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Editorial

FRANCISCO MADELINO
Presidente da fundação inatel

Resistência em tempo de crise
e solidariedade

G
ilustração

Gabriela Sottomayor

abriela Sotto Mayor é ilustradora de
literatura infantojuvenil e investigadora na
mesma área. Como ilustradora conta com
mais de duas dúzias de livros destinados,
preferencialmente, às crianças. Destacase o livro Os sinais do coração (Guilherme
Semionato, Porto Editora, 2020). Como
investigadora (PhD - UM) é autora de vários artigos/
capítulos de livro, destacando-se a publicação:
«Ilustração de livros de LIJ em Portugal na primeira
década do século XXI: caracterização, tipificação e
tendências» (Tropelias & Companhia, 2016).
Em paralelo com a ilustração é apaixonada pela
cozinha vegetariana. Alimenta regularmente o
projeto AMAR POR DOIS com comida simples,
saudável e saborosa, sempre sem ingredientes de
origem animal, sem açúcar e sem glúten. Porque
o veganismo não é o futuro, é o presente, lançou
recentemente uma rubrica online, semanal e em
direto, onde conversa com amigos, conhecidos e
desconhecidos sobre as suas vidas vegetarianas. São
histórias de vida partilhadas por pessoas como tu e
eu que, cada vez mais, estão preocupadas com a sua
saúde, com o ambiente e com o bem-estar animal,
optando por fazer refeições 100% vegetais.

V

ivemos, desde março de 2020, uma crise pandémica
que as nossas gerações nunca tinham conhecido.
Para além do medo associado, sobretudo num início de consequências totalmente imprevisíveis, a
generalidade da vida social e económica nacionais
estagnou e muitas atividades económicas paralisaram. Grande parte destas associadas à missão essencial da atividade da Fundação Inatel, na cultura, no desporto, no turismo e na hotelaria.
Nos artistas, nos maestros, nos atores, nos músicos, nos técnicos de apoio às atividades em palco, nos trabalhadores dos
hotéis, nos guias turísticos, abateu-se uma hecatombe sobre
os seus empregos e rendimentos, muitos destes associados a
situações de pouca segurança e proteção na Segurança Social. Hotéis e agências de viagens fecharam em catadupa, e
centenas de milhares de trabalhadores ficaram desempregados ou foram colocados em layoff.
O Estado agiu rapidamente, apoiando empregos e empresas. Caso contrário seria uma catástrofe social de dimensões
ímpares. Quase 25% do emprego chegou a estar apoiado,
embora nas margens da formalidade, muitos, por razões que
se percebem, ficaram apenas resumidos ao apoio social mínimo, o Rendimento Social de Inserção.
Até agora, em todo este contexto, a taxa de desemprego
tem, relativamente, resistido, embora os efeitos globais ainda
não tenham terminado.
Neste contexto, contudo, a sociedade portuguesa, e muitas das suas instituições, resistiu e agiu contra este ambiente
negativo, ativando o melhor dela e a solidariedade nacional.
Este número do Tempo Livre é precisamente sobre alguns
setores e experiências solidárias que foram capazes de resistir
aos tempos difíceis que temos passado e ativaram as pulsões
solidárias e empáticas da nossa sociedade.
Desfrute assim de mais este número do nosso Jornal.
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reportagem

Paixões
solidárias
Claudio gosta de
escrever. Sofia gosta
de desenhar. Pai
e filha gostam de
jogos de palavras.
Claudio e Sofia
Hochman uniram
a brincadeira ao
livro, o projeto à
causa, a decisão à
solidariedade. A
publicação do livro
Banda dos Animais
vai apoiar uma
iniciativa defendida
pela Animalife.
A campanha de
financiamento
coletivo decorre até
14 de maio

N

uma clara manhã, dialogando
com Claudio Hochman, pela
janela do Zoom, veio-lhe à memória o verão passado. Todos
os dias fazia jogos de palavras
com a filha. Enquanto relembra o processo criativo, que
teve lugar durante as manhãs, na casa de
praia, revela que “Sofia adora adivinhas e
gosta de brincar com as palavras”. Acrescenta: “Como falo espanhol com ela, a
Sofia gosta de encontrar palavras iguais,
ou outras muito diferentes, nas duas línguas.” Então começaram a fazer rimas
com animais, que eram de diferentes
países, e todos tocavam um instrumento,
são exemplos: “Era uma vez uma tartaruga argentina tocava arpa e chamava-se
Serafina; Havia também um cão português tocava bateria com as mãos e com os
pés; Era uma vez um coelho cantor que
com duas cenouras tocava tambor.” Ao
fim de quinze dias muitas rimas estavam
concluídas.
No regresso das férias, lembrou-se de
propor à filha que fizesse desenhos dos
animais, porque também gosta de a estimular para as artes plásticas. Grandes
folhas de papel e tinta da china aguardavam o traço de Sofia, que começou a desenhar um animal por dia. Quando viu
o resultado, Hochman pensou: “É uma
brincadeira de um pai com a sua filha,
mas esta ideia pode ser gira se for vinculada a uma causa”. Decidiu contactar
associações que apoiam animais, a Animalife aprovou a proposta do livro Banda
dos Animais.
Primeiro a ideia. Depois a campanha de
financiamento coletivo, PPL Crowdfunding
(https://ppl.pt/causas/bandadosanimais)
divulgada na página de Claudio Hochman, e generosamente partilhada pelos
seus amigos, no Facebook: “Se conseguirmos o objetivo, com a vossa ajuda, poderemos publicar o livro e ajudar a vacinar
e desparasitar mais de 200 cães e gatos de
famílias carenciadas.” O prazo termina
em 14 de maio.
Sofia Hochman, aos seis anos, “gosta
de desenhar e que lhe leiam histórias”, e
diz que tem uma “memória de elefante”,
curiosamente o livro não inclui este animal, tem outra pertinência na sua vida.
Um dia, Claudio contou à filha: “Se um
ser humano faz mal a um elefante, podem
passar vinte anos, caso o elefante volte a
ver essa pessoa, vai lembrar-se que lhe fez
mal.” Desde então, Sofia não se esqueceu
desta história. E da importância de exercitar a memória. Quando sai da escola,
relata ao pai tudo o que lhe aconteceu

DR

Claudio e Sofia Hochman

durante o dia. É mais um jogo quotidiano
que alimenta a vida de um pai que acompanha o crescimento da filha.

Um porto seguro
Claudio Hochman, autor, encenador e formador de teatro, nasceu em Buenos Aires
em 1958. Vivia na Argentina quando foi
convidado por Carlos Fragateiro, então diretor do Teatro da Trindade, em 1997, para
fazer uma encenação da peça Cyrano, com
atores portugueses. Lembra-se que numa
viagem a Barcelona teve direito a um dia
de passagem pela capital portuguesa. Durante um passeio, em Cascais, teve um
pensamento: “Se algum dia tenho de viver noutro sítio, aqui estaria muito bem.”
E assim foi.
Continuou a viver em Buenos Aires,
encenava no Teatro San Martin, mas uma
vez por ano vinha trabalhar em Portugal.
Em 2001, novamente convidado para fazer
duas encenações e um curso, no Trindade,

mudou-se para Lisboa. O plano era permanecer oito meses. Durante esse período, que coincidiu com mais uma crise económica grave na Argentina, “a segurança
do país estava muito frágil, a situação era
complicada”. Na altura, tinha um filho pequeno, com dois anos. Teve de tomar uma
decisão. Gostava das pessoas, do clima, do
trabalho, aqui também podia ter uma carreira no teatro e na escrita. Pesou tudo nos
pratos da balança. Foi muito importante
sentir que o seu filho “podia crescer com
mais segurança” em Portugal. Assim, de
repente, “oito meses transformaram-se em
vinte e um anos”.
A par do trabalho de encenação e formação de atores, teve sempre vontade de
continuar a escrever. Nos últimos anos publicou Pássaro que Voa: 50 Histórias de vidas
migrantes, ilustrado por Carlota Madeira
Lopes; Saudade: um conto para sete dias; Famílias Destrambelhadas, ilustrado por João
Vaz de Carvalho; Mulheres Nascidas de um
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Nome, Homens sem Nome, Ilhas e Gémeos,
com ilustrações de Beatriz Bagulho.

“Verdadeiramente humanos”
José Saramago, em 1995, escreveu: «Creio
no direito à solidariedade e no dever de
ser solidário. Creio que não há nenhuma
incompatibilidade entre a firmeza dos valores próprios e o respeito pelos valores
alheios. Somos todos feitos da mesma carne
sofrente. Mas também creio que ainda nos
falta muito para chegarmos a ser verdadeiramente humanos» (Cadernos de Lanzarote).
Claudio Hochman quis comentar: “Acho
que o ser humano, por proteção, constrói
uma carapaça. O mundo é muito injusto.
Há muita desigualdade. Se todos colaborarmos um bocadinho… aqui vejo que há
pessoas solidárias em grande escala.”
Sete em cada dez portugueses têm o
hábito de oferecer donativos para causas
solidárias, segundo um estudo divulgado
em 2014. Hochman conhece muitos portugueses que apadrinharam uma criança
em África, assumindo o compromisso de
contribuir para o seu bem-estar e educação.
Muitas vezes testemunha, no metro, que
há pessoas com poucos recursos a dar ajuda a quem mais precisa. Considera que é
um “fenómeno curioso” e que não tem visto noutra parte do mundo: “Vou partilhar o
pouco que tenho com alguém que tem ainda menos do que eu… é uma atitude muito
bonita!” Na sua terra natal, Argentina, “há
tanta pobreza que não há maneira de pensar em apadrinhar um menino de África”.
Claudio Hochman é formador de teatro, na Academia Inatel, desde 2014. Recorda-se que aos quinze anos teve uma
“experiência marcante, muito boa” num
grupo de teatro. Buenos Aires é uma cidade onde há muitos teatros, “muitas
pessoas fazem teatro e vão ao teatro”.
Quando pensou ser docente quis reproduzir com outros jovens o que de bom
se passou com ele. Quis ser um professor
solidário que contribui para a transformação e desenvolvimento dos alunos. Estudar e fazer teatro pode trazer outras perspetivas aos jovens. Já assistiu à evolução
de diversos talentos. É o caso de Soraia
Tavares. Quando frequentou o curso de
Teatro Musical, Hochman compreendeu
que “ela tem um talento inato… é como
um Messi, um Maradona, um Ronaldo”.
Após ter acompanhado a sua participação
no The Voice Portugal, e atuação no palco
do Teatro da Trindade, no espetáculo Chicago, concluiu: “Nós só acompanhámos a
sua formação, tudo o que ela conseguiu é
porque merece.” Teresa Joel

Ilustração rima com missão
Rodrigo Livreiro, presidente da Animalife, “abraçou de
imediato o desafio”, apostando na campanha associada à
publicação do livro Banda dos Animais
O projeto de Claudio e Sofia Hochman
interessou-o por que razão?
Desde logo, gostámos muito da ideia por
trás do livro – um projeto que nasceu de
tempo de qualidade passado entre pai e
filha. Depois, ficámos rendidos às rimas
e ilustrações da Sofia.
E o que mais lhe chamou a atenção?
A componente solidária: esta campanha
vai permitir vacinar e desparasitar
todos os animais dos utentes inscritos
no Programa de Apoio a Pessoas em
Situação de Sem Abrigo da Animalife e
contribuir para o bem-estar de mais de
200 cães e gatos.
Um dos principais objetivos da
Animalife consiste em ajudar famílias
carenciadas com animais de estimação.
Como estão a levar a cabo a vossa
missão neste tempo de pandemia?
Adaptando métodos e formas de
trabalhar. Atualmente ajudamos perto
de 335 entidades de apoio animal e
170 protetores individuais, cerca de
500 famílias e mais de 100 pessoas em
situação de sem-abrigo, num universo
de aproximadamente 65 mil animais
apoiados. Para manter de pé todos
estes apoios, tivemos de alterar, por
exemplo, a forma como organizamos o
Banco Solidário Animal (BSA), a maior
iniciativa de recolha de alimentação e
outros bens de primeira necessidade
para animais, que promovemos três
vezes por ano em supermercados
e hipermercados de todo o país.
Com as campanhas presenciais
suspensas, vimo-nos forçados
a estudar alternativas. A opção
recaiu em campanhas de vales.
Desde o início da pandemia,
realizámos já diversas
iniciativas neste novo
modelo.
O que mudou desde
março de 2020?
Desde o início da
pandemia, o número
de pedidos de apoio
disparou: por parte de
associações que viram os
seus donativos cair e as suas

reservas de ração esgotar; por parte de
cuidadores de colónias que ficaram sem
meios para alimentar os animais a seu
cargo; por parte de pessoas comuns
que, de um dia para o outro, se viram
sem trabalho e deixaram de conseguir
assegurar a alimentação e os cuidados
médico-veterinários dos seus animais de
companhia.
Que dificuldades enfrentaram?
A suspensão das campanhas presenciais
do BSA em loja – que permitem
alimentar diretamente cerca de 65 mil
animais – terá sido, sem dúvida, uma
das maiores dificuldades que tivemos de
enfrentar.
Sentiram maior ou menor apoio
solidário?
Sentimos, como sempre, uma enorme
solidariedade. Em plena pandemia,
criámos a Plataforma Solidária Animal,
uma resposta social que lançámos
com o objetivo de juntar pessoas com
necessidades a pessoas disponíveis
para ajudar. Logo nos primeiros dias, a
adesão foi enorme. Em pleno período
crítico, houve quem não hesitasse e se
mostrasse disponível, por exemplo, para
passear animais de pessoas infetadas
ou idosas, ou levar bens a casa dessas
pessoas.
A solidariedade mantém-se, apesar do
difícil contexto que atravessamos…
Os parceiros institucionais também
fizeram um esforço para adaptar
a forma como nos apoiam.
Sem eles teria sido impossível
que conseguíssemos, em pleno
confinamento geral, fazer chegar
perto de 200 toneladas
de ração até algumas
associações que de outra
forma não teriam como
alimentar os animais
a seu cargo. E depois,
claro, não posso deixar
de salientar iniciativas
como a do Claudio
Hochman, que se
lembrou de criar um
livro com um propósito
DR solidário. T.J.

ANIMALIFE

É

uma associação de
sensibilização e apoio social
e ambiental, de âmbito
nacional, sem fins lucrativos,
constituída em outubro
de 2011, cujo objetivo é
diminuir o grave problema
do abandono animal, atuando a
montante sobre uma das principais
causas de abandono em Portugal: a
vulnerabilidade económica e social
das famílias.
Ao longo dos anos, tem
investido em três linhas de ação:
apoio a associações e grupos de
proteção animal; apoio a famílias
em situação de carência económica;
e acompanhamento de pessoas em
situação de sem-abrigo com animais
a cargo.
A Animalife tem Centros de
Atendimento (CAA), com capacidade
de armazenagem e distribuição
de bens, em Lisboa, Porto, Sintra,
Oeiras, Seixal, Póvoa de Varzim e
Loures. Todos os meses, no âmbito
dos programas de apoio social,
distribuem perto de dez toneladas de
alimentação animal.
Contam com a colaboração
de uma equipa voluntária de
coordenadores distritais. São os
responsáveis por levar a missão da
Animalife junto de voluntários de
todo o país.
A Animalife é também a entidade
criadora e organizadora do Banco
Solidário Animal (BSA), a maior
campanha nacional de recolha de
alimentos e outros bens essenciais
para animais, que acontece três
vezes por ano – fevereiro/março,
maio e setembro/outubro –, em
hipermercados e supermercados de
todo o país, incluindo ilhas.

Contactos:
707 309 233 | geral@animalife.pt
| www.animalife.pt |
NÚMERO SOLIDÁRIO
760 300 540
(0,60€+ IVA por chamada)
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Entrevista Isabel Jonet

“Os portugueses
são muito solidários”
No ano em que celebra 30 anos, o Banco Alimentar continua a cumprir a sua
missão: chegar a quem mais precisa. Uma missão que depende de todos

N

uma conversa com Isabel
Jonet, formato online,
facilmente percebemos que
estava no local de operações
da instituição. Enquanto
conversávamos eram vários
os que passavam através das
janelas de vidro do gabinete, e ainda
antes de começarmos a conversa, o
barulho de fundo remetia-nos para uma
fábrica de trabalho de produção. Poderá
dizer-se que o Banco Alimentar (BA)
cresceu e transformou-se numa fábrica
de ajuda que chega a mais de 21 mil
instituições e ajuda 450 mil pessoas com
100 mil quilos diários.
Isabel Jonet começou no BA quando este
ainda tinha três anos e ajudava apenas
16 instituições. Hoje, 27 anos depois,
encontra-se à frente daquele que é o
maior desafio do BA, encontrar soluções
para aquela que é, não só uma pobreza
estrutural, como também uma pobreza
conjuntural. E a tendência pode ser a de
não melhorar.
Em 30 anos de Banco Alimentar é este o
momento com mais pedidos de ajuda?
Eu penso que este é o momento mais
desafiante que já tivemos. Tanto pelo
número de pessoas que procuram
apoio, bem como pelas características
das pessoas que foram surpreendidas
pelo impacto social e no emprego que
tivemos com a pandemia. Hoje, mais do
que nunca, tem que haver uma grande
articulação entre todas as estruturas
para podermos ajudar as pessoas que
ficaram sem trabalho e sem emprego.
Temos hoje um novo perfil de pessoas
que pede ajuda?
Sim, são pessoas que tinham a vida
completamente organizada e que eram
trabalhadores por conta própria e
independentes, e de um momento para
o outro ficaram sem a possibilidade
de poderem trabalhar ou porque o
local de trabalho fechou ou porque
foram despedidos. Estamos a falar de
profissionais ligados à ginástica (PT),
higienistas, dentistas, condutores
de Uber, pessoas que trabalham em
restauração, alguns ligados ao setor
da cultura e do desporto, outros que
dependiam da renda dos estudantes…
setores que tinham a sua atividade
estabilizada e que foram surpreendidos
por algo que não estava previsto. Foi
esta surpresa que deu lugar a uma
pobreza conjuntural.
Em Portugal temos uma pobreza
estrutural – mais de um milhão de
pessoas vive com menos de 250 euros

por mês – e a acrescentar a esta pobreza
temos hoje esta nova pobreza de quem
vê a vida virada do avesso de um dia
para o outro, a pobreza conjuntural.
Segundo o último estudo partilhado
pela Fundação Francisco Manuel dos
Santos sobre a pobreza, “A Pobreza
em Portugal – trajetos e Quotidianos”,
o mesmo estudo identifica quatro
perfis de pobres no país: reformados,
precários, desempregados e
trabalhadores. O estudo da fundação
concentrou-se nos pobres com 18 e
mais anos, concluindo que 32,9% são
trabalhadores, 27,5% reformados, 26,6
% precários e 13 % desempregados.
Como é que explicamos que mesmo
trabalhando, ainda há pessoas pobres?
São trabalhadores pobres, e desses
cerca de 33%, 5% são licenciados. É
impressionante o resultado desse
estudo. Apesar de terem um curso
superior não encontram um rendimento
que lhes proporcione um salário que
preencha todas as necessidades, porque
estas pessoas estão empregadas, mas
recebem uma remuneração muito baixa.
Os salários em Portugal são muito baixos
e assistimos a um fenómeno terrível,
o peso da habitação, seja nas rendas
de casa seja no crédito à habitação é
muito elevado no orçamento familiar.
As pessoas têm salários baixos, mas têm
contas elevadas e têm de poder ter uma
casa onde morar, luz, água, são rubricas
importantes no orçamento familiar.
Estes trabalhadores pobres também
procuram apoio no BA?
Hoje sim com a pandemia procuram
apoio alimentar, seja a partir do Banco
Alimentar, seja a partir das instituições
da sua zona de residência. Chegam
a meio do mês e já não têm dinheiro
porque logo no início tiveram que dar
uma parcela grande para a habitação.
No início da pandemia criaram, dentro
do BA, a Rede Emergência Alimentar
(REA). Qual o balanço que faz deste
programa?
A Rede de Emergência Alimentar foi
criada logo no dia 19 de março, no
primeiro confinamento, tínhamos
pensado que seria uma resposta
temporária para ajudar as pessoas a
pedirem ajuda, e ajudar as pessoas
que quisessem dar ajuda ou quisessem
ser voluntárias. Ainda hoje, graças
à Rede de Emergência Alimentar
temos conseguido acudir a muitos
pedidos, mas também satisfazer outras
necessidades. Através desta rede são
distribuídas aos Bancos Alimentares, e

através deste às instituições, mais de três
mil toneladas de alimentos, só no ano
passado.
Quantas pessoas é que estão a ajudar
com a REA?
Para além daquelas que já eram
ajudadas pelo banco alimentar,
conseguimos dar resposta a 89 mil
pessoas. Mais de 36 mil famílias
recorreram a este apoio da REA. Para
além disso os bancos já apoiavam 370
mil pessoas. Num total, 450 mil pessoas
apoiadas com alimentos todos os dias
porque as pessoas têm que comer todos
os dias. E é isto que nos mostra que
não podemos abdicar, para já, da rede
de emergência alimentar porque ela é
muito necessária.
Que tipo de alimentos é que vos
chegam todos os dias ao BA?
Os portugueses são muito solidários.
E nas campanhas de recolha que não
conseguimos fazer nos supermercados,
que fizemos numa versão online e com
os vales nos supermercados as pessoas
participaram muito. A nós chegam-nos
produtos não perecíveis, como o azeite,
o leite, cereais de pequeno-almoço,
enlatados, massa, arroz, farinha, feijão
e grão; mas todos os dias recebemos
excedentes da indústria. Desde as
sobras dos supermercados – pão, bolos,
iogurtes, queijo –, passando pela fruta e
legumes dos agricultores portugueses,
são muitos os produtos que as cadeias
de distribuição não conseguem escoar e
que ajudam a que todos os dias os bancos
alimentares entreguem mais de 120 mil
quilos de alimentos. Todos os dias.
Com a pandemia têm chegado produtos
diferentes?
Já verificámos que quando há crise há
produtos que recebemos mais. Produtos
que têm um custo mais caro e que as
pessoas reduzem. Durante a pandemia,
por exemplo, tivemos uma doação muito
grande de peitos de frango dos hotéis da
Madeira. Os hotéis fecharam todos, e a
pessoa que fornecia os peitos de frango
nos hotéis doou ao banco alimentar sete
toneladas de peitos de frango. No ano
passado tivemos muitas framboesas
e outros produtos mais caros que se
vendiam nos hotéis e restaurantes, e
como estes estavam fechados havia
excedentes que eram reencaminhados
para nós.
Ainda há muito desperdício alimentar
nas casas e nos locais de trabalho dos
portugueses?
Ainda há muito desperdício nas
nossas casas. Todos nós desperdiçamos

alimentos que podíamos aproveitar
e por vezes nem temos consciência
de que os desperdiçamos. Ainda há
uma fraca consciência para a questão
do desperdício alimentar e por isso
mesmo lançamos o movimento Unidos
Contra o Desperdício, que tem um site
próprio, e que pretende precisamente
alertar os portugueses para essa questão
dando dicas e ideias de cozinha, que
têm permitindo trazer uma consciência
coletiva de que 1/3 daquilo que é
produzido é desperdiçado.
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João Nogueira

Falamos em pobreza conjuntural. Qual
o impacto do fim das moratórias na vida
das famílias portuguesas?
O problema é que quando as moratórias
chegarem ao fim muitas empresas
não vão conseguir pagar o crédito.
A moratória o que fez foi adiar o
pagamento, não foi anular o pagamento.
E quando chegarmos ao fim desse
adiamento, já aconteceu com algumas
famílias em março, as pessoas não vão
conseguir aguentar/pagar a prestação de
crédito que têm como dívida. Eu tenho

“Os 21 Bancos
Alimentares
chegam a mais de
21 mil instituições
e distribuem mais
de 120 mil quilos
de comida por dia”

esta previsão, talvez seja negativa, mas
acho que vamos ter muitas empresas
que vão encerrar e vamos ter maior
desemprego.
Com um possível aumento do
desemprego e de instabilidade social e
económica, vão as instituições sociais
conseguir dar resposta ao crescente
pedido de ajuda?
Temos que nos unir. A única
forma é estarmos todos juntos e o
Estado assumir aquela que é a sua
responsabilidade de intervir. O Estado
tem feito muito. Tem aumentado os
apoios sociais, mas ainda há muitas
pessoas que escapam a esses apoios
sociais, nomeadamente as pessoas que
trabalhavam na economia informal, que
não descontavam e que não tinham a
situação regularizada. Mas só com a
ajuda de todos, e com esta consciência
de solidariedade coletiva é que podemos
realmente intervir.
Na sua opinião, o que pode o Estado
fazer ainda mais?
O Estado pode ser titular com as
instituições, tem que fazê-lo, não pode
trabalhar sozinho. Caso contrário vamos
assistir a fraudes e duplicações. Tem
que se ter uma rede, e só trabalhando
em rede de forma coordenada é que é
possível suprir as necessidades de uma
família, sejam alimentos, renda de casa
ou luz, porque as famílias têm muitas
necessidades. Quando estamos a falar
de famílias com crianças, e ainda mais,
de famílias com filhos deficientes, aí,
ainda é mais preocupante. O Estado
tem que trabalhar em conjunto com as
instituições, sejam CM, Autarquias, IPSS
e temos que conseguir uma grande rede
de solidariedade.
Sobre a necessidade de trabalhar em
rede, os 21 bancos alimentares são uma
fórmula vencedora?
Os 21 bancos alimentares têm o mesmo
modelo de funcionamento, são geridos
da mesma forma. Quer estejamos
na Madeira ou em Faro, os Bancos
Alimentares são iguais em todo lado
e dependem da solidariedade das
pessoas da sua região. Há uma rede
de confiança. Aquilo que os Bancos
Alimentares souberam construir foi
sobretudo uma rede de confiança com
muito voluntariado. Muitos jovens que
querem participar e isso traz alegria
ao trabalho voluntário, e os Bancos
Alimentares ajudam, mas ajudam com
alegria. Isso é um aspeto diferenciador.
Quantos voluntários é que estão
atualmente a trabalhar no BA?
No dia a dia temos mais de 800
voluntários. Há pessoas que fazem oito
horas por dia a preparem cabazes de
alimentos para as instituições. E todos
os dias trabalham com uma bondade
que é um exemplo para toda a gente.
Hoje em dia esses voluntários são mais
novos, até porque tivemos que dispensar
os voluntários mais velhos até estarem
vacinados porque não queremos que eles
corram riscos. Os 21 bancos alimentares
chegam a mais de 21 mil instituições
diariamente e distribuem mais de 120 mil
quilos de comida por dia. E as instituições
é que vêm buscar os produtos, levam
para a própria instituição e aí distribuem
em formato de cabaz ou em formato
de refeição confecionada que é servida
nos lares ou no apoio domiciliário, ou
sanduiches na rua aos sem-abrigo.
Como é que se consegue construir essa
marca de confiança?
É um trabalho diário. Temos que
garantir que a rede de distribuições de
produtos está bem acompanhada e que

as instituições fazem bem o seu trabalho
e de que há a certeza de que tudo
quanto é doado chega à mesa de quem
precisa. Mas também é um trabalho de
construção com os nossos voluntários,
com as nossas instituições. Tudo o que se
faz no Banco Alimentar é transparente.
As contas são publicadas, temos tudo
auditado, é realmente um trabalho diário.
A Isabel Jonet nunca pensou em
desistir?
Nunca. Eu gosto muito do que faço aqui
e todos os dias faço coisas diferentes, e
também é isso que me tem permitido
multiplicar a ação do Banco Alimentar.
Quando eu cheguei ao BA ele era
muito pequenino, tinha apenas 16
instituições, não tinha modelo de gestão.
Eu reestruturei o modelo de gestão e
há 17 anos criei a Entre Ajuda, e com
ela lançamos um banco não alimentar;
temos a Bolsa do Voluntariado,
maior site português de voluntários,
conseguimos criar a Campanha Papel
por Alimentos, fomos precursores na
recolha de alimentos a partir da Internet,
temos feito tantas coisas novas que há
sempre uma vontade de continuar em
vez de desistir. Por exemplo, para tirar
partido das pessoas mais velhas, e dos
reformados que já tiveram uma boa vida
profissional lançámos um projeto que se
chama Tempo Extra em que propomos
às pessoas que possam dar o tempo que
têm e o saber que acumularam ao longo
da vida a instituições de solidariedade
social e tem sido uma grande surpresa
porque há pessoas que se reformam
cedo e não querem parar.
O projeto Tempo Extra responde a
dois dos objetivos da Agenda 2030
do Desenvolvimento Sustentável:
Saúde de Qualidade e Trabalho Digno
e Crescimento Económico. As vidas
longas têm que ser pensadas no
imediato.
As pessoas quando param de trabalhar
têm que continuar a ser produtivas.
Não é necessário que tenham uma
remuneração, mas é necessário que elas
próprias tenham interesse na vida para
que não fiquem doentes, deprimidas,
para que não se sintam excluídas
e desperdiçadas. Há um grande
desperdício de recursos. As pessoas
chegam aos 65 anos e são mandadas
para casa quando ainda têm muito para
oferecer.
A Isabel é uma mulher de fé? A fé é
importante aqui, no BA?
Eu tenho que ter fé. Temos que acreditar
que há um sentido para as nossas
vidas, temos que acreditar que todos
fazemos parte uns dos outros e que,
quer sejamos católicos ou muçulmanos
há uma fé comum, a fé no Homem e
na possibilidade de que com amor se
transforma a sociedade.
Como pedir ajuda e como ajudar?
Basta irem ao site da Rede de
Emergência Alimentar e preencher o
formulário. E são encaminhados de
imediato. Quem quer ajudar, basta
aceder ao site www.alimentestaideia.pt
ou deslocar-se a um BA da sua região.
Como olha para o papel da Fundação
Inatel na luta contra pobreza?
A Inatel tem um grande poder
porque tem uma estrutura nacional
e tem a capacidade de chegar aos
seus associados que podem ser
empaquetados para as causas. Na lógica
dos objetivos do Desenvolvimento
Sustentável vejo a Fundação Inatel como
um bom parceiro para a luta contra a
fome e contra a pobreza.

Maria João Costa
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Viajando com livros

AS INTERROGAÇÕES NOS ANOS DO MEDO
Caminhamos para um outro mundo diferente e que vai nascer depois da tragédia que estamos
a viver. Será melhor ou será pior? A propagação do vírus pode demorar alguns anos ou
algumas décadas. Tudo dependerá das escolhas e das apostas que hoje fazemos ou que não
fazemos Por António Valdemar

A

época de enorme complexidade e angústia que estamos
a viver, em consequência da
multiplicação de uma pandemia que se disseminou através
do mundo e que também se
encontra agravada por duas
fatalidades: o ressurgimento dos nacionalismos populistas que conduzem aos
regimes totalitários; e a ambição ilimitada de aprofundar a cooperação global
para garantir, em liberdade e democracia,
o pluralismo de opinião, a estabilidade e
a confiança.
O princípio da tragédia terá começado
na cidade de Wuhan, na China. Pouco
depois, o terror invadiu as grandes cidades e disseminou-se até nas aldeias mais
longínquas que dir-se-iam à margem da
civilização. Os primeiros sinais da pandemia, e a avaliação das suas consequências, exigiram respostas perante a evolução do processo. Houve que reformular
a política do Serviço Nacional de Saúde,
intensificar os cuidados médicos e hospitalares, introduzir uma rede de serviços
a funcionar em todo o País; as autarquias
reestruturaram o acompanhamento dos
doentes, as intervenções de solidariedade junto das vítimas e das
famílias. Não é altura para cantar
vitória, mas temos de reconhecer
que, em Portugal, podemos registar contributos significativos para
impulsionar a investigação, identificar os surtos e restringir os contágios.
É mais do que evidente que as incertezas geram ansiedade e causam as maiores preocupações. Mas a adversidade
também obriga a ultrapassar a rotina e a
sair do marasmo. Estimula a energia para
enfrentar o medo, vencer a insegurança e
ultrapassar indecisões. Dá-nos coragem
para lutar, para assumir decisões inovadoras e capacidade de imaginação para
agir e escolher soluções adequadas.
Um dos pensadores contemporâneos
de renome universal, Yuval Noah Harari, o consagrado autor de obras como
Sapiens, uma Breve Historia da Humanidade e Homo Deus considera indispensável
apostar nos investigadores da ciência e
investir no equipamento dos laboratórios. É, ainda, essencial a construção e
remodelação de hospitais, a formação de
médicos, de enfermeiros, de assistentes
operacionais e a mobilização de todos
os outros recursos capazes de proteger a
vida humana. «Os nossos super-heróis –
acentua Yuval Noah Harari – são os cientistas nos laboratórios».
Também Elvira Fortunato, uma das
cientistas portuguesas com repercussão
internacional e que tem sido indicada

dr

A advertência de Goethe perante
as situações de angústia

para o Nobel é da opinião que «se o futuro não se prevê inventa-se; o seu percurso pode bem ser o exemplo, que se torna
cada vez mais premente, perante os desafios que enfrentamos». E acrescenta: «A
palavra impossível não entra no laboratório, porque os materiais, às vezes, podem
surpreender-nos. Não há maus materiais.
Todos são bons. Depende da aplicação. O
nosso caixote do lixo está sempre vazio.»
Qual o ponto da situação? É um momento para refletir questões primordiais,
rever interpretações e controvérsias a fim
de articular a construção do futuro. A
multiplicação do número de infetados e
de mortos que prossegue não se sabe até
quando e nem se sabe até onde, requer –
numa hierarquia de prioridades – a operacionalidade e a eficácia nas áreas da saúde, da economia, da educação, da cultura
e da justiça.
Perante situações de catástrofe – e está

mais do que provado que estamos envolvidos numa das catástrofes que atingiram
o mundo – Goethe advertiu: «Não se cumpre/ amanhã o que hoje não foi feito. / E
nem um só dia se deve perder». O tempo
que vivemos não se compadece com adiamentos. Houve, até agora, um morticínio
que já excedeu o número de vítimas da II
Guerra Mundial. Muitos cientistas admitem que esta pandemia só se vai atenuar
quando a maioria da população estiver
vacinada. A velocidade com que o vírus
se propaga e os acidentes de percurso associados à aplicação das vacinas, tornam
necessário, manter as medidas recomendadas para conter a propagação até que o
processo de imunização fique concluído.
Mas este é um cenário que – segundo
as previsões científicas mais autorizadas – só deverá ocorrer dentro de alguns
anos ou de algumas décadas. Até lá o
vírus vai estar sempre presente. E, ain-

da, não se sabe se a vacinação impede a
transmissão, nem quanto tempo dura a
imunidade introduzida através da infeção da vacina?
Entre tantas dúvidas e sucessivas interrogações restam-nos algumas certezas:
ainda não saímos do «olho do furacão».
Se for daqui a dois ou a quatro anos estaremos mais preparados. Se for daqui a
vinte anos, possivelmente, já ninguém
se lembra. Caminhamos – é outra certeza mais do que óbvia – para um outro
mundo bastante diferente. Será melhor
ou será pior? Dependerá das escolhas
e das apostas que hoje fazemos ou não
fazemos. Mas para concretizar, em tempo útil, os objetivos fundamentais que
as circunstâncias reclamam. Terá de haver uma ativa participação de todos nós.
Um compromisso integral, uma batalha
feroz, cruel e arrasadora, para conseguir
erradicar um inimigo comum e invisível.

TL MAi-Jun 2021 9

A Casa na árvore
Pormenor de
folhas e bagas
de Ligustrum
lucidum

Hena, pá!

História do persistente quid pro quo botânico que envolveu o Alfenheiro com
uma das plantas favoritas do profeta Maomé Por Susana Neves

D

urante as caminhadas solitárias
deste último Inverno encontrei-me várias vezes com um Ligustro. De início, ao observar as suas
bagas redondas que os pássaros
na cidade não pareciam ter pressa em comer, sentia apenas gratidão por esta árvore de origem asiática
(é nativa da China, Japão e Coreia) lançar
os seus ramos de folhagem verde escuro,
sob o local onde eu passava, como quem
estende a mão.
Um dia, quis tratá-la não pelo nome
científico, Ligustrum lucidum, como então
a chamava, mas pelo seu nome comum:
Alfenheiro de folhas lustrosas, e pouco
tempo depois descobri que por via das
suas folhas serem maiores e mais escuras
do que as do Ligustro europeu (Ligustrum
vulgare) – também chamado Alfena, Alfeneiro e Alfenheiro – a espécie asiática
substituíra a espécie europeia ao garantir
sebes e vedações mais densas, com maior
privacidade.
Na esperança de encontrar ainda alguns
espécimes do Ligustro europeu, autóctone
em Portugal continental, fui parar a Alfena, freguesia e cidade situada em Valongo
(no distrito do Porto) que, em 1990, introduziu no escudo de armas dois ramos de
Ligustro, (um de folhas e outro de flores),
e de um momento para o outro percebi
que o Ligustro europeu durante a Idade
Média ousara desafiar, nem mais nem menos, do que a Hena (Lawsonia inermis) uma
das plantas favoritas do profeta Maomé,
que muito apreciava o perfume das suas
flores e tingia de vermelho os seus longos
cabelos com o corante extraído das folhas
desta tintureira, recomendando também a
sua utilização na coloração das barbas dos
homens e na tatuagem ornamental das
mãos das mulheres.
Mas o que teria a cidade de Alfena a ver
com a Hena e o Ligustro europeu? É que a
partir de uma citação incluída no primeiro
volume da monumental obra corográfica
Portugal Antigo e Moderno (1873) – assinada pelo militar e historiador Pinho Leal
em colaboração com o abade Pedro Ferreira – se defendeu que a origem do topóni-

mo Alfena provém de ‘alhenna’, vocábulo
de origem árabe que designa Hena (‘al-hinnã’), e a partir desta origem etimológica se concluiu que em Alfena teria havido
Hena e que Hena era o Ligustro europeu
por também ser designado, como vimos,
por Alfena ou Alfeneiro. Sendo duas plantas diferentes, o Ligustro da família das
Oleáceas, ou seja, um parente das oliveiras e a Hena, uma Litrácea, onde também
se incluem as romãzeiras, porque motivo
se estabelecera esta confusão botânica?
No livro Portugal Antigo e Moderno a
descrição da utilização da planta coincide
com a utilização da Hena (também conhecida como Ligustro Egípcio). Vejamos
o que diz a citação referida: ‘No Oriente,
tanto christãos como mahometanos, costumam, por occasião de festa, amassar o
pó d’estas folhas e cobrir as mãos e pés

No topo da ilustração é visível um
ramo de Ligustro europeu (Ligustrum
vulgare) em flor. A bonita traça do
ligustro (Sphinx ligustri) é representada
na fase de lagarta que sobe o ramo
(lado esquerdo) e como borboleta
(lado direito). Ilustração de Henry Noel
Humphreys in British moths and their
transformations (1843).

com essa massa, envolvendo-a em pannos, desde a noite até pela manhã. Quando se levantam sacodem o pó, e untam os
sitios em que elle esteve, com azeite. Os
membros, assim preparados adquirem
uma côr muito encarnada, que dura 15 a
20 dias (não saindo ainda que a lavem). Só
porém as mulheres e creanças usam d’este
enfeite. Os velhos, principalmente principes e grandes, tingem os cabellos da barba
com agua d’estas folhas, o que lh’os torna
encarnados.’
Porque motivo então ocorreu este quid
pro quo de plantas? Sendo o Ligustro autóctone em Portugal (ainda aparece espontâneo em Bragança) é possível que
outrora crescesse em Alfena, mas parece
pouco plausível que tenha existido uma
cultura de Hena em Alfena pela simples
razão desta planta medicinal, aromática e
tintureira não vingar em regiões frias. Sobre este aspecto é irredutível o manual de
agricultura medieval Kitâb Al-Filâha, escrito no século XII, pelo famoso agrónomo
andaluz Ibn Al-‘Awwan.
A explicação para este equívoco botânico parece provir de um motivo muito
simples e que acaba por tornar acertada
a decisão de colocar ramos de Ligustro
europeu no escudo de armas de Alfena.
Durante o período de colonização árabe
da Península Ibérica, não existindo Hena
original chamava-se Hena a outras plantas tintureiras a partir das quais igualmente se extraíam corantes vermelhos, entre
elas, contavam-se a Alkanna tinctoria e o
nosso Ligustro.
Claro que comprar corante de Ligustro não era o mesmo que obter Hena. O
corante vermelho carmesim extraído das
bagas do Ligustro autóctone (das quais
também se extrai o preto) não servia para
pintar os cabelos e as barbas e tornar
mais femininas as mãos das mulheres.
Era, antes, utilizado para pintar iluminuras, tingir vinhos, rosários e luvas. E em
1852, quando o físico e químico francês
François-Jérôme Nicklès nomeia o corante vermelho carmesim do Ligustro como
sendo a ‘ligulina’, vem ainda a adquirir
uma nova função, a de analisar a qualida-

de das águas. Conforme se explica em O
Archivo Rural, de 20 de Janeiro de 1860, a
‘ligulina’ mudava de cor consoante a ela
eram adicionadas certas substâncias: tornava-se verde com a ‘potassa’, regressava ao vermelho na presença de ‘acidos’ e
transformava-se em azul com a adição de
‘bicarbonato de cal’. Face a esta sua capacidade reagente logo se pensou na criação
do ‘papel de ligulina’, um recurso que se
anteviu indispensável ‘aos geologos, médicos, naturalistas viajantes’. Com uma
simples provisão de ‘papel de ligulina’
na carteira, ‘em qualquer parte’ poderiam
testar a presença de calcário na água.
Após quase dois séculos, a importância
do Ligustro europeu como planta tintureira parece ter caído praticamente no esquecimento assim como o valor simbólico
do vermelho carmesim, extraído das suas
bagas, cor associada ao traje dos nobres e
poderosos. Penso agora nessa ligação do
Ligustro à tinturaria e à cosmética e, como
na realidade não conseguiu destronar a
Hena. E vendo aproximar-se a sua floração aromática (ocorre a partir de Maio até
Julho, manifestando-se exuberante por
ocasião das celebrações do Santo António), comove-me que lhe tenhamos igualmente chamado ‘Santoninhas’. No entanto, as imagens clássicas do santo popular
não lhe colocam na mão um ramo de flores de Ligustro, mas as de uma açucena
branca, ou de um lírio branco, símbolos da
pureza e do amor incondicional. O santo
casamenteiro alfacinha também não usa
um manto vermelho carmesim e as noivas
de Santo António não têm o costume de
pintar as mãos de vermelho, como acontece no Egipto, na noite da despedida de
solteira (‘Noite da Hena’). Um ritual cuja
origem remonta a um mito egípcio milenar que envolve sangue e ressurreição.
Possuído pelo ciúme do amor que a deusa
Ísis votava ao deus Osíris (rei primitivo
do Egipto, deus da vegetação), o deus Set
(deus do caos e da guerra) mata Osíris, e
espalha os seus membros pelo território
egípcio. Ao crime hediondo, Ísis responde luminosamente: recolhe com as suas
mãos os membros decepados de Osíris, e
por isso as suas mãos tingidas pelo sangue
do amado simbolizam o amor puro incorruptível.
Entre a deusa Ísis – que recolhe os membros decepados de Osíris, consegue o seu
renascimento e concebe um filho que impedirá a usurpação do trono por parte do
deus Set – e o nosso Santo António existe
um paralelismo inesperado: ambos são
expeditos na arte de consertar e fazer renascer. Segundo os versos cantados por
João Villaret em 1956 (e proibidos durante
o Estado Novo), o nosso humilde Santo
António, Doutor da Igreja, embora não
recolhesse membros, consertava tachos e
protegia namoros! Seria por influência da
abundante e perfumada floração do Ligustro? Nada que não se possa investigar
numa próxima ocasião.
Entretanto, nestes dias que se desejam
felizes e desconfinados, aproveito para
deixar um ambicioso voto a Santo António: ‘Meu querido Santo Antoninho/Fernando nascido em Lisboa/Larga o cravo
e o manjerico/e bem alto apregoa/Viva o
Sol e viva a dança/e tudo o que consola a
pança! /Que as sebes não nos separem/e
com as mãos da alma tingidas/os ligustros
nos amparem/nesta e em todas as vidas!’
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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MEMÓRIAS DE JÚLIO ISIDRO

FECHOU A PORTA
SECRETA
dr

Simone de Oliveira, Artur Garcia
e Madalena Iglésias

A

rtur Garcia um dos cantores
mais populares do último meio
século, nascido no mesmo dia
de Fernando Pessa, o mítico
jornalista da Segunda Grande
Guerra, este em 1902.
E na mesma data, 15 de Abril
mas de 1996, em que partiu a eterna menina da franja, Beatriz Costa.
Faltavam 24 horas para o Artur perfazer
84 anos, mas o destino não quis que a celebração do aniversário se cruzasse com as
lágrimas de quem nos deixa.
É bonita a história deste cantor que com
14 anos, subia aos palcos dos salões das sociedades recreativas para interpretar umas

cantigas que talvez nunca passassem disso.
Para ganhar a vida, tinha os armazéns
Jerónimo Martins onde começou por empregado de balcão da camisaria, promovido mais tarde para a secção de retrosaria.
E lá ia medindo o pescoço aos clientes
ou desenrolando um corte de fazenda
que “lhe dava um fato muito elegante”
enquanto sonhava com a vida de artista.
Talvez cantarolasse no intervalo para
almoço, o que levou os colegas a desafiarem-no para prestar provas na Emissora
Nacional.
Lá foi, nervoso, encontrar-se com futuros colegas, um dia seus concorrentes em
festivais e eleições, a Madalena Iglésias,

que bonita, a Simone de Oliveira, insinuante com aquelas mãos que também
cantavam as canções e o António Calvário, galã e senhor de boa voz, entre outros
que davam os primeiros passos no Centro
de preparação dos artistas da Rádio, dirigido pelo professor Mota Pereira.
Aprovado! Acabava-se o mede fitas e
corta alpacas, para nascer o cantor.
As aulas eram um convívio mágico com
a Isabel Wolmar, mais tarde locutora da
RTP ou a Maria de Fátima Bravo que cantava vocês sabem lá!... como só ela cantava.
Recebeu o cartão de cantor profissional,
coisa em desuso, que hoje dá direito a todos cantarem, mas nem todos bem.

As actuações nos Serões para Trabalhadores apresentados por Artur Agostinho
foram os seus primeiros cachets, muito
mais do que um fato completo no antigo
emprego.
O sonho feito realidade não parava, em
1960 grava o seu primeiro EP, disco de vinil com quatro canções na editora Rádio
Triunfo e dois anos depois o segundo, já
na Valentim de Carvalho.
E a alegria que sentiu quando foi convidado para participar no primeiro Festival
RTP da Canção em 1964?
Nesse ano, venceu António Calvário
com “Oração” e Artur fica em 8.º com “Finalmente”. Volta em 1965 e Simone ilumina tudo à sua volta com o “Sol de Inverno”. Artur é 2.º com “Amor”.
No Festival de 1967 Eduardo Nascimento leva tudo à sua frente com “O vento
mudou” e Artur chega em 5.º com a “Porta
secreta”, o seu maior êxito de sempre.
A propósito, disse um dia: “Da ‘Porta’
vendi milhares e milhares de discos. Se
naquele tempo fossem dados discos de
ouro pelas vendas, tinha a casa forrada.”
Mas prémios não lhe faltavam em casa,
Festival da Figueira da Foz, Costa Verde de Espinho e Aranda del Duero entre
muitos outros.
Faltava-lhe o teatro porque sempre
sentiu atracção pelos palcos. Fez muitas
revistas estreando-se no Maria Vitória em
“Todos ao mesmo”.
Na televisão, cantava e representava na
série inesquecível “Melodias de sempre”
apresentada pelo locutor Jorge Alves.
Naquele tempo, na nossa República silenciosa e silenciada, elegiam-se todos os
anos, os Reis do Espectáculo, através de
cupões publicados em revistas e que os
leitores enviavam com os nomes dos seus
favoritos.
Era uma distracção, num tempo em que
pouco ou nada se podia discutir ou debater, e dava que falar sobre a rivalidade Simone/Madalena e António/Artur.
Artur Garcia foi Rei da Rádio em 1967/8
e ainda Príncipe do Espectáculo em 1969.
Disse-me um dia: “A minha carreira foi
feita pelo povo” – e acrescentou com um
sorriso ingénuo – “Eu até gostava mais
de ser Príncipe porque me fazia lembrar
aquelas histórias bonitas de príncipes e
princesas.”
Recordava as digressões por tantos países, uma delas aos Estados Unidos com
Amália e as vezes em que cantou no mesmo palco com Sylvie Vartan, Rafael ou
Carmen Sevilla.
Está fechada a porta secreta de Artur
Garcia.
Estará? Ou apenas entreaberta para a
podermos visitar quando a saudade bater?
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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entrevista Ana Mendes Godinho

“Mobilizamos o melhor
de cada um de nós
ao serviço dos outros”
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a pasta que decide a vida dos trabalhadores,
dos empresários, das famílias, dos desempregados, das crianças, dos jovens, dos estudantes, a pasta
que hoje, coloca, ainda mais, as pessoas em primeiro lugar. A pandemia veio reforçar que trabalhamos
com pessoas, para pessoas, e que só assim, juntos, se consegue dar resposta ao maior dos desafios que o
Mundo, a Europa, Portugal alguma vez enfrentou: a incerteza

N

uma conversa com Ana
Mendes Godinho, ministra
do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, ficou
evidente a continuação de
um trabalho iniciado em 2015
onde o trabalho, a formação e
a igualdade de oportunidades, serão a
resposta para a resolução daqueles que são
os problemas estruturais do país. E hoje,
mais do que nunca, “este é o momento,
com o programa de Recuperação e
Resiliência, em que a mobilização dos
recursos tem que ser feita para responder
à dimensão estrutural do que precisa
de resposta, seja na dimensão social,
habitação, na saúde, e na aposta das
qualificações”.
Qual o papel da Economia Social durante
a pandemia provocada pela covid-19?
A Economia Social tradicionalmente tem
uma importância não só do ponto de vista
do desenvolvimento dos territórios como
capacidade de cooperação e mobilização
da sociedade civil, mas também é um
importante instrumento de criação
de emprego. Em Portugal, os últimos
dados que nós temos apontam para que
a Economia Social represente 6,4% da
população ativa, e o último ano mostrou
como esta dinâmica está a acontecer
com mais atividade. Exemplo concreto
é o que tem acontecido na dimensão do
setor social, das respostas sociais, que nos
últimos doze meses, no âmbito de um
programa especial criado pelo Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP)
para reforçar os recursos humanos nos
equipamentos sociais foram abrangidas
cerca 18.250 pessoas, ou seja, novas
pessoas que foram contratadas para o setor
social. Isto mostra bem, no momento em
que vivemos, por um lado a recuperação
económica, por outro lado, a resposta à
pandemia, mas acima de tudo a resposta
social. A Economia Social pode ter aqui
uma vez mais um papel extraordinário
nesta criação de emprego e principalmente
nesta capacidade capilar de criar emprego
ao longo de todo o país. Sabemos que a
presença da Economia Social acontece ao
longo de todo o país, nomeadamente nos

territórios do interior. É um momento em
que toda a mobilização é fundamental,
não só para responder às questões sociais
que precisam de resposta, mas acima de
tudo criar aqui novas oportunidades de
emprego.
Em maio a cidade do Porto recebe
a Cimeira Social. Que decisões são
esperadas nesta Cimeira?
A Cimeira Social vai acontecer nos dias
7 e 8 maio e é um dos momentos mais
importantes da presidência portuguesa,
que teve como grande prioridade
reafirmar a importância de reforçarmos
a dimensão social da Europa nas várias
dimensões que isso representa. Falamos
dos pacotes legislativos que temos
assumido e que temos desenvolvido,
concretamente o salário mínimo europeu,
a garantia para a infância, das conclusões
da estratégia europeia para as pessoas
com deficiência, procurando afirmar
durante a nossa presidência as várias
áreas relevantes do ponto de vista social.
Portanto, nesta Cimeira vamos reafirmar,
claramente, o Pilar Europeu dos Direitos
Sociais como resposta ao momento em
que vivemos e que devem ser a base, que
deve estar na recuperação económica, da
transição digital e da transição ambiental,
e assumir este Pilar Social como a base
da recuperação. A Cimeira será também
o ponto alto deste reconhecimento de
todos os Estados membros, da sociedade
civil, dos parceiros sociais europeus, das
instituições europeias, da necessidade
de reafirmarmos um plano de ação
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais
com estas nossas metas que queremos
atingir, metas concretas apresentadas no
plano. Sejam metas quanto ao emprego,
sejam metas quando à qualificação.
Isto tem importância porque enquanto
reafirmamos estas metas quantitativas
estamos a reafirmar a necessidade de
termos investimento e financiamento
concreto e recursos para atingirmos essas
mesmas metas em 2030. Claro que tudo
vai precisar de monotorização, avaliação,
mediação regular, para garantir que são
estas as bússolas que nos orientam nesta
fase de recuperação.

Segundo o estudo “A Pobreza em Portugal
– Trajetos e Quotidianos”, promovido
pela Fundação Francisco Manuel dos
Santos, 33% são pobres. Como é que
podemos contrariar estes números?
Desde logo percebemos como o trabalho
é determinante no rendimento na vida
das pessoas. É o instrumento mais
relevante para garantir que as pessoas
têm uma vida digna e que o seu trabalho
é reconhecido e valorizado. Desde 2015,
em Portugal, saíram da exclusão e risco
de pobreza cerca de 700 mil pessoas, o
que é um número muito significativo,
mas a verdade é que ainda temos muitas
pessoas em risco de pobreza e exclusão
social, situação agravada pela pandemia
– vivemos um tempo de incerteza e
ainda estamos a perceber os verdadeiros
impactos sociais e económicos que esta
pandemia trará em todo mundo –, e
concretamente na Europa e em Portugal.
Nós tivemos uma enorme preocupação
ao longo destes meses em tentar manter
e criar instrumentos excecionais para
apoiar as empresas a manterem os postos
de trabalho, mas eu diria que aqui tem
que ser um compromisso do país. Que é
o de valorizarmos claramente o papel dos
trabalhadores e usar o trabalho como um
instrumento determinante de coesão e
de proteção do rendimento das pessoas.
Esse estudo (da Fundação Francisco
Manuel dos Santos) avalia vários públicosalvo – pessoas mais velhas, crianças,
trabalhadores, desempregados, e identifica
em cada público-alvo os vários fatores
de risco, e a propósito disto, o que me
parece que é fundamental é continuarmos
esta que tem sido a nossa principal
preocupação, valorizar os salários. Prova
disso é percebermos a aposta do governo
desde 2015 que foi acima de tudo a
valorização do trabalho e o aumento do
salário mínimo nacional como fator chave
de valorização das pessoas, e do mercado
de trabalho que teve influência naquela
que foi a evolução do salário médio. Mas
mais uma vez digo, este tem que ser um
compromisso do país, um compromisso
a duas dimensões: a valorização do papel
do trabalho e valorizar o trabalho no

mercado de trabalho como peça chave – o
trabalho tem que ser remunerado e bem
remunerado; por outro lado, ao nível da
aposta decisiva nas qualificações, quanto
mais qualificadas forem as pessoas, mais
indispensáveis se tornam e mais elevado
será o seu rendimento. Dou exemplo
concreto na área do digital, na área das
competências relacionadas com a energia,
sustentabilidade e pessoas qualificadas
para trabalhar na área do apoio às pessoas
mais velhas.
Neste momento, e como resposta
à pobreza, criamos uma comissão
constituída pela sociedade civil para
nos ajudar em focar nas seguintes
dimensões: Crianças. Garantir que todas
as crianças têm igualdade de acesso e
de oportunidades aos vários serviços;
Qualificações. Uma aposta incisiva nas
qualificações que façam a diferença e
que o mercado, neste momento, valoriza
e paga bem, e esta tem que ser, e tem
sido, uma aposta nossa. Temos estado a
lançar formações com o IEFP, articulados
com alguns setores económicos, por
exemplo, com empresas tecnológicas,
definindo perfis de necessidade, e abrindo
estas formações a todos os que queiram
participar, garantindo aqui, mais uma vez,
a igualdade de acesso às qualificações
e emprego; Valorização. Garantir cada
vez mais que temos um mercado de
trabalho que valoriza as pessoas, que não
é um mercado de trabalho que cultiva
a precariedade, porque esse também é
um dos problemas dos trabalhadores
empregados pobres, falta de intensidade
laboral, e demasiada intermitência
nos locais de trabalho; Proteção social.
Mercado de trabalho que tenha reflexo
na proteção social, adaptado às novas
formas de trabalho de hoje. Termos uma
segurança social cada vez mais inclusiva
que não se impõe com modelos, mas
que tem a capacidade de se moldar às
novas formas de trabalho. Temos de nos
enquadrar para que as mesmas façam
parte do sistema e não fora do sistema.
O programa Valorizar Social, em que
consiste? Já está em prática?
O programa Valorizar Social é um
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programa que ainda está em fase de
arranque em que o que se pretende é
ter um programa intensivo e massivo
de qualificação e valorização de todos os
trabalhadores ativos na Economia Social.
Estamos a montar este programa com
os parceiros para trabalharmos em dois
níveis: qualificação e valorização dos
trabalhadores; e por outro lado, qualificar
os dirigentes da Economia Social.
E como funciona na prática?
A partir de uma articulação em rede
entre o IEFP e os centros de formação
dos próprios parceiros da economia
social – nomeadamente, o Qualifica para
certificação – com identificação de áreas
específicas e perfis específicos dentro da
Economia Social em função das atividades
de cada uma das pessoas, tendo a sua
qualificação ou reconversão em função
das áreas em que trabalham.
Ainda sobre o programa Valorizar, qual
será o papel da Fundação Inatel enquanto
parceiro da Economia Social?
O que a Fundação Inatel está a preparar
é a criação de uma rede de espaços
inovadora de co-work da Economia
Social, aproveitando muitos dos espaços
da Inatel dando uma nova função.
Ou seja, abrindo a Inatel a espaços de
inovação social e espaços de co-working,
onde qualquer jovem, qualquer pessoa,
que queira desenvolver projetos em
torno da economia social pode entrar. É
também uma forma da Inatel criar novas
oportunidades a quem queira desenvolver
novos projetos, quem queira estar a
trabalhar remotamente a partir de um
local diferente, dando ainda mais ênfase
à missão da Inatel de estar ao serviço do
território e de estar ao serviço de quem
quer inovar. Claramente, esta é uma
nova dimensão da parte da Hotelaria da
Inatel que passa a ter esta componente de
espaços de partilha, de efervescência de
economia social em todo o país.
E a Rede das Cidades da Economia
Social, como surge e em que é que
consiste?
Resulta de uma parceria inovadora em
que pela primeira vez, Portugal não tem
uma Capital da Economia Social, mas

uma Rede de Capitais da Economia
Social, é uma forma inovadora e demostra
que a Economia Social é uma economia
colaborativa e cooperativa em que,
no fundo, cinco cidades se juntaram
para conseguirem, durante este ano, a
celebração da economia social ao longo
de todo o país. Acho que é uma forma
diferente, mas ao mesmo tempo muito
simbólica do que é a economia social,
trabalhar em rede e conseguir através
desta “capitalariedade” ter iniciativas nas
cidades de Torres Vedras, Braga, Cascais,
Sintra e Coimbra. Espero que sirva de
inspiração para que no futuro deixe de
ser apenas uma capital para dar lugar a
uma rede que se alarga e que garante que
estamos a debater, a partilhar experiências
das boas práticas da economia social ao
longo dos territórios.
Durante o último ano mostrámos que
somos um povo resiliente, solidário,
verdadeiros Magalhânicos?
Aqui, no ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, e eu
gosto de dizer o nome completo do
ministério para percebermos a dimensão
da intervenção deste ministério, que vai
desde, por um lado, os mecanismos de
apoios ao emprego que criámos de uma
forma extraordinária para mantermos
postos de trabalho; por outro lado, os
mecanismos extraordinários de apoio
às famílias quando as aulas presenciais
tiveram que ser suspensas, ou as respostas
ao desemprego, procurando aqui ter
formação e reconversão para quem
ficava em situação de desemprego, ou os
programas de requalificação da área digital
que durante a pandemia procurámos
lançar. Somos realmente gigantes. Durante
a pandemia tivemos esta preocupação,
de não só responder à emergência, mas
também fazer os investimentos estruturais
que são precisos fazer e que a pandemia
mostrou que é mesmo preciso acelerar
nas várias dimensões: resposta de
emergência, resposta estrutural. Mas sim,
claramente, a resposta de emergência e a
resposta estrutural só tem sido possível
porque há uma mobilização das pessoas,
das empresas, dos empresários, das

“Tenho a certeza
de que vamos ‘dar
a volta por cima’,
mas também tenho
a certeza de que
muita coisa vai
mudar”
“Estamos num
momento de
viragem, um
momento que
precisa deste
compromisso
social de todos
estarmos
alinhados nesta
valorização dos
trabalhadores”

instituições do setor social, e acima de
tudo dos trabalhadores, muitas vezes
esquecidos. Basta lembrar-nos dos
trabalhadores que trabalham na área social
e que têm estado, de há doze meses para
cá, a proteger as pessoas mais vulneráveis
em circunstâncias novas, atípicas, de uma
permanente reinvenção das pessoas, de
conseguir proteger de uma forma mais
eficaz as pessoas mais vulneráveis é de
louvar.
A quem e a quantas pessoas é que
o governo português, a partir deste
ministério, já chegou durante a
pandemia?
Nos últimos doze meses, com estas
medidas extraordinárias que criámos,
o ministério do Trabalho chegou a 2
milhões e 827 mil pessoas, ou seja, mais
de um em cada quatro portugueses
foram abrangidos por estas medidas
extraordinárias; cerca de 173 mil empresas
foram abrangidas com apoios pagos
de 3 milhões e 400 mil euros, todos
estes valores são apenas das medidas
extraordinárias, a estes valores ainda
acresce o normal das prestações e as
prestações mínimas, seja do RSI ou do
subsídio de desemprego; mas muitas
destas medidas implicaram uma
mobilização de todos para que elas
acontecessem, exemplo concreto disso, o
lay-off simplificado em 2020 pressupôs
um exercício coletivo de todos, seja dos
trabalhadores que em 2020 tiveram
um corte do seu rendimento, seja das
empresas, que num momento de risco,
continuaram e mantiveram postos
de trabalho num momento de tanta
incerteza, seja do Estado.
São tudo medidas que pressupõem um
grande esforço coletivo. Eu acho que
esta é a grande lição que temos de tirar
desta pandemia, só é possível fazer face
ao momento em que vivemos se houver
mobilização coletiva. Lembrar a Segurança
Social que tem tido um papel essencial no
terreno, muitas vezes heróis invisíveis, e
não esquecer a Fundação Inatel que fez
parte do plano da prevenção dos lares
criando espaços de retaguarda. Ou seja,
mobilizamos o melhor de cada um de nós
ao serviço dos outros, e essa é a grande
lição desta pandemia. É uma pandemia
que só se vence com esforço coletivo de
todos, com mobilização da sociedade
para responder. É ainda de retirar e
salientar uma outra grande lição, é preciso
acelerar os investimentos do ponto de
vista estrutural para respondermos aos
problemas estruturais que temos, e acho
que este é o momento, em conjunto com
o programa de Recuperação e Resiliência,
em que a mobilização dos recursos tem
que ser feita para responder à dimensão
estrutural do que precisa de resposta, seja
na dimensão social, habitação, saúde e na
aposta das qualificações.
Vai ficar tudo bem senhora ministra,
vamos conseguir ‘dar a volta’?
Tenho a certeza de que vamos ‘dar a
volta por cima’, mas também tenho
a certeza de que muita coisa vai
mudar, e é esse momento de mudança
que estamos a viver em que há um
recentrar das prioridades em função
das pessoas. Estamos num momento
de viragem, um momento que precisa
deste compromisso social de todos
estarmos alinhados nesta valorização
dos trabalhadores, na valorização das
pessoas, independentemente da idade
que tenham, e na criação de condições
para termos cada vez mais um país que
responde aos direitos de cada cidadão
onde quer que viva no país.

Maria João Costa
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VIAGEM Porto Santo

DR

Sonho de noites de verão
Um paraíso à medida dos amantes de praia e sonhadores veraneantes

A

ilha de Porto Santo foi distinguida entre as dez praias europeias
mais seguras, pela European Best
Destinations Organization, organização tutelada pela Comissão
Europeia, e pela revista Forbes,
em 2020. O extenso areal permite o distanciamento social que ainda precisamos de manter para continuarmos a evitar a propagação da pandemia. À chegada
queremos caminhar à beira-mar, olhar para
o imenso azul e respirar profundamente.
Os verbos veranear, caminhar, nadar, espraiar vão ser conjugados desde os primeiros minutos do amanhecer. A atmosfera é
maravilhosa na “ilha em forma de cão sentado, com a cabeça inclinada para perscrutar o enigma da água”, do poeta madeirense Herberto Helder.
Um passeio com um guia local leva-

PORTO SANTO – A ILHA DOURADA
PARTIDAS: LISBOA
30 de maio a 6 de junho
27 junho a 4 julho
12 a 19 de setembro
19 a 26 de setembro
26 de setembro a 3 de outubro
3 a 10 de outubro
PARTIDAS TODOS
OS DOMINGOS (7 noites):
Entre 2 e 30 de maio
6 e 27 de junho
4 julho e 12 setembro
Informações: Tel. 211155779
| turismo@inatel.pt | www.inatel.pt

-nos primeiro à Calheta, passando pelo
campo de golfe. No Campo de Cima fazemos uma pausa no Miradouro do Moinho, para aproveitar a vista panorâmica
sobre o areal e o oceano Atlântico. Depois
seguimos caminho até ao Dragoal, fazendo uma paragem no Pico do Castelo, designação que advém do antigo forte que
servia de proteção da população dos ataques piratas, onde nos encantamos com
a vista sobre Vila Baleira. No horizonte,
avistam-se as ilhas da Madeira e Desertas.
Mais à frente, prosseguimos pelo Pedregal, Serra de Dentro, Serra de Fora, Miradouro da Portela, e os moinhos anunciam
a magnífica vista sobre toda a ilha.

Por mares dantes navegados
A Casa Colombo – Museu tem áreas dedicadas à presença do célebre navegador na
DR

ilha de Porto Santo, o grande descobridor
da América. Cristóvão Colombo nasceu
em 1451, segundo vários historiadores,
em Génova. Viveu nas ilhas portuguesas
entre 1480-82, celebrando um casamento
com Filipa de Moniz, filha de Bartolomeu
Perestrelo, o primeiro capitão donatário
de Porto Santo. Acontecimentos vários
foram relatados pelo seu filho Fernando
Colon, na obra Vida del Almirante Don Cristobal Colon.
O período de vida no arquipélago da
Madeira contribuiu para a sua formação
náutica, onde aprofundou os conhecimentos sobre a navegação atlântica. Colombo propôs a D. João II uma viagem à
volta do mundo, pela rota do Ocidente
para atingir o Oriente. Porém, o rei considerou o projeto absurdo, Portugal já tinha
descoberto um caminho seguro para as
Índias. Foi então oferecer os seus serviços
aos reis de Espanha e o que se segue é História.

Férias saudáveis
Os benefícios para o bem-estar são atrativos da “ilha dourada”, epíteto que Porto Santo conquistou devido à extensão
de cerca de nove quilómetros de areias
macias e douradas. No século passado,
durante os anos 70, médicos alemães e
americanos acreditaram nas propriedades
terapêuticas da areia e da água marinha
da ilha. Observaram que cobrir o corpo de
areia quente, e mergulhar no mar, contribui para melhorar a condição física.
O Inatel Porto Santo, situado no Cabeço da Ponta, fica perto da praia. As crianças
mais pequenas podem brincar no parque
infantil, enquanto os adultos mergulham
na piscina. No restaurante e no bar do
hotel, a hospitalidade dos porto-santenses junta-se aos sabores da região. Entre
alguns exemplos, destacam-se o bolo do
caco, as lapas grelhadas, o bife de atum,
o peixe-espada com molho de maracujá,
sem esquecer a tradicional poncha. O clima ameno e a tranquilidade são as cerejas
no topo do bolo.
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“Noite de Estreia” no Teatro da Trindade Inatel
num dia histórico para a cultura

D

ois meses depois de um encerramento forçado o Teatro de Lisboa
reabre com uma peça dirigida e
adaptada por Martim Pedroso. O
elenco conta com Dalila Carmo,
Heitor Lourenço, João Araújo,
João Reis, Margarida Bakker, Maria José Paschoal, Marta Félix e Sabri Lucas.

22 de abril de 2021 ficou ainda marcado
pela aprovação do Estatuto dos Profissionais da Cultura. O estatuto traz para
o sistema de proteção social milhares de
profissionais do setor da cultura que estão associados ao trabalho precário. Fez-se história. Fez-se cultura numa “Noite
de Estreia”.
Francisco Madelino,
presidente da
Fundação Inatel, Ana
Mendes Godinho,
ministra do Trabalho,
Solidariedade e
Segurança Social,
Nuno Artur Silva,
secretário de
Estado do Cinema,
Audiovisuais e Media,
Lucinda Lopes,
vice-presidente da
Fundação Inatel

Na estreia de “Noite de Estreia” não
faltaram caras conhecidas da representação, e membros do Governo, ministra
do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, Ana Mendes Godinho, e secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e
Media, Nuno Artur Silva.

Maria João Costa

Manuel Camacho

provedor.inatel@inatel.pt

A
Diogo Infante, diretor do Teatro da Trindade
Inatel, ator e encenador

Catarina Furtado,
embaixadora de Boa
Vontade do Fundo
das Nações Unidas
para a População
(UNFPA), presidente
e fundadora da
associação Corações
Com Coroa,
apresentadora e atriz

Helena Isabel, atriz
Joana Pais de Brito,
atriz e, à direita,
José Eduardo
Moniz e Sofia
Aparício, atriz

Margarida Pinto
Correia, atriz e
jornalista, com o filho

Miguel Guilherme, ator e encenador
Fotografias: beatriz Lorena

Nuno Gil, ator e encenador, Maria João Falcão, atriz

Coluna
DO provedor

Piet-Hein Bakker, produtor, com as filhas

velocidade implacável
do tempo, já nos
fez percorrer quase
metade deste ano de
2021.
De repente, já lá
vai grande parte da
primavera, o verão está prestes a
chegar e a pandemia que há mais
de um ano assola todo o planeta
continua a sua caminhada,
enquanto a comunidade científica
de todo o mundo se desdobra em
esforços para travar o seu avanço.
É este o ponto em que nos
encontramos.
Mudámos os hábitos, ajustámos
os comportamentos, alterámos
as rotinas, adaptámo-nos às
circunstâncias. No entanto o
momento é de parar para pensar
e agir.
Vamos reerguer-nos
social, pessoal, profissional,
economicamente viajando em
Portugal, fazendo aqui as nossas
férias, comprando os nossos
produtos, desfrutando das
belezas naturais e da grande
qualidade da nossa oferta
turística.
Vamos mostrar mais uma vez
– com todos os cuidados e de
forma responsável – que somos
um povo solidário e aproveitar
o privilégio que a natureza nos
concedeu, tanto no continente
como nas ilhas.
A Fundação Inatel, na forma
solidária como sempre atuou ao
longo da sua existência, tem ao
dispor de todos e por todo o País,
equipamentos capazes de ajudar
ao equilíbrio do “corpo são em
mente sã” de que tanto estamos a
necessitar.
Na hotelaria, no turismo,
no desporto, na cultura, no
bem-estar de um modo geral,
usem e abusem da Fundação
Inatel: é para Todos Vós que
Ela existe. E ao percorrerem
este nosso País, ajudando-o a
crescer, será também uma boa
maneira de exercer a vossa
SOLIDARIEDADE.
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Criatura:
a terra,
a monda,
a pedra, o pão
no Ciclo Mundos
A Criatura (25 de Maio) e O Gajo (22 de
Junho) regressam ao Ciclo Mundos do
Teatro da Trindade Inatel com formações
renovadas e com novos discos (“Bem Bonda” e
“Subterrâneos”). É a sexta edição desta mostra
de cultura popular que arrancou no dia 27 de
Abril com o cantautor brasileiro Luca Argel

Uma Criatura
com dez cabeças
(e corações)
Passaram com distinção pelas edições de
2016 do Ciclo Mundos e do FMM de Sines para apresentar o debutante álbum
“Aurora”. Nessa altura, já os ouvíamos a
bater o pé e a clamar de peito cheio “Bem
Bonda!” (ler crítica a este álbum na edição n.º 28, de março/abril de 2021 deste
jornal). É o resgate da ancestralidade linguística beiroa que designa “já chega!” o
ponto de partida do segundo álbum de
uma Criatura revigorada. Um “Bando”
de músicos, fotógrafos, cantadores, técnicos, produtores, videógrafos, padeiros,
que expressa em múltiplos domínios artísticos.
Edgar Valente, Gil Dionísio e Paulo Lourenço tiram o Raio-X às sete vidas desta
Criatura tão sólida quanto mutante.

1. A nova fase
«“Bem Bonda” é o fogo iniciático do processo de criação deste disco. Vem com a
necessidade de o grupo criar uma música que integrasse esta construção coletiva. Daí, começa a haver necessidade de
partirmos para uma nova fase. Depois da
“Bem Bonda” já se incorpora “A Noiva” no
espetáculo ao vivo que o Gil trouxe e que
foi um processo de criação coletiva. Depois, vem o “Lobbysómem”, “A Festa do
Medo do Gaiteiro”. Já tocávamos também
a “Da Praxe”, música que era ter integrado
o “Aurora” [álbum de estreia de 2016] mas
não fez sentido na altura e então ficou de
fora. De repente, chegamos a 2018 e já
estamos a tocar cinco temas deste “Bem

Bonda”. E é nesse momento que decidimos sair de palco e olhar para esta obra
que se estava a criar.»

2. O “Bando”
e a lógica de rede
«Trabalhamos numa lógica de coletivo,
de rede, mas houve um momento em
que isso teve de ser construído. Isso veio
quando já tínhamos uma visão que viríamos a fazer um segundo disco, mas nem
imaginávamos bem como porque ainda
faltam algumas músicas. Ao encontrarmos
o nosso lugar nesta Criatura, fomos permitindo que ela crescesse. Quando estávamos a promover “Aurora”, já estávamos
na estrada a preparar quem queríamos ser
a seguir. Houve um espaço de tempo, porque houve uma busca interior de coletivo
para fazer este segundo disco.»

3. As várias
valências
(e criaturas)
«Percebemos que a banda Criatura poderia ser mais qualquer coisa. Uma plataforma de experimentar várias coisas, de fazer acontecer. É por isso que é tão válido
apresentarmos um pão que vem das artes
plásticas e de ser padeiro. Mas como é tão
fácil relacionar isso com a nossa música e
o facto de sermos em primeiro lugar músicos. Todas estas coisas fazem sentido
porque acho que a Criatura foi ao longo
dos anos mostrando-se para nós como
sendo várias criaturas. É possível que esta
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criatura seja uma coisa muito mutante ao
ponto de fazermos agora a tal plataforma
a que chamamos “O Bando” [acessível em
https://www.criaturamusic.com]. É muito
real esta noção de que nos transformamos
muito e que somos muitos e que temos
muitas valências. É isso tudo junto que faz
esta criatura.»

4. Ecossistemas
dinâmicos: Do Grupo
Coral de Serpa
ao Coro dos Anjos
«A Criatura adapta-se às circunstâncias
que vai vivendo. Do Grupo Coral de Serpa ao Coro dos Anjos que, por acréscimo,
é uma criação do Edgar Valente. Acabamos por nos ligar às pessoas, não só pela
música, mas por tudo aquilo que vivemos
com elas. Cada pessoa oferece um pouco
de si à Criatura e a Criatura retribui. Por
isso é que se pode desmembrar em várias
criaturas. O Coro dos Anjos é uma “criatura” que se foi formando com a vontade
de trazer mais terra para a cidade. Vontade de nos agruparmos com um conjunto
de pessoas que gostavam de cantar. Desse
desejo nasceu este coro que começa a reunir-se semanalmente no Bairro dos Anjos
em Lisboa. Traz várias pessoas muito queridas e, aos poucos, começamos a perceber
que têm um carinho comum pela Criatura. São seguidores que sabiam as letras e
as músicas. Às vezes, de forma informal,
começávamos a cantar esses temas, a fazer outros arranjos. Era uma outra vida.
Foi muito natural tê-los neste disco para
que dessem voz aos arranjos que faltavam. Nomeadamente naipes de vozes femininas. O mais interessante é que o Coro
dos Anjos continuou a crescer. Chegámos
a ter 60 ou 70 pessoas. Tivemos de lapidar
para ver o que era o núcleo. Hoje em dia,
está a tornar-se um coro ativista, a cantar
por causas. A interpretar a música popular na cidade. Dele fazem parte vários
compositores que estão a escrever cada
vez melhor. Eles que assumem terem sido
influenciados pelo trabalho da Criatura.
Tiago Jesus, Gabriel Pepe, Vasco Ribeiro,
Anaïs Thinon (faz parte da Orfélia), Mário
Nobre. Estamos apenas a falar de quem já
tem trabalho editado. É um ecossistema
interessante onde convivemos e no qual
nos inspiramos mutuamente e saudavelmente.»

5. Trazer a
tradição do campo
para a cidade
«Ir à tradição não é necessariamente ouvir
o que é óbvio. A tradição cada vez mais é
uma coisa que está estilhaçada. Com muitos reflexos, muitas luzes e influências.
Há uma necessidade de trazer estas histórias, estes conceitos que estão por detrás
das músicas para dentro da cidade, para
dentro das nossas relações de trabalho
pessoais, sociais. Sentimos que há uma
profundidade que se foi perdendo nessa
coisa que é a indústria da música. Quando
revisitamos uma história que alguém contou e que se repetiu ao longo do tempo,
há padrões que nos interessa muito cantar. De repente chegamos à pedra. Áquilo
que é essencial.»

6. Fazer a monda
«É a necessidade que temos de revisão
sobre a própria tradição. O que é que é
importante nós mantermos? E revermos?
Estamos a fazer a monda. Estamos a arrancar as raízes e a abrir espaço para que
outras raízes possam crescer mais saudáveis. Curiosamente, essa monda está a ser
feita tão a fundo que sentimos que tocamos
na pedra. Trazemos essa memória para as
montanhas da Beira Baixa. A montanha,
tal como a pedra, vive e cresce através da
forma como se consegue resolver perante
o embate destas forças antagónicas e de
conflito. Como é que consegue crescer sem
anular o que está para trás e, com isso, se
ergue? Para nós, esta criatura tem sido uma
enorme oportunidade de crescimento.»

7. Força sólida,
tranquila e emotiva
«Há uma necessidade de encanto e de trazer estes assuntos do campo para a cidade.
É uma pedra que poderia ser estanque, mas
que é mutável, como as pedras do deserto
que se movem. Há coisas que precisamos
dizer “- já chega!” e outras que precisamos
aprender a viver com elas. Uma delas é o
tempo, a impaciência. Nós aprendemos a
lidar com isso. Percebemos que o tempo é
uma condição difícil de controlar e de contornar. O “Bem Bonda”, que vem da Beira
Baixa, empurra-nos para a mudança. Mas
o tempo dá-nos a paz de espírito para olhar
para essa mudança de uma forma positiva.
É importante dizer “- já chega!”. Mas é importante não dizê-lo zangado. Mais do que
um grito de guerra que se quer impor, é
acima de tudo uma vontade de libertação
para que possamos chorar e ganhar energia para aquilo que é a ação. Para aquilo
que queremos fazer de diferente e novo,
daqui em diante.»

O Gajo: a viola
campaniça
a desbravar mundo
Em 2019, fez a primeira parte dos virtuosos tocadores palestinianos de alaúde: Le
Trio Joubran. João Morais, nome iconográfico do punk/rock nacional, mais conhecido
como o Gajo quando pega numa das cinco
violas campaniças que tem em casa, regressa no dia 22 de Junho ao Ciclo Mundos
com novo disco criado em confinamento
– “Subterrâneos” – com dois dos mais reputados músicos de jazz (e tudo à volta):
Carlos Barreto no Contrabaixo e José Sal-

gueiro nas percussões. Depois de “As 4 Estações d’O Gajo”, “Subterrâneos”, acabado
de lançar, serve-nos este cordofone alentejano com muito mais mundo, experimentação e diálogo. Quase sempre em formato
acústico, mas com momentos de distorção.
De epifanias “hendrixianas”, a linguagens
jazzísticas e a sonoridades tradicionais de
várias geografias. Tudo cabe nos “Subterrâneos” de O Gajo.

Womex 2021: Porto
ReFolk Express
na abertura
A cidade do Porto recebe entre os dias 27 e
31 de Outubro, pela primeira vez em Portugal, a maior feira de músicas do Mundo:
WOMEX (Worldwide Music Expo). Este
certame nómada, com quase três décadas
de existência, mantém a tradição de apresentar na noite inaugural um rodízio de
várias raízes musicais do país de acolhimento de cada edição da WOMEX. Este
ano, na sessão intitulada de “Porto ReFolk
Express”, a escolha não poderia ser mais
certeira. No dia 27, sobem ao palco da
Casa da Música os mirandeses Galandum
Galundaina acompanhados dos Pauliteiros
de Miranda, o grupo portuense Retimbrar
com a veterana cantora galega Uxia Senlle e
os setubalenses Seiva de Vasco Casais (que
ainda há dois anos esteve na WOMEX de
2019 na cidade finlandesa de Tampere com
o projecto individual Omiri). A noite inaugural encerrará com a formação feminina a
capella (também portuense) Sopa de Pedra.

Womex 2022:
Do Porto
para Lisboa
Como se não bastasse a
edição de 2021 da WOMEX na cidade invicta,
a câmara municipal de
Lisboa anunciou que,
em 2022, este certame
desce até à capital. Decorrerá de 19 a 23 de
Outubro, entre o Chiado e a Av. da Liberdade, em espaços como o Teatro São Luiz
(que deverá receber a noite de abertura), o
Cinema São Jorge, o Cineteatro Capitólio
e o Coliseu dos Recreios. Duas excelentes
luzes ao fundo do túnel que trazem a Portugal, durante o próximo ano e meio, os
principais jornalistas, produtores de festivais e programadores de equipamentos
culturais dos cinco continentes das áreas
das músicas do mundo, do jazz e da clássica. Luís Rei
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
DR

“noite de estreia”

Ensaio
solidário
a favor
da APAV
Bilheteira do Teatro
da Trindade Inatel
reverte a favor
da Associação
Portuguesa de Apoio
à Vítima
Filipe Ferreira

N

o passado dia 21 de abril o
Teatro da Trindade Inatel
foi, mais uma vez, um
palco solidário. Foram
cerca de 200 as pessoas
que assistiram ao ensaio
de “Noite de Estreia”. O
valor dos bilhetes reverteu a favor
da Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV). Mais de 1800 euros
foram entregues nessa noite.
Para Isabel Cabacinho da APAV,
“a iniciativa do Teatro da Trindade
Inatel mostra o reconhecimento do
trabalho que tem sido desenvolvido
por nós. Todas as ajudas são bemvindas”. Sobre os crimes praticados
na sociedade e sobre as vítimas
que recorrem à APAV, Isabel quer
acreditar que estamos hoje mais
conscientes. A pandemia veio
agudizar alguns crimes e ainda
há outros apoios que são menos
céleres do que o esperado para que
se consiga diminuir o número de
vítimas, mas o caminho está a ser
feito. O apoio do Teatro da Trindade
é parte deste caminho.
Não é a primeira vez que o Teatro
da Trindade Inatel cria os ensaios
solidários, aliás, Diogo Infante,
diretor do Teatro, afirma que os
ensaios são um “pretexto para
confrontarmos os atores com o
público a um preço mais reduzido”,
o facto de serem ensaios solidários,
canalizam o valor para uma causa,
neste caso, a bilheteira da “Noite de
Estreia” reverteu a favor da APAV.

Maria João Costa
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teatro da Trindade

TRINDADE DE PORTAS
ABERTAS
Filipe Ferreira

“Luiza de Jesus – A Assassina da Roda”

P

assado mais de um ano do primeiro confinamento, o Teatro da
Trindade Inatel, à semelhança de
tantas outras estruturas culturais, reabriu, finalmente, as suas
portas. Não foi fácil lidar com as
consequências que as sucessivas
vagas da pandemia tiveram na sociedade em geral e, em particular, na atividade
cultural. Pela nossa parte, implicou uma
atividade intermitente, com lotações reduzidas, com produções interrompidas
ou adiadas, com o seu proporcional prejuízo financeiro. Mas o facto da Fundação Inatel, atual proprietária do Teatro
da Trindade, ter assegurado os postos
de trabalho da estrutura e honrado os
compromissos com artistas e produtores,
permitiu-nos manter o ânimo. Reorganizámos a nossa programação e aproveitámos o tempo disponível para executar
trabalhos de reparação e manutenção do
teatro, que em atividade normal não seriam possíveis. Criámos novas rotinas à
distância, mantivemo-nos em contacto
com os artistas e com os nossos parceiros.
Aproveitámos este tempo para refletir sobre o trabalho já realizado, mas também
para aprender a adaptá-lo à nova reali-
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“Noite de Estreia”

dade, redefinindo conceitos e estratégias,
melhorando a nossa performance em geral. Nunca o digital se revelou tão essencial. Foi preciso potenciar as plataformas
disponíveis, criar conteúdos adequados
e atualizados, que nos mantivessem próximo do nosso público, mantendo viva
a esperança que este esforço coletivo de
contenção e recolhimento teria a sua recompensa.
Nestes tempos estranhos que vivemos,
passámos a dar ainda mais valor à liberdade, à liberdade que damos por garantida
e que nos permite fazer escolhas; a dar
valor ao essencial, aos pequenos gestos,
ao outro. Precisamos do outro, como precisamos que precisem de nós. Foi com esta
premissa bem presente, que toda a equipa
do Trindade e que todos os artistas que
connosco trabalham, mantiveram uma
enorme disponibilidade para encontrar
soluções que nos permitissem concretizar
a nossa missão: realizar espetáculos consequentes, que nos devolvam o sentido
de humanidade e de proximidade que só
o calor humano e a energia que se gera
numa sala de teatro pode dar.
Foi assim que, em abril, conseguimos
estrear na sala Carmen Dolores o espetá-

Nestes tempos
estranhos que
vivemos, passámos
a dar ainda mais
valor à liberdade,
à liberdade
que damos por
garantida e que
nos permite fazer
escolhas; a dar
valor ao essencial,
aos pequenos
gestos, ao outro

culo “Noite de Estreia”, a partir do icónico
filme de John Cassavetes, com o mesmo
nome. A encenação é de Martim Pedroso,
com Dalila Carmo e João Reis nos protagonistas, e está em cena até 6 de junho.
Na sala Estúdio, estreou ainda “Luiza de
Jesus – A Assassina da Roda”, uma adaptação teatral de Rute de Carvalho Serra do
seu próprio romance. A encenação e interpretação é de Maria Henrique e está em
cena até 30 de maio. A 17 de junho estreia,
também na sala Estúdio, “Uma Casa de
Bonecas” de Ibsen, um clássico revisitado
por João de Brito, protagonizado por Madalena Almeida e José Mata.
Em breve, anunciaremos a Temporada 2021/22, com a esperança de que não
venha a sofrer alterações. Mas a verdade,
é que não o podemos garantir. À medida
que recuperamos uma certa normalidade,
retomamos velhos hábitos mas com uma
nova consciência, que esta guerra ainda
não está ganha. Pela nossa parte, continuamos empenhados em democratizar
o acesso a espetáculos teatrais, com uma
oferta diversificada e de qualidade, que
contribuam para relevar a cultura ao espaço de reconhecimento que há muito merece na sociedade portuguesa. Diogo Infante
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No esplendor do grande ecrã
Uma mão cheia de sugestões
para “ajudar” no regresso
à vida das salas de cinema

OUVIR

primeiros Festivais
de Verão confirmados!
Beck, álbum
“Sea Changes”
(2002)

Nomadland – Sobreviver na América,
de Chloe Zhao | EUA, 2020
Com: Frances McDormand, David
Strathairn, Linda May.
•É uma obra de rara beleza e
sensibilidade que traz à memória “As
Vinhas da Ira”, o romance célebre de
John Steinbeck sobre os agricultores
despojados durante a “grande
Depressão” que John Ford filmou
primorosamente com um tocante
humanismo.
O Pai, de Florian Zeller | Reino Unido,
2020
Com: com Anthony Hopkins, Olivia
Colman, Mark Gatiss.
•Duro e comovente drama familiar
sobre o envelhecimento e a
degeneração da mente. O realizador
(um nome a fixar) tem o saber e o rigor
perfeccionista dos grandes artesãos.
Os intérpretes, esses, são magistrais,
sobretudo Hopkins e Olivia Colman,
nomeados, e bem, para os óscares.
Marighella, de Wagner Moura | Brasil,
2019
Com: Seu Jorge, Adriana Esteves e
Bruno Gagliasso.
•Evocação dos últimos cinco anos de
vida de Carlos Marighella, o lendário
guerrilheiro brasileiro que ousou lutar
contra a ditadura militar. Na opinião
da revista norte-americana, Screen
International, trata-se de “um filme
urgente de uma grande intensidade
cinematográfica”.
Vôo Para a Liberdade, de Nicolas
Vanier | Noruega / França, 2019
Com: Jean-Paul Rouve, Mélanie
Doutey, Louis Vazquez.
•De preocupações ecológicas – mais
precisamente, salvar uma espécie de
gansos em extinção – trata “Donnemoi des Ailes”, no título original. Na
origem do filme, está o facto terrível
do desaparecimento de um terço das
aves dos céus europeus nos últimos
quase trinta anos! Uma aventura
audaciosa, bela e sensível, repleta
de paisagens deslumbrantes sobre
a urgência da consciencialização da
importância da biodiversidade. Para
toda a família.
Miss Marx, de Susanna Nicchiarelli |
Itália / Bélgica, 2020
Com: Romola Garai, Patrick Kennedy,
John Gordon Sinclair.
•Uma biografia sobre a activista
política Eleanor Marx, a filha mais nova
de Karl Marx, com destaque para as
lutas pelos direitos das mulheres, das
reivindicações dos trabalhadores e pela
abolição do trabalho infantil.

Joaquim Diabinho
[O autor escreve de acordo com a antiga
ortografia]

C

omeçamos timidamente a
fazer planos para o verão e
ainda com bastantes incertezas, não podemos de deixar
de abrir um pouco o pano do
que está calendarizado! Temos para já confirmados a 9.ª
edição do NOS Primavera Sound de 10
a 12 de junho no Parque da Cidade do
Porto. O cartaz está apetecível a começar logo na quinta-feira com destaque
para Beck e os Cigarrets After Sex. O
músico, cantor, compositor e produtor
musical norte-americano, Beck ganhou
notoriedade no início da década de
90 com seu estilo experimental misturado com o chamado “lo-fi” (estilo de
produção musical que usa técnicas de
gravação de baixa fidelidade – low fidelity; amplamente utilizado na música
experimental e no trip hop como recurso de distorção). Tornou-se conhecido
por utilizar a estética experimentalista
e a fusão do folk, funk, soul, hip hop, eletrónico, rock alternativo, country e o psicadelismo nos seus álbuns. Lançou 14
álbuns de estúdio (três dos quais foram
lançados em gravadoras independentes), bem como vários singles. Ganhou
dois grammys na categoria “Best Alternative Performance” com os álbuns:
“Odelay” (1996) e “Mutations” (1998).
Um concerto a não perder.
Os Cigarrets After Sex são uma banda de El paso/Texas que apareceram
em 2008. Liderada por Greg Gonzalez
na voz e guitarra, Phillip Tubbs nos
teclados, Randy Miller no baixo e Jake
Tomsky na bateria. A banda tem uma
sonoridade muito característica logo a
priori pela voz andrógena de Gonzalez
acompanhada de uma mistura de slow
pop com rock alternativo. Lançam o seu
primeiro EP em 2012 com quatro canções que contém o famoso single “Nothing’s Gonna Hurt You Baby” que se
tornou viral no Youtube e deu à banda
uma notoriedade exponencial.
Na sexta-feira, 11 de junho, o destaque vai para Tame Impala, banda
fundada pelo multi-instrumentista Kevin Parker oriundo de Perth, Austrália
é caracterizada por uma sonoridade
indie com uma dose de mainstream
que vagueia entre o funk e o psicadelismo. Apresentam o seu quarto álbum de estúdio intitulado “The Slow

Rush” lançado em fevereiro de 2020.
No sábado, a banda virtual Gorillaz
visita o Porto. A banda britânica criada
por Damon Albarn (líder dos Blur) e o
cartunista Jamie Hewlett é caracterizada por uma sonoridade trip rock e tem-se mostrado ativa. Pretendem apresentar, para além do trabalho já conhecido
do público, uma série de singles que
lançaram durante o ano 2020 intitulado “Song Machine” onde participaram
vários convidados, destacando Peter
Hook, dos Joy Division e New Order.
Outro Festival já confirmado que
conta já com a 14.ª edição é o NOS Alive
e está agendado para os dias 7, 8, 9 e 10
de julho, no Passeio Marítimo de Algés.
Os destaques dos artistas confirmados
vão para os Red Hot Chilli Peppers e
os Alt-J; The Strokes, Faith No More e
La Roux. Na quinta-feira, dia 8, destaco
os Red Hot Chili Peppers, banda mítica de rock americana formada em Los
Angeles, Califórnia no início da década
de 80. O estilo inconfundível do grupo
consiste numa espécie de funk rock combinada com elementos do punk, rock alternativo, rap e rock psicadélico. Ainda
na quinta-feira podemos ver Alt-J. Esta
banda de rock alternativo formada em
2007 em Leeds, Inglaterra tem uma sonoridade virada para o rock alternativo;
folk rock experimental.
No sábado, dia 10, atuam os The Stokes. Banda de rock formada em Manhattan/NY em 1998. Os The Strokes
são uma banda de rock e post-punk com
uns laivos de indie rock – um concerto
para dançar e libertar.
Para os fãs do metal alternativo visitam-nos os Faith No More. A banda
norte-americana foi criada em 1979 é
considerada um dos maiores grupos de
rock dos anos 90.
Formada em 2006 La Roux é uma
artista Inglesa de seu nome Eleanor
Jackson cujas performances são caracterizadas pela sonoridade synth-pop. O
seu maior sucesso deu-se nos anos 2009
com o lançamento do álbum “La Roux”
que teve um enorme sucesso comercial.
Esperamos conseguir fazer a catarse, assistir a concertos de verão num
ambiente de festival e libertar todas as
amarras que a covid-19 nos tem deixado – seguimos com esperança no futuro! Susana Cruz
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Manhã de volta à esplanada

E

ra o primeiro dia do desconfinamento parcial. Gabriel Felício
acordou animado e impaciente
pelo regresso a um dos seus poisos preferidos – uma esplanada.
E haveria de ser a esplanada da
Pastelaria Superior, ampla, mesas
não acanhadas e cadeiras fofas. Teria de ir
cedo, pensou. Muita gente aguardava em
pulgas a reabertura das esplanadas, haveria lotações esgotadas e ele não queria
ficar de fora.
Foi dos primeiros mas pouco tempo
passou antes que as mesas fossem ocupadas, grupinhos e famílias iam chegando,
era toda uma atmosfera de alegria pelo
retorno ao bem-estar.
Sozinho na mesa, Gabriel Felício saboreava não só a torrada e o galão como todo
o espectáculo à sua volta. Para mais, o dia
amanheceu primaveril e tépido, dir-se-ia
de encomenda para marcar a data.
De súbito, uma mulher jovem e particularmente bonita deteve-se junto à mesa de
Gabriel Felício. Curvou-se para ele e disse:
— O senhor desculpe. Espera alguém?
Um pouco surpreso, o interrogado abanou a cabeça, mesmo antes de responder
à pergunta:
— Não, porquê?
Ela abriu um sorriso, por sinal fascinante, e explicou-se:
— A esplanada está repleta, o senhor
tem cadeiras livres, será atrevimento pedir licença para me sentar à sua mesa?
Já em pé, cortês, Gabriel Felício abriu os
braços e o seu melhor sorriso e aprovou:
— Ora essa, terei todo o prazer na sua
companhia.
Sentaram-se e Gabriel considerou que
era o seu dia de sorte, não só reabrira a
esplanada como seria acompanhado por
uma mulher deslumbrante, tudo faria
para a seduzir neste encontro fortuito e
assegurar conversas posteriores. Levantou o braço com o dedo indicador espetado para chamar a atenção do empregado
de serviço às mesas. Entretanto, disse:
— Peça um bom pequeno-almoço. Tudo
o que lhe apetecer. Será minha convidada,
esta mesa simbolizava a casa, a habitação, e
quem chega por bem tem de ser convidada.
Ela mostrou-se avessa à ideia:
— Não posso aceitar, desculpe. É uma
grande amabilidade, mas nem nos conhecemos. Repare, como posso aceitar convite
de um homem de quem não sei o nome?
— Isso é o menos, digo-lhe já: Gabriel
Felício, um seu admirador.
O sorrisinho dela parecia prometer e, na
realidade, retribuiu:

— O meu nome é Glória Etelvina.
— Glória, glória, que maravilha, gloriosa é esta manhã do nosso encontro. Mas
peça, peça, aí vem o empregado.
Glória Etelvina pediu um sumo de laranja natural, torrada, leite com chocolate,
pastel de Chaves, chamuça, dois pastéis
de nata e, no final, uma chávena de café
acompanhada por um licor.
— Isso, isso — aplaudiu o convidante.
— O pequeno-almoço é a mais importante refeição do dia. Olhe, vou tomar um
uísque para saudar a sua presença. Nada
quero em troca, excepto o seu número de
telemóvel. Para combinarmos um jantar,
compreende?
— O senhor é muito amável – disse Glória, mastigando.
Gabriel Felício endureceu a voz:
— Não me chame senhor. Trate-me por
tu, soa melhor.
Olhando o relógio de pulso, Glória, depois de bebericar o café e o licor, mostrou
alguma preocupação:
— Estou à espera do meu namorado.
Ainda temos cadeiras livres, importa-se
que ele partilhe a mesa connosco?
A referência a um namorado arrefeceu
o entusiasmo de Gabriel Felício. Ficou sem
palavras, quem se fez ouvir foi ainda Glória Etelvina soltando um gritinho:
— Olhe, aí vem ele!
Veio um rapaz de calções, sandálias e
t-shirt e não trazia boa cara.
— Que é isto? Quem é esse? – interrogou.

Sozinho na mesa,
Gabriel Felício
saboreava não
só a torrada e o
galão como todo o
espectáculo à sua
volta. Para mais,
o dia amanheceu
primaveril e
tépido, dir-se-ia de
encomenda para
marcar a data

— Sou o Gabriel Felício – contou o próprio. – Qual é o problema?
Nenhum, quis esclarecer Glória Etelvina voltada para o namorado:
— Este senhor apenas teve a amabilidade de me ceder um lugar na mesa.
— Tinha-te dito para esperares por mim
— insistiu o carrancudo.
O ambiente toldou-se e ficou mais tenso
quando o namorado de Glória Etelvina se
sentou ao lado dela sem dizer palavra.
Desgostoso era o estado de espírito de
Gabriel Felício. Tanto que pensava já em
retirar-se mas eis que entra em cena nova
personagem. Mostrava alguma irritação
quando se dirigiu ao homem que acabara
de chegar.
— Vicentino — disse — não me tinhas
dito que tomavas o pequeno-almoço na
esplanada do Café Felisberto? Agora encontro-te aqui e não conheço essa donzela. Quem é?
— Não sei – encolheu-se o visado – ela
estava aqui com este senhor e só me sentei
à mesma mesa.
— Vamos embora! Que estúpido marido
me saiu na rifa.
— Marido? – balbuciou Glória Etelvina,
mas ninguém a ouviu. O chamado Vicentino, silencioso, dobrado, batia em retirada e lá se foi com a reclamante.
Voltou a iluminar-se o rosto de Gabriel
Felício e entendeu adequado consolar
Glória Etelvina:
— Compreendo a sua indignação. Há
tipos como esse, aldrabões, cínicos, mas
a querida Glória não pode ficar convencida que os homens são todos iguais. Na
maioria, quase a totalidade, somos tipos
leais, sinceros, merecedores de confiança.
Agora que nos conhecemos teremos tempo para conversar sobre as maldades e as
bondades da vida. – Segurou a mãozinha
esquerda de Glória enquanto, com o outro braço, procurava chegar à mão direita.
Ela, fragilizada pela revelação do namorado falso, encostou a cabeça ao ombro
do homem que a acolhera numa mesa da
esplanada. Gabriel era a imagem da felicidade.
Aproximava-se o fim da manhã quando se ouviu uma voz de mulher, agastada:
— Parece mentira, Gabriel Felício! Saíste de casa tão cedo sem te lembrares da
promessa — pequeno-almoço em família
seguido de ida ao Oceanário. Que marido
tonto! E quem é a menina ao teu lado?
— Não faço ideia. Foi simpática, deixou-me sentar à mesa dela. Não se cabia na
esplanada, compreendes?

Mário
Zambujal
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
1
1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Horizontais:

VERTICAIS:

1-Causava; Embocadura ou
confluência, de um rio. 2-Crepitar.
3-Imposto Municipal sobre Imóveis
(sigla); Nome masculino; Círculo.
4-Décima sétima letra do alfabeto
grego; Pilhante (fem.); Érbio (s.q.).
5-Estrôncio (s.q.); Instrumento de
sopro, muito usado pelos árabes
e turcos; Indivisível. 6-Prendeis;
Argutas. 7-Ruténio (s.q.); Nome
masculino; Abreviatura de italiano.
8-Rádio (s.q.); Arremessa; Alumínio
(s.q.). 9-Exaltação; Mula (inv.);
Presume. 10-Bofetada. 11-Dificuldade;
Ave pernalta e corredora, da Austrália.

1-Gozar; Abundância. 2-Desvendar.
3-Majestade; Apelido da historiadora
portuguesa, de nome Virgínia, nascida
em Lisboa (1907-1973); Pegadeira.
4-Arsénio (s.q.); Ósmio (s.q.). 5-Passar
ou mudar de lugar. 6-Folha; Privado.
7-Que tem a forma de lira. 8-Nota
musical; Telúrio (s.q.). 9-Contudo;
Acasalei; Centena. 10-Acabar.
11-Afecto; Ver.

7
8
9

11

Soluções:
1-ERA; L; FOZ. 2-R; ESTALAR; C. 3-IMI; RUI; ARO. 4-RO; LADRA; ER. 5-SR;
NAI; UM. 6-ATAIS; FINAS. 7-RU; IVO; IT. 8-RA; ATIRA; AL. 9-IRA; AUM;
CRÊ. 10-O SORVETE; R. 11-MAS; O; EMA.
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