquista, assente na escravização do inimigo. Só
no século XVI entram em força os escravos africanos, aqueles que
no subconsciente mais identificamos com a instituição. E mesmo a
escravatura dos negros, mesmo essa, não flui como um rio sujo de
águas uniformes. Contestada por vozes da Igreja não em si mas pela
forma como era exercida, encontraria, já na modernidade, críticos nos
nichos talvez mais imprevistos: nos integralistas, ultranacionalistas,
tementes das quebras de energia e da conspurcação da “raça”.
Este livro fascinante é também a história de Lourenço, João,
Florinda e Grácia, casos avulsos de uma tragédia sem fim que,
infelizmente, em anos mais recentes tem voltado às páginas da
imprensa pelos piores motivos, com alguns processos judiciais em
torno de casos de escravatura. Luís Almeida Martins
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Escravos em
Portugal, das
Origens ao
Século XIX
(A Esfera dos
Livros, 524
págs., €24,10)
complementa
e aprofunda a
anterior obra do
autor Escravos
e Traficantes
no Império
Português:
O Comércio
Negreiro
Português
no Atlântico
durante os
Séculos XV a
XIX, publicado
em 2013 com
a mesma
chancela

Quando passam cem anos
sobre a entrada em combate
do Corpo Expedicionário
Português na frente europeia
ocidental da Primeira Guerra
Mundial, é tempo de fazer um
balanço reflexivo sobre essa
traumática aventura política
e humana de 50 mil homens,
sem precedentes à escala.
Mas também de contabilizar
o que ao longo de décadas
tem sido mais evocado (ou
mesmo “cantado”) do que
propriamente estudado,
de atribuir nomes aos
participantes anónimos que
se viram involuntariamente
arrastados para o turbilhão
e que acabaram detidos nos
campos de prisioneiros, de
apurar as razões das 260
mortes aí ocorridas, de
devassar correspondências
censuradas e de reler
relatórios militares a bem
do entendimento geral das
coisas. Foi a tarefa a que
meteu ombros com êxito
Maria José Oliveira, daí
resultando um livro de leitura
agradável, esclarecedor e
que jorra luz sobre os lugares
ainda ensombrados do mais
absurdo dos conflitos. L.A.M.

TV

VICKY GONZALEZ

Prison Break Fox

Vidago Palace RTP1
Era uma vez, no verão de 1936
A nova série de época vive de um amor impossível e da luta
de classes, numa Europa a fervilhar e num Portugal amordaçado
As próximas
séries históricas da RTP
terão temas
diversos: o
século XVIII
português;
Snu Abecassis, Natália
Correia e
Vera Lagoa,
três mulheres dos anos
60; a pesca
do bacalhau
nos anos
30; a Guerra
Colonial; e as
presidenciais
portuguesas
de 1986.

É o tempo das grafonolas e das telefonias, das senhoras de
luvas, chapéu, pérolas e leque, enquanto os homens usam o
bigode delineado à Clark Gable. Perto da fronteira
espanhola fica o Vidago Palace, hotel de luxo onde
aristocratas e burgueses endinheirados querem ir passar
uns dias. É preciso ver e ser visto. Em agosto de 1936, o
campo de golfe do Vidago, desenhado pelo arquiteto escocês Philip
Mackenzie Ross, tinha acabado de ser inaugurado pelo Presidente
Óscar Carmona; começavam também os Jogos Olímpicos de Berlim,
com Hitler a fazer a apologia do nazismo num ambiente de pré-guerra;
e em Espanha já se respirava guerra civil. Enquanto a Europa
fervilhava, em Portugal Salazar tinha criado a Mocidade Portuguesa.
Esta diversidade de acontecimentos não podia ter sido mais inspiradora
para o realizador Henrique Oliveira, de quem também é a ideia original
e o argumento. “Quando estava a começar a escrever, estas descobertas
foram um momento mágico”, confessa. As histórias de infância da sua
mulher, que sempre passou temporadas com os avós no Vidago Palace,
há vários anos que andavam a ser cozinhadas na sua cabeça.
Aos factos históricos, Henrique Oliveira juntou um belo romance,
sem esquecer a luta de classes. Sobre a protagonista, a atriz Mikaela
Lupu, Henrique Oliveira não hesita em dizer: “Nasceu uma estrela.” Ela
é Carlota, que, estando noiva de César Augusto (Pedro Barroso), ama
em segredo Pedro (David Seijo), filho do rececionista, que tem tanto de
galego como de português e vai para Espanha lutar na Frente Popular.
Pelo meio passeiam-se as manas Perliquitetes (Maria Henrique e
Custódia Gallego), umas solteironas coscuvilheiras que terminam as
frases uma da outra. Uma história em seis episódios, com um “final
épico”, promete o autor. Sónia Calheiros

Estreia 30 mar, qui 21h

Quando Paul
Scheuring, criador
da série, convidou
Robert Knepper
para regressar à
quinta temporada,
o ator que dá corpo
ao vilão T-Bag disse
que só aceitaria
se “não fosse
mais do mesmo”,
contou ao jornal
online Hollywood
Reporter. Neste
regresso da
série, que fez
furor também em
Portugal, entre
2005 e 2009, os
ex-presidiários
veteranos estão
todos de volta, bem
como a ex-namorada Sara
(Sarah Wayne
Callies) e o filho
pequeno que
teve com Michael
Scofield (Wentworth
Miller), que todos
julgam ter morrido.
Os novos episódios,
que são apenas
nove, começam
anos depois da
suposta morte de
Scofield. Afinal,
está preso numa
prisão no Iémen (as
filmagens foram
feitas em Marrocos),
para onde vão todos
numa operação
de resgate e fuga,
liderada pelo irmão
Lincoln Burrows
(Dominic Purcell).
A relação entre os
irmãos, o coração
da trama, é única.
Ninguém tem
dúvidas de que
um morreria pelo
outro.

Estreia 5 abr, qua 22h15
30 MARÇO 2017 VISÃO
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Macdonald Monchique Resort & Spa Monchique
Porque todos temos direito a descansar

NUNO BOTELHO

Entrar por cima, subir e descer. Petiscar pelo caminho. Fazer uma caminhada. Parar no spa
para mimos. E no final, contemplar. O sossego da serra algarvia está mesmo aqui ao lado

A renovação do
hotel, rodeado
pela vegetação
da Serra de
Monchique,
demorou
dois anos. A
abertura, com
novo dono,
aconteceu no
verão passado

É dos primeiros avisos que nos fazem,
e serve para descomplicar um edifício
que se desenrola em socalcos de forma
a acompanhar os declives da
montanha – não esquecer que o
Algarve também tem altitude.
Entramos para a receção, mas estamos no 11º
andar, o mais alto do hotel. Havemos de descer
ao sétimo para comer (na Petiscaria, no Mercado
Culinário ou no Mon Chic), entrar na mercearia
com os víveres básicos, passar de uns blocos para
os outros (são três) num sobe e desce constante e
sem perceber muito bem como. Já existia aqui
um hotel que fechou. A renovação demorou dois
anos e a abertura, com novo dono, aconteceu no
verão passado.
Antes de chegarmos ao quarto, percebemos
que no Macdonald só existem suítes. E suítes
enormes, com duas casas de banho, cozinha
completamente equipada e pronta para se
confecionar qualquer tipo de refeição, uma
grande sala, o quarto e uma varanda (ou terraço,
no caso dos quartos com vista panorâmica).
Tivemos sorte, porque assim que abrimos
os cortinados, descobrimos a vegetação de
Monchique e o mar lá ao longe (Portimão fica a

15 minutos de distância de carro). Deixamos para
trás umas espreguiçadeiras impecáveis, onde
teríamos passados bons momentos a saborear
o sossego e o quentinho do sol algarvio. Mas
preferimos espreitar o spa, a grande aposta
do hotel. Até porque já tínhamos reparado nas
lembranças deixadas à cabeceira – amostras
da marca Monchique Cosmetics, à base de
produtos da região e a grande bandeira do
Sensorial Spa, mal se cruza a sua porta. Lá
dentro, há pormenores que aguçam a vontade
de quem gosta de “perder” horas nestes sítios.
Cabina de aromas, sal dos Himalaias na sauna,
espreguiçadeiras de pedra aquecidas, banhos
para pés, e uma piscina interior com jatos, toda
envidraçada para se aproveitar a vista para a
serra e para a outra piscina, aberta só nos dias
mais quentes (por 20 euros, os clientes podem
usufruir de todos estes mimos). Ainda há um
ginásio, a funcionar 24 horas, e vários programas
de desporto, desde caminhadas a passeios de
bicicleta ou aulas de ginástica. No final, podemos
apenas descansar numa das muitas cadeiras ou
sofás que vão aparecendo ao longo do resort.
É para isso que eles lá estão, queremos
acreditar. Luísa Oliveira


Lugar do Montinho, Monchique > T. 289 224 0100 > a partir de €120
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JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

O S T E R M O S - C H AV E D A AT U A L I D A D E

1

2

3

5

6

7

8

9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

>> HO R I ZO NTA I S >> 1. Espírito, PC. // 2. Mil, Estro. // 3. In, Miso, Aal. // 4. Repare, Ecto. // 5. Mula, Era. // 6. Cama, Mês, Li. // 7. Gr, Sob.
// 8. Recuão, Cai, // 9. Bule, Cainça. // 10. Ar, Te, Saial. // 11. Rota, Gal, Ró. >> VERTICAIS >> 1. Emir, Carbar. // 2. Sinema, Euro. // 3. Pl,
Pum, Cl. // 4. Malagueta. // 5. Reira, Rã. // 6. Se, Oc. // 7. Teo, Dês, Asa. // 8. Os, Social. // 9. Taca, Bani. // 10. Pratel, Içar. // 11. Colorir, Aló.

Sudoku

DIFÍCIL

Quiz
POR PEDRO DIAS DE ALMEIDA

1. No anúncio em que a Super Bock
assinala os seus 90 anos ouve-se
a canção Nemesis. Quem canta?
A. Benjamin Clementine
B. Jake Bugg
C. James Blake
2. Qual destes livros não
é de Agustina Bessa-Luís?
A. Fanny Owen
B. A Ronda da Noite
C. Camilo Broca
3. Em que ano foi inaugurado
o British Museum, em Londres?
A. 1687
B. 1753
C. 1857
4. Da Janela de Inês é o mais
recente disco de que músico
brasileiro?
A. Seu Jorge
B. Zeca Baleiro
C. Pierre Aderne

DÊ-NOS NOTÍCIAS > T.21 469 8101 > T. 22 043 7025
> VISAOSE7E@VISAO.IMPRESA.PT
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4

>> Q U I Z >> 1. A. // 2. C // 3. B // 4. C // 5. C // 6. B // 7. C // 8. B // 9. C // 10. C

SOLUÇÕES

> > H ORIZON TAIS >> 1. O mistério dos tesouros do BES – são milhões de euros
em moedas raras, livros antigos, fotografias e obras de arte, que ninguém avaliou
nem controlou desde a queda do império (…) Santo – com a venda do Novo Banco
a estrangeiros, para onde irá o que resta destas coleções valiosas?. Computador
Pessoal (sigla). // 2. Um milhar. Entusiasmo artístico. // 3. Prefixo de negação. Pasta
de soja fermentada. Antiga porcelana do Oriente. // 4. Conserte. Exprime a ideia de
fora ou para fora (pref.). // 5. Fêmea do mu ou macho. Ontem (ant.). // 6. Também
deixa de ter sono no preciso momento em que se deita na (…)?, saiba porquê – este
comportamento, quando acontece de forma frequente, torna-se num dos problemas
de sono mais comuns: a excitação condicionada. Cada uma das doze divisões do ano.
Medida itinerária chinesa. // 7. Grosa (abrev.). Debaixo de. // 8. Recuo violento. Tomba.
//9. Vaso bojudo de louça ou de metal para servir o chá. Canzoada, matilha de cães. //
10. Atmosfera. A ti. Vestidura grosseira, para homem ou mulher (ant.). // 11. Caminho
por mar. Galicismo (abrev.). Letra grega que corresponde ao r.
> > V E RTICAIS >> 1. Governador árabe. Escritório de negócios, na Índia. // 2.
Parte da coluna das orquídeas que representa os filetes dos estames. Unidade
monetária da União Europeia. // 3. Plural (abrev.). Que imita o ruído produzido por
um corpo que cai ou deflagra (interj.). Centilitro (abrev.). // 4. O que acontece no
corpo quando comemos (…) e porque isso pode fazer bem à saúde – a boca arde, a
garganta também, assim como qualquer parte do corpo que entre em contacto com
ela, mas por trás dessa sensação há uma série de reações em cadeia e um benefício
insuspeito. // 5. Dor nos rins. Batráquio anfíbio aquático, anuro, da família dos
ranídeos. // 6. A si mesmo. Língua falada outrora ao sul do Loire. // 7. Elemento de
formação de palavras que exprime a ideia de Deus. Desde (ant.). Membro guarnecido
de penas que serve às aves para voar. // 8. Ósmio (s.q.). Uber e Cabify nas mãos do
PSD – PCP e Bloco baralham as contas ao Governo e deixam a regulamentação das
plataformas de transportes nas mãos dos (…)-democratas. // 9. Dança dos indígenas
de Cabo Verde. Excluí. // 10. Prato pequeno. Erguer. // 11. Dar cor a. Para barlavento.
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Palavras cruzadas

VISÃO 30 MARÇO 2017

5. Onde está atualmente em
exibição a escultura gigante
de Joana Vasconcelos, Pop Galo?
A. Tóquio
B. Seul
C. Pequim

6. Em que concelho fica
a Torre de Lapela?
A. Montalegre
B. Monção
C. Torre de Moncorvo
7. O mais recente volume
(o 59) da coleção infanto-juvenil
Uma Aventura passa-se em...
A. Tomar
B. Monsanto
C. Conímbriga
8. A nova personagem da série
infantil Rua Sésamo é uma menina
autista chamada...
A. Rute
B. Julia
C. Sadie
9. Abre esta quinta-feira, 30,
a quinta loja Ikea em Portugal.
Onde?
A. Viseu
B. Coimbra
C. Loulé
10. Onde fica o Teatro Municipal
Baltazar Dias?
A. Loulé
B. Ovar
C. Funchal

Proprietária/Editora: IMPRESA PUBLISHING S.A.
Sede: Rua Calvet de Magalhães, 242, 2770-022 Paço de Arcos.
NIPC: 501984046.
Administração da IMPRESA PUBLISHING: Francisco Pinto Balsemão,
Francisco Maria Balsemão, Francisco Pedro Balsemão, Paulo de
Saldanha, José Freire, Raul Carvalho das Neves, Rogério Canhoto.
Composição do Capital da Entidade Proprietária: 100.000,00 euros,
100% propriedade da Impresa – SGPS, SA, NIPC 502437464
Direção-Geral de Informação IMPRESA
Ricardo Costa (Diretor-Geral), Alcides Vieira (Diretor-Geral-Adjunto),
Henrique Monteiro (Diretor-Geral-Adjunto)

Publisher e Diretora: Mafalda Anjos
Diretor Executivo: Rui Tavares Guedes
Editores Executivos: Filipe Luís, Gisa Martinho e Sara Belo Luís
Gabinete Editorial: José Carlos de Vasconcelos (Coordenador)
Editores: Cesaltina Pinto (Porto), Filipe Fialho (Mundo), João Carlos Mendes
(Grafismo), Manuel Barros Moura (visao.pt), Patrícia Fonseca (Sociedade),
Paulo M. Santos (Economia) e Pedro Dias de Almeida (Cultura)
Redatores Principais e Grandes Repórteres: Cláudia Lobo, José Plácido
Júnior, Miguel Carvalho e Rosa Ruela
Redação: Alexandra Correia, Clara Cardoso, Clara Teixeira, Florbela Alves
(Coordenadora VISÃO Sete/Porto), Gabriela Lourenço (Coordenadora VISÃO Sete),
Inês Belo, Inês Rapazote, Joana Loureiro, Luísa Oliveira, Luís Ribeiro
(Coordenador Sociedade), Márcia Galrão, Mário David Campos, Sandra Pinto,
Sara Rodrigues (Coordenadora Radar), Sara Sá, Sílvia Caneco, Sílvia Souto Cunha,
Sónia Calheiros, Susana Lopes Faustino, Susana Silva Oliveira e Teresa Campos
Grafismo: Paulo Reis (Editor adjunto), Teresa Sengo (Coordenadora)
e Ana Rita Rosa
Infografia: Álvaro Rosendo e Manuela Tomé
Fotografia: Fernando Negreira (Coordenador), Acácio Madaleno, José Caria,
José Carlos Carvalho, Lucília Monteiro, Luís Barra e Marcos Borga
Copydesk: Rui Carvalho
Secretariado: Sofia Vicente (Direção), Teresa Rodrigues (Coordenadora),
Ana Paula Figueiredo, Lídia Azevedo (Porto) e Luís Pinto
Colunistas: Adolfo Mesquita Nunes, António Lobo Antunes, Capicua,
Germano Silva, Isabel Moreira, João Semedo, José Eduardo Martins, Paul
Krugman, Pedro Norton, Ricardo Araújo Pereira, Rita Rato e Thomas Piketty
Colaboradores Texto: Clara Soares, Manuel Gonçalves da Silva, Manuel
Halpern, Miguel Judas, Rui Antunes e Vânia Maia
Ilustração: João Fazenda (Boca do Inferno), Susa Monteiro (António Lobo Antunes)
Centro de Documentação: Gesco
Redação, Administração e Serviços Comerciais: Rua Calvet de Magalhães,
n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos – Tel.: 214 698 000 Fax: 214 698 500 Delegação
Norte: Rua Conselheiro Costa Braga n.º 502 – 4450-102 MATOSINHOS
Telefone – 220 437 001,
PUBLICIDADE: Tel.: 214 69 8782 – Fax: 214 698 543 (Lisboa). Tel.: 220 437 030
– Fax: 228 347 558 (Porto). Pedro Fernandes (Diretor Comercial) pedrofernandes
@impresa.pt; Miguel Simões (Diretor Comercial Adjunto) msimoes@impresa.pt;
João Paulo Luz (Diretor Comercial Digital) jpluz@sic.impresa.pt; Maria João
Costa (Diretora Coordenadora) mjcosta@impresa.pt; Maria João Jorge (Diretora)
mjjorge@impresa.pt; Miguel Teixeira Diniz (Contatos) mdiniz@impresa.pt;
José António Lopes (Coordenador de Materiais) josea@impresa.pt
Delegação Norte: Ângela Almeida (Diretora Coordenadora Delegação Norte)
aalmeida@impresa.pt; Ilda Ribeiro (Assistente e Coordenadora de Materiais
Delegação Norte) immribeiro@impresa.pt
Publicidade Online: publicidadeonline@impresa.com.pt. Tel.: 214 698 970
MARKETING: Mónica Balsemão (Diretora); Ana Paula Baltazar (Coordenadora
de marcas), João Filipe Lopes (Gestor de marca), Carla Martins (Coordenadora
Comunicação Relações Externas)
PRODUÇÃO: Vasco Fernandez (Diretor), João Paulo Batlle y Font
e Nuno Gonçalves (Produtores)
CIRCULAÇÃO e ASSINATURAS: Pedro M. Fernandes (Diretor), José Pinheiro
(Coordenador de Circulação), Helena Matoso (Coordenadora de assinaturas);
Serviço de apoio ao assinante. Tel.: 21 469 88 01 (dias úteis das 9h às 19h
e sábados das 9h às 17h) – Fax: 214 698 501
Aceda a www.assineja.pt
Envio de Pedidos: Impresa Publishing SA – Remessa Livre
1120 – 2771-960 Paço de Arcos
Atendimento ao Ponto de Venda: pontodevenda.ip@impresa.pt
Impressão: Lisgráfica – Casal de Sta. Leopoldina – 2745 Queluz de Baixo.
Distribuição: VASP MLP, Media Logistics Park, Quinta do Grajal. Venda Seca,
2739-511 Agualva-Cacém Tel.: 214 337 000.
Pontos de Venda: contactcenter@vasp.pt – Tel.: 808 206 545, Fax: 808 206 133
Tiragem média: 93 360 exemplares
Registo na ERC com o no 112 348
Depósito Legal n.º 127961/98 – ISSN n.º 0872-3540
Estatuto editorial disponível em www.impresa.pt/lei78/2015
A Impresa Publishing, SA não é
responsável pelo conteúdo dos
anúncios nem pela exatidão das
características e propriedade dos
produtos e/ou bens anunciados.
A respetiva veracidade e conformidade
com a realidade, são da integral
e exclusiva responsabilidade dos
anunciantes e agências ou empresas
publicitárias. Interdita a reprodução,
mesmo parcial de textos,
fotografias ou ilustrações sob
qualquer meios, e para quaisquer
fins, inclusive comerciais.

ASSINATURAS
Ligue já

21 469 8801

Dias úteis – 9h às 19h | Sábados – 9h às 17h

vá a www.assineja.pt

1 Ano
8 prestações x €13,90
33% desconto
2 Anos
14 prestações x €13,90
42% desconto
Prestações mensais
sem juros, TAEG 0%

O gosto dos outros

Pisco Elqui Chile
Conheceu este lugar, um dos
preferidos da poetisa chilena
Gabriela Mistral, no Valle del Elqui,
a conselho da atriz Dalila Carmo. “É
uma aldeia com um enorme respeito
pela observação de estrelas”, conta,
falando dos vários observatórios
astronómicos, considerados dos mais
privilegiados do hemisfério sul.

Pedro
Lamares
Nasceu em Portimão,
mas foi no Porto
que cresceu e se
fez ator e diseur de
poesia. Com 38 anos,
o apresentador do
magazine Literatura
Aqui, da RTP2, conta-nos os lugares que
mais o apaixonam

Ilha do Príncipe São Tomé
e Príncipe
No verão passado, conheceu a Ilha do
Príncipe e, para Pedro Lamares, este
é “um dos lugares mais paradisíacos
do planeta”. Atraiu-o a natureza, “a
reserva da biosfera com incontáveis
espécies animais e vegetais”, e
também as pessoas, “um povo afável,
extremamente pacífico”. “Permite viver
o melhor de África.”

F LO R B E L A A LV E S

falves@visao.impresa.pt

Pinguim Café Porto
Na cave deste café, na Rua de
Belomonte, no Porto, Pedro Lamares
começou a declamar poesia. “Agora as
noites de poesia estão na moda, mas
o Pinguim foi o primeiro, há 28 anos.
Quando estou no Porto, às segundas,
ainda lá vou.” Foi ali, aliás, que o ator
conheceu Filipa Leal, com quem
partilha a apresentação do magazine
Literatura Aqui.

Aos Açores

, volta “muitas
vezes“. Pelas “paisagens
deslumbrantes, clima
imprevisível, peixe, carne e
laticínios de chorar por mais”

Herdade da Malhadinha Nova
Beja
Da Costa Vicentina,

“que é
inacreditável”, às planícies e aos
montes do interior, o ator não
dispensa o Alentejo
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“É um lugar que junta vinhos de
altíssima qualidade, um restaurante e
um hotel com um luxo despretensioso.
Um projeto muito bonito de uma
família”, descreve. Além disso, a
herdade tem cavalos de puro sangue,
outra das paixões de Pedro Lamares.
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Top em seda,
Sandro no El
Corte Inglés

MODA

MULHER
Vestido
em tule,
€34,99,
H&M
Brincos em
ouro amarelo,
nácar e pedras
preciosas, €1100,
Tous

CHRISTIAN DIOR

Camisola
em tule
bordado,
€19,95,
Zara

Émulsion Secret
Premières
Rides, €63,20,
Eisenberg

Eau des
Merveilles
Bleue, 100
ml, €129,90,
Hermès

Vestido em algodão
e poliéster, €19,99,
Pull&Bear

Anel em
prata, €39,
Pandora

FANTASIA

Nasce uma nova aura de romance, onde reinam
as transparências em silhuetas leves e fluidas,
flores bordadas e cores suaves

Alpercatas
em pele e
tule bordado,
€250,
Longchamp

Lingerie em
seda e renda:
top, €22,99,
e cuecas
€15,99, Oysho
Carteira
em pele,
€395, Furla

CAPA: TORY BURCH
REALIZAÇÃO: JOANA PIRES

Top em seda,
€179, Guess

ELLIE SAAB

MODA

MULHER

Casaco
em denim,
Sandro no El
Corte Inglés

Porta-chaves
em pele,
€80, Furla

Sweatshirt
em algodão,
Scotch & Soda
no El Corte
Inglés

Óculos de sol,
Chanel

SUPER-HERÓIS

Saia em pele
metalizada,
€25,99,
Mango

Os extravagantes anos 80 regressam, por
entre brilhos e metalizados, em cores vibrantes
e assimetrias, inspirados no disco glam

Sapatos em
pele, €995,
Christian
Louboutin na
Fashion Clinic

Brincos em
metal, €10,
Cheap
Monday

Clutch com
purpurinas, Karl
Lagerfeld na Loja
das Meias

Tank
top em
algodão,
€20,
Cheap
Monday

Carteira em pele
metalizada com
purpurinas, Saint
Laurent na Stivali

Jeans estampados,
€485, Stella
McCartney na
Fashion Clinic

Botas
em pele,
Louis
Vuitton

Blusão em pele
com tachas, €299,
Uterque

Vestido em
malha de
algodão,
€129,
Uterque

Camisa em
seda, Diane
von Furstenberg
na Stivali

MODA

EMILIO PUCCI

MULHER

Light
Compact,
€50,
Shiseido

Saco em
pele, €130,
Guess

Óculos de
sol, €330,
Fendi

TECHNICOLOR

Riscas gráficas em cores vibrantes, onde as novas regras
da cor permitem misturas inesperadas
Ténis All Star,
€130, Converse
na Loja das
Meias

New Gent
Colorbrush, €70,
Swatch

Rouge
Coco Gloss
no tom
Impulsion,
Chanel

Sandálias em
pele, €79,90,
Zilian

Camisa em
seda, €160,
Bimba y
Lola

Casaco em algodão,
€1865, Balmain na
Fashion Clinic

A suavidade
que dá aquele toque
às suas paredes.

Velours
A tinta aquosa mate que se
distingue pela sua qualidade
e toque aveludado, aliados
a uma excelente lacagem
e superior lavabilidade.
Por outras palavras,
a forma mais suave de levar
a felicidade até sua casa.

PRADA

Vestido em
crepe de
seda, €59,90,
Salsa

Vestido em
crepe de
seda, Maje no
El Corte Inglés

MODA

MULHER

Faixa em
seda, €132,
Diane von
Furstenberg
na Fashion
Clinic
Casaco
estampado,
€69,95, Zara

ORIENTE

Pulseira Cerise
em prata, esmalte
e zircónias, €79,
Pandora

Quimonos em seda e
padrões florais levam-nos
numa viagem pelo Japão
Carteira
em
borracha,
€140,
Furla

Olympea
Intense, Eau de
Parfum, 50 ml,
€87,01, Paco
Rabanne

ROSA CHOQUE
A mais feminina de todas as
cores domina esta estação, com
destaque para o fuchsia

Sandálias em
seda bordada,
€79,99, Mango

MIL FOLHAS

Camadas de folhos acrescentam
romance e drama em todas as peças
da estação

Jumpsuit
em crepe
de seda,
€249,
Pedro del
Hierro

SPORTMAX

SPORTMAX

Top em
chiffon de
seda, €79,
Uterque

Saia em seda
e renda, €262,
Self-Portrait na
Fashion Clinic

Carteira
em pele,
Michael
Kors

Sapatos em
camurça,
€29,95, Seaside

MARNI

BOUDOIR

Camisas de noite em seda e robes
esvoaçantes transformam-se
na tendência mais sedutora
desta primavera
Casaco
em crepe
de seda
bordado,
€39,99,
Mango

NOVAS
FORMAS

CHANEL

Mon Guerlain, Eau
de Parfum, 50 ml,
€90,50, Guerlain

Vestido em
algodão,
€165,
Bimba y
Lola

Top em crepe
de seda
e plumas,
Prada
Relógio
Ensemble, edição
limitada, Jaquet
Droz na Boutique
dos Relógios Plus

Sandálias
em pele
metalizada,
€89, Uterque

Peças clássicas são
desconstruídas com
detalhes inesperados

BRALETTES

Top em
algodão,
€13,
Primark

Top ou soutien?
Use como peça única
ou em sobreposições

Top em algodão,
€995, Balenciaga
na Fashion Clinic

Top em
algodão,
€49,99, Mango
Premium

Saia em
algodão,
€99, COS

Saco
Origami
em pele,
€148,
Purificación
García

PRADA

Saia e top em
seda com
aplicações,
Michael Kors

Top em
algodão,
€25,99, Roxy

MIU MIU

Sun Kissed
Drops
365, €29,
Lancaster

MODA

BELEZA

Sandálias em pele,
€24,99, H&M

OURO

Izia, Eau de
Parfum, 50 ml,
€112,50, Sisley

Consiga uma tez
dourada e um bronze
saudável e duradouro

UV-Bronze,
Spray Solaire
anti-âge nutrirégénérant,
150 ml, €34,
Filorga
Almofada
de praia
plastificada,
€24, Caia

Eau de Soin,
€45,90,
Lancaster

Fato de
banho em
lycra, €60,
Rio de Sol
na Brazilian
Bikini Shop

Stick Belle Mine
Naturelle no tom
n.° 24 Coral, Les
Beiges, Chanel

Bulky Digital,
box com três
braceletes,
€65, One
Colors

Palette
Contouring,
€49, Clarins

BELEZA
AO SOL

SPORT

Na areia ou na água,
mantenha-se protegida
e em forma no verão

Alpercatas em
pele estampada,
€160, Furla

Sandálias em
pele e camurça,
Boss

Celludestock
Overnight, 200 ml,
€29,15, Vichy

Fato de banho
Naomi, €160,
Lenny no Espace
Cannelle

Fato de
banho em
lycra, €39,99,
Women’Secret
Le Masque Prodige
des Océanes, €113,
Thalgo

Biquíni em
lycra: top,
€68,90,
e tanga €31,90,
Cia. Marítima

Sun Sport
Cooling
Invisible Mist
SPF30, €31,30,
Lancaster

Firming
Elasticizing
Rich Oil, 150
ml, €37,50,
Collistar

®

®

!

MODA

DESERTO

Camisola
em algodão,
€39,95,
Massimo
Dutti

Dos brancos aos tons de areia,
aposte numa paleta de cores suaves

HOMEM
Calções em
linho, €119,
Gant
Óculos de sol,
€318, Oliver
Peoples na
André Opticas

Saco em
pele, Boss

Oyster
Perpetual
Yacht-Master
40, Rolex

HERMÈS

EXPLORADORES

T-shirt em
algodão,
€25,90,
Salsa

Sapatos em
camurça,
€29,95,
Seaside

Camisa em
pele, €600,
Diesel
Saco em
sarja, €110,
Guess

CAMUFLADO
Peças de inspiração militar
prometem trazer aventura
para o dia a dia na cidade

Horizon
Extreme eau
de toilette,
125 ml , €75,
Davidoff

Ténis em
tela e
pele, €134,
Timberland
Blusão em algodão
estampado, €1350,
Valentino na
Fashion Clinic

Camisola em
algodão e nylon,
€59,90, Salsa

VALENTINO

Smartwatch
Montblanc
Summit,
desde €950,
Montblanc

RISCAS

Blusão
em nylon,
Purificación
García

As tradicionais linhas
verticais do guarda-roupa
masculino ganham nova
força com diferentes
espessuras

Camisola
em algodão,
Marc Jacobs

Camisa em
algodão,
€29,95, Zara

Blêizer em
algodão
€169, Sisley

Alpercatas
em tela,
Burberry

Luna Rossa
Carbon, Eau
de Toilette,
100 ml,
€90,32, Prada

GEOMETRIAS
Camisa em
algodão,
€109, Tommy
Hilfiger

LOUIS VUITTON

FENDI

Calções em
algodão, €94,
Timberland

Polo em
algodão,
€120,
Lacoste

QUADRADOS
Sapatos em
tela e pele,
€69,90,
Pedro del
Hierro

Mochila em
pele, €330,
Diesel

Do clássico xadrez ao jogo
de proporções, os designers
exploraram grafismos
e padrões com ilusões
de ótica

212 MEN AQUA,
Eau de Toilette,
100 ml, €85,29,
Carolina
Herrera

CHICCO

MODA

CRIANÇA

Casaco em
algodão,
€90, Pepe
Jeans

T-shirt em
algodão
estampado,
€15,90,
Chicco

CALEIDOSCÓPIO
O verão faz-se de cores, peças originais
e muita diversão

Lenço em
algodão
estampado,
€14,95, United
Colors of
Benetton

Ténis em
algodão,
€29,90,
Chicco

Gelados
em
madeira,
€9, Maileg

Camisola
em algodão,
€12,99, Zippy

Ténis em
mesh, €19,99,
Seaside
Calções em
algodão,
€32,90, Chicco

Camisa em
algodão,
€24,95,
United Colors
of Benetton

Jumpsuit
em ganga,
€32,90,
Chicco
Carteira
em pele
metalizada,
€16,95,
United Colors
of Benetton

BOCA DO INFERNO

Fé por apenas
9 euros e 99
POR RICARDO ARAÚJO PEREIRA

Em nenhum versículo dos
evangelhos Nossa Senhora
sugere, sequer, a intenção de
algum dia visitar o Ribatejo.
Não há uma referência elogiosa
à lezíria, uma expressão de
interesse pelas sonoridades
do fandango, nada
146
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crachás com a imagem da Virgem (um euro e meio),
os guarda-chuvas de Nossa Senhora (9 euros), e as
económicas t-shirts (15 euros o pacote de duas unidades). A loja online “Fátima Gift Shop” salienta:
“A devoção à Divina Misericórdia implica um compromisso completo com Deus enquanto Misericórdia. É a decisão de confiar completamente n’Ele,
aceitar a Sua Misericórdia, e ser misericordioso como
Ele é misericordioso. Veja a nossa completa gama
de merchandise Divina Misericórdia.” Entre esses
produtos conta-se um Terço de Nossa Senhora e um
Terço da Divina Misericórdia (ambos “Deluxe”), bem
como os Autocolantes da Divina Misericórdia para
Janelas, e o Porta-Chaves da Divina Misericórdia
(em oliveira). Mais recentemente, em 2016, o mesmo
Diário de Notícias informava que um russo estava
a comercializar “Ar Abençoado de Fátima” por três
euros a lata, o que parece exagerado apenas se não
tivermos em conta que, segundo o empresário Sergey
Pankovets, o produto tem uma validade de 99 anos.
Cerca de 2000 anos depois de terem sido expulsos,
os vendilhões têm uma nova oportunidade. Nunca é
tarde para uma reparação. visao@impresa.pt

ILUSTRAÇÃO: JOÃO FAZENDA

O

s muçulmanos acreditam que uma espécie de cavalo alado transportou o profeta
Maomé de Meca até Jerusalém numa noite.
Os cristãos acreditam que um homem, nascido de uma virgem, voltou à vida três dias
depois de ter morrido. Eu próprio acreditei
que uma equipa formada por Preud’Homme; El Hadrioui, Jorge Soares, Ronaldo e
Edgar; Leónidas, Jordão, Bruno Caires e Seo
Jung-Won; João Pinto e Nuno Gomes, poderia sagrar-se campeã nacional na época de 1997/98.
Cada um tem direito às suas crenças extravagantes.
Mesmo quem não é crente deve admitir que, em
Fátima, se deu um milagre. Por um lado, como já tive
oportunidade de confessar, não acredito que a mãe
de Jesus tenha estado no concelho de Ourém em 1917.
Em nenhum versículo dos evangelhos Nossa Senhora
sugere, sequer, a intenção de algum dia visitar o Ribatejo. Não há uma referência elogiosa à lezíria, uma
expressão de interesse pelas sonoridades do fandango, nada. Por outro lado, sou forçado a reconhecer
que Fátima sofreu uma transformação prodigiosa.
Não me refiro apenas ao impressionante número de
pessoas que anualmente acorre à cidade para adorar
a imagem da Virgem, aliás em clara transgressão do
segundo mandamento. Falo sobretudo do milagre
económico – aquele que nós, em Portugal, sabemos
ser o mais difícil de conseguir. O desenvolvimento
da cidade não deixa dúvidas, e há certamente dois ou
três produtores de cera em cuja vida Nossa Senhora operou maravilhas. A partir de 2013, o Santuário
passou a disponibilizar uma vasta gama de produtos, unindo finalmente o moderno merchandising e
a antiga fé. De acordo com o Diário de Notícias, o artigo mais popular era o lenço do adeus (que custava,
na altura, dois euros e meio), seguido de perto pelos

1289484
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